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RESUMO 
 
 
Batista CEMM. Avaliação da dor neuropática e das funções motora e somato-
sensitiva após o transplante de células tronco em modelo de lesão da medula 
espinal em ratos [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São 
Paulo; 2018. 
  
A dor neuropática após lesão da medula espinal é uma condição complexa que 
responde mal aos tratamentos convencionais. O transplante de células representa 
uma terapia promissora; no entanto, o tipo de célula ideal em termos de potencial 
neurogênico e eficácia contra a dor permanecem controversos. Assim, o objetivo 
do presente estudo foi avaliar a capacidade de células tronco neurais fetais 
(CTNf) em aliviar a dor crônica e, secundariamente, avaliar os efeitos na 
recuperação motora. Com este propósito, inicialmente foi realizado um piloto para 
definir o melhor modelo animal, no qual ratos Wistar foram submetidos à lesão 
medular traumática de intensidade leve ou moderada (altura do pêndulo 12,5mm 
e 25mm, respectivamente) utilizando o NYU Impactor. Os resultados indicaram 
que a lesão medular de intensidade moderada é um bom modelo para o estudo 
da dor neuropática central, pois, além de apresentar um déficit motor e um quadro 
álgico mais acentuado que os animais submetidos à lesão leve, os animais se 
mantiveram estáveis ao longo do estudo. Ademais, alterações sensoriais foram 
observadas desde os primeiros dias após a lesão e permaneceram por pelo 
menos oito semanas, viabilizando o objetivo do trabalho. Em vista do resultado do 
piloto, ratos Wistar foram submetidos à lesão medular de itensidade moderada; 
sete dias após a lesão medular iniciou-se a imunossupressão com ciclosporina, e 
dez dias após a lesão os animais receberam injeções intra-espinais de meio de 
cultivo (grupo sham) ou de CTNf extraídas das vesículas telencefálicas (grupo VT) 
ou da região ponto-bulbar ventral (grupo BV) de embriões E14 da mesma 
espécie. As avaliações sensitivas e motoras foram realizadas durante oito 
semanas. Posteriormente, as medulas espinais foram processadas para 
imunofluorescência e as CTNf transplantadas foram quantificadas por 
estereologia. Os resultados mostraram uma melhora da hiperalgesia térmica no 
grupo VT após a quinta semana de transplante (p<0,001) e no grupo BV após a 
quarta semana (p<0,001). Além disso, a alodínia mecânica melhorou nos grupos 
VT e BV na 8ª semana (VT p<0,05 e BV p<0,01 comparados com sham). 
Nenhuma recuperação motora significativa foi observada nos grupos tratados em 
relação ao grupo sham. A análise estereológica mostrou que ~70% das células 
VT e BV diferenciaram-se em neurônios NeuN+, com alta proporção de células 
encefalinérgicas e GABAérgicas no grupo VT (44% e 42%, respectivamente) e 
encefalinérgicas e serotoninérgicas no grupo BV (50% e 47%, respectivamente). 
Nosso estudo sugere que os precursores neuronais oriundos das VT e BV, uma 
vez implantados na medula espinal lesada, maturam em diferentes subtipos 
neuronais, principalmente GABAérgicos, serotoninérgicos e encefalinérgicos, e 
ambos precursores foram capazes de aliviar a dor, apesar de não haver 
recuperação motora significativa. 
Descritores: traumatismos da medula espinal; hiperalgesia; células tronco fetais; 
transplante de células; diferenciação celular; regeneração nervosa; ratos Wistar. 



 
 

 

 

ABSTRACT 
 
 
Batista CEMM. Assessment of neuropathic pain and motor and somatosensory 
functions after stem cell transplantation in rat spinal cord injury model [thesis]. São 
Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2018. 
 
Neuropathic pain after spinal cord injury (SCI) is a complex condition which 
responds poorly to usual treatments. Cell transplantation represents a promising 
therapy; nevertheless, the ideal cell type in terms of neurogenic potential and 
effectiveness against pain remains largely controversial. Thus, the objective of the 
present study was to evaluate the ability of fetal neural stem cells (fNSC) to relieve 
chronic pain and, secondarily, to evaluate the effects on motor recovery. For this 
purpose, a pilot was initially designed to define the best animal model; accordingly, 
Wistar rats were submitted to traumatic spinal cord injury of mild or moderate 
intensity (pendulum height 12.5mm and 25mm, respectively) using the NYU 
Impactor. The results indicated that spinal cord injury of moderate intensity is a 
good model for the study of central neuropathic pain, because in addition to a 
motor function deficit and painful sensation more pronounced than the animals 
submitted to mild injury, the animals remained stable throughout the study. 
Additionally, sensitive deficits were observed from the first days after the injury and 
lasted eight weeks, enabling the objective of the work. Based on the pilot result, 
Wistar rats were submitted to moderate spinal cord injury; seven days after spinal 
cord injury, immunosuppression with cyclosporine was initiated; ten days after 
injury the animals received intra-spinal injections of culture medium (sham group) 
or fNSC extracted from the telencephalic vesicles (TV group) or from the ventral 
medulla (VM group) of E14 embryos of the same species. Behavioral and pain 
assessment were performed weekly during eight weeks. Thereafter, spinal cords 
were processed for immunofluorescence, and transplanted fetal cells were 
quantified by stereology. The results showed improvement of thermal hyperalgesia 
in TV group after the fifth week of transplantation (p<0.001) and in VM group after 
the fourth week (p<0.001). Moreover, mechanical allodynia improved in both TV 
and VM groups at the 8th week (TV p<0.05 and VM p<0.01 compared to sham). 
No significant motor recovery was observed in TV and VM groups when compared 
to sham group. Stereological analyses showed that ~70% of TV and VM cells 
differentiated into NeuN+ neurons, with high proportion of enkephalinergic and 
GABAergic cells in the TV group (44% and 42%, respectively) and enkephalinergic 
and Serotoninergic cells in the VM group (50% and 47%, respectively). Our study 
suggests that neuronal precursors from the TV and VM, once implanted into the 
injured spinal cord, maturate into different neuronal subtypes, mainly GABAergic, 
serotoninergic, and enkephalinergic, and both precursors were able to alleviate 
pain, despite no significant motor recovery. 
 
Descriptors: spinal cord injuries; hyperalgesia; fetal stem cells; cell 
transplantation; cell differentiation; nerve regeneration; rats, Wistar. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Lesão Medular 

A lesão da medula espinal é uma síndrome neurológica devastadora, com 

grande repercussão física, psíquica e social. A prevalência mundial dessa 

condição é de 10,5 casos a cada 100.000 habitantes; adicionalmente, cerca de 

768 novos casos ocorrem por ano, acometendo principalmente homens entre 30 e 

40 anos de idade (Kumar et al., 2018). Os acidentes automobilísticos 

correspondem à principal causa de lesão medular (38%), seguido por quedas 

(32%), violência (14%), esportes (8%) e outros (8%) (NSCISC, 2018).  

O primeiro registro documentado de lesão medular foi encontrado em um 

papiro descoberto por Edwin Smith em 1862 na antiga cidade de Tebas/Egito, o 

qual foi traduzido posteriormente pelo egiptólogo James Breasted (Breasted, 

1930). A escrita hieroglífica deste papiro permite datá-lo como do século XVII 

a.C.; no entanto, acredita-se que o texto original tenha sido escrito durante o 

Antigo Império, cerca de 2.500-3.000 a.C.. O texto é um tratado sobre cirurgia do 

trauma e contém a descrição de 48 casos, todos incluindo exames, diagnóstico e 

tratamento. Um dos casos mais interessantes do papiro é o caso 31, o qual 

contém instruções acerca do deslocamento de uma vértebra cervical: “Se você 

examinar um homem que tem um deslocamento na vértebra de seu pescoço, 

você deve encontrá-lo inconsciente de seus dois braços (e) suas duas pernas por 

causa disso, enquanto seu falo é erguido por causa disso, (e) a urina cai de seu 

membro sem que ele saiba...” (Changeux, 1985; Hughes, 1988). De acordo com 

seu diagnóstico, esta não é uma doença a ser tratada, tornando-se evidente que, 
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desde aquela época, a lesão medular era uma doença perturbadora e de difícil 

tratamento. Esse preceito persistiu até o final do século XIX, quando os primeiros 

experimentos em animais começaram a surgir na tentativa de compreender os 

eventos fisiopatológicos envolvidos após a lesão da medula espinal, possibilitando 

o desenvolvimento de novas terapias.  

A lesão medular resulta em alterações motoras e sensitivas abaixo do nível 

da lesão, promovendo problemas irreversíveis ou de recuperação variável 

conforme o dano causado no tecido nervoso (Guan, 2012). Referida lesão pode 

ser caracterizada em fase primária e secundária. A lesão primária é o resultado 

das forças físicas durante o evento traumático inicial, elas podem incluir 

compressão, cisalhamento, laceração e alongamento agudo e geralmente 

representam o fator mais determinante da gravidade da lesão (Ackery et al., 2004; 

Rowland et al., 2008). Apesar dos danos causados pela lesão primária, os 

mecanismos fisiopatológicos envolvidos na fase secundária são capazes de 

expandir a zona de lesão e exacerbar os desfechos e déficits neurológicos finais 

(Yip e Malaspina, 2012). A lesão secundária é uma lesão tissular retardada e 

progressiva após o trauma inicial e pode ser dividida em fase imediata, aguda, 

intermediária e crônica, de acordo com o período pós-lesão e as mudanças 

fisiopatológicas (figura 1). 

Fase imediata: corresponde aos resultados imediatos do evento 

traumático e dura, aproximadamente, duas horas. Nesta fase ocorre a morte 

rápida de neurônios e células da glia, acompanhado de choque medular, com 

consequente perda da função motora e sensitiva abaixo do nível da lesão 

(Ditunno et al., 2004; Norenberg et al., 2004). A primeira mudança patológica 
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detectável após a lesão é um inchaço generalizado da medula espinal, 

acompanhado muitas vezes de hemorragia na substância cinzenta central, que 

resulta na morte necrótica imediata das células devido à ruptura mecânica direta 

das membranas celulares ou isquemia causada pela ruptura vascular. A ruptura 

da microvasculatura também leva a hemorragia, em grande parte petequial, na 

substância branca circundante (Tator e Koyanagi, 1997; Kakulas, 2004). A 

combinação do inchaço e da hemorragia produz isquemia na medula espinal, a 

qual pode se estender por vários segmentos, tanto rostral quanto caudal. Outros 

processos fisiopatológicos também são iniciados nessa fase, por exemplo, a 

ativação de células microgliais começa quase instantaneamente após a lesão, 

com a regulação positiva das citocinas pró-inflamatórias TNFα e IL-β (Pineau e 

Lacroix, 2007; Donnelly e Popovich, 2008). Ademais, níveis de glutamato 

extracelular podem atingir níveis excitotóxicos dentro de minutos após a lesão, 

culminando com influxo de Ca2+ por canais NMDA (N-metil-D-aspartato) e morte 

por apoptose (Park et al., 2004; Carlson et al., 2010; Gerardo-Nava et al., 2013).     

Fase aguda: essa fase representa o período onde os processos 

secundários de lesão tornam-se mais dominantes. Ela pode ser subdividida em 

fase aguda precoce e subaguda.  

Fase aguda precoce: pode durar de 2 a 48 horas após a lesão medular. Ela 

é caracterizada pela continuidade da hemorragia, aumento do edema e 

inflamação e marca o início de processos de lesões secundárias adicionais, 

incluindo a produção de radicais livres, desregulação iônica e excitotoxicidade 

mediada por glutamato, que contribuem para morte celular. 
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A isquemia e a infiltração celular imunitária podem levar à produção de 

estresse oxidativo e de radicais livres. As espécies reativas de oxigênio (ERO) e 

de nitrogênio (ERN) podem ser produzidas por macrófagos/microglia após a lesão 

medular, ou mesmo serem liberadas como resultado da isquemia e reperfusão 

(Sakamoto et al., 1991; Chatzipanteli et al., 2002). Os níveis de ERO atingem seu 

pico 12 horas após a lesão e permanecem elevados por 1 semana, voltando aos 

níveis basais após 4 - 5 semanas do início da lesão (Donnelly e Popovich, 2008). 

Nessa fase, torna-se imprescindível aliviar possíveis compressões sobre o 

parênquima medular, a fim de se evitar a perpetuação da isquemia 

(descompressões cirúrgicas e/ou estabilizações vertebrais), além de se adotar 

medidas intervencionistas para se garantir maior perfusão sanguínea ao 

parênquima medular lesado. 

Adicionalmente, essa fase envolve a ativação contínua das micróglias 

residentes, resultando na liberação acentuada de quimiocinas e citocinas e na 

infiltração de células inflamatórias (Donnelly e Popovich, 2008; Tzekou e Fehlings, 

2014). O aumento da permeabilidade da barreira hematoencefálica (BHE) permite 

a infiltração de células do sistema imune para o sistema nervoso central (SNC), 

tais como linfócito T, neutrófilos e monócitos. Este efeito alcança o seu pico 2 

horas após a lesão, com retorno a níveis fisiológicos 2 semanas depois do trauma 

(Figley et al., 2014).  Embora o aumento inicial da permeabilidade seja em grande 

parte devido ao rompimento mecânico direto de células endoteliais e processos 

astrocíticos que compõem a BHE, um número de mediadores inflamatórios 

envolvidos na fase secundária exercem um efeito intenso na permeabilidade 

dessa barreira. Um exemplo são as citocinas pró-inflamatórias TNFα e IL-1β, que 
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estão hiperreguladas após a lesão medular e são capazes de aumentar a 

permeabilidade vascular (Schnell et al., 1999; Pineau e Lacroix, 2007). No 

entanto, outros compostos liberados por células gliais ou células imunes 

invasoras também podem desempenhar um papel no aumento da permeabilidade 

da BHE, tais como ROS, óxido nítrico, histamina, metaloproteinases de matriz e 

elastase (Donnelly e Popovich, 2008). 

Por sua vez, a desregulação iônica e a excitotoxicidade seguem 

imediatamente após a lesão medular e contribuem para o dano e perda celular. 

Os níveis extracelulares de glutamato aumentam após a lesão como 

consequência da ruptura dos transportadores de membrana que mantêm a 

homeostase iônica e do glutamato (Llado et al., 2004). Isso resulta na ativação 

excessiva dos receptores glutamatérgicos, levando a um influxo aumentado de 

íons sódio e cálcio através dos receptores NMDA e AMPA (alfa-amino-3-hidroxi-

metil-5-4-isoxazolpropiónico), desregulação da atividade metabólica e 

mitocondrial e perda do equilíbrio osmótico, que resulta em morte celular 

excitotóxica (Park et al., 2004; Gerardo-Nava et al., 2013).  

Os processos descritos durante essa fase tem como consequência a morte 

celular e a desmielinização. Grande parte da morte neuronal ocorre por meio de 

necrose (embora a apoptose também tenha um papel importante), em 

contrapartida, a morte celular de oligodendrócitos ocorre principalmente por 

apoptose e é parcialmente dependente da ativação do receptor Fas e da 

sinalização via receptor p75 (Keane et al., 2001; Beattie et al., 2002; Yu et al., 

2009). 
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 Fase subaguda: dura aproximadamente de 2 dias a 2 semanas após a 

lesão medular. A resposta fagocitária atinge seu ápice durante esse período, 

removendo detritos celulares da área de lesão (Donnelly e Popovich, 2008). Os 

astrócitos, findada a etapa necrótica da fase aguda, tornam-se hipertróficos e 

proliferativos na fase subaguda, iniciando a formação da cicatriz glial, que 

representa uma barreira tanto física quanto química à regeneração (Fawcett e 

Asher, 1999; Hagg e Oudega, 2006; Karimi-Abdolrezaee et al., 2010). Por outro 

lado, os astrócitos também possuem funções benéficas após a lesão medular, 

como a promoção do restabelecimento da homeostase iônica e da integridade da 

BHE, que é importante para a resolução do edema e limitação da infiltração de 

células imunes (Herrmann et al., 2008). 

Fase intermediária: essa fase inicia entre a 2ª e a 3ª semana e continua 

até o 6º mês após a lesão, sendo caracterizada pela maturação da cicatriz glial 

(Siddiqui et al., 2015). A cicatriz glial é responsável pela escassez da 

neurorregeneração devido à ausência de substrato celular e fatores apropriados 

que suportem o crescimento axonal, bem como pela produção de moléculas 

inibitórias ao crescimento axonal, como as proteoglicanas de sulfato de 

condroitina (CSPGs) (Lemons et al., 1999; Bradbury et al., 2002; Jones et al., 

2003). Além dos astrócitos, a mielina do SNC também produz a glicoproteína 

associada à mielina (MAG), Nogo-A e a glicoproteína da mielina de 

oligodendrócito (MOG), que são capazes de inibir o crescimento axonal (Wang et 

al., 2002; Schweigreiter e Bandtlow, 2006).  

Fase crônica: essa fase inicia após o 6° mês de lesão e continua ao longo 

da vida do paciente. Ela é caracterizada pela maturação/estabilização da lesão. 
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Nessa fase a cicatriz glial e os cistos/siringes na medula espinal já estão 

desenvolvidos e estabelecidos. Por sua vez, a degeneração walleriana (retração 

axonal) continua e pode levar anos até que os corpos celulares e os restos de 

axônios degenerados sejam totalmente removidos do sítio da lesão (Basso et al., 

1996; Beattie et al., 2002; Ehlers, 2004; Norenberg et al., 2004; Fleming et al., 

2006; Kramer et al., 2013). Apesar do relato de alguns casos onde foi observado 

uma melhora da função neurológica muitos anos após a lesão (McDonald et al., 

2002), é considerado que após 1-2 anos de lesão os déficis neurológicos tenham 

se estabilizados e a lesão amadurecida completamente (Rowland et al., 2008). A 

lesão, infelizmente, pode não permanecer estática e a formação de siringomielia, 

em aproximadamente 30% dos pacientes com lesão medular, pode causar 

disfunção neurológica tardia bem como dor neuropática (Stoodley, 2000). 

