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RESUMO
Giardini AC. Efeitos da mobilização neural nas células gliais e no fator neurotrófico derivado
do cérebro para controle da dor neuropática. [dissertação (Mestrado em Ciências
Morfofuncionais)]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo;
2013.
A técnica de mobilização neural (NM) clinicamente é eficiente para a melhora da qualidade
de vida de pacientes com dor neuropática, embora esta técnica apresente um grande sucesso
clínico como terapia analgésica, ainda é pouco fundamentada. É de fundamental importância
identificar quais fatores são liberados quando aplicada, propiciando assim, um melhor
entendimento dos mecanismos envolvidos durante sua aplicação. Assim, o presente trabalho
submeteu ao tratamento com a técnica de NM os animais que tiveram a neuropatia induzida e
posteriormente avaliou o envolvimento das células gliais e do fator neurotrófico derivado do
cérebro (BDNF) à nível espinal e supra espinal (tálamo e mesencéfalo) de ratos. Foram
utilizados ratos adultos (180-220g) de linhagem Wistar submetidos à lesão constritiva crônica
(CCI) do nervo isquiático, e após 14 dias iniciaram-se 10 sessões de NM, que foram
realizadas em dias intercalados. Animais falso-operados (sham) submetidos à mesma incisão
que os animais operados, porém sem ligação do nervo foram usados como controle. Os testes
comportamentais de hiperalgesia térmica e mecânica e alodinia mecânica para avaliar o limiar
nociceptivo dos animais foram aplicados sempre antes das sessões de NM. Após a décima e
última sessão de NM, os animais (n=5) foram decapitados, a porção lombar da medula
espinal, o tálamo e o mesencéfalo retirados e ensaios de Western blotting e imunohistoquímica realizados para avaliação da expressão do BDNF, astrócitos e microglia nesses
tecidos. Os animais com CCI mostraram diminuição no limiar nociceptivo, quando
comparados com controle. Já os animais CCI tratados com NM apresentaram melhora efetiva
no estudo comportamental quando comparados com animais que não receberam tratamento. A
técnica de Western blotting mostrou que após CCI houve aumento de BDNF, OX-42 e de
GFAP, na medula, no tálamo e no mesencéfalo, quando comparado com o grupo controle.
Após o tratamento observamos diminuição de 56% e 82% de BDNF, 92% e 83% de OX-42 e
77% e 50% de GFAP em relação ao aumento gerado pela lesão constritiva na medula e no
tálamo, respectivamente e no mesencéfalo redução de 151% de BDNF, 184% de OX-42 e 98%
GFAP. Analise de imuno-histoquímica mostrou ter aumento da marcação para GFAP, OX-42
e BDNF nos núcleos ventral póstero lateral e centro medial do tálamo e na substância cinzenta
periaquedutal do mesencéfalo após a CCI. Baseado em nos nossos resultados sugerimos que a
técnica de mobilização neural é eficaz na melhora do comportamento nociceptivo, e que há
um possível envolvimento das células gliais e do BDNF, devido ao aumento observado após
lesão e diminuição dos mesmos após o tratamento com a técnica de mobilização.
Palavras-chave: Mobilização neural. Dor neuropática. Nervo isquiático. Células gliais.
BDNF.

ABSTRACT

Giardini AC. Effects of neural mobilization in glial cells and brain-derived neurotrophic factor
to control neuropathic pain. [Masters thesis (Morphofunctional Sciences)]. São Paulo: Instituto
de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2013.
The neural mobilization technique (NM) is clinically effective in improving the quality of life
of patients with neuropathic pain, although this technique presents a major clinical success as
analgesic therapy is still poorly reasoned. It is vital to identify which factors are released
when the technique is applied, thereby providing a better understanding of the mechanisms
involved in its implementation. Thus, our aims are submit neuronal NM technique to animals
that had induced neuropathy and subsequently evaluate the involvement of glial cells and
brain-derived neurotrophic factor on spinal level and in the thalamus and midbrain of rats. We
used adult Wistar animals (180-220g) undergoing chronic constrictive injury (CCI) of the
sciatic nerve, and after 14 days began 10 sessions of NM, which were performed every other
day. Sham animals underwent the same incision that operated animals, but without nerve
ligation, so were used as control. Behavioral tests of thermal and mechanical hyperalgesia and
mechanical allodynia to assess animal nociceptive threshold were always applied before each
mobilization sessions. After the tenth and last NM session, the animals (n = 5) were
decapitated, the lumbar portion of the spinal cord, thalamus and midbrain were removed and
Western blotting assays performed to assess the expression of brain-derived neurotrophic
factor (BDNF), astrocytes and microglial cells in these tissues. CCI animals showed a
decrease in the nociceptive threshold when compared to control animals. The CCI group
treated with NM showed effective improvement in the behavioral study when compared with
animals receiving no treatment. Western blotting assays showed that after the injury caused
by CCI, BDNF, OX-42 and GFAP levels increased in spinal cord, thalamus and midbrain, as
compared with the control group. Following treatment we observed a decrease of 56%, 82%
and 151% of BDNF levels, 92%, 83% and 184% of OX-42 levels and 77%, 50% and 98% of
GFAP levels compared to the increase generated by constrictive injury in the spinal cord and
thalamus, respectively and in midbrain a decrease of 151% BDNF levels, 184% of OX-42 levels
and 98% of GFAP levels. Immunohistochemical analysis showed an increased in GFAP, OX42 and BDNF labeling in ventral posterolateral and centralmedian nuclei thalamic and
midbrain periaqueductal gray after CCI. We suggest that NM technique is effective in
improving nociceptive behavior, and there is a possible involvement of glial cells and BDNF
due to the increase observed after injury and decrease thereof after treatment with the
mobilization technique.
Keywords: Neural mobilization. Neuropathic pain. Sciatic nerve. Glial cells. BDNF.
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Introdução
1 INTRODUÇÃO E REVISÃO DA LITERATURA

1.1 Dor: considerações gerais

A dor, segundo Associação Internacional para o Estudo da Dor (IASP) é definida com
uma “experiência sensorial e emocional desagradável associada ao dano tecidual real ou
potencial ou descrita em termos de tal dano” (IASP, 1986). Portanto, é um processo que
envolve sensações e comportamento, cognição, sentimento e memória, sendo o sentimento
um componente crítico para a experiência dolorosa (Biro, 2010).
Os neurônios responsáveis pela transmissão da informação nociceptiva possuem, na
periferia, terminações não mielinizadas (nociceptores) responsáveis pela detecção dos
estímulos nocivos. As fibras nervosas nociceptivas estão envolvidas na transdução do
estímulo nocivo periférico, na condução do potencial de ação para a medula espinal e na
transmissão da informação nociceptiva para os neurônios centrais. Mecanismos distintos de
transdução, receptores, canais iônicos e transmissores sensoriais medeiam estes processos
(Grigg et al., 1986; Woolf, Costigan, 1999).
Durante o processo inflamatório, a dor pode ocorrer espontaneamente e/ou ainda por
fenômenos de sensibilização, traduzidos pelo aumento da resposta a estímulos nocivos
(hiperalgesia), bem como pela presença de dor em resposta a estímulos não nocivos (alodinia)
(Besson, 1999; Kidd, Urban, 2001). A sensibilização dos nociceptores pela ação de
mediadores químicos liberados durante o processo inflamatório, bem como o aumento da
excitabilidade de neurônios do coluna posterior da medula espinal (sensibilização central),
contribuem para estes estágios hipernociceptivos (Millan, 1999; Urban, Gebhart, 1999).
A dor transitória é usualmente observada quando neurônios sensoriais são ativados por
estímulos nocivos mecânicos, térmicos ou químicos. As fibras nervosas responsáveis pela
nocicepção são caracterizadas como fibras aferentes primárias de pequeno diâmetro,
denominadas fibras C e A. As fibras C são fibras não mielinizadas, também chamadas fibras
do grupo IV, com menor velocidade de condução (< 1 m/s) e respondem a estímulos nocivos
de origem térmica, mecânica ou química. As fibras A são fibras mielinizadas, também
chamadas fibras do grupo III, com velocidade de condução de 5-30 m/s e respondem a
estímulos térmicos e mecânicos (Julius, Basbaum, 2001). Estas fibras podem ser classificadas
de acordo com sua resposta à estímulos nociceptivos e não-nociceptivos (Coggeshall et al.,
1983).