 

FONTE: Desenvolvido pela autora, 2018. 
 
Figura 1: Fases da lesão medular e principais eventos fisiopatológicos. Os 
eventos secundários estão divididos em fase imediata (até 2 horas), aguda 
precoce (2 a 48 horas), subaguda (2 dias a 2 semanas), intermediária (2 semanas 
a 6 meses) e crônica (a partir de 6 meses). 
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1.2. Alterações Associadas à Lesão Medular 

 

1.2.1. Comprometimento Sensório Motor  

A desconexão dos tratos e feixes de fibras nervosas responsáveis pela 

comunicação ascendente e descendente da medula espinal resulta em alterações 

sensório motoras nos segmentos do corpo localizados abaixo da lesão. 

Dependendo do nível medular acometido, a lesão pode resultar em uma 

tetraplegia ou paraplegia. A tetraplegia ocorre após uma lesão na medula cervical, 

resultando na paralisia parcial ou completa dos quatro membros e tronco, 

incluindo os músculos respiratórios. Por sua vez, a paraplegia é ocasionada por 

uma lesão no segmento medular torácico, lombar ou sacral e têm como 

consequência à paralisia parcial ou completa dos membros inferiores e parte do 

tronco (Lundy-Ekman, 2008). 

As lesões medulares podem ser classificadas de acordo com o tipo de 

lesão (completa ou incompleta) e o nível neurológico. A lesão completa é 

caracterizada pela ausência da função sensorial e motora no segmento sacral, 

enquanto na lesão incompleta há preservação da função sensorial e/ou motora no 

segmento sacral. O nível neurológico da lesão é determinado pelo segmento mais 

caudal com função motora e sensorial preservada bilateralmente. No entanto, a 

função motora pode estar comprometida em um nível diferente da sensorial, 

resultando em assimetrias. Nesses casos, até quatro segmentos neurológicos 

podem ser descritos em um único paciente: sensorial direito, sensorial esquerdo, 

motor direito e motor esquerdo (Wentz de Moura et al., 2009). 
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De acordo com a escala estabelecida pela “American Spinal Injury 

Association” (ASIA, 2002), é possível classificar o paciente em uma das cinco 

categorias descritas, de acordo com o resultado do exame dos componentes 

sensitivo e motor. Segue abaixo a classificação:  

 ASIA A (completa): nenhuma função sensorial ou motora nos segmentos 

sacrais S4-S5. 

 ASIA B (incompleta): nenhuma função motora, porém alguma função 

sensorial é preservada abaixo do nível neurológico incluindo os segmentos 

sacrais S4-S5. 

 ASIA C (incompleta): função motora preservada abaixo do nível 

neurológico e mais da metade dos músculos chave abaixo do nível 

neurológico têm grau de força muscular abaixo de 3 (apesar de haver 

contração muscular, não são capazes de vencer a gravidade). 

 ASIA D (incompleta): função motora preservada abaixo do nível 

neurológico e pelo menos metade dos músculos chave abaixo do nível 

neurológico tem grau de força muscular maior ou igual a 3 (vencem a 

gravidade). 

 ASIA E (normal): funções motoras e sensitivas normais. 

 

1.2.2. Disfunções Autonômicas  

A medula espinal é responsável pela transmissão e modulação de diversas 

informações e funções decorrentes do sistema nervoso autônomo (SNA) 

(Krassioukov et al., 2007; McCorry, 2007). Após a lesão medular, o 

comprometimento das vias autonômicas (medulares) pode resultar em alterações 
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da regulação homeostática e de funções vitais, mediadas pelo SNA, com 

manifestações clínicas diversificadas e potencialmente graves (Krassioukov et al., 

2007; McCorry, 2007). Entre as manifestações causadas pela disfunção do SNA 

após lesão medular podem ser citadas:  

Choque Neurogênico: é caracterizado pela tríade de hipotensão, 

bradicardia e hipotermia, provavelmente devido a um desequilíbrio no controle 

autonômico, com uma influência parassimpática intacta via nervo vago e uma 

perda do tônus simpático por conta de uma interrupção do controle supraespinal 

(Krassioukov et al., 2007). Além do choque neurogênico, a fase aguda da lesão 

medular também é associada com o choque medular. Apesar de alguns autores 

usarem estes termos de forma intercambiável, é importante reconhecer que o 

choque neurogênico e o medular são duas situações clínicas distintas. O choque 

neurogênico resulta de uma disfunção autonômica com repercussões 

vasomotoras e cardíacas, enquanto o choque medular se caracteriza por uma 

perda ou depressão transitória sensorial, motora e reflexa abaixo do nível da 

lesão, causado possivelmente por uma súbita e abrupta interrupção de todas as 

influências excitatórias descendentes (Ditunno et al., 2004; Krassioukov e 

Claydon, 2006). 

Disfunções Cardiovasculares: o SNA regula diversos parâmetros da 

função cardiovascular, tais como o fluxo coronário, a contractilidade e frequência 

cardíaca e respostas vasomotoras periféricas. Após uma lesão da medula espinal, 

o compromisso da atividade autonômica está diretamente relacionado com o nível 

e a gravidade da lesão (Krassioukov et al., 2007; Grigorean et al., 2009). Nas 

lesões acima de T6, o comprometimento da inervação cardíaca simpática, 



Introdução 12 

 

 

 

juntamente com a integridade da inervação parassimpática via nervo vago, 

originam quadros de desregulação e disfunção cardíaca (ex. bradicardia) por 

preponderância vagal (Krassioukov et al., 2007; Grigorean et al., 2009; Popa et 

al., 2010). Outro quadro comumente observado é a hipotensão ortostática (HO), 

que é caracterizada por uma redução extrema na pressão arterial ao assumir a 

posição ereta. Os episódios de HO podem ser assintomático ou acompanhados 

de tonturas/ vertigens, cefaleias, fadiga, hipersudorese, náusea, palidez e 

lipotimia (Teasell et al., 2000; Popa et al., 2010), e diversos mecanismos 

fisiopatológicos podem estar envolvidos, tais como: disfunção do sistema nervoso 

simpático, baixos níveis de catecolaminas, disfunção dos barorreceptores 

carotídeos e aórticos, secreção inapropriada do hormônio antidiurético, 

descondicionamento cardiovascular e déficit motor (perda da bomba muscular 

esquelética) (Soni et al., 1994; Laszlo et al., 2001; Chao e Cheing, 2005; Claydon 

e Krassioukov, 2006; Krassioukov e Claydon, 2006; Popa et al., 2010). 

Disfunções Vesicais: a disfunção da bexiga após a lesão medular pode 

ser classificada em síndrome do motoneurônio inferior (MNI) ou superior (MNS). 

Na síndrome do MNI, a lesão na região sacral resulta em um comprometimento 

dos sinais motores eferentes da bexiga e diminuição ou ausência da contratilidade 

do detrusor, resultando em flacidez. Por outro lado, a síndrome do MNS (mais 

frequente entre os indivíduos com lesão medular) é caracterizada pela interrupção 

das vias descendentes da medula espinal que influenciam ou modificam o centro 

de micção sacral, causando uma perda da inibição cortical dos arcos reflexos 

sacrais. Uma lesão completa acima do nível sacral geralmente possibilita algum 

funcionamento reflexo dos órgãos pélvicos, porém não é possível o controle 
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voluntário e a percepção consciente do estado desses órgãos (Gomelsky et al., ; 

Hamid et al., ; Burns et al., 2001). 

Função Sexual: a disfunção erétil em homens após a lesão medular tem 

características diferentes dependendo do nível da lesão e segue principalmente o 

padrão de disfunção da bexiga. Um indivíduo com lesão do MNS geralmente têm 

a capacidade de ereção reflexa por estimulação tátil, por outro lado, uma lesão do 

MNI resulta em uma perda de toda função erétil. Ainda, a capacidade de ereção 

psicogênica é perdida quando a lesão medular é completa. No caso das 

mulheres, a função sexual também é prejudicada e é recomendado tratamento 

para perda da lubrificação. A fertilidade nas mulheres não é afetada, no entanto, 

distúrbios autonômicos podem aumentar os riscos de incontinência urinária, 

infecção do trato urinário, úlceras de pressão, bem como a possibilidade de 

desenvolver disreflexia autonômica grave durante o trabalho de parto (Karlsson, 

2006; Krassioukov e Elliott, 2017).  

Disreflexia autonômica: é uma resposta excessiva do sistema nervoso 

simpático evocada por estímulos, nocivos ou não, abaixo do nível da lesão. 

Geralmente ocorre em lesões acima do nível T6. Diversos estímulos podem 

desencadear essa síndrome, incluindo a distensão da bexiga e do intestino, 

lesões ou fraturas, infecção urinária, entre outros. Os sintomas mais comuns são 

cefaleia, bradicardia, manchas vermelhas na pele, aumento da pressão arterial e 

sudorese. A disreflexia autonômica pode se tornar crônica em resposta a outro 

problema crônico, como distúrbios urinários e úlceras de pressão, ou ainda 

resultar em complicações mais graves, como hemorragia cerebral, edema 
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pulmonar, infarto do miocárdio e morte (Karlsson, 1999; Krassioukov et al., 2007; 

Lundy-Ekman, 2008). 

Disfunção térmica: a temperatura corporal encontra-se sob o controle 

autonômico direto via regulação hipotalâmica. Os termorreceptores periféricos 

enviam informações até o hipotálamo através da medula espinal, dessa forma, 

quando há uma diminuição da temperatura corporal, são ativados os mecanismos 

simpáticos que induzem piloereção, tremor e vasoconstrição periférica e cutânea 

para produção de calor e redirecionamento da circulação para os órgãos centrais 

e quando ocorre um aumento da temperatura corpórea ocorre a sudação, 

vasodilatação cutânea e, consequentemente, o arrefecimento. A perda de 

informação ao hipotálamo após a lesão medular pode condicionar toda ativação 

simpática e resultar em uma termorregulação deficiente. Nas lesões medulares 

acima de T6, mais da metade do corpo perde o controle descendente 

hipotalâmico-simpático, resultando em uma disfunção térmica grave com variação 

da temperatura central (são considerados poiquilotérmicos). Nos níveis de lesão 

abaixo de T6, a disfunção térmica pode ser ligeira ou moderada e nem sempre há 

variação significativa da temperatura central (Schmidt e Chan, 1992; Colachis e 

Otis, 1995; Stocks et al., 2004; Garstang e Miller-Smith, 2007). 

 

1.2.3. Espasticidade 

A espasticidade é uma complicação frequente após a lesão medular, 

presente em cerca de 70% dos indivíduos, podendo contribuir para um 

comprometimento funcional adicional (Andresen et al., 2016; Holtz et al., 2017). 
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De acordo com sua definição clássica, a espasticidade é uma desordem 

motora caracterizada pelo aumento, velocidade dependente, do tônus muscular, 

com exacerbação dos reflexos profundos, decorrente de hipersensibilidade do 

reflexo de estiramento (Lance, 1990). A patogênese da espasticidade em 

pacientes com lesão medular é multifatorial e envolve uma complexa cadeia de 

alterações em várias redes interdependentes. Os mecanismos propostos 

envolvem desinibição por perda de vias descendentes e/ou interneurônios, 

hiperexcitabilidade neuronal, potencial de ação ectópico, brotamento axonal, 

regulação positiva de receptores, efeitos de desaferentação nos neurônios 

rostrais ou caudais, ativação da glia e neuroinflamação (Nielsen et al., 2007; 

Corleto et al., 2015). 

 A espasticidade tem o potencial de influenciar negativamente a qualidade 

de vida dos pacientes, restringindo as atividades diárias, inibindo o andar efetivo e 

auto cuidado, causando dor, fadiga, distúrbios do sono, contribuindo para o 

desenvolvimento de contraturas, úlceras de pressão, infecção, autoimagem 

negativa, complicações relacionadas ao cateter e impedindo uma reabilitação 

adequada (Parziale et al., 1993; Kirshblum, 1999; Skold et al., 1999; Jozefczyk, 

2002).  

 A espasticidade compartilha muitas características da dor neuropática 

central (para mais detalhes sobre dor neuropática vide as próximas secções). 

Após a lesão medular, a neuroplasticidade, que envolve respostas neuronais, 

estruturais e funcionais, é essencial para a recuperação da função neurológica, no 

entanto, o lado escuro desse processo pode ser o desenvolvimento da 

espasticidade e da dor neuropática (Brown e Weaver, 2012). Ambas as condições 
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podem ter um início tardio após a lesão medular e se desenvolver lentamente ao 

longo do tempo e, uma vez desenvolvidas, tornam-se frequentemente crônicas. 

Ademais, tanto a espasticidade quanto a dor neuropática podem ser provocadas 

pelo toque e outros estímulos não dolorosos (Sjolund, 2002).  

Diferentes subtipos de dor podem estar relacionados com a espasticidade, 

no entanto, é difícil examinar possíveis relações com a dor neuropática devido à 

dificuldade em distinguir a dor neuropática da dor musculoesquelética, que é um 

resultado muito comum de espasticidade (Shaikh et al., 2016). 

 

1.2.4. Dor Após Lesão Medular 

A lesão medular é uma das principais causas de comprometimento físico a 

longo prazo, no entanto, além do déficit motor, a dor é considerada uma das 

complicações mais incapacitantes e vivenciadas entre os indivíduos vitimizados 

pela lesão medular. Como já diziam os romanos, “dolor dictat”, ou seja, a dor dita, 

domina e comanda.   

Segundo a IASP (International Association for the Study of Pain), a dor é 

"uma experiência emocional e sensorial desagradável associada com uma lesão 

tecidual real ou potencial, ou descrita em termos de tal lesão", sendo que cada 

indivíduo aprende a utilizar esse termo de acordo com suas experiências 

anteriores (Loeser e Treede, 2008). Cerca de 94% dos pacientes apresentam 

algum tipo de dor após a lesão medular e 70% dos casos evoluem para dor 

crônica (Teixeira et al., 2013). A dor após lesão da medula espinal pode ser 

dividida em dor nociceptiva (musculoesquelética ou visceral) e neuropática (acima 

do nível, no nível ou abaixo do nível de lesão, tabela 1) (Siddall et al., 2003).  
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Tabela 1: Classificação da dor após lesão medular 

Tipo de Dor Localização Características 

Nociceptiva 

Visceral 
Cálculos renais, disfunções esfincterianas, intestino 

e cefaléia disreflexa 

Musculoesquelética 
Ossos, articulações, trauma ou inflamação 

muscular, instabilidade mecânica, espasmos 
musculares 

Neuropática 

Acima do Nível Localizada em regiões de sensibilidade preservada 

No Nível Localizada na faixa do nível da lesão 

Abaixo do Nível Localizada difusamente abaixo do nível da lesão 

 

 

1.2.4.1. Dor Neuropática 

De acordo com a IASP, a dor neuropática é definida como "uma dor 

iniciada ou causada por lesão primária ou disfunção do sistema nervoso 

somatossensorial" (Merskey, 2014). Ela pode ser apresentada de forma 

espontânea ou evocada e está frequentemente associada à alodínia, hiperalgesia 

e hiperpatia (Finnerup et al., 2001). Além disso, a dor neuropática após a lesão 

medular é comumente descrita pelos pacientes como uma sensação de 

queimação, esfaqueamento, tiro ou choque (Kramer et al., 2017).  

A principal causa de dor neuropática após a lesão medular é a 

hiperexcitabilidade de neurônios de segunda ordem (WRN/ wide range neurons) 

localizados no corno dorsal da medula espinal, que resulta no aumento da 

percepção dolorosa por estruturas supraespinais, como o tálamo, em resposta do 

desequilíbrio da atividade das vias ascendentes e descentes (inibitórias) da dor 

(Basbaum et al., 2009; Costigan et al., 2009; Rekand et al., 2012). Entre os 

mecanismos envolvidos podemos citar a plasticidade estrutural (por exemplo, 

remodelação da espinha dendrítica, brotamento dendrítico e neo-sinaptogênese) 

(Tan et al., 2008; Zhao et al., 2016), desregulação da liberação, captação e 
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expressão do receptor de glutamato (Leem et al., 2010; Putatunda et al., 2014; 

Falnikar et al., 2016), perda do tônus inibitório local (GABAérgico) (Drew et al., 

2004; Meisner et al., 2010), disfunções das vias moduladoras descendentes 

(especialmente serotoninérgicas), aumento da expressão do canal de cálcio 

(Boroujerdi et al., 2011), entre outros.  

A sensibilização central é uma das caracteristica marcante da dor 

neuropática e é responsável por muitas das alterações temporais, espaciais e 

limiares da sensibilidade à dor. Ela é mantida em resposta a liberação de 

diversos neurotransmissores no corno dorsal da medula espinal, como por 

exemplo o glutamato, a  substância P e o peptídeo relacionado ao gene da 

calcitonina, os quais se ligam aos seus respectivos receptores e causam a 

ativação de cascatas de sinalização intracelulares, incluindo a ativação da 

proteína quinase C, proteínas quinases ativadas por mitógenos e fatores de 

transcrição, que irão contribuir para a manutenção do quadro de 

excitabilidade neuronal (Latremoliere e Woolf, 2009; Woolf, 2011). Ademais, 

células inflamatórias infiltrantes, tais como macrófagos, mastócitos e 

neutrófilos, migram para o local de lesão e liberam mediadores que 

se ligam a receptores específicos presentes nos neurônios sensoriais, 

resultando na sensibilização dessas fibras e provocando um aumento na sua 

responsividade aos estímulos mecânicos e térmicos (Gold e Gebhart, 2010). 

As células da glia, por sua vez, são uma importante fonte de citocinas 

inflamatórias e, ao que tudo indica, a microglia tem um papel fundamental 

para o desenvolvimento da dor neuropática, enquanto que os astrócitos são 
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mais importantes para a manutenção desta condição (Raghavendra  et 

al . ,  2003; Cunha e Dias, 2009). 

A dor neuropática está presente em cerca de 40-50% dos pacientes 

lesados medulares e geralmente se desenvolve no primeiro ano após a lesão 

(Finnerup, 2013). Embora diversas drogas tenham sido usadas para tratar a dor 

neuropática após lesão medular (por exemplo, antidepressivos, antiepilépticos e 

analgésicos), as abordagens farmacológicas geralmente resultam em uma 

redução de apenas 20-30% na intensidade da dor (Baastrup e Finnerup, 2008). 

Assim, novas estratégias para o tratamento da dor neuropática são necessárias 

para melhorar o prognóstico e a qualidade de vida desses pacientes. 

 

1.3. Abordagens Terapêuticas 

Visto a natureza complexa dos eventos que se seguem à lesão da medula 

espinal, muitas alternativas têm sido propostas na tentativa de reparo dessa 

região. Estratégias clínicas atuais incluem a cirurgia precoce, a descompressão 

cirúrgica da medula espinal, o controle rigoroso da pressão arterial e o tratamento 

com esteroides (ex. a metilprednisolona), que tem como objetivo principal a 

redução da lesão secundária logo após o trauma primário ter ocorrido (Carlson et 

al., 1997; Bracken, 2012; Batchelor et al., 2013; Saadeh et al., 2017). Não 

obstante, outras alternativas têm sido fortemente pesquisadas e muitas já se 

encontram em fase de ensaio clínico. Esses novos tratamentos podem ter uma 

abordagem farmacológica (ex. anti-Nogo-A, fator de crescimento de fibroblastos, 

minociclina, riluzol, gaciclidina e cetrina), fisiológica (ex. hipotermia terapêutica, 

drenagem do fluido cerebrospinal e hipóxia intermitente aguda), de intervenção 
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funcional e reabilitação (ex. estimulação da medula espinal, estimulação 

transcraniana, exoesqueleto e treino locomotor), utilizando biomateriais (scaffolds) 

ou transplantando células (revisado em Donovan e Kirshblum, 2018). 

As técnicas de transplante celular têm se mostrado uma estratégia 

promissora e podem ser utilizadas com o objetivo de minimizar a lesão e 

promover a recuperação do tecido lesado (Eftekharpour et al., 2008). Entre as 

candidatas, podemos citar as células de Schwann, as células da glia do nervo 

olfatório (olfactory ensheathing cells – OECs) e as células tronco. As células de 

Schwann e as OECs são consideradas provedoras de suporte neurotrófico, 

substrato propício para o crescimento celular, e de remielinização para axônios 

poupados pela injúria (Kwon e Tetzlaff, 2001). Por sua vez, as células tronco 

podem promover a regeneração do sistema nervoso lesionado, representando, 

desta forma, uma nova perspectiva terapêutica para além das poucas opções que 

existiam até hoje. 

 

1.3.1. Células Tronco e Terapia Celular 

Pesquisas acerca da biologia das células tronco têm crescido 

exponencialmente nos últimos anos, compreendendo aspectos básicos e 

aplicados que variam desde o nível celular até o tecidual. O desenvolvimento e a 

organização das células tronco é um processo dinâmico e funcional e suas 

características peculiares, descritas abaixo, tornam essas células únicas e com 

grande potencial para fins terapêuticos. 

As células tronco são células imaturas com grande capacidade de 

autorrenovação e diferenciação. A autorrenovação é a extensa capacidade 
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proliferativa através da divisão celular assimétrica, ou seja, com manutenção do 

nicho de células indiferenciadas e outro nicho de células que adentrarão o 

processo de diferenciação; o potencial de diferenciação define a capacidade das 

células tronco de se diferenciarem em diversos tipos de células maduras e 

especializadas. As células tronco podem ser encontradas em todos os 

organismos multicelulares e são responsáveis pelo crescimento, reparo e 

homeostase de vários tecidos (Hosseinkhani et al., 2013; Batista et al., 2014). 

  De acordo com a sua origem, as células tronco podem ser classificadas 

em três grupos: células tronco embrionárias, células tronco fetais e células tronco 

adultas. Em relação ao seu grau de plasticidade, isto é, o potencial para se 

diferenciarem em vários tipos de células ou tecidos, as células tronco podem ser 

separadas nos seguintes grupos: totipotentes, pluripotentes e multipotentes 

(Bongso e Richards, 2004). 

Células tronco totipotentes: são as células mais indiferenciadas 

encontradas no embrião nas primeiras fases de divisão. São consideradas células 

totipotentes o ovo fertilizado (zigoto) e suas primeiras células descendentes, até 

que a mórula atinja o estágio de 16 células (cerca de 3 dias). Essas células são 

capazes de gerar um novo organismo completo, incluindo os tecidos embrionários 

e extraembrionários que formarão o embrião e a placenta (Surani e Tischler, 

2012). 

Células tronco pluripotentes: O maior exemplo de células tronco 

pluripotentes são as células extraídas da massa interna do blastocisto (embrião 

com 5-6 dias de vida), chamadas de células tronco embrionárias. Essas células 
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são capazes de se diferenciarem em todos os tecidos humanos, excluindo a 

placenta e os anexos embrionários (Polejaeva e Mitalipov, 2013). 

Células tronco multipotentes: essas células são um pouco mais 

diferenciadas e por isso possuem um repertório mais restrito em relação a sua 

capacidade de diferenciação, o qual geralmente está associado ao tecido/órgão 

onde se encontram. Elas estão presentes durante a vida embrionária e, em 

alguns tecidos, permanecem no organismo adulto, participando no reparo e 

regeneração tecidual. As células tronco multipotentes podem ser obtidas de várias 

regiões, um exemplo são as células tronco mesenquimais extraídas da medula 

óssea e do sangue do cordão umbilical (Battiwalla e Hematti, 2009; Ratajczak et 

al., 2012; Wislet-Gendebien et al., 2012). 

Outro tipo de célula tronco intensamente investigada nos últimos tempos 

são as células tronco pluripotentes induzidas, também conhecidas como iPS ou 

iPSC (do inglês induced pluripotent stem cells). A técnica visa gerar células 

pluripotentes através da reprogramação de fibroblastos, ou qualquer outro tipo 

celular, e foi desenvolvida pelos pesquisadores japoneses Kazutoshi Takahashi e 

Shinya Yamanaka (Takahashi e Yamanaka, 2006; Takahashi et al., 2007). O 

processo de reprogramação ocorre através da inserção de um vírus contendo 

quatro genes (OCT4, KLF-4, SOX-2, e C-MYC). Estes genes se inserem no DNA 

da célula adulta, como por ex. uma célula da pele, e reprogramam o código 

genético. Com este novo programa, as células se tornam muito similares às 

células tronco embrionárias, apresentando as mesmas características de 

autorrenovação e potencial de diferenciação.  
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Cada tipo de célula tronco apresenta vantagens e desvantagens e 

conhecer o perfil de cada uma é essencial para que o transplante seja efetivo. Por 

exemplo, as células tronco embrionárias são pluripotentes e, devido a sua 

capacidade de gerar quase todas as células de um organismo, possuem um 

grande potencial para restaurar lesões do cérebro e da medula espinal. No 

entanto, essas células podem ser rejeitadas pelo sistema imunológico do paciente 

(faz-se necessário à imunossupressão), existe a possibilidade de formação de 

tumores e, ainda, existem preocupações éticas em relação ao uso de embriões 

humanos (Aleynik et al., 2014). Por sua vez, as iPSC surgiram com a promessa 

de contornar as limitações das células tronco embrionárias, elas também são 

pluripotentes, são isentas dos problemas éticos em relação ao uso de embriões, 

podem ser produzidas a partir de biópsias de qualquer tecido somático maduro e 

assim gerar células específicas do paciente, descartando o problema de imuno-

compatibilidade do órgão do doador e do transplantado. No entanto, essa 

alteração genética pode resultar na formação de teratomas (as chances são 

maiores comparado às embrionárias) e, apesar de atualmente muitos protocolos 

terem reduzido drasticamente a formação de tumores, essa possibilidade ainda 

representa um risco (Li et al., 2008; Yamanaka, 2009; Chiou et al., 2013). Isso se 

deve ao fato de que o alto potencial de diferenciação é indissociável de alto poder 

replicativo. Em relação às células tronco neurais (CTN), elas podem ser 

encontradas do SNC em desenvolvimento e em regiões específicas do cérebro 

adulto, elas são multipotentes e comprometidas com a linhagem neural, ou seja, 

podem se diferenciar em astrócitos, oligodendrócitos e neurônios (Gage, 2000). 

Elas são fortes candidatas para repor as células perdidas do SNC após lesão, 
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reconstruindo as vias neuronais, e possuem um risco reduzido na formação de 

tumores, porém possuem a desvantagem de serem difíceis de obter e geralmente 

em número reduzido (Jiang et al., 2012). Outro tipo celular amplamente utilizado 

são as células tronco mesenquimais (CTM). As vantagens desse tipo celular são 

a fácil obtenção (podem ser extraídas, por exemplo, da medula óssea, cordão 

umbilical, polpa dentária e tecido adiposo), elas possuem ação imunomodulatória 

e por isso não sobrem ação do sistema imunológico (não precisam de 

imunossupressão), são capazes de modular o microambiente (por ex. diminuindo 

a resposta inflamatória) e podem servir de veículo para liberação de drogas e/ou 

fatores neurotróficos, que influenciam no crescimento, sobrevivência e 

diferenciação dos neurônios. As CTM são capazes de se diferenciarem em vários 

tipos celulares, como osso, gordura, tendão, cartilagem e músculo (Mehlhorn et 

al., 2006), porém possuem limitado potencial neurogênico. De fato, estudos do 

nosso grupo, mostram que as CTM, quando colocadas em um meio de cultura 

específico para o crescimento e diferenciação celular, são capazes de gerar 

células com características fenotípicas de neurônios, porém essas novas células 

não são capazes de disparar potencial de ação, característica fundamental de um 

neurônio maduro (Lepski et al., 2010). No entanto, uma vez transplantadas em um 

milieu favorável à neurogênese, como por exemplo o tecido hipocampal, suplanta-

se a limitação para neurogênese e alcança-se maturação completa com 

potenciais de ação e formação de novos circuitos no tecido hospedeiro (Lepski et 

al., 2011). 

O transplante de células tronco para o tratamento da lesão medular é 

baseada em dois grandes propósitos: I) na tentativa de reparo da região, ou seja, 
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repondo neurônios e outras células danificadas do SNC, ou II) na tentativa de 

modular o microambiente, seja atuando como veículo para entrega de drogas in 

situ, fornecendo fatores neurotróficos como o fator neurotrófico derivado da glia 

(GDNF), fator de crescimento nervoso (NGF) ou fator neurotrófico derivado de 

cérebro (BDNF), ou modulando a resposta imunológica/inflamatória, na tentativa 

de proteger o neurônio da morte celular e induzir a neuroplasticidade e 

regeneração (figura 2) (Gage, 2000; Eftekharpour et al., 2008; Siddiqui et al., 

2015). Diversos estudos mostraram que o transplante de células tronco após a 

lesão medular promove a regeneração do axônio e a recuperação funcional; para 

uma revisão a respeito, vide (Li e Lepski, 2013); no entanto, o benefício dessas 

células para o tratamento de déficits motores induzidos é limitado e, em relação à 

dor neuropática, é ainda mais incerto. Sendo assim, é de senso comum a 

necessidade de uma investigação aprofundada neste sentido antes de terapias 

celulares restauradoras serem aplicadas em ensaios clínicos. 

Em vista do exposto, concentramo-nos no estudo do possível potencial 

analgésico de transplantes celulares na medula lesada. Em estudos prévios com 

células tronco neurais fetais (CTNf), nosso grupo demonstrou a diferenciação 

neuronal de células extraídas das vesículas telencefálicas  mesmo após longos 

períodos in vitro (Maciaczyk et al., 2008; Maciaczyk et al., 2009). Cerca de 60% 

das células neuronais maduras obtidas pela diferenciação in vitro assumiram o 

fenótipo GABAérgico (GABA – Gamma-AminoButyric Acid) em marcações 

imunocitoquímicas (Maciaczyk et al., 2008). Além disso, todas as células 

neuronais derivadas de células tronco fetais diferenciadas in vitro apresentaram 

correntes sinápticas GABAérgicas em registros de patch-clamp (Lepski et al., 
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2013). Células GABAérgicas são excitatórias numa fase inicial do seu 

desenvolvimento, por ausência de um cotransportador de cloro e potássio, mas se 

tornam inibitórias com o avanço da maturação (Ge et al., 2006). Baseado nesses 

achados, hipotetizamos que as células precursoras GABAérgicas poderiam 

eventualmente causar potenciais inibitórios pós-sinápticos e, consequentemente, 

reverter a hiperexcitabilidade estabelecida no corno dorsal da medula espinal 

lesada.  

Adicionalmente, sabe-se que vias descendentes inibitórias serotoninérgicas 

e noradrenérgicas, provenientes do núcleo magno da rafe e do locus ceruleus, 

atingem o corno posterior da medula e atuam inibindo a transmissão dolorosa 

(Basbaum e Fields, 1978; Terman et al., 1984; Morgan et al., 1992), como parte 

do sistema supressor de dor. Ora foi demonstrado (Fuentealba et al., 2015) que 

há certo determinismo fenotípico na maturação de células provenientes de 

regiões distintas do encéfalo do embrião. Segundo essa teoria, células do 

mesencéfalo ventral tenderiam a diferenciar-se em células dopaminérgicas, ao 

passo que neuroblastos da eminência gangliônica periventricular tenderiam a 

formar células GABAérgicas e células da região ponto bulbar ventral culminariam 

em células serotoninérgicas e noradrenérgicas. Dessa forma, perguntamo-nos se 

precursores neurais da porção ponto bulbar ventral do tronco encefálico ou das 

vesículas telencefálicas teriam potenciais distintos de diferenciação no corno 

posterior da medula lesada, apresentando assim possíveis efeitos analgésicos. 
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FONTE: Desenvolvido pela autora, 2018. 
 

Figura 2: Esquema representativo de diferentes fontes de células tronco e 
abordagens para o reparo da medula espinal após lesão. Diversos tipos de 
células tronco, embrionárias, neurais, mesenquimais ou pluripotentes induzidas, 
têm sido estudadas para o tratamento da lesão medular. A terapia celular tem 
dois objetivos principais: restaurar a área lesada, substituindo neurônios e outras 
células perdidas do SNC, ou modulando o microambiente, liberando fatores 
neurotróficos e agentes anti-inflamatórios que resultam na proteção da morte 
neuronal e na indução da neuroplasticidade. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Gerais 

O objetivo do presente estudo foi avaliar a capacidade do transplante de 

CTNf extraídas das vesículas telencefálicas e da região ponto bulbar ventral em 

promover a inibição da sensação dolorosa e, secundariamente, a recuperação 

motora, em animais submetidos à lesão traumática da medula espinal. Ademais, 

tivemos como objetivo avaliar até que ponto CTNf de diferentes regiões são 

capazes de gerar neurônios de diferentes fenótipos na medula espinal lesada e 

que tipo de conexão é estabelecida. 

 Para que o objetivo do estudo fosse alcançado, foi realizado primeiramente 

um piloto para indicar o melhor modelo animal a ser utilizado.   

 

2.2. Específicos 

I. Projeto Piloto: Análise da relação entre a intensidade da lesão vs. dor 

crônica para definição do modelo animal. Caracterização do tempo de 

persistência do quadro neuropático. 

 Estabelecimento do modelo animal: Comparação entre lesão medular 

traumática de intensidade leve e moderada. Avaliação dos déficits 

referentes à motricidade, sensibilidade e função vegetativa, bem como 

suas evoluções, através dos testes BBB, filamentos de von Frey, retirada 

da cauda e recuperação vesical; 
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 Quantificação da perda neuronal por meio da técnica de estereologia em 

microscópio de epifluorescência e da extensão da lesão através da técnica 

de imunohistoquímica. 

  

II. Projeto Principal: Análise do poder antiálgico de transplantes de CTNf 

após lesão medular traumática. 

 Avaliação dos déficits referentes à motricidade e sensibilidade, bem como 

suas evoluções, através dos testes BBB, plano inclinado, monitor de 

atividades, filamentos de von Frey e placa quente, após lesão medular de 

intensidade moderada e tratamento com CTNf provenientes das vesículas 

telencefálicas ou da região ponto bulbar ventral de fetos E14; 

 Localização e quantificação da diferenciação neuronal das células 

transplantadas por meio de estereologia em microscópio de 

epifluorescência. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1. Projeto Piloto 

 
3.1.1. Procedimento Cirúrgico  

Todos os procedimentos cirúrgicos e métodos de manipulação do presente 

trabalho foram previamente aprovados pelo Comitê de Ética da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo (protocolo número 033/14). Ratos Wistar 

de 250 a 300g foram submetidos à anestesia geral intraperitoneal com cetamina 

(100mg/Kg) e xilazina (10mg/Kg). Após tricotomia e antissepsia da área cirúrgica, 

foi realizada uma incisão longitudinal dorsal mediana da pele na topografia de T7 

a T12, em seguida, a musculatura paravertebral foi cuidadosamente afastada com 

dissectores. Foi realizada uma laminectomia em nível de T9 e T10 expondo a 

medula espinal e a dura-máter intacta. A lesão medular traumática foi promovida 

por um equipamento desenvolvido na Universidade de Nova Iorque, denominado 

NYU Impactor (figura 3). Os animais foram fixados pelas vértebras superior e 

inferior àquela submetida à laminectomia utilizando-se grampos vertebrais 

específicos. A seguir, um peso de 10 gramas foi solto de uma altura de 12,5mm 

ou de 25mm para a promoção de uma lesão contusa de intensidade leve ou 

moderada, respectivamente (Gruner, 1992). Um grupo de animais foi submetido à 

cirurgia sham (receberam laminectomia sem lesão medular) e outro grupo 

controle não foi submetido a nenhuma intervenção cirúrgica, apenas anestesia. 