14
Introdução
A propagação da dor é iniciada pela geração de potenciais de ação nas fibras aferentes
primárias de pequeno diâmetro, classificadas como fibras C e A, descritas anteriormente. Os
neurônios aferentes primários, uma vez ativados, fazem conexões, diretas ou indiretas, com
neurônios intrínsecos na coluna posterior da medula espinal que são classificados como:
neurônios de projeção, que levam a informação nociceptiva para centros mais altos do
cérebro, interneurônios excitatórios, que levam os impulsos sensoriais para os neurônios de
projeção, ou interneurônios inibitórios, que regulam o fluxo de informação nociceptiva para
as áreas mais altas (Jessell, Kelley, 1991). Os neurônios de projeção levam a informação
nociceptiva, por diferentes vias ascendentes, para estruturas do tronco encefálico e diencéfalo
(Millan, 1999). Dentre as principais projeções supraespinais da via nociceptiva estão os tratos
espinomesencefálico, espinoreticular, espino-hipotalâmico e espinotalâmico, sendo este
último o mais proeminente na condução do impulso nocivo (Jessell, Kelley, 1991). A via
espinotalâmica projeta-se para os núcleos talâmicos específicos, ventral póstero-lateral (VPL)
e ventral póstero-medial (VPM), envolvidos com os componentes discriminativos da
sensibilidade dolorosa e para os núcleos talâmicos inespecíficos (centromedial, centrolateral,
láterocentral e intralaminares), relacionados com os componentes afetivos da dor. No tálamo
ocorre a recepção, integração e transferência do potencial nociceptivo para o córtex cerebral,
onde a informação pode ser somatotopicamente organizada (Craig, Rollman, 1999). Desta
maneira a relevância dessas regiões corticais durante a percepção da resposta nociceptiva
ainda permanece sem ser elucidada.

1.2 Dor neuropática
A lesão do nervo em humanos resulta, muitas vezes, em dor neuropática persistente ou
crônica, caracterizada por dor espontânea em queimação, acompanhada de alodinia e
hiperalgesia (Payne, Norfleet, 1986). A ocorrência de lesões no sistema nervoso periférico
(SNP) e na medula espinal contribui para o desenvolvimento da dor neuropática. Esta dor
pode ser atribuída à disfunção sensorial e alterações funcionais no sistema nervoso periférico
ou central. Estudos evidenciaram que a dor crônica induzida por lesão no nervo isquiático
pode ser atribuída por combinação de fatores como alteração anatômica, neuroquímica,
inflamatória, expressão de canais iônicos do sistema nervoso central, dentre outros (Hains et
al., 2003;

Hains, Waxman, 2006). Lesões no nervo isquiático induzem não somente

alterações periféricas, mas também corticais e subcorticais no sistema nervoso central (SNC).
No entanto, algumas alterações ocorrem devido descontinuidade do transporte axonal
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anterógrado/retrógrado no nervo terminal em ambos os sistemas, central e periférico. Estudos
sugerem que a dor ocorre inicialmente por disfunção neural (Restuccia et al., 1992) e por
alteração no sistema imune (Obata, Noguchi, 2006). Ainda, estudos demonstram o
envolvimento das células da glia na dor induzida por lesão periférica (Watkins, Maier, 2003).
Nas últimas duas décadas, diversos estudos têm voltado sua atenção as células gliais,
principalmente astrócitos e microglia, com o intuito de melhor esclarecer suas funções em
modelo de dor experimental. Vários aspectos da contribuição nociceptiva da glia espinal
foram reforçados, a um ponto em que elas agora aparecem como células de meta para o futuro
(Milligan et al., 2002; Scholz, Woolf, 2007; Tsuda et al., 2005). Centralmente, a glia é
formada pela macroglia (oligodentrócitos e astrócitos) e pela microglia (Haydon, 2001). Os
astrócitos constituem cerca de 50% das células gliais (Kimelberg, 1983), contribuindo para a
homeostasia e para a regulação de concentrações de íons K+. Evidências demonstram a
existência de interação entre astrócitos e neurônios (Araque et al., 2001; Perea, Araque,
2002). Estas evidências estão baseadas em estudos empregando células em cultura e
mostraram que neurotransmissores liberados por neurônios induzem, nos astrócitos, aumento
dos níveis intracelulares de Ca++, com consequente liberação de glutamato. O glutamato, uma
vez liberado, modula a excitabilidade neuronal e o aumento da transmissão sináptica
(Haydon, 2001). Os oligodentrócitos são responsáveis pela mielinização das fibras nervosas
no SNC e podem ser considerados como equivalente às células de Schwann no sistema
nervoso periférico. A microglia é caracterizada por células pequenas e ovais (Streit et al.,
1988). Sendo o primeiro tipo de célula a responder a diversos tipos de lesões. A ativação
microglial envolve um padrão de resposta celular estereotipado, com proliferação e
recrutamento celular para o local da lesão, aumento da expressão de imunomoléculas e
mudanças funcionais, incluindo a liberação de mediadores citotóxicos e/ou inflamatórios
(Colburn, DeLeo, 1999).
As células gliais sintetizam várias substâncias, muitas das quais são também liberadas
por neurônios nociceptivos que modulam a resposta nociceptiva, dentre as quais podemos
citar as prostaglandinas, o glutamato, o ácido araquidônico, o óxido nítrico (NO) e as
citocinas (Agullo et al., 1995; Hartung et al., 1988; Marriott et al., 1991; Stella et al.,
1994). Concomitante, as mudanças de longa duração que ocorrem nestas células também
incluem alterações estruturais, a proliferação celular, perda de neurotransmissor ou
capacidades tampão-íon, liberação de mediadores pró-inflamatórios ou proalgesia e
neurotoxicidade. Surpreendentemente, muitos modelos de dor investigados até agora
resultaram em muitas mudanças fenotípicas da glia, principalmente na medula espinal (a
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primeira retransmissão sináptica da via nociceptiva), mas também em estruturas cerebrais
superiores (Hains, Waxman, 2006) e no sistema nervoso periférico (Ohtori et al., 2004;
Rothermundt et al., 2007). Isto sugere que as funções alteradas das células gliais podem ser
um mecanismo importante para a persistência de hipersensibilidade.
A importância das células da glia da medula espinal em processos nociceptivos foi
primeiramente evidenciada por Garrison et al. (1991), que mostraram o aumento da densidade
destas células, mais especificamente de astrócitos, na medula espinal, após a indução de
ligaduras no nervo isquiático (Garrison et al., 1991). Ainda, a hiperalgesia térmica resultante
da injeção subcutânea de formalina e intraperitoneal de endotoxina (Watkins, Maier, 1999) é
bloqueada pela injeção intratecal de inibidores gliais. Da mesma forma, a alodinia mecânica
resultante da injeção periférica de zimosan, é também bloqueada por inibidor metabólico das
células da glia (Milligan et al., 2000). A lesão no nervo acarreta, na medula espinal, a
liberação, pelas células da glia, de citocinas pró-inflamatórias, como a interleucina-1 e o
TNF, as quais medeiam os processos nociceptivos decorrentes desta lesão (Benveniste,
1992; Luber-Narod et al., 1994).
Quanto aos fatores neurotróficos, o fator neurotrófico derivado do cérebro (BDNF),
foi a segunda molécula descoberta da família das neurotrofinas, em 1982 (Barde et al., 1982),
sendo o primeiro a ser descoberto o fator de crescimento neural (NGF) e posteriormente a
neurotrofina – 3 (NT-3) e a neurotrofina – 4/5 (NT-4/5) (Barde et al., 1982; Fernandes, 2009;
Purves, 2010).
O BDNF é originado, assim como as outras neurotrofinas, em tecidos-alvos (Purves,
2010), é transportado anterogradamente a partir dos corpos celulares para os terminais da
medula espinal (Pezet et al., McMahon, 2002), para manter a sobrevivência neural. Além dos
núcleos neuronais ele também é produzido por células gliais, sendo considerado a principal
neurotrofina do cérebro (Fernandes, 2009). Pode ser encontrado no hipocampo, neocórtex,
cerebelo (Fernandes, 2009), gânglio da raiz posterior e medula espinal (Pezet et al., 2002).
As neurotrofinas desempenham um importante papel sobre o crescimento,
sobrevivência e diferenciação de um subgrupo de neurônios; modulação do crescimento
dendrítico; formação e manutenção de conexões em quantidade apropriada ou eliminação
(Gheno, 2008; Kandratavicius, 2010; Purves, 2010), ou seja, crescimento, sobrevivência e
manutenção dos neurônios (Gheno, 2008). Sendo assim, esses processos são sensíveis a
sinalização trófica (Purves, 2010).
Esta sinalização se dá na ligação com duas classes de receptores: receptores
específicos tirosina-cinase (TrK), onde o BDNF e a NT4/5 ligam-se ao TrKB e aos receptores
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p75, membro da família dos fatores de necrose tumoral (TNF), onde todas as neurotrofinas
ligam-se a este receptor (Fernandes, 2009; Gheno, 2008; Purves, 2010; Santos, 2007).
O BDNF é expresso por uma subpopulação de neurônios sensoriais de pequeno e
médio diâmetro. Estes neurônios expressam SP, que é co-liberada com BDNF na medula
espinal, modulando a transmissão nociceptiva mediada pelo glutamato (Rodrigues Filho,
2003; Sah et al., 2003). Segundo Sah et al. (2003) existem relatos de que a inibição do BDNF
endógeno ou de seu receptor TrKB é capaz de reduzir a dor experimental na maioria dos
estudos. Ainda, a administração exógena de BDNF induz hiperalgesia térmica e alodinia
mecânica e a injeção intratecal de anticorpo anti-BDNF foi capaz de reduzir a hiperalgesia
térmica (Sah et al., 2003).
Na prática clínica, tem sido extensivamente reportado que a dor neuropática é de
difícil tratamento, devido ao inadequado entendimento dos mecanismos celulares e
moleculares envolvidos no desenvolvimento e manutenção deste tipo de dor (Aley, Levine,
2002; Sah et al., 2003), e também por tratar-se de uma experiência multidimensional que
integra funcionalmente estruturas do sistema límbico e cortical, para iniciar a percepção da
dor e as respostas a esta lesão (Hunt e Mantyh, 2001).
As opções terapêuticas para o controle da dor neuropática têm aumentado (Galer,
1995), entretanto a resposta dos pacientes com dor neuropática para muitos dos tratamentos
não é satisfatória. Os tratamentos utilizados na pratica clínica incluem lesões neurocirúrgicas,
tratamentos

medicamentosos

como,

por

exemplo,

antidepressivos

tricíclicos,

anticonvulsivantes, administração sistêmica de anestésicos locais, agentes tópicos, analgésicos
narcóticos e não narcóticos, anti-rítmicos (Galer, 1995; Sah et al., 2003) e tratamento não
medicamentoso como, fisioterapia. Um dos procedimentos utilizados por fisioterapeutas no
combate a dor neuropática é a técnica de mobilização neural.

1.3 Mobilização neural

A técnica de mobilização neural (NM) visa restaurar a mobilidade e a elasticidade do
sistema nervoso periférico por meio de tensões que são impostas aos troncos nervosos, raízes,
nervos, medula espinal e seus respectivos envoltórios, as meninges, devido a oscilações e
angulações articulares (Butler, 2003). Atualmente, a técnica vem sendo utilizada como
método de avaliação e terapêutica para as mais diversas patologias que acometem o sistema
nervoso central (acidente vascular encefálico) ou periférico (hérnias de disco ou pinçamento
neural) e as estruturas por ele inervadas como, por exemplo, os músculos devido à integração
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existente entre aparelho locomotor e sistema nervoso (Dwornik et al., 2007; Dwornik et al.,
2009; Júnior, Teixeira, 2007; Sweeney, Harms, 1996).
Devido a essa integração, quando certos movimentos combinados são executados, os
nervos são levados a grande tensão, que é transmitida em direção as raízes nervosas e
consequentemente, ao neuroeixo (Smaniotto, Fonteque, 2004). A integração pode ser mais
bem compreendida com a descrição do clássico teste de mobilização neural de elevação da
perna estendida (SLR - Straight Leg Raise) onde, certamente, os movimentos articulares
tencionam os axônios que compõem o nervo isquiático.
Lew, et al (1997) concluiu que os movimentos de flexão cervical e flexão do quadril
influenciam diretamente na medula espinal devido a conexão existente com o aparelho
locomotor e com isso os autores sugerem que esses movimentos devem ser combinados em
determinados tipos de terapia (Lew, Briggs, 1997).
Os primeiros achados clínicos sobre mobilização neural surgiram em meados de 1979
com o trabalho de Breig. O autor descobriu que o aparelho locomotor tinha um impacto forte
sobre o sistema nervoso, ou seja, todo movimento para ser realizado com uma amplitude de
movimento normal, dependia de uma boa elasticidade do tecido neural, especificamente dos
nervos. Por se tratar de um tecido conjuntivo, o sistema nervoso de certa forma protege os
componentes neurais de modo a assegurar que os impulsos sejam transmitidos ao mesmo
tempo em que o ser humano assume as mais diversas posturas com amplitudes
demasiadamente excessivas (Bessa, 2004; Breig, Troup, 1979). Durante a execução dos
movimentos corporais o tecido conjuntivo protege os axônios das forças de tensão e
compressão incidentes sobre os nervos (Bessa, 2004). A relação sadia, longe de lesões, entre
nervos e aparelho locomotor em relação as suas interfaces teciduais permitirá aos indivíduos
mover-se de forma livre e sem dor (Zamberlan, Kerppers, 2007).
Diversos estudos consideram o tecido nervoso central e periférico como contínuo, não
existindo outros tecidos com tamanha conectividade no corpo humano, e por este motivo,
qualquer comprometimento na interface mecânica entre tecido nervoso e tecidos adjacentes
comprometerá a neurodinâmica (movimento, elasticidade, condução, fluxo axoplasmático)
podendo comprometer o próprio tecido nervoso ou o aparelho locomotor, devido, à já descrita
integração existente entre esses dois sistemas, ou seja, estresses impostos no sistema nervoso
periférico durante os movimentos são transmitidos para o sistema nervoso central. De forma
oposta, tensão gerada no sistema nervoso central pode ser transmitida para o sistema nervoso
periférico (Marinzeck, 2009; Salgado, 2004).
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O sistema nervoso sempre realiza uma de suas funções que é a propagação de impulsos
elétricos chamados de potenciais de ação. No entanto, essa propagação depende de uma
neurodinâmica normal (Smaniotto, Fonteque, 2004). Os nervos frequentemente são
comprometidos por lesões. As lesões como, por exemplo, compressão nervosa causa alteração
mecânica (diminuição da elasticidade do nervo) das fibras nervosas ocasionando diminuição
do fluxo sanguíneo levando a uma isquemia e consequentemente lesão local (Marinzeck,
2009).
A técnica de mobilização neural restabelece às funções normais do tecido nervoso
comprometido pela lesão. A pesquisa realizada por Dwornik et al. (2007) destaca que a
mobilização neural é efetiva em condições de lesões musculoesquelética para conceder um
diagnóstico funcional e patológico. No entanto, os autores mencionam que para cada condição
musculoesquelética um tipo de manobra de mobilização neural deverá ser aplicado, e por não
ser uma técnica invasiva pode ser utilizada como terapêutica exclusiva, mas dependendo da
situação clínica de cada paciente outras terapias podem ser incluídas no plano de tratamento
(Dwornik et al., 2007). O restabelecimento da mecânica neural (neurodinâmica) ocorre por
meio de pequenas oscilações e tensão no tecido nervoso que causará melhora na dor e em
todos os tecidos adjacente como, por exemplo, o aparelho locomotor. Desta forma a técnica
melhora a qualidade de vida dos pacientes com os mais diversos tipos de lesões, por diminuir
a dor (Dwornik et al., 2009), aumentar a perfusão do tecido nervoso, reduzir o edema do
tecido nervoso, aumentar o transporte axonal ortodrômico e antidrômico, restaurar a função
neuromecânica normal e restaurar a função fisiológica normal das células do tecido nervoso
(Butler, 2003; Santos, 2004).
Ellis et al. (2008) destaca a escassez em quantidade e qualidade das pesquisas
disponíveis sobre mobilização neural. O estudo também revela que há poucas evidências
terapêuticas sobre a técnica de mobilização neural e ressalta a importância de novas pesquisas
para comprovar a eficácia terapêutica desta técnica. Os autores concluíram que a técnica de
mobilização neural possui estudos clínicos limitados e sugerem novas pesquisas e uma