Durante o procedimento cirúrgico, a reposição de volume foi realizada através da 

injeção intraperitoneal de solução salina aquecida.  
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Após o término dos procedimentos, foi realizada a sutura dos planos 

musculares, subcutâneo e pele. Os animais foram mantidos em ciclo claro-escuro 

de 12 horas, em livre demanda de alimento e água. Todos os animais (incluindo o 

controle) receberam injeção subcutânea de Flotril (1mg/Kg) durante três dias e 

Dipirona (1mg/Kg) durante cinco dias e o esvaziamento vesical foi realizado duas 

vezes ao dia até o retorno da função. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 3: Animal posicionado no aparelho NYU Impactor. A figura da direita 
representa o local onde foi realizada a lesão medular traumática. 
 
 
3.1.1.1. Grupos Experimentais do Piloto 

Desta forma foram obtidos quatro grupos experimentais: 

 Grupo Controle: sem nenhuma intervenção cirúrgica, apenas anestesia 

(n=5); 

 Grupo Laminectomia: submetidos à laminectomia, sem lesão medular 

(n=5); 
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 Grupo LL: submetidos à lesão medular leve, altura do pêndulo de 12,5mm 

(n=11);  

 Grupo LM: submetidos à lesão medular moderada, altura do pêndulo de 

25mm (n=11). 

 

3.1.2. Índice de Recuperação Vesical 

O índice de recuperação vesical foi realizado diariamente através da 

medida látero-lateral da bexiga antes do esvaziamento. O tamanho da bexiga 

indica o índice percentual da recuperação vesical (tabela 2).  

 

                                 Tabela 2: Relação do tamanho da bexiga vs.  
                                  grau de recuperação vesical. 

Tamanho da bexiga % de Recuperação 

2 cm 0% 

1,5 cm 25% 

1,0 cm 50% 

0,5 cm 75% 

0 cm 100% 

 

3.1.3. Avaliação Motora 

 

3.1.3.1. Índice BBB 

A avaliação locomotora dos ratos foi estimada através da escala BBB 

(Basso, Beattie e Bresnahan), cujos escores representam os estágios sequenciais 

de recuperação que os ratos demonstram após lesão medular. Sua pontuação 

varia de 0 a 21 (tabela 3), onde 0 representa nenhum movimento espontâneo das 

patas traseiras e um escore de 21 indica locomoção normal (Basso et al., 1996). 

O BBB foi realizado no 1º, 3º, 5º e 7º dia após a cirurgia e depois semanalmente 

até o final de oito semanas (figura 6, A e B). 
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3.1.4. Avaliações Sensitivas 

 

3.1.4.1. Filamentos de Von Frey 

A avaliação da alodínia mecânica foi realizada utilizando filamentos de von 

Frey (Chaplan et al., 1994). Os ratos foram colocados em gaiolas com o fundo de 

tela de arame que permitiu acesso total as patas (figura 7, C). Os animais foram 

mantidos por aproximadamente 15 minutos na gaiola antes do início do teste para 

que explorassem a área e cessassem as principais atividades de higiene. Foram 

testadas as patas traseiras e dianteiras. Cada pata foi tocada com um de uma 

série de oito filamentos de von Frey, sendo que cada filamento representa uma 

força em gramas (de 0.41 a 15,10g, tabela 4) e indica o grau de pressão que o 

animal consegue suportar antes de demonstrar desconforto. O filamento de von 

Frey foi apresentado perpendicular à superfície plantar com força suficiente para 

provocar uma ligeira deformação contra a pata e mantido durante 6-8s. Os 

estímulos foram realizados em intervalos de alguns segundos. Foi considerada 

como resposta positiva a retirada da pata (ou a tentativa de retirada) logo após o 

estímulo, bem como o estremecimento imediatamente após a remoção do 

filamento. A avaliação foi feita no 1º, 3º, 5º e 7º dia após a cirurgia e depois 

semanalmente até o final de oito semanas.  

 

 

 

 

 



Materiais e Métodos 36 

 

 

 

Tabela 3: Escala locomotora BBB 

0 Sem movimento do membro posterior. 

1 Movimento perceptível de uma ou duas articulações, geralmente quadril e/ou joelho. 

2 Movimento amplo de uma articulação ou movimento amplo de uma articulação e movimento 

perceptível de outra. 

3 Movimento amplo de duas articulações. 

4 Movimento perceptível de todas as três articulações do membro posterior (quadril, joelho e 

tornozelo). 

5 Movimento perceptível de duas articulações e movimento amplo da terceira. 

6 Movimento amplo de duas articulações e movimento perceptível da terceira. 

7 Movimento amplo de todas as três articulações do membro posterior. 

8 Arrasta sem suporte de peso ou colocação plantar da pata sem suporte de peso. 

9 Colocação da pata com suporte de peso somente quando parado (em posição estática) ou 

passos com apoio dorsal e suporte de peso ocasionais, freqüentes ou consistentes e sem passos 

com apoio plantar. 

10 Passos com apoio plantar e suporte de peso ocasionais, sem coordenação do membro anterior e 

membro posterior (MA e MP). 

11 Passos com apoio plantar e suporte de peso frequentes ou consistentes e sem coordenação      

MA-MP. 

12 Passos com apoio plantar e suporte de peso frequentes ou consistentes e coordenação MA-MP 

ocasional. 

13 Passos com apoio plantar e suporte de peso consistentes e coordenação MA-MP frequente. 

14 Passos com apoio plantar e suporte de peso consistentes, coordenação MA-MP consistente e 

posição predominante da pata durante locomoção é em rotação ou passos com apoio plantar 

freqüentes, coordenação MA-MP consistente e passos com apoio dorsal ocasionais. 

15 Coordenação MA-MP consistente e arrasta dedos ao longo do passo. 

16 Coordenação MA-MP consistente durante a marcha e frequentemente não arrasta os dedos; a 

posição predominante da pata é paralela no contato inicial do passo e rodada na fase de retirada. 

17 Coordenação MA-MP consistente durante a marcha e frequentemente não arrasta os dedos; a 

posição predominante da pata é paralela no contato inicial do passo e na fase de retirada. 

18 Coordenação MA-MP consistente durante a marcha e consistentemente não arrasta os dedos; a 

posição predominante da pata é paralela no contato inicial do passo e rodada na fase de retirada. 

19 Coordenação MA-MP consistente durante a marcha e consistentemente não arrasta os dedos; a 

posição predominante da pata é paralela no contato inicial do passo e na fase de retirada e 

cauda para baixo parte do tempo. 

20 Marcha coordenada consistente, consistentemente não arrasta os dedos; a posição 

predominante da pata é paralela no contato inicial do passo e na fase de retirada mas há 

instabilidade do tronco e cauda para cima consistentemente. 

21 Marcha coordenada consistente, consistentemente não arrasta os dedos; a posição 

predominante da pata é paralela no contato inicial do passo e na fase de retirada, tronco estável 

e cauda para cima  consistentemente. 
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              Tabela 4: Espessura vs. força em gramas  
                                                 de cada filamento de von Frey 

Filamentos Gramas 

3,61 0,407g 

3,84 0,692g 

4,08 1,202g 

4,17 1,479g 

4,31 2,041g 

4,56 3,630g 

4,74 5,495g 

4,93 8,511g 

5,07 11,749g 

5,18 15,136g 

 

 
3.1.4.2. Retirada da Cauda 

A avaliação do limiar nociceptivo foi realizada através do teste de retirada 

da cauda (tail flick). Os animais foram colocados em uma gaiola de contenção na 

qual suas caudas se projetavam para fora (figura 7, B). O calor da lâmpada de 

halogéneo de 8V, 50W, foi focado no terço inferior da cauda  (Tail Flick, Analgesia 

Meter, Columbus Instruments, EUA). O movimento da cauda ativa uma fotocélula, 

desligando a luz e um temporizador de reação. O tempo máximo para a retirada 

da cauda foi de 8s, para evitar possíveis lesões. A análise consistiu na média de 

dois testes individuais separados por um intervalo de 30 minutos (Dale et al., 

2006). O teste retirada da cauda foi realizado no 1º, 3º, 5º e 7º dia após a cirurgia 

e depois semanalmente até o final de oito semanas. 

 

3.1.5. Imunofluorescência e Imunohistoquímica 

Após o término de oito semanas, os animais foram anestesiados com 

cetamina (100mg/Kg) e xilazina (10mg/Kg) e eutanasiados através de uma 

perfusão transcardíaca de solução salina, seguida de solução fixadora que 
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consiste de 4% de paraformaldeído diluído em tampão fosfato (0,1M; pH 7,4). 

Suas medulas espinais foram extraídas e um segmento de 2 cm incluindo toda 

área da lesão (cortado 1,0 cm acima e 1,0 cm abaixo do epicentro da lesão) foi 

congelado utilizando isopentano e gelo seco. Cortes seriados de 40μm foram 

obtidos com a utilização de um criostato (Leica, CM3000) de todo segmento 

medular. 

Imunohistoquímica: Secções de todo o segmento medular obtido (acima, 

abaixo e na área da lesão) foram marcadas com hematoxilina e eosina (HE). Em 

seguida, foi realizada a quantificação da extensão da lesão, através da 

observação do tecido medular preservado e danificado de cada animal. 

Imunofluorescência: Em suma, as secções foram lavadas em tampão 

fosfato salino (PBS) e incubadas em uma solução de bloqueio contendo 4% de 

soro de cabra e 0,1% de Triton X-100 em PBS durante uma hora em temperatura 

ambiente. A seguir, as secções foram incubadas durante 24 horas a 4°C com o 

anticorpo primário Neuronal Nuclei (NeuN, 1:1.000; Millipore-MAB377). Após 

novas lavagens, as secções foram incubadas com o respectivo anticorpo 

secundário Alexa Fluor 594 na concentração de 1:150 e mais o DAPI  na 

concentração de 1:1.000, durante 2 hora em temperatura ambiente. Depois de 

uma nova série de lavagens em PBS, as lamínulas foram montadas sobre as 

lâminas embanhando os cortes em fluorescent mounting médium (Dako), para 

preservação da reação de imunofluorescência.  

  Quantificação estereológica: A contagem de neurônios (células NeuN 

positivas) foi realizada em todas as seções acima, abaixo e na área da lesão, em 

toda substância cinzenta da medula espinhal, usando um microscópio Zeiss Axio 
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Imager A2 (Carl Zeiss, Alemanha) e o software Zen blue (Carl Zeiss, Alemanha). 

O número total de células NeuN positivas foi estimado usando a fórmula de 

correção de Abercrombie, como segue: P=M/(D+M)A*N, onde P=número total de 

células, M=espessura de secção, D=diâmetro médio das células positivas, 

A=número de células contadas e N=número de séries de corte (Abercrombie, 

1946). 

 

3.2. Projeto Principal 

 

3.2.1. Isolamento das Células Tronco Neurais Fetais  

Células tronco neurais foram isoladas de fetos E14 (com 14 dias de vida 

intrauterina) de ratos Wistar. Em suma, fêmeas prenhas foram anestesiadas com 

injeção intraperitoneal de Cetamina (100mg/Kg) e Xilazina (10mg/Kg), a cavidade 

abdominal foi aberta e o útero removido. Em seguida, os fetos foram extraídos e o 

tecido neural foi isolado de seus envoltórios (figura 4, A-C). As células foram 

extraídas de duas regiões distintas, das vesículas telencefálicas (VT) e da região 

ponto bulbar ventral (BV). 

As regiões dissecadas foram digeridas com tripsina 0,1% (Worthington, 

EUA) durante 12 minutos a 37°C seguido de DNase (Worthington, EUA) 0,05% 

durante 12 minutos a 37°C. Após trituração mecânica, a suspensão resultante foi 

cultivada em meio contendo DMEM/F12, 1% de suplemento B27 (Gibco), 1% de 

penicilina, estreptomicina e anfoterecina (PSA, Gibco), 20ng/mL de fator de 

crescimento epidermal (EGF, Sigma), 20ng/mL de fator de crescimento 

fibroblástico básico (bFGF, Sigma) e 5µg/mL de heparina (Sigma) e incubadas a 
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37°C, 5% de CO2, 21% de O2 e 95% de humidade (figura 2, D-G). O meio foi 

trocado a cada dois dias e as passagens das neuroesferas formadas foram 

realizadas por meio de dissociação química leve (3 minutos em tripsina EDTA a 

37°C) (Lepski et al., 2011).  

Para marcar as células que foram transplantadas, foi adicionado ao meio 

de cultura 10μM de 5-bromo 3’-deoxiuridina (BrdU, Sigma), mantido por 48 horas 

antes das sessões de transplante celular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Extração e cultura de células tronco neurais fetais (CTNf) de embriões 
com 14 dias de vida intra-uterina. (A) fotografia do saco uterino após explantação 
por laparotomia, (B) fotografia de um embrião, (C) imagem representativa das 
regiões cerebrais isoladas do embrião, (D) cultura de CTNf extraídas das 
vesículas telencefálicas (VT) dois dias após a extração, (E) cultura de CTNf 
extraídas das VT uma semana após a extração, (F) cultura de CTNf extraídas da 
região ponto bulbar ventral (BV) dois dias após a extração e (E) cultura de CTNf 
extraídas da região BV uma semana após a extração. 
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3.2.2. Procedimento Cirúgico 

 

3.2.2.1. Lesão Medular Traumática 

Quarenta e cinco ratos Wistar de 250 a 300g foram submetidos à lesão 

medular traumática de intensidade moderada (altura do pêndulo 25mm), em nível 

de T9-T10, conforme descrito anteriormente (mesmo protocolo de lesão medular 

e cuidados no pós-operatório). A lesão moderada foi escolhida por ter 

proporcionado no piloto dor neuropática francamente identificável segundo os 

métodos de mensuração comportamentais escolhidos, que se manteve durante o 

período de tempo necessário para hipotética maturação das células-tronco no 

tecido hospedeiro (2 meses). Outro grupo de animais controle não foi submetido a 

nenhuma intervenção cirúrgica (n=14).  

 

3.2.2.2. Imunossupressão  

Sete dias após a lesão medular traumática e três dias antes dos 

transplantes, todos os animais (incluindo o grupo controle) foram realocados em 

gaiolas de ventilação isolada (micro isoladores/ Tecniplast) e iniciou-se a 

imunossupressão através da injeção intraperitoneal diária de ciclosporina 

(Sandimmun, 10mg/kg, Novartis). A imunossupressão foi combinada com 

administração oral profilática de antibiótico (trimetoprima, sulfametoxazol, Bactrim, 

Roche), colocada na água dos animais. 
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3.2.2.3. Transplante Celular 

Dez dias após a lesão medular, os animais tiveram sua medula espinal re-

exposta para o transplante, por meio de reabertura da incisão prévia sob 

anestesia geral seguido da fixação do animal no aparelho estereotáxico (Leica, 

Microsystem). A seguir, foi realizada uma injeção estereotáxica de meio de cultivo 

(DMEM/F12) ou de CTNfs (figura 5). A solução de células foi preparada 

resuspendendo as culturas com Tripsina-EDTA (Sigma) por 3 minutos a 

temperatura ambiente, seguido de centrifugação e resuspensão a 5x10^4/uL em 

meio contendo Dnase 0,05% para evitar agregação. A viabilidade das células foi 

assessada imediatamente antes do implante por meio do método de azul Trypan 

em câmara de Newbauer. Verificou-se viabilidade das células oriundas das VTs 

de 90%, enquanto a viabilidade das células provenientes da região BV foi de 74%.  

Inicialmente, micropipetas de vidro foram confeccionadas no laboratório usando-

se um puller (P-97 Flaming/Brown micropipette puller, Sutter Instrument), 

programado a modo de se obter pipetas com cerca de 80µm de diâmetro externo, 

a fim de minimizar o trauma relacionado ao transplante das células na medula. A 

seguir, a micropipeta foi acoplada à seringa Hamilton de 25µl para injeção, essa 

última estando acoplada a uma bomba de infusão presa no braço móvel do 

aparelho estereotáxico (Leica, Microsystem). Os animais receberam um total de 

12μL de células em suspensão (5x104 céls/μL), divididas em quatro regiões da 

medula espinal (150.000 células por depósito, total de 600.000 células por 

animal), duas no local da lesão e duas acima da área de lesão (figura 3). A 

velocidade da injeção foi de 1μL/minuto e, após a injeção do volume (3μL/ponto), 

foi esperado 20 segundos para retirar a micropipeta da medula espinal, evitando-
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se assim explante por capilaridade. Após a sutura dos planos musculares, 

subcutâneo e pele, os animais foram realocados para suas respectivas gaiolas 

onde foram mantidos em ciclo claro-escuro de 12 horas, em livre demanda de 

alimento e água. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5: Animal posicionado no aparelho estereotáxico para receber a injeção 
das células tronco neurais fetais. Observa-se a bomba de infusão presa no braço 
móvel do estereotáxico. A figura da direita representa os locais onde foram 
realizados os transplantes. 
 
 
3.2.2.4. Grupos Experimentais do Projeto 

 Desta forma, após o transplante das CTNfs, foram obtidos quatro grupos 

experimentais: 

 Grupo Controle: sem cirurgia (n=14). 

 Grupo Sham: lesão medular e transplante de meio de cultivo (n=11). 

 Grupo VT: lesão medular e transplante de CTNfs extraídas das vesículas 

telencefálicas (n=12). 