reavaliação sobre os efeitos desta técnica (Ellis, Hing, 2008).
Sweeney e Harms em 1996, concluíram que a mobilização neural diminui a alodinia
mecânica e aumenta a amplitude de movimento no membro comprometido em humanos. Os
autores sugerem que a mobilização neural é uma ferramenta útil na avaliação e no tratamento
dos indivíduos com alodinia mecânica (Sweeney, Harms, 1996).
Para Walsh (2005), estudos clínicos e ciências básicas tem suportado o uso da técnica de
mobilização neural, porém o autor destaca a falta de rigor dos estudos clínicos randomizados.
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O autor menciona também que a mobilização neural parece ser uma técnica efetiva, mas como
ela funciona ainda não é bem conhecido, porém se usada de forma inaquada pode causar
múltiplos problemas clínicos. Ainda, sugere, que não há estudos sobre dosagem apropriada
como, por exemplo, duração, frequência e amplitude de movimento. Para o autor, a técnica de
mobilização neural é guiada pelo princípio de educação do terapeuta, exercícios e
encorajamento do paciente (Walsh, 2005).
Estudos buscam embasar cientificamente a técnica de mobilização neural. Em 2009,
Dwornik et al, avaliaram a evidência clínica da técnica de mobilização neural em 108
pacientes. Para isso os autores utilizaram um eletromiógrafo de superfície e a escala analógica
de dor, além de fisioterapia convencional. Todos os pacientes apresentavam dor na região da
coluna lombar com sintomas em membros inferiores. Os pacientes foram divididos em dois
grupos: controle e mobilização neural. Todos receberam tratamento por duas semanas. Os
autores concluíram que os pacientes tratados com mobilização neural apresentaram uma
diminuição significativa do tônus muscular de repouso em vários músculos do membro
inferior. O grupo controle, o qual recebeu fisioterapia convencional apresentou diminuição
significativa somente do tônus muscular de repouso para o músculo gastrocnêmio. Ambos os
grupos demonstraram diminuição da dor (Dwornik et al., 2009).
No entanto a técnica de mobilização neural melhora a qualidade de vida dos pacientes
com os mais diversos tipos de lesões (Butler, 2003; Santos, 2004), mas ainda carece de mais
pesquisas básica ou clínica com melhor qualidade metodológica, randomização dos grupos,
tempo de tratamento, amplitude de movimento e frequência de tratamento (Ellis, Hing, 2008;
Walsh, 2005).
Recentemente estudos realizados por Martins et al. (2011), mostraram em animais
experimentais, que a mobilização articular foi eficaz em melhorar os efeitos nociceptivos
induzido pela lesão no nervo isquiático (Martins et al., 2011). Ainda, Sluka et al (2006),
demonstraram que a mesma mobilização articular foi possível reverter os efeitos maléficos na
lesão nervosa ou inflamatória induzida pela injeção de capsaicina em animais experimentais
(Sluka et al., 2006; Sluka, Wright, 2001).
Somando a estes dados, recentemente nosso grupo mostrou que o tratamento com
mobilização neural gerou aumento da densidade óptica para o NGF e proteína zero no nervo
isquiático, favorecendo a regeneração do nervo isquiático, e uma diminuição do NGF e GFAP
após tratamento com NM no gânglio da raiz posterior (DRG) ambos após indução da dor
neuropática por lesão constritiva crônica do nervo isquiático (Santos et al., 2012).
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Conforme descrito na literatura, existem poucos dados descrevendo os mecanismos
envolvidos durante a aplicação da técnica de mobilização neural. Assim, o melhor
entendimento desses mecanismos durante a aplicação da técnica pode contribuir paradiversas
terapias clínicas relacionadas ao tratamento de pacientes comprometidos com dor neuropática
decorrente de lesões como, por exemplo, hérnias de disco, pinçamento nervoso entre outras.
Acreditamos que por meio da pesquisa básica, padronizando e utilizando a técnica de
mobilização neural em animais e utilizando ferramentas de pesquisa e quantificação
avançadas, como Western Blotting. Poderemos ajudar a elucidar os mecanismos envolvidos
na melhora da sintomatologia dolorosa, e transportando os conhecimentos adquiridos pela
análise deste estudo experimental para a rotina clínica poderemos contribuir para a qualidade
de vida dos pacientes acometidos pelos mais diversos quadros de dor neuropática.

1.4 Objetivo geral

O objetivo deste trabalho é avaliar a participação das células da glia (astrócitos e
microglia), e do fator neurotrófico derivado do cérebro (BDNF) em ratos com dor neuropática
induzida pela lesão constritiva crônica do nervo isquiático após aplicação da técnica de
mobilização neural.

1.5 Objetivos específicos

a) Avaliação da sensibilidade dolorosa dos animais antes e após da indução da
neuropatia periférica, e após o tratamento de mobilização neural, utilizando modelo de
alodinia mecânica, hiperalgesia mecânica e térmica;
b) Determinação da expressão de células da glia e do fator neurotrófico derivado do
cérebro na medula, no tálamo e no mesencéfalo, dos diferentes grupos experimentais, por
meio da técnica de Western Blotting;
c) Determinação da localização destes mediadores no tálamo e no mesencéfalo, dos
animais com dor neuropática, por meio de ensaios de imuno-histoquímica.
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2 MATERIAIS E MÉTODOS

2.1 Animais

Foram utilizados ratos machos Wistar, pesando entre 180-220g. Os animais foram
cedidos pelo Biotério Central do Instituto de Ciências Biomédicas- ICB/ USP e mantidos no
Biotério do Departamento de Anatomia, do mesmo Instituto. Todos os animais foram
mantidos com água e ração ad libitum em uma sala apropriada, com isolamento acústico,
temperatura controlada (22 oC  1) e ciclo claro/escuro (12/12 h). Todos os procedimentos
foram realizados de acordo com o protocolo da Comissão de Ética em Experimentação
Animal (CEEA) do ICB (número 26, fls 84 livro 02). Para a realização dos experimentos, os
animais foram manipulados considerando os princípios e o guia de uso de animais de
laboratório envolvendo dor e nocicepção (Zimmermann, 1983).

2.2 Grupos experimentais

Os animais foram divididos em grupos experimentais. Os grupos que receberam
tratamento com a técnica de mobilização neural, iniciaram as sessões no 14° dia após lesão
(período que se estabelece a neuropatia, já bem descrito na literatura); o grupo naive não
passou por nenhum procedimento, utilizado como controle absoluto. Sendo n=5 para os testes
comportamentais e os mesmos para a técnica de western blotting.
- Grupo 1: ratos controle – naive.
- Grupo 2: ratos controle – falso operado (sham), subdivididos em:
- Grupo 2a: ratos falso operados sem mobilização neural (sham).
- Grupo 2b: ratos falso operados com mobilização neural (sham NM).
- Grupo 3: ratos com dor neuropática (CCI), subdivididos em:
- Grupo 3a: ratos operados com mobilização neural (CCI NM).
- Grupo 3b: ratos operados sem mobilização neural (CCI).
- Grupo 3c: ratos operados sem mobilização neural e anestesiados (CCI Halotano)
- Grupo 3d: ratos operados sem mobilização neural e com tríplice flexão (CCI Tríplice
flexão)
Os animais foram sacrificados após o término do tempo equivalente a dez sessões de
mobilização neural. Somente os grupos naive e CCI foram submetidos as análises de imunohistoquímica (N=3).
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2.3 Procedimento cirúrgico para indução de dor neuropática

Para a indução de dor neuropática, foi realizada cirurgia de lesão constritiva crônica
(CCI) no nervo isquiático, de acordo com o método descrito por Bennett e Xie (1988). Os
animais foram anestesiados e em seguida o nervo isquiático foi exposto na região mediana da
coxa, afastando-se o músculo bíceps femoral. A 7 mm de distância da trifurcação do nervo
isquiático, foram realizadas 4 ligaduras frouxas ao redor deste com categute cromado (4-0),
distantes entre si em aproximadamente 1mm (Figura 1). As ligaduras foram realizadas ao
longo do nervo, até 4-5 mm do ponto inicial. A incisão foi suturada em camadas, utilizando
fio de sutura de seda número 4-0. O grupo controle é composto por animais falso-operados
(sham), submetidos à mesma incisão que os animais operados, com a exposição do nervo
isquiático, porém sem a ligadura do nervo (Bennett, Xie, 1988).
Figura 1 – Ilustração do modelo de lesão constritiva crônica do nervo isquiático

Nervo isquiático
Ligaduras ao
redor do nervo

Músculo bíceps
femoral
Fonte: Modificado de Bennett e Xie (1988).

2.4 Avaliação da sensibilidade dolorosa

Em todos os testes comportamentais, descritos a seguir, os ratos foram inicialmente
adaptados ao ambiente do teste por trinta minutos, durante dois dias que antecederam o
primeiro experimento, e nos dias dos ensaios, por 10 minutos antes do início dos mesmos.
Todos os testes foram realizados em “duplo cego” e, antes de cada sessão de mobilização
neural, ou seja, demonstrando o efeito da sessão anterior, e descartando a interferência do
anestésico nos resultados.
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Os testes foram aplicados antes do procedimento cirúrgico (para obtenção da medida
inicial), após 14 dias da lesão (para avaliar se o procedimento cirúrgico de lesão constritiva
crônica induziu o quadro neuropático) e ao longo do tratamento com mobilização neural (com
a finalidade de avaliar se este tratamento é ou não eficaz na melhora da resposta nociceptiva).

2.4.1 Teste de hiperalgesia mecânica
Para a avaliação da sensibilidade dolorosa dos animais foi utilizado o teste de pressão
da pata de ratos (Analgesy-Meter Ugo Basile, Itália), realizado de acordo com o método
descrito por Randall e Sellito (1957). Neste teste, uma força em gramas (g), de magnitude
crescente (16 g/s), é continuamente aplicada sobre o dorso da pata posterior direita do rato e
interrompida quando o animal apresenta a reação de "retirada" do membro (Figura 2). Neste
modelo, o limiar de dor é representado como a força (g) necessária para a indução da reação
(Randall, Selitto, 1957). Os resultados foram avaliados por meio de comparação das médias
obtidas nos diferentes grupos experimentais.
Figura 2 – Ilustração do teste de pressão da pata

Fonte: Laboratório de neuroanatomia funcional da dor. Departamento de Anatomia. Instituto de Ciências
Biomédicas da Universidade de São Paulo (USP).

2.4.2 Alodinia mecânica

A determinação da alodinia mecânica foi avaliada por ensaio quantitativo, em resposta
a estímulo de pressão aplicado à pata posterior do rato, segundo o método descrito por
Chaplan et al. (1994), adaptado. Neste teste, os ratos foram colocados, individualmente, em
caixas de acrílico com base aberta e tampa que contém pequenas aberturas. A caixa de
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acrílico fica sobre uma grade, que mede 1 metro de comprimento por 45 cm de largura, com
espaço entre os arames de 1 cm. A grade fica fixada na parede, para permitir acesso às patas
destes animais (Figura 3). Para o ensaio de alodinia, foi empregada uma série logarítmica de
10 filamentos de Von Frey (Aesthesiometer Semmes-Weinstein, Stoelting Co., EUA). Os
filamentos e seus valores respectivos em gramas são: 3.61 (0.407 g); 3.84 (0.692 g); 4.08
(1.202 g); 4.17 (1.479 g); 4.31 (2.041 g); 4.56 (3.630 g); 4.74 (5.495 g); 4.93 (8.511 g); 5.07
(11.749 g) e 5.18 (15.136 g). O filamento capaz de induzir a retirada da pata, duas vezes
consecutivas, foi considerado como a força em gramas necessária para induzir a resposta
(100% de resposta) (Chaplan et al., 1994).
Os resultados foram avaliados por meio de comparação das médias obtidas nos
diferentes grupos experimentais.
Figura 3 – Ilustração do teste de estimulação tátil – Filamentos de Von Frey

Fonte: Laboratório de neuroanatomia funcional da dor. Departamento de Anatomia. Instituto de Ciências
Biomédicas da Universidade de São Paulo (USP).

2.4.3 Teste de hiperalgesia térmica – Hargreaves test

A determinação da hiperalgesia térmica foi feita por meio do teste plantar térmico
descrito por Hargreaves et al. (1988) . O teste consiste em aquecimento por meio de fonte de
luz infravermelha aplicada na região plantar da pata do animal. Para realização do teste o
animal é colocado em compartimento de acrílico, sobre uma plataforma de vidro própria, que
permite a passagem de forma homogênea da luz e do calor. A fonte de luz infravermelha está
acoplada a um monitor digital, que é posicionada e acionada sob a região plantar da pata
experimental do animal (Figura 4). Quando acionada pelo pesquisador, um cronômetro digital
é deflagrado no monitor, e um feixe de luz de incidência constante é emitido sob a região
plantar da pata até que apresente o comportamento de retirada da mesma (Hargreaves et al.,
1988). Caso o animal não apresente o comportamento de retirada da pata em 30 segundos,
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automaticamente a fonte de luz é cortada para a preservação da integridade do tecido,
evitando lesões. Os resultados foram avaliados por meio de comparação das médias obtidas
nos diferentes grupos experimentais.
Figura 4 – Ilustração do Teste de Hargreaves ou plantar térmico

Fonte: Santos (2010)1.