 Grupo BV: lesão medular e transplante de CTNfs da região ponto-bulbar 

ventral (n=11). 
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3.2.3. Avaliações Motoras 

 

3.2.3.1. Índice BBB 

 A avaliação locomotora dos animais foi realizada através do índice BBB, 

conforme descrito anteriormente. O BBB foi realizado um dia antes da cirurgia, um 

dia antes do transplante e depois semanalmente até o final de oito semanas. 

 

3.2.3.2. Plano Inclinado  

A avaliação da força e resistência muscular foi realizada através do teste 

plano inclinado (Rivlin e Tator, 1977). Neste teste, o ângulo do plano é aumentado 

de zero grau até o ponto em que o rato não consegue se manter na posição 

(figura 6, C). Para cada animal foi realizada duas mensurações. O plano inclinado 

foi realizado um dia antes da cirurgia, um dia antes do transplante e depois 

semanalmente até o final de oito semanas. 

 

3.2.3.3. Monitor de Atividades 

 O monitor de atividades é um equipamento destinado à monitorização de 

movimentos do animal nos eixos x, y e z (altura, largura e profundidade) em uma 

arena cúbica (figura 6, D). No presente estudo foi coletada a distância percorrida, 

a velocidade média e a quantidade de levantamento do animal. Os animais foram 

mantidos na arena por 3 minutos antes do início do teste para que explorassem a 

área, em seguida os dados foram coletados durante o período de 12 minutos. 

Esse teste foi realizado um dia antes do transplante e depois semanalmente até o 

final de oito semanas. 
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Figura 6: Avaliações motoras. As figuras (A) e (B) mostram o animal durante a 
análise do BBB, sendo que (A) mostra um animal do grupo controle e (B) um 
animal três dias após a lesão medular de intensidade moderada. A figura (C) 
mostra a avaliação da força e resistência muscular através do plano inclinado e, 
por fim, a figura (D) mostra a avaliação do desempenho motor realizado através 
do monitor de atividades.    
 
 
3.2.4. Avaliações Sensitivas 

 

3.2.4.1. Filamentos de Von Frey 

 A alodínia mecânica foi avaliada através dos filamentos de von Frey, 

conforme descrito anteriormente. Referido teste foi realizado um dia antes da 

cirurgia, um dia antes do transplante e depois semanalmente até o final de oito 

semanas. 
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3.2.4.2. Placa Quente 

O teste da placa quente (hot plate) avalia o tempo em que os animais 

permanecem sobre uma chapa metálica aquecida (50 ± 0,5ºC) até reagirem ao 

estímulo térmico com o comportamento de levantar ou lamber as patas ou de 

vocalização (figura 7, A). O tempo máximo para a retirada da pata foi de 20s, para 

evitar possíveis lesões. Foi realizada duas mensurações por animal com um 

intervalo de 30 minutos entre elas (Dale et al., 2006).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7: Avaliações sensitivas. Em (A) análise da hiperalgesia térmica através 
do teste placa quente, em (B) análise do limiar nociceptivo através do teste 
retirada da cauda e em (C) análise da alodínea mecânica através do teste 
filamentos de von Frey.  
 
 

3.2.5. Imunofluorescência 

Após oito semanas do transplante celular, os animais foram anestesiados 

com cetamina (100mg/Kg) e xilazina (10mg/Kg) e eutanasiados através de uma 
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perfusão transcardíaca de solução salina, seguida de solução fixadora que 

consiste de 4% de paraformaldeído diluído em tampão fosfato (0,1M; pH 7,4). 

Suas medulas espinais foram extraídas e um segmento de 2 cm incluindo toda 

área da lesão (cortado 1,0 cm acima e 1,0 cm abaixo do epicentro da lesão) foi 

congelado utilizando isopentano e gelo seco. Cortes seriados de 60μm foram 

obtidos de todo segmento medular utilizando um criostato (Leica, CM3000).  

Inicialmente, as secções foram lavadas PBS e incubadas em uma solução 

de bloqueio contendo 4% de soro de cabra e 0,1% de Triton X-100 em PBS 

durante uma hora em temperatura ambiente. A seguir, as secções foram 

incubadas durante 24 horas a 4°C com os anticorpos primários anti-NeuN 

(1:1.000, Millipore), anti-proteína glial fibrilar ácida (GFAP, 1:500, Millipore), anti-

oligodendrocito (1:500, Millipore), anti-GABA (1:300, Sigma), anti-serotonina (5HT, 

1:500, Millipore) e anti-encefalina (1:100, Millipore), duplamente marcados com 

anti-BRDU feito em coelho (1:100, Abcam) ou em camundongo (1:800, Millipore).  

Após novas lavagens com PBS, as secções foram incubadas com o 

respectivo anticorpo secundário Alexa Fluor (488 e 594) na concentração de 

1:150 e mais o DAPI  na concentração de 1:1.000, durante 2 hora em temperatura 

ambiente. Depois de uma nova série de lavagens, as lamínulas foram montadas 

sobre as lâminas usando o fluorescente mounting médium (Dako), para 

preservação da reação de imunofluorescência.  

Quantificação estereológica: A contagem das células transplantadas foi 

realizada em todas as secções acima, abaixo e na área da lesão usando o 

microscópio Zeiss Axio Imager A2 (Carl Zeiss, Alemanha) e o software Zen blue. 

O número total de células BrdU positiva foi estimado usando a formula de 
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correção de Abercrombie, conforme mencionado anteriormente (Abercrombie, 

1946).  

 

3.3. Análise Estatística 

 Para as análises estatísticas foram calculadas as medidas resumos dos 

dados iniciais por métodos convencionais (as variáveis contínuas foram 

expressas em termos de média, erro padrão e desvio padrão). Gráficos de perfis 

médios foram construídos (GraphPad Prisma 5) para ilustrar as diferenças entre 

os grupos, sendo que as barras representam o erro padrão. Os dados foram 

submetidos aos testes Shapiro-Wilk e D’Agostino-Pearson para avaliar se tinham 

distribuição normal, permitindo a escolha do teste estatístico mais adequado. 

Como os dados não obedeceram à distribuição normal foi utilizado o teste Mann 

Whitney U para comparações de dois grupos e o teste de Kruskal-Wallis seguido 

do pós-teste de Dunns para comparações de três ou mais grupos. Foram aceitas 

como variações significativas aquelas em que a diferença entre os grupos 

resultou em um p igual ou menor que 0,05. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1. Resultados do Projeto Piloto 

 

4.1.1. Análise do Peso Corporal e da Recuperação Vesical  

A análise do ganho de massa corpórea mostrou que os animais 

submetidos à lesão medular traumática de intensidade leve tiveram uma 

diminuição do seu peso corporal uma semana após a lesão, com um aumento 

crescente ao longo das semanas seguintes de avaliação. Todos os outros grupos 

apresentaram ganho de peso progressivo logo após a lesão (figura 8, A). Em 

relação ao grau de recuperação vesical, os animais de ambos os grupo com lesão 

medular apresentaram uma recuperação espontânea ao longo do tempo, no 

entanto, a recuperação do grupo LL foi mais rápida, cerca de oito dias após a 

lesão, quando comparado com o grupo LM, o qual demorou cerca de duas 

semanas (figura 8, B).  

 

4.1.2. Avaliação Motora 

A avaliação locomotora através da escala BBB mostrou uma melhora inicial 

do grupo LL mais acentuada, com progressão funcional lenta e contínua até o 

final do período de avaliação, atingindo 71% da função normal no final da oitava 

semana. Por outro lado, uma ligeira recuperação foi observada no grupo LM nas 

três primeiras semanas após a lesão, atingindo um platô de 30% da função 

normal a partir de então (figura 8, C). 
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Figura 8: Análise do peso corporal, da função vesical e da locomoção através da 
escala BBB. (A) Peso: todos os grupos apresentaram ganho de peso progressivo 
imediatamente após a lesão, com exceção do grupo com lesão leve (LL), no qual 
os animais perderam peso na primeira semana com subsequente ganho de peso 
(# p<0,05; LL vs controle). (B) Função vesical: os grupos LL e lesão moderada 
(LM) diferiram significativamente em relação ao funcionamento inicial e 
recuperação da bexiga após a lesão (▼p<0,01 na 1ª e 7ª semana, ▼p<0,001 
entre a 2ª e 6ª semana); enquanto o grupo LL atingiu função normal no 8º dia de 
pós-operatório, o grupo LM recuperou-se completamente apenas no 14º dia 
(#p<0,001 em relação aos grupos controle e laminectomia). (C) Avaliação motora: 
O grupo LL apresentou uma melhora progressiva na função motora, iniciando logo 
após a lesão e continuando até o final das oito semanas de avaliação; no entanto, 
o grupo LM atingiu um platô na 3ª semana pós-lesão e permaneceu nesse nível 
até o final do período de avaliação (▼p<0,05 na 1ª semana e ▼p<0,001 entre a 
2ª e 8ª semana). Ambos os grupos LL e LM diferiram do grupo controle e 
laminectomia (#p<0,001). Kruskal-Wallis seguido pelo pós-teste de Dunns.  
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4.1.3. Avaliação Sensitiva 

A avaliação da alodínia mecânica, através dos filamentos de von Frey não 

mostrou  nenhuma diferença entre os grupos experimentais nas patas anteriores 

(figura 9, A). Em contrapartida, notou-se um aumento significativo nas patas 

traseiras em ambos os grupos com lesão medular quando comparados aos 

grupos controle e laminectomia (p<0,01). O grupo LL teve uma piora até a 3ª 

semana pós-lesão e, posteriormente, foi observada uma melhora espontânea 

parcial. Por outro lado, o grupo LM apresentou uma deterioração progressiva até 

o final da avaliação (figura 9, B). Na 6ª, 7ª e 8ª semana pós-lesão, o grupo com 

lesão leve apresentou melhor status funcional em relação ao grupo com lesão 

moderada (p<0,05 na 6ª semana, p<0,01 na 7ª semana e p <0,05 na 8ª semana). 

Em contrapartida, a avaliação do teste retirada da cauda não mostrou 

diferenças entre os grupos experimentais ao longo do período avaliado (figura 9, 

C). 
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Figura 9: Avaliação da sensibilidade e o estabelecimento da alodínia mecânica 
nas patas traseiras. Em (A), não foi observado alteração na sensibilidade aos 
filamentos de von Frey nas patas dianteiras. Em (B), diminuição drástica no limiar 
para a estimulação com filamentos de von Frey nas patas traseiras, significando 
alodínia mecânica, que foi notada logo após a 1ª semana e persistiu até a 8ª 
semana. Nota-se que a intensidade da alodínia mecânica foi mais acentuada no 
grupo lesão moderada (LM) comparado ao grupo lesão leve (LL), em especial na 
6ª, 7ª, 8ª semana. Em (C), nenhuma diferença no limiar nociceptivo foi observado 
entre os grupos experimentais, como observado pelo teste de retirada da cauda. 
Kruskal-Wallis seguido pelo pós-teste de Dunns: #p<0,01 para LL e LM vs grupo 
controle; ▼p<0,05 e ▼▼p<0,01 para LL vs LM. 
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4.1.4. Imunofluorescência/Imunohistoquímica 

A análise morfológica através marcação tecidual por HE mostrou uma 

lesão menos extensa no grupo LL, cerca de 0,56 cm, quando comparado com o 

grupo LM, o qual teve uma lesão de aproximadamente 0,65 cm (p<0,01; figura 

10). Em relação à quantificação de NeuN na substância cinzenta da medula 

espinal, observamos uma grande diminuição no número de neurônios na área da 

lesão de ambos os grupos com lesão medular comparados com os grupos 

laminectomia e controle (p<0,001), ainda, a população neuronal no grupo LM 

representou aproximadamente metade da população contada no grupo LL 

(p<0,001). Nos níveis acima e abaixo da área da lesão não foi observada 

diferenças entre os grupos experimentais (figura 11). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10: Quantificação da extensão da lesão medular através da coloração com 
hematoxilina-eosina. As imagens mostram secções da área da lesão dos grupos 
controle (A), laminectomia (B), lesão leve (C) e lesão moderada (D). Teste de 
Mann-Whitney: ▼▼p<0,001. Barra de Escala: 10µm.  
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Figura 11: Quantificação estereológica de neurônios neuN positivos. Em (A-C), 
coloração típica de DAPI e NeuN na substância cinzenta da medula espinal em 
uma região não lesionada. Em (D), resultado da quantificação em seções acima, 
abaixo e na área da lesão. Kruskal-Wallis seguido pelo pós-teste de Dunns: 
###p<0,001 quando os grupos lesão leve (LL) e lesão moderada (LM) diferem dos 
grupos controle e laminectomia; ▼▼▼p<0,001 quando o grupo LL difere do 
grupo LM. Barra de Escala: 200µm. 
 
 
4.2. Resultados do Projeto Principal 

 

4.2.1. Análise da Sobrevivência e do Peso Corporal 

 Parte dos animais de todos os grupos vieram a falecer em consequência 

da imunossupressão, durante o período de 8 semanas de observação. Nenhuma 

diferença estatística foi observada entre os grupos (figura 12, A). Em relação ao 

ganho de peso, todos os animais submetidos à lesão medular traumática tiveram 
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uma diminuição do seu peso corporal após o trauma, com um aumento gradativo 

ao longo das semanas seguintes (figura 12, B). 

 

Figura 12: Avaliação da sobrevivência e ganho de peso. (A) Curva de 
sobrevivência de Kaplan-Meier e (B) ganho do peso corporal dos animais do 
grupo controle, sham, vesícula telencefálica (VT) e bulbo ventral (BV) após lesão 
medular e imunossupressão. Kruskal-Wallis seguido pelo pós-teste de Dunns: 
#p<0,01 quando os grupos sham, VT e BV diferem do controle. 
 
 
 
4.2.2. Avaliação Motora 

A avaliação locomotora, através da escala BBB, mostrou uma discreta 

melhora espontânea de todos os grupos submetidos à lesão medular durante o 

período avaliado, porém não foram observadas diferenças significativas entre os 

grupos tratados em relação ao grupo sham (figura 13, A). De forma similar, o teste 

plano inclinado demonstrou perda significativa de força e resistência muscular nos 

animais submetidos à lesão medular traumática, com recuperação parcial ao 

longo do período avaliado, sem diferenças entre os grupos tratados e o grupo 

sham (figura 13, B).  
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Por fim, a avaliação do desempenho motor realizado através do monitor de 

atividades mostrou uma diminuição da distância percorrida, da velocidade e da 

quantidade de levantamento (apoio bipodal) em todos os animais que foram 

submetidos à lesão medular, tratados e não tratados. Ademais, houve uma 

diminuição do desempenho motor dos animais do grupo controle ao longo do 

período avaliado (figura 14). 

 

Figura 13: Avaliação da função motora. A função locomotora bem como a força e 
resistência muscular dos animais foi avaliado através dos testes BBB (A) e plano 
inclinado (B). Apesar de uma discreta melhora espontânea, não foram observadas 
diferenças significantes entre os grupos vesículas telencefálicas (VT) e bulbo 
ventral (BV) em relação ao grupo sham. Teste de Kruskal-Wallis seguido pelo 
pós-teste de Dunn: #p<0,05 quando os grupos sham, VT e BV diferem do grupo 
controle. 
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Figura 14: Avaliação do desempenho motor através do monitor de atividades. (A) 
representa a distância percorrida, (B) a velocidade da marcha e (C) a quantidade 
de vezes que o animal ficou em apoio bipodal. Teste de Kruskal-Wallis seguido 
pelo pós-teste de Dunn: #p<0,05 quando os grupos sham, vesícula telencefálica 
(VT) e bulbo ventral (BV) diferem do grupo controle e ○p<0,05 quando apenas o 
grupo sham difere do grupo controle. 
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4.2.3. Avaliação Sensitiva 

Em relação à alodínea mecânica, avaliada pelos filamentos de von Frey, 

não foi observado nenhuma diferença nas patas anteriores entre os grupos 

experimentais (figura 15, A). Por sua vez, houve uma diminuição do limiar 

sensitivo para estímulos mecânicos nas patas traseiras de todos os grupos 

submetidos à lesão medular quando comparados ao grupo controle (figura 15, B). 

Ademais, foi observado uma melhora da alodínia mecanica nos grupos VT e BV 

em relação ao grupo sham na 8º semana de avaliação (VT vs sham p<0,05; BV 

vs sham p<0,01). 

De forma similar, o teste placa quente mostrou uma diminuição do limiar 

sensitivo para estímulo térmico em todos os grupos submetidos à lesão medular, 

no entanto, os grupos VT e BV diferiram significativamente em relação ao grupo 

sham (figura 15, C). Na 5ª, 7ª e 8ª semana pós-transplante, o grupo VT 

apresentou melhor estado funcional em relação ao grupo sham (p<0,05 na 5ª e 7ª 

semana, p<0,01 na 8ª semana) e na 4ª, 5ª, 7ª e 8ª semana pós-transplante 

transplante o grupo BV apresentou melhor desempenho (p<0,01 na 4ª, 5ª e 7ª 

semana; p <0,001 na 8ª semana) em relação ao sham. 
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Figura 15: Melhora da alodínia mecânica e da hiperalgesia térmica nos grupos 
tratados com células tronco neurais fetais. Em (A) nenhuma diferença entre os 
grupos experimentais foi observada nas patas dianteiras em resposta ao estímulo 
com filamentos de von Frey. Em (B), melhora da alodínia mecânica nas patas 
traseiras dos animais do grupo vesículas telencefálicas (VT, ●p<0,05; teste de 
Mann Whitney) e no grupo bulbo ventral (BV, ▼▼p<0,01; teste de Mann Whitney) 
em comparação com o grupo sham na 8ª semana. Em (C), melhora da 
hiperalgesia térmica na 5ª, 7ª e 8ª semana no grupo VT (●p<0,05; ●●●p<0,05; 
teste de Mann Whitney) e na 4ª, 5ª, 7ª e 8ª semana no grupo BV (▼▼p<0.01, 
▼▼▼p<0.001; teste de Mann Whitney) em relação ao sham. Teste Kruskal-
Wallis seguido pelo pós-teste de Dunn: #p<0,05 quando os grupos sham, VT e BV 
diferem do grupo controle. 
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4.2.4. Imunofluorescência e Quantificação Estereológica 

 A imunofluorescência revelou sobrevivencia e maturação das células 

progenitoras na medula lesada. De fato, foi observada marcação positiva para 

NeuN, GFAP, oligodendrócito, GABA, 5HT e encefalina no intervalo de 2 meses 

após o transplante. 