2.5 Procedimento terapêutico – mobilização neural

Para tratar os ratos que foram submetidos ao modelo de dor neuropática, foi utilizada a
técnica de mobilização neural descrita inicialmente para humanos (Butler, 1991) e
padronizada pelo nosso grupo de pesquisa em ratos (Santos et al., 2012). Para a realização da
técnica os ratos foram anestesiados com Halotano (anestésico inalatório – Cristália, São
Paulo, BRA) com fluxo contínuo de oxigênio durante todo o procedimento. Após a anestesia,
iniciou-se o tratamento dos animais, momento em que, o rato foi posicionado em decúbito
lateral. Em seguida, a articulação do joelho foi posicionada em extensão, permanecendo assim
durante todo o tratamento. Além disso, a articulação do quadril foi flexionada até o momento
em que foi percebida uma resistência mínima da musculatura da região posterior de coxa e
perna (Figura 5A). A partir desse momento, foi realizada a dorsi-flexão da articulação do
tornozelo (figura 5B), sendo manipulada em dorsi-flexão aproximadamente 20 oscilações por
minuto, durante 2 minutos, com pausa de 25 segundos para descanso (Figura 5C). O
tratamento ocorreu por dez minutos, sendo que no último minuto foi incluída ao tratamento a
flexão cervical, com a finalidade de tensionar o neuroeixo. Desta forma, foi tensionado ainda
mais o trajeto do nervo comprometido (Figura 5D). Os animais foram submetidos a este
tratamento no 14° dia após a lesão em dias intercalados, ou seja, dia sim dia não, somando um
total de 10 sessões de mobilização neural.
Foram adicionados dois grupos controle, um grupo para descartar a possibilidade de o
anestésico inalatório estar interferindo em nossos resultados, sendo animais com CCI sem
1

Fotografias retiradas por F. M. Santos. São Paulo, 2010.
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tratamento que foram submetidos à inalação do anestésico (halotano) por 10 minutos, o
mesmo tempo utilizado para os grupos com tratamento, em dias intercalados durante 10
sessões. Para controle da técnica foi adicionado um grupo, com lesão neuropática, submetido
a tríplice flexão do membro inferior (flexão de quadril, joelho e tornozelo) retornando após a
flexão a posição neutra, realizando aproximadamente dez repetições por minuto, pelo mesmo
período, para descartar a possibilidade de que somente a manipulação poderia gerar alterações
comportamentais.
Figura 5 – Ilustração da técnica de mobilização neural em ratos

Estabilização do quadril e extensão do joelho (A), dorsiflexão do tornozelo (B), oscilações do tornozelo (C) e
flexão cervical (D).
Fonte: Santos (2010)2.

2.6 Ensaios de Western blotting

Cabe mencionar que inicialmente, os animais foram utilizados nos testes
comportamentais e após seu término, os mesmos foram decaptados, a medula, o tálamo e o

2

Fotografias retiradas por F. M. Santos. São Paulo, 2010.
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mesencéfalo foram retirados. Foi utilizado somente o material do lado experimental de cada
animal.
O conteúdo protéico do material isolado da medula, do tálamo e do mesencéfalo dos
animais foi dosado pelo método de Bradford (Amresco, USA) (Bradford, 1976). Após a
quantificação de proteína total pelo método de Bradford, as amostras foram submetidas à
eletroforese por SDS-PAGE. Os materiais foram diluídos em um mesmo volume de tampão
Tris/HCl 125mM, pH 6,8, contendo 2,5% (p/v) de SDS, 2,5% de 2-mercaptoetanol (2-ME), 4
mM de EDTA e 0,05% de azul de bromofenol, e as amostras foram posteriormente fervidas
em banho maria por 5 min. As amostras foram aplicadas em um gel de poliacrilamida 10% e
submetido a eletroforese com corrente contínua de 120 V. Após a separação eletroforética, as
proteínas foram transferidas para uma membrana de nitrocelulose (Millipore, 0,2 um de
diâmetro)(Towbin et al., 1979). Os antígenos presentes na membrana de nitrocelulose foram
submetidos à caracterização imunoenzimática. Após bloqueio com leite desnatado Molico
(Nestlé, Araçatuba, S.P., BRA) 5% em tampão Tris-Salina (Tris 10 mM e NaCl 0,15 M, pH
7,5), por 1 hora, as membranas foram incubadas com anticorpos monoclonais específicos: I)
para GFAP (1:1000, Monoclonal Anti-Glial Fibrillary Acidic Protein, Clone G-A-5 – Sigma,
St. Louis, MO, USA); II) para OX-42 (1:1000, Purified mouse anti-rat Cd11b/c monoclonal
antibody – BD Bioscience Pharmigen, USA) e para BDNF (AB1779SP, 1:1000, Chemicon
International, Temacula, CA); Os anticorpos foram diluídos em solução bloqueadora, por 18
horas a 4 °C. Em seguida, as membranas foram lavadas com Tris-Salina e incubadas por 2
horas com o anticorpo secundário marcado com peroxidase (goat anti rabbit HRP IgG
(1:10.000; Chemicon), diluído a 1:5000 em solução bloqueadora. O excesso foi removido
com mais de um ciclo de lavagens com Tris-Salina. A β-actina foi utilizada como controle
interno da reação (monoclonal mouse anti- β-actina [1:10000] - Sigma, St. Louis, MO, USA).
As membranas foram reveladas utilizando o Kit ECL (Amershan Biosciences, NJ, USA) de
quimiluminescência e foram analisadas quanto à densidade óptica das bandas marcadas,
utilizando o programa Scion Image (Scion Corporation, Frederick, MD, USA). A análise dos
dados foi feita pela média das diferenças percentuais entre os diferentes grupos experimentais.

2.7 Ensaios de imuno-histoquímica

Após tratamento, animais foram anestesiados e submetidos à perfusão transcardíaca,
com solução salina (300 ml), seguida de solução fixadora (500 ml) constituída de
paraformaldeído 4% dissolvido em tampão fosfato 0,1 M (PB, pH 7,4). Após a perfusão, o
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tecido (encéfalo) foi coletado e armazenado em paraformaldeído 4%, durante 4 horas. Após
este período, o material foi transferido para uma solução contendo sacarose a 30% em PB
para crioproteção. Após 24 horas, os tecidos foram cortados em uma espessura de 30m em
um micrótomo deslizante de congelamento ou em um criostato.
Os cortes foram submetidos à metodologia imuno-histoquímica para detecção de
anticorpos específicos para células da glia, GFAP (1:1000, Monoclonal Anti-Glial Fibrillary
Acidic Protein, Clone G-A-5 – Sigma St. Louis, MO, USA); OX-42 (1:1000, Purified mouse
anti-rat Cd11b/c monoclonal antibody – BD Bioscience Pharmigen, USA) e para o fator
neurotrófico derivado do cérebro, BDNF (AB1779SP, 1:1000, Chemicon International,
Temacula, CA). A imunorreatividade foi analisada ao microscópio de luz. Cabe mencionar
que esta técnica foi utilizada para localizar a distribuição dos diferentes mediadores nas áreas
supra-espinais e a quantificação foi feita pelos ensaios de Western blotting.

2.8 Análise estatística

A análise estatística foi realizada por meio da análise de variância (ANOVA)
associada ao teste de Tukey, para comparação de mais de duas médias. O índice de
significância considerado foi de P  0.05 (Sokal, Rohlf, 1981).
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3 RESULTADOS

3.1 Efeitos da mobilização neural sobre a nocicepção induzida pela constrição crônica do
nervo isquiático (CCI)

3.1.1 Efeito na hiperalgesia mecânica

Os animais que foram submetidos à constrição do nervo isquiático (CCI),
apresentaram aumento da sensibilidade à dor, ou seja diminuição do limiar nociceptivo,
quando comparados à medida inicial. Os animais tratados com a técnica de mobilização
neural (CCI NM) mostraram reversão do quadro de hiperalgesia mecânica a partir da 2º
sessão (figura 6), aumentando o limiar nociceptivo. Nota-se que o grupo falso-operado com
mobilização neural (sham NM) e naive apresentam valores semelhantes à medida inicial,
demonstrando que somente a incisão e exposição do nervo não modificaram o limiar de dor.

Figura 6- Efeito da técnica de mobilização neural na resposta nociceptiva (estimulação
mecânica) nos ratos com lesão no nervo isquiático.
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O limiar de dor, determinado pelo teste de Randall e Selitto e expresso em gramas, foi avaliado antes (MI) de
qualquer procedimento, 14 dias (14d) após lesão e após sessões de mobilização neural. Os resultados apresentam
a média de  epm de 5 animais por grupo. ***p<0,001 em comparação com o grupo CCI. #p<0,05 em
comparação a medida inicial.
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3.1.2 Efeito na hiperalgesia térmica

Os animais que foram submetidos à constrição no nervo isquiático (CCI),
apresentaram diminuição do limiar térmico quando comparado à medida inicial e aos grupos
controles (naive e sham NM), como podemos observar na figura 7. Nota-se também, o
aumento do limiar nociceptivo térmico dos animais tratados com mobilização neural (CCI
NM) a partir da 4º sessão, que representa o tratamento da 3º sessão de mobilização neural. Os
animais controles não apresentaram diferença em relação à medida inicial.

Figura 7- Efeito da técnica de mobilização neural sob a resposta nociceptiva (estimulação
térmica) nos ratos com lesão no nervo isquiático.
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O limiar térmico, avaliado pelo teste de Hargreaves, expresso em segundos, foi avaliado antes (MI) de qualquer
procedimento, 14 dias (14d) após lesão e após sessões de mobilização neural. Os resultados apresentam a média
de  epm de 5 animais por grupo. **p<0,01 ***p<0,001 em comparação com o grupo CCI. #p<0,05 em
comparação a medida inicial.

3.1.3 Efeito na alodinia tátil

Após a lesão constritiva crônica (CCI) do nervo isquiático houve diminuição do limiar
de alodinia, quando comparado à medida inicial e aos falso-operados com mobilização neural
(sham NM) (figura 8). A intensidade do estímulo (em gramas) obedece a uma série
logarítmica de filamentos, descrita por Von Frey. Foi observada reversão parcial do limiar
nociceptivo dos animais tratados com mobilização neural a partir da 2º sessão e uma reversão
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total a partir da 4° sessão de mobilização neural. Animais falso-operados não apresentaram
diferença em relação à medida inicial.

Figura 8- Efeito da técnica de mobilização neural sob a resposta nociceptiva (estimulação
tátil) nos ratos com lesão no nervo isquiático.
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O limiar de alodinia, avaliado pelo teste de Von Frey, expresso em gramas, foi avaliado antes (MI) de qualquer
procedimento, 14 dias (14d) após lesão e após sessões de mobilização neural. Os resultados apresentam a média
de  epm de 5 animais por grupo. ** p<0,01 ***p<0,001 em comparação com o grupo CCI. #p<0,05 em
comparação a medida inicial.

3.2 Efeito do anestésico inalatório e da tríplice flexão sobre a nocicepção induzida pela
lesão constritiva crônica (CCI) do nervo isquiático.

A constrição do nervo isquiático (CCI) acarretou diminuição do limiar térmico (Figura
9A), mecânico (Figura 9B) e alodinico (Figura 9C), quando comparado à medida inicial.
Nota-se que os grupos CCI Halotano e com tríplice flexão (CCI TF) apresentam valores
semelhantes ao CCI, ou seja, o halotano inalatório ou o movimento de tríplice flexão somente
não interferem com a resposta comportamental.
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Figura 9- Efeito do anestésico inalatório e da tríplice flexão sob a resposta nociceptiva nos
ratos com lesão no nervo isquiático.
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O limiar mecânico (A), térmico (B) e alodinico (C) foi avaliado antes (MI) de qualquer procedimento, 14 dias
(14d) após lesão e antes das sessões com anestésico e com tríplice flexão. Os resultados apresentam a média de 
epm de 5 animais por grupo. *p<0,05 em comparação com o CCI, CCI Halotano e CCI TF.
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3.3 Ensaios de Western blotting e imuno-histoquímica

Como uma forma de melhor embasar os resultados de comportamento, anteriormente
expostos, foram realizados ensaios de western blotting, demonstrando o envolvimento das
células gliais (astrócitos – GFAP e microglia – OX-42) e BDNF no tálamo (lado experimental
- contralateral a lesão) e na medula (lado experimental – homolateral a lesão) em modelo de
dor neuropática e sua modulação após tratamento com a técnica de mobilização neural. Para
melhor visualização dos resultados, os valores foram transformados em porcentagem,
considerando a média do grupo naive como 100%.
Ensaios de imuno-histoquímica foram realizados para determinar a localização da
marcação dessas células gliais e do BDNF após a lesão constritiva crônica nos núcleos ventral
póstero lateral (VPL) e centromedial (CM) (Figura 10A) e na substância cinzenta
periaquedutal (PAG) (Figura 10B).
Figura 10 – Ilustração de corte transversal de encéfalo de rato.
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Fonte: Paxinos (2005).

3.3.1 Efeito sobre os astrócitos

A medula, o tálamo e o mesencéfalo dos animais experimentais e controles foram
analisados e podemos observar aumento estatístico da densidade óptica das bandas marcadas
com GFAP de 140% na medula (Figura 11A), 130% no tálamo (Figura 11B) e 65% no
mesencéfalo (Figura 11C), do grupo com lesão constritiva crônica (CCI) comparada com o
grupo naive. Após o tratamento com mobilização (CCI NM), foi observada uma diminuição
de 77% na medula, 50% no tálamo e 98% no mesencéfalo quando comparado com o grupo
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operado e sem mobilização neural (CCI). Os resultados estão representados em gráficos e
ilustrados por imagens das bandas imunorreativas para GFAP. Nenhuma diferença foi
observada para β-actina entre os grupos analisados (Figura 11). Com a técnica de imunohistoquímica podemos observar aumento para a marcação de GFAP nos núcleos ventral
póstero lateral e centromedial do tálamo e na substância cinzenta periaquedutal do
mesencéfalo (Figura 12).
Figura 11- Efeito da técnica de mobilização neural sobre os astrócitos.
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Na medula (A), no tálamo (B) e no mesencéfalo (C). Os resultados representam a média  epm de 5 animais por
grupo. *p<0,05 em comparação com o grupo naive.
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Figura 12- Fotomicrografias de cortes transversais do tálamo e mesencéfalo imunorreativos
para detecção de GFAP.

Marcação da reatividade para GFAP nos grupos naive (controle) e CCI (lesão constritiva crônica) no tálamo e no
mesencéfalo. VPL - núcleo ventral póstero lateral; CM – núcleo centromedial; PAG – substância cinzenta
periaquedutal. Escala 100 µm, objetiva 10x.