A quantificação estereológica das células transplantadas mostrou que 69% 

das células VT e 72% das células BV se diferenciaram em neurônios maduros, 

positivamente marcados para NeuN. Ainda, uma porcentagem menor de células 

foi imuno-positiva para GFAP (10% das células VT e 23% das células BV) e para 

oligodendrócitos (23% das células VT e 26% de células BV). A contagem também 

revelou uma proporção maior de células GABAérgicas no grupo VT em 

comparação com o grupo BV (29% das células VT e 19% das células BV, que 

corresponde a 42% e 26% de todas as células neuronais, respectivamente, p 

<0,05) e uma alta proporção de células serotoninérgicas no grupo BV em 

comparação com o grupo VT (34% das células BV e 10% das células VT, que 

corresponde a 47% e 14% de todas as células neuronais, respectivamente, p 

<0,001). Uma parte das células de ambos os grupos também foram imuno 

positivas para encefalina (31% das células VT e 36% das BV, que corresponde a 

44% e 50% de todas as células neuronais, respectivamente), porém não houve 

diferença estatística significativa entre os grupos (figura 16, 17 e 18). 
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Figura 16: Quantificação estereológica das células transplantadas na medula 
espinal. As células foram duplamente marcadas com BrdU e NeuN, GFAP, 
oligodendrócito, GABA, 5HT e encefalina. A maior parte das células extraídas das 
vesículas telencefálicas (VT) e do bulbo ventral (BV) se diferenciaram em 
neurônios, ainda, uma maior porcentagem de células gabaérgicas foi observado 
no grupo VT e uma maior porcentagem de células serotoninérgicas foi observado 
no grupo BV. Teste de Mann-Whitney: *p<0,05 e ***p<0,001.   
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Figura 17: Fotomicrografias mostrando a diferenciação celular das células 
extraídas das vesículas telencefálicas (VT) e do bulbo ventral (BV) após o 
transplante da medula espinal lesada. (A-C) Imunofluorescência (IF) de duas 
cores de NeuN (verde) e BrdU (vermelho) do grupo VT. (D-F) IF de duas cores de 
NeuN (verde) e BrdU (vermelho) do grupo BV. (G-I) IF de duas cores de GFAP 
(vermelho) e BrdU (verde) do grupo VT. (J-L) IF de duas cores de GFAP 
(vermelho) e BrdU (verde) do grupo BV. (M-O) IF de duas cores de 
oligodendrócito (verde) e BrdU (vermeho) do grupo de TV. (P-R) IF de duas cores 
de oligodendrócito (verde) e BrdU (vermelho) do grupo BV. As setas indicam as 
colocalizações. Barra de escala = 50µm. 
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Figura 18: Fotomicrografias mostrando a diferenciação celular das células 
extraídas das vesículas telencefálicas (VT) e do bulbo ventral (BV) após o 
transplante da medula espinal lesada. (A-C) Imunofluorescência (IF) de duas 
cores de GABA (vermelho) e BrdU (verde) do grupo VT. (D-F) IF de duas cores de 
GABA (vermelho) e BrdU (verde) do grupo BV. (G-I) IF de duas cores de 5HT 
(vermelho) e BrdU (verde) do grupo VT. (J-L) IF de duas cores de 5HT (vermelho) 
e BrdU (verde) do grupo BV. (M-O) IF de duas cores de encefalina (vermelho) e 
BrdU (verde) do grupo de TV. (P-R) IF de duas cores de encefalina (vermelho) e 
BrdU (verde) do grupo BV. As setas indicam as colocalizações. Barra de escala = 
50µm. 
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5. DISCUSSÃO 

 

5.1. Projeto Piloto 

A utilização de modelos experimentais é fundamental para uma maior 

compreensão da fisiopatologia das doenças de maior interesse e, 

consequentemente, para o desenvolvimento de novas terapias. Vários modelos 

animais têm sido utilizados na tentativa de compreender melhor as mudanças que 

ocorrem após a lesão da medula espinal, bem como para desenvolver estratégias 

focadas no reparo da região e melhora da motricidade. Recentemente, esses 

modelos têm sido utilizados para estudar a dor crônica após a lesão medular, no 

entanto, apesar do aumento do número de estudos, faz-se necessário um maior 

aprofundamento na área. 

Em 1978, Rivlin e Tator desenvolveram uma técnica de compressão 

usando um clipe vascular para recriar a pressão contínua que frequentemente 

ocorre após a lesão medular (Rivlin e Tator, 1978). O procedimento envolve uma 

laminectomia no nível desejado da coluna vertebral, depois disso o clipe é 

fechado em forças que variam de 35g (moderada) a 50g (grave) ao redor da 

medula espinal por períodos variados, produzindo uma lesão aguda. A força e a 

duração da aplicação do clipe podem produzir lesões graduadas na medula 

espinal em termos de resultados funcionais e histológicos (Poon et al., 2007). 

Quando a medula espinal torácica é comprimida em 35g ou 50g, resulta em uma 

alodínia tátil e hiperalgesia nos membros posteriores, observada até a 4ª semana 

após a lesão (Bruce et al., 2002). As vantagens da compressão por clipe incluem 

uma variação da gravidade da lesão medular e é adaptável para uso em todas as 
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regiões da medula espinal, no entanto, o clipe sempre tem que ser calibrado, 

tendo em vista que a força efetiva de compressão já se altera significativamente 

após um ou dois fechamentos; além disso, a velocidade de fechamento do clipe 

sobre medula espinal não é controlada.  

Outro modelo de compressão da medula espinal é através da inserção de 

um cateter de Fogarty (com um pequeno balão fixado em sua ponta) no espaço 

epidural ou subdural (Vanicky et al., 2001). Após a laminectomia, o balão é 

posicionado e preenchido com um volume fixo de solução salina ou ar, para 

comprimir a medula espinal, e é esvaziado após um tempo específico. Dessa 

forma, a lesão pode ser graduada de acordo com a variação do volume de 

inflação, duração da compressão ou ambos. Semelhante à compressão utilizando 

o clipe, este modelo resulta em uma lesão medular de gravidades variáveis e 

requer uma preparação cirúrgica mínima. No entanto, a compressão do balão 

normalmente não possui o componente agudo da lesão medular e pode ser 

bastante difícil padronizar o dano inicial sem monitorar a pressão e a rapidez da 

insuflação do balão. (Cheriyan et al., 2014). Até onde sabemos, a eficiência em 

gerar dor duradoura usando esse modelo ainda não está clara. 

Modelos de transecção têm sido amplamente utilizados para estudar a 

regeneração neuronal e subsequente recuperação funcional após lesão. A 

transecção completa resulta em uma dissociação completa entre os segmentos 

caudal e rostral, além disso, tem a vantagem de ser facilmente reproduzida. Uma 

variante envolve a hemisecção da medula espinal. Este modelo tem a vantagem 

de comparar o lado seccionado com o lado preservado contralateral, bem como 

examinar a função sensorial e motora em diferentes tratos espinais. Poucos 
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trabalhos abordaram a dor usando este modelo; alguns autores descreveram a 

dor neuropática no nível e abaixo do nível da lesão cinco semanas após a 

transecção (Scheifer et al., 2002; Densmore et al., 2010). No entanto, hemiseções 

causam lesões inconsistentes devido à rotação da medula espinal no canal 

vertebral e variações anatômicas entre os indivíduos. Além disso, no cenário 

clínico, as lesões de transecção da medula espinal são de longe muito menos 

comuns do que as de compressão causadas por fraturas (Kwon et al., 2002; 

Cheriyan et al., 2014). 

Por sua vez, o modelo de contusão da medula espinal é o que mais se 

assemelha à fisiopatologia envolvida na maioria das lesões medulares em 

humanos (Bunge et al., 1993; Bunge, 1994). O aparelho de contusão da medula 

espinal em roedores mais comumente usado é o Impactor da Universidade de 

Nova York (NYU), descrito pela primeira vez por Gruner em 1992 (Gruner, 1992). 

Após a laminectomia, os processos espinhosos das vértebras acima e abaixo da 

lesão são fixados por grampos para estabilizar a coluna vertebral durante o 

impacto. Uma haste de 10g é solta de alturas de 6,25, 12,5, 25 e 50mm na 

superfície dorsal da medula espinal exposta em T9-T10, sendo o dano 

neurológico causado diretamente proporcional à altura da queda do peso. O NYU 

Impactor produz uma lesão medular contusa validada e reprodutível. Além da 

disfunção motora, sensações anormais por estímulos mecânicos ou térmicos 

(quentes ou frios) são observadas após o trauma (Siddall et al., 1995; Hulsebosch 

et al., 2000; Ahmed et al., 2014). No entanto, pouco se sabe sobre a persistência 

da dor sob este método, ou sobre a intensidade da dor induzida nas diferentes 

alturas possíveis. 
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Com base nisso, o objetivo do piloto foi determinar quais variáveis 

influenciam a geração e a persistência da dor. A lesão grave produzida pela altura 

da haste de 50mm foi excluída do presente estudo devido à alta mortalidade dos 

animais, automutilação, aumento do risco de infecção urinária, além do quadro de 

parapleglia completa, a qual prejudica a mensuração da dor (Gruner, 1992). As 

avaliações do grupo LL mostraram uma recuperação motora espontânea parcial 

ao longo de todo período estudado, uma recuperação vesical completa 7-8 dias 

após a lesão medular e, em relação à alodínia mecânica, houve uma piora até a 

3ª semana pós-lesão e depois desse período os animais apresentaram uma 

melhora espontânea parcial. Em relação ao grupo LM, as avaliações mostraram 

uma leve recuperação motora espontânea nas três primeiras semanas após a 

lesão, atingindo um platô a partir de então (confirmando que os déficits motores 

estão intimamente relacionados à intensidade da lesão), uma recuperação vesical 

completa ao final de duas semanas após a lesão e, em relação alodínia 

mecânica, os animais apresentaram uma deterioração progressiva até o final do 

período avaliado. A avaliação do limiar nociceptivo, através do teste retirada de 

cauda, não mostrou diferenças entre os grupos experimentais. Possivelmente, o 

tempo de reação na retirada da cauda não diferiu entre os grupos com lesão em 

relação ao grupo controle porque a representação da cauda na medula espinal 

está longe do local da lesão (T9-T10; 0,5-0,65 cm de extensão), permitindo a 

recuperação completa dos reflexos medulares neste nível distal.  

 Tanto a dor espontânea quanto a evocada podem ser causadas por 

circuitos remanescentes da medula espinal, em regiões craniais e caudais e em 

porções intactas adjacentes ao local da lesão (Christensen et al., 1996; 
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Christensen e Hulsebosch, 1997). Em termos de ocorrência de dor, nossos 

resultados mostram que as perdas neuronais acima de 50% parecem ser 

suficientes para o estabelecimento da dor neuropática. 

Os resultados do piloto sugerem que a lesão medular traumática de 

intensidade moderada é um modelo confiável e reprodutivo para investigar a dor 

neuropática secundária à lesão medular. Além do déficit motor, o grupo lesão 

moderada apresentou quadro doloroso progressivo e duradouro, cuja avaliação 

não foi prejudicada pela gravidade dos déficits motores. Além disso, as alterações 

sensoriais permaneceram estáveis por pelo menos oito semanas, oferecendo 

tempo suficiente para manipulações experimentais visando o controle da dor. 

 

5.2. Projeto Principal 

Uma vez definido o melhor modelo animal para o estudo da dor 

neuropática causada pela lesão medular, foi iniciado o projeto propriamente dito. 

Para tal, ratos Wistar foram submetidos à lesão medular traumática de 

intensidade moderada utilizando o NYU Impactor e, em seguida, os animais foram 

imunossuprimidos com ciclosporina e tratados com injeção intramedular de 

CTNfs, utilizando técnica de microtransplante já previamente descrita pelo nosso 

grupo (Lepski et al., 2011). 

O uso de terapia imunossupressora para o transplante de células tronco 

fetais/embrionárias já foi alvo de grande discussão, pois a hipótese de que células 

tronco sejam imunologicamente inertes não se confirmou em estudos de 

viabilidade do transplante. Atualmente, sabemos que a imunossupressão possui 

um papel importante para a sobrevivência destas células no tecido hospedeiro. 
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Para esclarecer essa questão, Swijinburg (Swijnenburg et al., 2008) transplantou 

em camundongos células tronco embrionárias humanas (CTEh) transduzidas com 

um gene repórter que consiste da fusão dupla de luciferase e GFP, permitindo o 

rastreamento destas células in vivo e ex vivo. O autor mostrou que a 

sobrevivência destas células após o transplante é significativamente limitada em 

camundongos imunocompetentes em oposição aos imunodeficientes. Ademais, o 

transplante sequencial de CTEh nos camundongos imunocompetentes resultou 

em morte acelerada das CTEh, sugerindo ativação de uma resposta imune 

doador específica. Por fim, demonstrou-se que as CTEh desencadeiam respostas 

imunes celulares e humorais robustas, resultando em infiltração de células 

inflamatórias intraenxerto e subsequente rejeição das CTEh. Desta forma, tendo 

em vista que o processo de morte das células transplantadas pode ser atenuado 

por um regime imunossupressor, os animais do presente estudo foram 

submetidos à injeção peritoneal diária de ciclosporina, iniciando três dias antes do 

transplante e mantido até o final do experimento. Apesar da importância da 

imunossupressão para a sobrevivência das CTNf, aparentemente a ciclosporina 

teve um papel determinante na debilidade e consequentemente no óbito de 

alguns animais, incluindo o grupo controle que não havia sido submetido à lesão 

medular. Essa complicação foi computada inicialmente e considerada no cálculo 

de tamanho de amostra necessário para o estudo proposto. 

A terapia celular representa uma alternativa promissora no tratamento de 

lesões do SNC. Na lesão medular traumática, diversos estudos mostram que o 

transplante de células tronco é capaz de promover a regeneração axonal e 
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alguma recuperação funcional (Li e Lepski, 2013), no entanto, pouco se sabe 

sobre o benefício dessas células para o tratamento contra dor neuropática.  

Cada tipo de célula tronco candidata apresenta vantagens e desvantagens 

em relação à regeneração da medula espinal. Células tronco mesenquimais 

(CTMs) têm sido descritas como capazes de modular a resposta 

imune/inflamatória (Kim e Park, 2017), a qual poderia ter um efeito benéfico na 

dor neuropática induzida pela lesão medular. Rho (Roh et al., 2013) investigou o 

efeito terapêutico das CTMs derivadas do sangue do cordão umbilical humano 

(CTM-SCUh) e do transplante de células tronco epiteliais amnióticas (CTEAs) na 

dor crônica central. As células foram transplantadas ao redor do local da lesão 

duas semanas após a hemisecção da medula espinal. Apenas o transplante de 

CTEAs resultou em uma redução significativa da alodínia mecânica e nenhuma 

das células (CTM-SCUh ou CTEAs) tiveram qualquer efeito na hiperalgesia 

térmica. O transplante de CTM-SCUh e CTEAs reduziram o aumento da 

expressão do marcador microglial F4/80, além disso, as CTEAs reduziram 

também o aumento da fosforilação da subunidade NR1 do receptor NMDA 

(pNR1), que pode estar relacionado com a melhora da alodínia mecânica 

observada nos animais. 

Watanabe (Watanabe et al., 2015) analisou os efeitos do transplante de 

CTM derivadas da medula óssea (CTM-MO) na hipersensibilidade à dor em 

camundongos submetidos à lesão medular contusa. O transplante de CTM-MO 

três dias após a lesão medular resultou em melhora da função motora e alívio da 

hipersensibilidade à estimulação mecânica e térmica. O autor sugeriu que as 

CTM-MO reduzem a dor neuropática através de uma variedade de mecanismos 
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relacionados, incluindo a preservação neuronal e restauração da barreira 

hematomedular danificada, mediada pela modulação da atividade da microglia 

residente na medula e pela atividade e recrutamento de macrófagos 

hematogênicos. 

De forma similar, Yousefifard (Yousefifard et al., 2016) observou uma 

melhora da alodínia mecânica e hiperalgesia térmica, bem como recuperação 

motora, em animais submetidos a transplante de CTM derivadas de medula óssea 

e de cordão umbilical após lesão medular. Ambos os tipos de células 

sobreviveram no tecido por pelo menos oito semanas e impediram a formação da 

cavidade, no entanto, a taxa de sobrevivência de das células derivadas do cordão 

umbilical foi significativamente maior e avaliações eletrofisiológicas mostraram 

resultados melhores em comparação com as células da medula óssea. As CTMs 

transduzidas para produzir neurotrofinas também são candidatas para promover o 

crescimento celular e aliviar a dor crônica após lesão medular. Sete dias após 

lesão medular contusa, Kumagai (Kumagai et al., 2013) enxertou no epicentro da 

lesão CTMs ou CTMs geneticamente modificadas para expressar MNTS1, uma 

multineurotrofina que se liga aos receptores TrkA, TrkB e TrkC e p75 (NTR) ou 

CTM-MNTS1/p75(-), que se liga principalmente aos receptores Trk. Todos os 

grupos tratados com CTMs (modificada ou não) tiveram uma redução na 

inflamação e no tamanho da cavidade cística em comparação com o grupo 

controle, porém, apenas o transplante de CTM-MNTS1 e CTM-MNTS1/p75(-), 

mas não as CTMs naïves, promoveram o crescimento axonal e preveniram 

significativamente a hipersensibilidade cutânea após lesão medular.  
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Por outro lado, as células tronco neurais (CTN) têm sido descritas como 

uma terapia promissora na tentativa de repovoar a medula espinal após a lesão. 

Essas células possuem a capacidade de se diferenciar em três linhagens neurais, 

oligodendrócitos, astrócitos e neurônios, e podem ser encontradas no SNC 

embrionário, neonatal e adulto. Potenciais usos do transplante de CTN na medula 

espinal lesada incluem a restituição de células danificadas e a ativação de células 

endógenas para fornecer "auto-reparo" (Gage, 2000). 

Um dos desafios em regeneração medular é a característica intrínseca de 

oligodendrócitos de inibirem o brotamento axonal no sistema nervoso central. Na 

tentativa de se superar esse obstáculo, Tao (Tao et al., 2013) demonstrou que o 

transplante de células progenitoras de oligodendrócitos (OPCs) derivadas de 

células tronco embrionárias de ratos, 29 dias após lesão medular, melhorou a 

remielinização e reduziu a alodínia mecânica. Por outro lado, o transplante de 

astrócitos, ou a diferenciação de CTNs em astrócitos, pode estar relacionado com 

o aumento da hiperalgesia térmica e alodínia mecânica em animais submetidos à 

lesão medular. Isso sugere um papel central dos astrócitos em promover 

sensibilização central à dor, provavelmente mediada por sensibilização sináptica, 

liberação de agentes pró-inflamatórios e ativação do sistema imune. Hofstetter 

(Hofstetter et al., 2005) relatou que o transplante de CTNs adultas após a lesão 

medular melhorou a recuperação motora mas também causou brotamento axonal 

aberrante associado à alodínia nas patas. No entanto, a transdução de CTNs com 

neurogenina-2 antes do transplante suprimiu a diferenciação astrocitária das 

células transplantadas e preveniu a alodínia. Macias (Macias et al., 2006) 

observou que o transplante de CTN imortalizadas (C17.2), sozinhas ou 
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transfectadas com GDNF, após lesão medular, resultou em alodínia térmica e 

mecânica. O estudo mostrou que as CTNs sobreviveram e se diferenciaram 

principalmente em astrócitos, porém, diferenças no grau de alodínia foram 

observadas entre os grupos tratados com transplante de C17.2 e C17.2/GDNF, 

sugerindo um possível efeito protetor ou analgésico do GDNF na dor neuropática 

pós-lesão. Em contrapartida, Davies (Davies et al., 2008) demonstrou que 

diferentes tipos de astrócitos têm diferentes efeitos na dor crônica induzida pela 

lesão medular. O transplante de astrócitos derivados de células precursoras gliais 

tratados com proteína morfogenética óssea-4 promoveu a regeneração axonal e a 

recuperação funcional e os ratos transplantados não apresentaram síndromes 

dolorosas. Em contraste, quando essas células foram geradas através da 

exposição ao fator neurotrófico ciliar agonista gp130, o transplante resultou na 

falha da regeneração axonal e recuperação funcional, bem como promoveu 

alodínia mecânica e hiperalgesia térmica duas semanas após a lesão. 

Por sua vez, Yao (Yao et al., 2015) mostrou que as CTNs do tecido do 

hipocampo de embriões de camundongos, uma vez transplantadas na medula 

espinal após transecção completa, melhoraram a sensibilidade térmica e 

mecânica dos animais. Além do mais, Luo (Luo et al., 2013) investigou o efeito 

analgésico do cotransplante de CTNs com células da glia do nervo olfatório 

(olfactory ensheathing cells – OECs) em ratos submetidos à transecção completa 

da medula espinal. O transplante de CTNs melhorou a função sensorial nos ratos 

com lesão medular, enquanto o transplante das OECs resultou em hiperalgesia. 

Por sua vez, o cotransplante resultou na inversão da hiperalgesia desencadeada 

pelas OECs e promoveu a sobrevivência das CTNs.  
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Levando em consideração as alterações que ocorrem na medula espinal 

após a lesão que contribuem para o aparecimento da dor neuropática, as células 

tronco/progenitoras GABAérgicas tornam-se uma forte candidata na tentativa de 

reverter as respostas dolorosas. Como mencionado anteriormente, vários 

mecanismos estão relacionados ao aparecimento de dor neuropática induzida 

pela lesão medular, incluindo a regulação da enzima sintetizadora de GABA que, 

juntamente com outras alterações, pode resultar na desinibição dos impulsos 

excitatórios, contribuindo para o efeito da hiperexcitabilidade. (Berrocal et al., 

2014).  

O grupo de Fandel (Fandel et al., 2016) avaliou os efeitos do transplante de 

células de eminência ganglionar medial (EGM) derivadas de células tronco 

embrionárias humanas. Os camundongos foram lesionados no nível segmentar 

T13 e duas semanas após a lesão as células foram transplantadas na 

intumescência lombar. Seis meses após o transplante, as células estavam 

amplamente dispersas na medula espinal lesionada, estendendo-se em torno de 

10mm rostro caudal, além do mais, diferenciaram-se em neurônios GABAérgicos 

e os animais transplantados apresentaram melhora dos sintomas relacionados à 

dor. 

Por sua vez, Hwang (Hwang et al., 2016) observou que células precursoras 

neurais derivadas de células tronco embrionárias, quando cultivadas em meio 

suplementado com hedgehog sônico (SHH) e ácido retinóico (RA), diferenciavam 

de forma eficiente em neurônios GABAérgicos. Ademais, o transplante dessas 

células após a lesão medular em ratos foi capaz de atenuar a dor neuropática, 

porem não houve melhora na recuperação motora.  
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Nosso protocolo de extração celular (CTNf derivadas das VT de embriões 

E14) e método de cultura celular também favoreceu a diferenciação de neurônios 

GABAérgicos. De fato, um estudo prévio de nosso grupo de estudo demontrou 

que 60% das células neuronais maduras obtidas do fNSC das vesículas 

telencefálicas de ratos E14 assumiam um fenótipo GABAérgico (Maciaczyk et al., 

2008). Além disso, registros de patch-clamp revelaram que as células maduras 

obtidas com nosso protocolo apresentavam correntes sinápticas GABAérgicas 

após 2 semanas in vitro (Lepski et al., 2013). Essas evidências nos levaram a 

questionar se as células GABAérgicas possuiam algum potencial para tratar a dor 

após a lesão medular.  

No presente estudo, observou-se que as células sobreviveram oito 

semanas após o transplante e foram encontradas principalmente na periferia da 

lesão; ademais, 42% de todas as células neuronais do grupo VT se diferenciaram 

em neurônios GABAérgicos, como observado pelas análises estereológicas. Além 

disso, os animais que receberam injeções intraespinais de CTNf da região da VT 

tiveram uma melhora da alodinia mecânica e da hiperalgesia térmica após a lesão 

medular. 

Adicionalmente, sabe-se que as vias descendentes monoaminérgicas 

regulam a transmissão de informação nociceptiva na medula espinal. As vias 

serotoninérgicas descendentes do núcleo da rafe e vias noradrenérgicas 

descendentes do locus ceruleus atingem a medula espinal e inibem os neurônios 

de 2ª ordem das vias da dor, seja por conexões diretas ou interneurônios, na 

substância gelatinosa de Rolando (Kandel et al., 2012). Assim, hipotetizamos que 

o transplante de células extraídas da região ventral do metencéfalo e 
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mielencéfalo, que futuramente darão origem às regiões da ponte e do bulbo, 

poderia inibir a transmissão dolorosa após a lesão medular. 

As CTNf do BV também sobreviveram oito semanas após o transplante e 

foram encontradas principalmente na borda da lesão. No entanto, uma maior 

proporção de células serotoninérgicas foi observada no grupo BV, de fato, 47% de 

todas as células neuronais contadas, como mostrado pela análise estereológica. 

As avaliações sensoriais e motoras foram muito semelhantes em relação ao 

grupo VT, os animais do grupo BV também apresentaram melhora na alodínia 

mecânica e hiperalgesia térmica após lesão medular, porém, a diferença 

estatística quando comparado ao grupo sham foi maior que o grupo VT, indicando 

maior eficiência desse subtipo celular no controle da dor neuropática no nosso 

modelo animal. Além disso, nenhuma recuperação motora significativa foi 

observada em ambos os grupos VT e BV.  

O resultado da análise estereológica também mostrou que a extração de 

CTNf de diferentes regiões do cérebro do embrião E14 foi capaz de gerar 

neurônios maduros com diferentes fenótipos. Esses eventos podem ser 

explicados pela teoria da especificação regional embrionária inicial das células 

tronco neurais pós-natais, como proposto por Fuentealba (Fuentealba et al., 

2015). De acordo com esse estudo, a maioria das células tronco/progenitoras 

neurais adultas produzidas entre os dias embrionários 13,5 e 15,5 permanecem 

em grande parte quiescentes até serem reativadas no período pós-natal. Ou seja, 

possivelmente as células extraídas das VT e do BV de embriões com 14 dias de 

vida intrauterina já possuíam certa especificidade e por isso geraram diferentes 

tipos de células neuronais após o transplante na medula espinal lesada.  
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Apesar do sucesso apresentado no controle da dor, não observamos 

melhora alguma no padrão motor dos animais transplantados. Isso talvez remeta 

a uma maior complexidade do sistema motor, ou melhor dizendo, com maior 

interdependência entre os sistemas envolvidos, organizados em múltiplos níveis 

desde o cortex associativo aos motoneurônios medulares, com menor 

susceptibilidade de restauro por meio de intervenções mais focais. Uma 

manipulação celular eficiente do ponto de vista regenerativo talvez devesse 

abordar cada um desses segmentos de processamento e de maneira interligada. 

Por outro lado, a intervenção celular contra dor aqui proposta baseia-se tão 

somente na inibição local de neurônios de segunda ordem em segmentos 

medulares deaferentados. Apesar do sistema sensitivo não ser menos complexo 

que o sistema motor, a intervenção celular aqui proposta é não-fisiológica, local e 

restrita, visando restaurar o equilíbrio entre excitaçao e inibição numa parte 

específica do tecido neural hiperexcitado após a lesão. Não se trata de um tipo 

celular que esteja fisiologicamente presente no local de ação, mas sim uma 

manipulação artificial restaurando a fisiologia da circuitaria medular. 
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6. CONCLUSÕES 

 

I. Projeto Piloto 

 A lesão medular traumática de intensidade moderada aparenta ser um 

modelo confiável e reprodutível para investigar a dor neuropática central de 

origem medular. Além do déficit motor, o grupo com lesão moderada 

apresentou um quadro doloroso progressivo e duradouro, cuja avaliação 

não foi prejudicada pela gravidade dos déficits motores.  

 Em termos de ocorrência de dor, perdas neuronais acima de 50% parecem 

ser suficientes para o estabelecimento da dor neuropática. Ademais, as 

alterações sensoriais permaneceram estáveis por pelo menos 8 semanas, 

oferecendo tempo suficiente para manipulações experimentais que visam o 

controle da dor. 

 

II. Projeto Principal 

 As duas populações celulares estudadas (VT e BV) foram capazes de 

induzir melhora no padrão sensitivo-doloroso após a lesão medular, porém 

a eficiência da população oriunda do BV foi superior a da VT. No entanto, 

não se observou melhora motora por meio dos transplantes celulares 

estudados, possivelmente em decorrência de organização interdependente 

e “multissegmentar” do sistema motor, que o torna menos susceptível a 

uma intervenção celular mais localizada e restrita. 

 As células transplantadas foram encontradas principalmente na borda da 

lesão. Células tronco neurais, sejam da VT ou do BV, isoladas e 
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expandidas segundo nosso protocolo geraram alta proporção de células 

neuronais. Ademais, as células extraídas da VT e do BV foram capazes de 

gerar diferentes fenótipos maduros, enquanto as células da VT geraram 

preferencialmente neurônios GABAérgicos e encefalinérgicos, as células 

do BV se diferenciaram principalmente em neurônios serotoninérgicos e 

encefalinérgicos, comprovando a teoria de especificação fenotípica de 

Fuentealba. 
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10. ANEXOS 

  
10.1. Aprovação do Comitê de Ética 
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10.2. Dados Estatísticos do Projeto Piloto 

 Dados referentes às análises do projeto piloto. Os valores estão 

apresentados como média aritmética ± erro padrão da média.  

                  

Projeto Piloto - Peso (%) 

  Controle Sham Lesão Leve Lesão Moderada 

Semanas N Média ± e.p.m. N Média ± e.p.m. N Média ± e.p.m. N Média ± e.p.m. 

1 5 105,7 ± 0,6 6 106,4 ± 5,2 11 91,4 ± 1,3 8 102,5 ± 3,04 

2 5 118,2 ± 1,4 6 119,4 ± 6,3 11 102,5 ± 1,9 8 11,9 ± 4,1 

3 5 127,7 ± 2,3 6 130,0 ± 7,0 11 114,9 ± 2,6 8 121,2 ± 4,6 

4 5 131,5 ± 2,3 6 138,3 ± 8,0 11 120,0 ± 3,2 8 129,8 ± 4,5 

5 5 137,8 ± 2,5 6 144,8 ± 8,9 11 125,9 ± 3,3 7 138,3 ± 5,6 

6 5 143,4 ± 3,1 6 151,8 ± 9,7 11 129,5 ± 3,4 7 143,5 ± 5,8 

7 5 149,1 ± 2,9 6 156,6 ± 10,1 11 135,9 ± 3,5 7 147,5 ± 6,2 

8 5 155,5 ± 2,7 6 161,4 ± 10,9 11 140,0 ± 3,9 7 151,9 ± 6,3 

 

 

                  

Projeto Piloto - Recuperação da Bexiga (%) 

  Controle Sham Lesão Leve Lesão Moderada 

Dias N Média ± e.p.m. N Média ± e.p.m. N Média ± e.p.m. N Média ± e.p.m. 

1 5 100 ± 0 6 100 ± 0 11 38,2 ± 11,4  8 6,2 ± 6,2 

2 5 100 ± 0 6 100 ± 0 11 47,7 ± 11,4  8 12,5 ± 8,2 

3 5 100 ± 0 6 100 ± 0 11 54,5 ± 11,6  8 12,5 ± 9,4 

4 5 100 ± 0 6 100 ± 0 11 65,9 ± 8,4  8 18,7 ± 10,3 

5 5 100 ± 0 6 100 ± 0 11 81,8 ± 9,6  8 18,9 ± 10,2 

6 5 100 ± 0 6 100 ± 0 11 88,7 ± 6,2  8 53,1 ± 7,4 

7 5 100 ± 0 6 100 ± 0 11 95,4 ± 4,5  8 65,7 ± 11,5 

8 5 100 ± 0 6 100 ± 0 11 97,7 ± 2,3  8 78,1 ± 7,4 

9 5 100 ± 0 6 100 ± 0 11 100 ± 0  8 84,4 ± 6,6 

10 5 100 ± 0 6 100 ± 0 11 100 ± 0  8 87,5 ± 4,7 

11 5 100 ± 0 6 100 ± 0 11 100 ± 0  8 87,5 ± 4,7 

12 5 100 ± 0 6 100 ± 0 11 100 ± 0  8 90,6 ± 4,6 

13 5 100 ± 0 6 100 ± 0 11 100 ± 0  8 96,9 ± 3,1 

14 5 100 ± 0 6 100 ± 0 11 100 ± 0  8 96,9 ± 3,1 
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Projeto Piloto - BBB 

  Controle Sham Lesão Leve Lesão Moderada 

Semanas N Média ± e.p.m. N Média ± e.p.m. N Média ± e.p.m. N Média ± e.p.m. 

1 5 21 ± 0 6 21 ± 0 11 6,5 ± 1,4 8 2,2 ± 1 

2 5 21 ± 0 6 21 ± 0 11 10,4 ± 0,9 7 4,6 ± 1,4 

3 5 21 ± 0 6 21 ± 0 11 12,1 ± 1,0 7 5,1 ± 1,5 

4 5 21 ± 0 6 21 ± 0 11 12,8 ± 1 7 5,6 ± 1,7 

5 5 21 ± 0 6 21 ± 0 11 13,2 ± 1 7 5,9 ± 1,8 

6 5 21 ± 0 6 21 ± 0 11 14,3 ± 1,2 7 5,9 ± 1,8 

7 5 21 ± 0 6 21 ± 0 11 14,4 ± 1,2 7 6,3 ± 1,9 

8 5 21 ± 0 6 21 ± 0 11 15 ± 1,2 7 6,3 ± 1,9 

 

 

 

Projeto Piloto - Filamentos de Von Frey 

Patas Anteriores 

  Controle Sham Lesão Leve Lesão Moderada 

Semanas N Média ± e.p.m. N Média ± e.p.m. N Média ± e.p.m. N Média ± e.p.m. 

1 5 13,1 ± 0,8 6 11,7 ± 0 11 14,1 ± 0,5 7 13,7 ± 0,7 

2 5 11,7 ± 0 6 12,4 ± 1,3 11 10,6 ± 0,6 7 12,2 ± 0,5 

3 5 13,1 ± 0,8 6 14,0 ± 0,7 11 12,9 ± 0,5 7 13,2 ± 0,7 

4 5 12,4 ± 0,7 6 14,0 ± 0,7 11 13,3 ± 0,5 7 12,2 ± 0,5 

5 5 12,4 ± 0,7 6 12,3 ± 0,6 11 12,7 ± 0,5 7 11,3 ± 0,9 

6 5 13,8 ± 0,8 6 12,3 ± 1,0 11 12,9 ± 0,5 7 12,2 ± 0,5 

7 5 12,4 ± 0,7 6 12,3 ± 0,6 11 12,7 ± 0,6 7 12,2 ± 0,5 

8 5 11,7 ± 0 6 10,7 ± 0,7 11 12,1 ± 0,3 7 12,2 ± 0,5 

Patas Posteriores 

  Controle Sham Lesão Leve Lesão Moderada 

Semanas N Média ± e.p.m. N Média ± e.p.m. N Média ± e.p.m. N Média ± e.p.m. 

1 5 12,4 ± 0,7 6 9,3 ± 0,8 11 6,9 ± 0,9 7 6,7 ± 1,4 

2 5 11,7 ± 0 6 9,1 ± 1,7 11 6,2 ± 1,0 7 5,8 ± 0,9 

3 5 8,8 ± 0,3 6 10,9 ± 0,8 11 4,5 ± 0,5 7 3,6 ± 0,6 

4 5 9,5 ± 0,6 6 12,6 ± 0,6 11 5,9 ± 0,8 7 4,5 ± 1,0 

5 5 9,5 ± 0,8 6 9,6 ± 0,5 11 5,8 ± 0,7 7 4,5 ± 0,8 

6 5 10,5 ± 0,9 6 10,1 ± 0,7 11 5,9 ± 0,8 7 3,8 ± 0,3 

7 5 11,1 ± 0,6 6 10,1 ± 0,7 11 7,1 ± 1,0 7 2,7 ± 0,5 

8 5 10,5 ± 1,2 6 10,1 ± 0,7 11 5,6 ± 0,8 7 3,0 ± 0,5 
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Projeto Piloto - Retirada da Cauda 

  Controle Sham Lesão Leve Lesão Moderada 

Semanas N Média ± e.p.m. N Média ± e.p.m. N Média ± e.p.m. N Média ± e.p.m. 

1 5 5,7 ± 0,2 6 6,2 ± 0,5 11 6,2 ± 0,3 8 5,1 ± 0,5 

2 5 4,9 ± 0,4 6 4,9 ± 0,3 11 5,6 ± 0,3 7 5,1 ± 0,5 

3 5 6,1 ± 0,4 6 5,5 ± 0,5  11 5,4 ± 0,3 7 4,5 ± 0,3 

4 5 5,2 ± 0,3 6 5,9 ± 0,4 11 5,0 ± 0,3 7 3,8 ± 0,2 

5 5 4,9 ± 0,3 6 5,3 ± 0,4 11 4,9 ± 0,3 7 4,4 ± 0,3 

6 5 6,1 ± 0,6 6 6,4 ± 0,2 11 4,7 ± 0,3 7 4,7 ± 0,3 

7 5 5 ± 0,5 6 5,4 ± 0,4 11 4,9 ± 0,3 7 5,9 ± 0,3 

8 5 5,5 ± 0,3 6 6,1 ± 0,5 11 4,8 ± 0,3 7 5,3 ± 0,5 

 

 

 

Projeto Piloto - Contagem de Células (N° de Neurônios) 

  Controle Sham Lesão Leve Lesão Moderada 

  N Média ± e.p.m. N Média ± e.p.m. N Média ± e.p.m. N Média ± e.p.m. 

Acima  
da lesão 

10 671,2 ± 7,9 12 697,3 ± 12,32 18 657,7 ± 9,3 14 651,9 ± 14,6 

Área  
da lesão 

30 754,1 ± 10,1 36 766,9 ± 10,9 56 337,6 ± 31,9 42 182,5 ± 23,3 

Abaixo  
da lesão 

10 739,9 ± 5,5 12 786,4 ± 12,7 10 740,7 ± 20,8 9 731,0 ± 19,9 

 

 

 

Projeto Piloto - Tamanho da Lesão (cm) 

Lesão Leve Lesão Moderada 

N Média ± e.p.m. N Média ± e.p.m. 

10 5,6 ± 0,8 6 6,5 ± 0,2 
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10.3. Dados Estatísticos do Projeto Principal 

 Dados referentes às análises do projeto principal. Os valores estão 

apresentados como média aritmética ± erro padrão da média.  

 

Projeto Principal - Peso (%) 

  Controle Sham VT BV 

Semanas N Média ± e.p.m. N Média ± e.p.m. N Média ± e.p.m. N Média ± e.p.m. 

Pré-lesão 14 100 ± 0 11 100 ± 0 12 100 ± 0 11 100 ± 0 

Pré-transp 14 109,7 ± 1,0 11 95,0 ± 1,6 12 98,3 ± 1,8 11 97,5 ± 3,8 

1 14 121,5 ± 1,9 11 100,9 ± 2,4 12 100,5 ± 2,4 11 96,8 ± 2,3 

2 14 124,8 ± 2,7 11 105,6 ± 3,6 11 105,3 ± 2,7 10 98,4 ± 4,3 

3 13 121,5 ± 4,3 11 109,7 ± 4,5 10 111,6 ± 4,2 7 107,7 ± 7,0 

4 10 120,8 ± 4,5 9 120,0 ± 4,2 9 117,0 ± 6,2 6 119,9 ± 3,7 

5 7 126,2 ± 7,2 9 121,4 ± 4,4 7 117,4 ± 8,4 5 123,5 ± 2,2 

6 6 125,3 ± 9,3 9 122,8 ± 5,1 6 122,2 ± 10,3 5 121,5 ± 3,6 

7 5 125,2 ± 9,9 8 116,0 ± 5,5 5 123,6 ± 11,9 5 119,7 ± 5,2 

8 5 123,4 ± 10,1 7 116,5 ± 6,8 5 123,5 ± 10,9 5 121,2 ± 7,7 

 

 

 

Projeto Principal - BBB 

  Controle Sham VT BV 

Semanas N Média ± e.p.m. N Média ± e.p.m. N Média ± e.p.m. N Média ± e.p.m. 

Pré-lesão 14 21 ± 0 11 21 ± 0 12 21 ± 0 11 21 ± 0 

Pré-transp 14 21 ± 0 11 5,4 ± 1,3 12 6,3 ± 1,3 11 5,5 ± 0,9 

1 14 21 ± 0 11 9,0 ± 0,6 12 8,1 ± 1,3 11 8,5 ± 0,7 

2 14 21 ± 0 11 9,9 ± 0,6 11 8,9 ± 1,4 10 10,1 ± 0,4 

3 13 21 ± 0 10 10,7 ± 0,5 10 9,8 ± 1,7 7 11,6 ± 0,3 

4 9 21 ± 0 9 10,6 ± 0,8 9 10,3 ± 1,8 6 11,7 ± 0,3 

5 7 21 ± 0 9 10,6 ± 0,8 7 11,1 ± 1,8 5 11,5 ± 0,5 

6 6 21 ± 0 9 10,7 ± 0,9 6 11,2 ± 1,8 5 13,2 ± 1,0 

7 5 21 ± 0 8 11,1 ± 1,2 5 12,4 ± 2,1 5 13,6 ± 1,0 

8 5 21 ± 0 7 11,4 ± 1,4 5 12,4 ± 2,1 5 16,6 ± 1,0 
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Projeto Principal - Plano Inclinado 

  Controle Sham VT BV 

Semanas N Média ± e.p.m. N Média ± e.p.m. N Média ± e.p.m. N Média ± e.p.m. 

Pré-lesão 14 75,7 ± 0,9 11 75,4 ± 1,0 12 75,4 ± 1,6 11 75,4 ± 0,8 

Pré-transp 14 77,5 ± 1,0 11 41,1 ± 1,5 12 47,5 ± 2,6 11 46,4 ± 1,8 

1 14 73,6 ± 0,6 11 48,6 ± 1,7 12 53,7 ± 1,9 11 51,8 ± 2,2 

2 14 75,7 ± 0,9 11 54,5 ± 2,2 11 57,7 ± 2,5 10 56,5 ± 2,6 

3 13 80,8 ± 1,1 10 57,0 ± 2,4 10 60,0 ± 2,9 7 59,3 ± 3,2 

4 10 78,5 ± 1,3 9 59,4 ± 2,7 9 61,1 ± 3,0 6 62,5 ± 3,1 

5 7 77,1 ± 1,5 9 59,4 ± 2,3 7 62,1 ± 3,2 5 66,2 ± 3,1 

6 6 78,3 ± 1,7 9 62,2 ± 2,2 6 64,2 ± 3,3 5 66,2 ± 1,2 

7 5 81,0 ± 1,9 8 62,5 ± 2,3 5 67,0 ± 3,7 5 67,0 ± 3,4 

8 5 80,0 ± 0  7 64,3 ± 2,8 5 65,0 ± 3,9 5 69,0 ± 2,4 
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Projeto Principal – Monitor de Atividades  

Distância 

  Controle Sham VT BV 

Semanas N Média ± e.p.m. N Média ± e.p.m. N Média ± e.p.m. N Média ± e.p.m. 

Pré-transp 14 4,0 ± 0,4 11 2,3 ± 0,2 12 2,6 ± 0,4 11 2,9 ± 0,3 

1 14 4,9 ± 0,5 11 2,4 ± 0,4 12 2,3 ± 0,4 11 2,3 ± 0,5 

2 14 5,0 0,4 11 1,9 ± 0,4 10 3,4 ± 0,6 10 1,6 ± 0,2 

3 13 3,9 ± 0,5 10 1,8 ± 0,3 9 3,3 ± 0,5 7 2,9 ± 0,6 

4 10 3,3 ± 0,4 9 2,4 ± 0,3 9 2,4 ± 0,5 6 3,1 ± 0,4 

5 5 2,5 ± 0,8 9 2,3 ± 0,3 7 2,6 ± 0,7 4 3,2 ± 0,4 

6 8 3,9 ± 0,9 9 2,3 ± 0,6 6 2,1 ± 0,6 4 2,1 ± 0,5 

7 4 0,8 ± 0,2 5 3,9 ± 1,0 5 3,3 ± 0,8 5 2,7 ± 0,5 

8 5 2,7 ± 0,9 7 2,9 ± 0,8 5 2,7 ± 0,7 5 2,5 ± 0,5 

Velocidade 

  Controle Sham VT BV 

Semanas N Média ± e.p.m. N Média ± e.p.m. N Média ± e.p.m. N Média ± e.p.m. 

Pré-transp 14 19,8 ± 1,5  11 9,9 ± 0,9 12 13,3 ± 1,9 11 11,12 ± 1,0 

1 14 20,9 ± 1,5 11 10,8 ± 1,5 12 14,1 ± 2,6 11 9,7 ± 1,4 

2 14 19,9 ± 1,7 11 10,1 ± 1,8 10 12,4 ± 1,9 10 7,9 ± 0,9 

3 13 17,4 ± 1,8 10 8,9 ± 1,2 9 11,5 ± 1,8 7 10,7 ± 2,0 

4 10 15,5 ± 1,4 9 8,8 ± 1,0 9 8,9 ± 1,7 6 11,9 ± 0,9 

5 5 10,9 ± 2,4 9 9,1 ± 1,1 7 10,6 ± 2,2 4 10,9 ± 1,7 

6 6 15,7 ± 3,8 9 10,11 ± 2,1 6 8,2 ± 2,3 4 9,4 ± 0,9 

7 4 8,3 ± 1,7 5 14,7 ± 3,2 5 11,9 ± 3,1 5 10,3 ± 1,6 

8 5 12,7 ± 2,1 7 11,6 ± 2,2 5 10,07 ± 2,5 5 8,6 ± 1,5 

Apoio Bipodal 

  Controle Sham VT BV 

Semanas N Média ± e.p.m. N Média ± e.p.m. N Média ± e.p.m. N Média ± e.p.m. 

Pré-transp 14 6,0 ± 0,4 11 2,4 ± 0,7 12 2,3 ± 0,6 11 3,3 ± 1,3 

1 14 6,4 ± 0,7 11 0,4 ± 0,2 12 1,3 ± 0,5 11 1,6 ± 0,6 

2 14 5,3 ± 0,8 11 0,4 ± 0,2 10 1,1 ± 0,5 10 0,2 ± 0,1 

3 13 3,9 ± 0,8 10 0,8 ± 0,4 9 0,8 ± 0,4 7 0 ± 0 

4 10 2,8 ± 0,6 9 0,4 ± 0,2 9 0,6 ± 0,3 6 0,3 ± 0,2 

5 7 2,7 ± 1,1 9 0,3 ± 0,2 7 0,1 ± 0,1 4 0 ± 0 

6 6 4,3 ± 1,7 9 0,2 ± 0,1 6 0,2 ± 0,2 4 0 ± 0 

7 5 1,4 ± 0,7 5 0,8 ± 0,6 5 0,6 ± 0,4 5 0,2 ± 0,2 

8 5 2,2 ± 1,2 7 0,3 ± 0,3 5 0,4 ± 0,2 5 0 ± 0 
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Projeto Principal - Filamentos de Von Frey 

Patas Anteriores 

  Controle Sham VT BV 

Semanas N Média ± e.p.m. N Média ± e.p.m. N Média ± e.p.m. N Média ± e.p.m. 

Pré-lesão 28 8,7 ± 0,2 22 8,8 ± 0,2 24 9,6 ± 0,3 22 9,1 ± 0,3 

Pré-transp 28 8,7 ± 0,2 22 9,1 ± 0,3 23 10,1 ± 0,4 22 9,9 ± 0,3 

1 28 8,5 ± 0 22 9,1 ± 0,3 24 8,8 ± 0,2 22 9,6 ± 0,4 

2 28 10,8 ± 0,3 22 9,4 ± 0,3 22 8,5 ± 0 20 8,5 ± 0 

3 26 8,5 ± 0,2 22 9,1 ± 0,3 20 8,8 ± 0,2 14 9,9 ± 0,4 

4 20 8,8 ± 0,2 18 9,9 ± 0,4 18 9,2 ± 0,3 12 9,0 ± 0,4 

5 14 8,1 ± 0,3 18 8,9 ± 0,2 14 8,9 ± 0,5 10 8,5 ± 0 

6 12 9,6 ± 0,5 18 8,9 ± 0,4 12 9,2 ± 0,5 10 8,5 ± 0 

7 10 9,2 ± 0,4 16 8,9 ± 0,3 10 9,2 ± 0,4 10 9,8 ± 0,5 

8 10 8,5 ± 0 14 8,5 ± 0 10 9,2 ± 0,4 10 8,5 ± 0 

Patas Posteriores 

  Controle Sham VT BV 

Semanas N Média ± e.p.m. N Média ± e.p.m. N Média ± e.p.m. N Média ± e.p.m. 

Pré-lesão 28 8,5 ± 0,2 22 8,4 ± 0,1 24 8,1 ± 0,3 22 8,4 ± 0,1 

Pré-transp 28 8,5 ± 0,2 22 2,9 ± 0,5 23 3,1 ± 0,3 22 2,1 ± 0,2 

1 28 9,0 ± 0,5 22 3,6 ± 0,6 24 2,2 ± 0,2 22 2,6 ± 0,3 

2 28 9,2 ± 0,3 22 2,9 ± 0,4 22 1,7 ± 0,1 20 1,7 ± 0,1 

3 26 8,7 ± 0,3 22 1,9 ± 0,2 20 1,8 ± 0,1 14 2,0 ± 0,3 

4 20 8,8 ± 0,2 18 1,8 ± 0,2 18 2,0 ± 0,1 12 2,2 ± 0,2 

5 14 7,0 ± 0,4 18 2,1 ± 0,2 14 2,3 ± 0,3 10 2,8 ± 0,5 

6 12 8,0 ± 0,3 18 2,7 ± 0,5 12 2,7 ± 0,4 10 1,9 ± 0,1 

7 10 9,2 ± 0,4 15 3,1 ± 0,5 10 4,4 ± 0,7 10 2,4 ± 0,4 

8 10 8,2 ± 0,3 14 3,1 ± 0,4 10 4,7 ± 0,8 10 4,6 ± 1,1  
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Projeto Principal - Placa Quente 

  Controle Sham VT BV 

Semanas N Média ± e.p.m. N Média ± e.p.m. N Média ± e.p.m. N Média ± e.p.m. 

Pré-lesão 28 12 ± 0,3 22 11,7 ± 0,2 24 12,5 ± 0,2 22 12,3 ± 0,3 

Pré-transp 28 11,9 ± 0,2 22 6,3 ± 0,7 22 7,0 ± 0,4 22 7,1 ± 0,5  

1 28 13,9 ± 0,4 22 7,6 ± 0,3 24 5,3 ± 0,3 22 5,7 ± 0,3 

2 28 11,2 ± 0,2 22 5,4 ± 0,3 22 4,9 ± 0,2 20 6,0 ± 0,3 

3 26 11,2 ± 0,2 20 4,2 ± 0,2 20 4,6 ± 0,4 14 5,0 ± 0,5 

4 20 12,3 ± 0,5 18 3,9 ± 0,2 16 4,6 ± 0,3 12 5,3 ± 0,4 

5 14 11,1 ± 0,5 18 4,0 ± 0,2 14 5,1 ± 0,4 8 5,7 ± 0,6 

6 12 12,3 ± 0,5 18 4,5 ± 0,3 12 5,3 ± 0,6 8 5,0 ± 0,5 

7 10 13,6 ± 0,9 16 4,2 ± 0,3 10 6,3 ± 0,7 11 6,2 ± 0,5 

8 10 11,8 ± 0,4 14 4,1 ± 0,2 10 6,1 ± 0,5 11 6,6 ± 0,5 

 

 

 

Projeto Principal - Estereologia 

  VT BV 

  N Média ± e.p.m. N Média ± e.p.m. 

NeuN 33 69,4 ± 4,7 78 72,1 ± 3,3 

GFAP 20 9,7 ± 2,9 25 22,5 ± 5,0 

Oligodendrócito 19 23,2 ± 5,2 15 25,9 ± 5,1 

GABA 24 29 ± 3,7 39 18,6 ± 2,7 

5HT 36 9,9 ± 3,0 43 33,9 ± 4,9 

Encefalina 40 30,7 ± 2,6 45 35,9 ± 2,4 
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