3.3.2 Efeito sobre a microglia

Podemos observar aumento estatístico da densidade óptica das bandas marcadas com
OX-42 na medula (80%), no tálamo (60%) e no mesencéfalo (25%) do grupo com lesão
constritiva crônica (CCI) comparada com o grupo controle (naive). Após o tratamento com
mobilização (CCI NM), foi observado quando comparado com o grupo operado e sem
mobilização neural (CCI) diminuição na expressão de micróglia (medula- 92%, tálamo – 83%
e mesencéfalo – 184%) (Figura 13 A, B e C respectivamente). Os resultados estão
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representados em gráficos e ilustrados por imagens das bandas imunorreativas para OX-42.
Nenhuma diferença foi observada para β-actina entre os grupos analisados.
Observamos maior marcação para OX-42 nos núcleos ventral póstero lateral e no
centromedial do tálamo e na substância cinzenta periaquedutal do mesencéfalo nos animais
com lesão constritiva crônica, quando comparado com o grupo sem lesão (naive), através da
técnica de imuno-histoquímica (Figura 14).
Figura 13- Efeito da técnica de mobilização neural sobre a microglia.
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Na medula (A), no tálamo (B) e no mesencéfalo (C). Os resultados representam a média  epm de 5 animais por
grupo.*p<0,05 em comparação com o grupo naive.
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Figura 14- Fotomicrografias de cortes transversais do tálamo e mesencéfalo imunorreativos
para detecção de OX-42.

Marcação da reatividade para OX-42 nos grupos naive (controle) e CCI (lesão constritiva crônica) no tálamo e
no mesencéfalo. VPL - núcleo ventral póstero lateral; CM – núcleo centromedial; PAG – substância cinzenta
periaquedutal. Escala 100 µm, objetiva 10x.

3.3.3 Efeito sobre o fator neurotrófico derivado do cérebro (BDNF)

Analisados a medula, o tálamo e mesencéfalo dos animais experimentais e controles,
podemos observar no grupo com lesão constritiva crônica (CCI) quando comparado com o
grupo controle um aumento estatístico da densidade óptica das bandas marcadas com BDNF
na medula (148%), no tálamo (45%) e no mesencéfalo (27%). Após o tratamento com
mobilização (CCI NM), foi observado uma diminuição do BDNF de 56% na medula, 82% no
tálamo e 151% no mesencéfalo quando comparado com o grupo operado e sem mobilização
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neural (CCI) (Figura 15). Os resultados estão representados em gráficos e ilustrados por
imagens das bandas imunorreativas para BDNF. Nenhuma diferença foi observada para βactina entre os grupos analisados.
Nossos resultados de imuno-histoquímica demonstram maior imunorreatividade para
BDNF nos núcleos ventral póstero lateral e centromedial do tálamo e na substância cinzenta
periaquedutal do mesencéfalo no grupo CCI quando comparados ao grupo controle naive
(Figura 16).
Figura 15- Efeito da técnica de mobilização neural sobre o fator neurotrófico derivado do
cérebro.
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Na medula (A), no tálamo (B) e no mesencéfalo (C). Os resultados representam a média  epm de 5 animais por
grupo. *p<0,05 em comparação com o grupo naive.
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Figura 16- Fotomicrografias de cortes transversais do tálamo e mesecéfalo imunorreativos
para detecção de BDNF.

Marcação da reatividade para BDNF nos grupos naive (controle) e CCI (lesão constritiva crônica) no tálamo e no
mesencéfalo. VPL - núcleo ventral póstero lateral; CM – núcleo centromedial; PAG – substância cinzenta
periaquedutal. Escala 100 µm, objetiva 10x.
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4 DISCUSSÃO

A sensibilização dos nociceptores manifesta-se com uma diminuição do limiar
nociceptivo de ativação após um dano tecidual e intensidade aumentada da reação a um dano
prejudicial. Em muitas condições patológicas, a lesão tecidual representa a causa imediata da
dor. Esta lesão resulta na liberação local de diversos mediadores químicos que irão agir sobre
as terminações nervosas, ativando-as diretamente, ou exacerbando sua sensibilidade para
outras formas de estimulação como, por exemplo, hiperalgesia e alodinia (Dray, 1995, 1997).
A lesão constritiva crônica (CCI) do nervo isquiático, utilizada como modelo
experimental, em ratos, induz comportamento doloroso de hiperalgesia e alodinia semelhante
ao observado em humano, portanto, este modelo, é aceito como modelo que se assemelha à
dor neuropática humana (Bennett, Xie, 1988; Kim et al., 1997; Mosconi, Kruger, 1996). O
modelo de CCI mostrou-se eficiente sendo que após o 14º dia observamos, por meio de testes
comportamentais, a instalação do quadro de dor neuropática, demonstrada por uma
diminuição do limiar nociceptivo dos animais quando comparadas às medidas iniciais (MI),
demonstrando assim o bom funcionamento do modelo experimental. Reforçando os dados
apresentados por Bennett & Xie (1988) que descreveram inicialmente este modelo e, ainda,
corroborando a trabalhos que demonstram que a lesão do nervo resulta em dor neuropática
persistente ou crônica, caracterizada por dor espontânea em queimação, acompanhada de
alodinia e hiperalgesia (Chacur et al., 2010; Coutaux et al., 2005; Payne, Norfleet, 1986).
As opções terapêuticas para o controle da dor neuropática têm aumentado (Galer,
1995), entretanto a resposta dos pacientes acometidos por esse tipo de dor para muitos dos
tratamentos não é satisfatória. Clinicamente, a aplicação da técnica de mobilização neural,
tem demonstrado excelentes resultados em pacientes com neuropatia (Dwornik et al., 2007;
Dwornik et al., 2009; Júnior, Teixeira, 2007; Sweeney, Harms, 1996). Em nosso estudo, a
padronização da técnica de mobilização neural em ratos com CCI demonstrou ser efetiva em
relação à avaliação da sensibilidade dolorosa, uma vez que, os animais operados e tratados
com mobilização neural (CCI NM) apresentaram nos testes de pressão da pata, plantar
térmico e alodinia, valores estatísticos maiores, quando comparados aos animais sem
tratamento (CCI), revertendo significativamente o efeito hiperalgésico e/ou alodinico
induzido pela lesão.
Um aspecto a ser levado em consideração para a diferença observada no tempo de
resposta entre os testes comportamentais é o fato de diferentes tipos de fibras estarem
envolvidas na percepção do estímulo, como por exemplo, as fibras Aδ do tipo 2 apresentarem
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alto limiar mecânico, porém em resposta a uma lesão tem a diminuição do limiar para esses
estímulos, e ainda as fibras do tipo C tem uma população de nociceptores que normalmente
respondem somente a estímulos térmicos, em decorrência da lesão passam a responder
também a estímulos mecânicos (Julius, Basbaum, 2001), tendo aumento da resposta
hiperalgésica mecânica. Com a melhora no processo inflamatório e inicio da regeneração com
a técnica de mobilização neural, essas fibras deixam de responder a estímulos mecânicos,
voltando a condições normais, podendo ser essa a razão da melhora rápida da hiperalgesia
mecânica, tendo a reversão antes da térmica.
Ao avaliar a possível interferência do anestésico inalatório em nossos resultados, não
foi possível observar diferença nos testes comportamentais quando comparamos o grupo CCI
Halotano com o CCI, corroborando, portanto, aos dados de outro autor que ressalta que o
anestésico halotano não interfere nas respostas comportamentais, desde que os testes sejam
realizados após 24 horas da sedação (Goto et al., 1994). Outros estudos demonstram também
que o anestésico inalatório halotano foi capaz de retornar a níveis basais de resposta
nociceptiva mais rapidamente do que outros anestésicos inalatórios como, enflurano,
isoflurano e desflurano, mostrando, portanto que este anestésico não influencia no modelo de
sensibilização crônica (Goto et al., 1994; Martins et al., 2011; O'Connor, Abram, 1995) e em
nossos resultados.
Interações glial-neuronal foram estudadas no contexto de nocicepção reforçada e
estudos de vários grupos têm demonstrado que a microglia e astrócitos na medula espinal são
essenciais para a iniciação e manutenção da dor patológica (Hains, Waxman, 2006;
Hashizume et al., 2000; Ledeboer et al., 2005; Milligan et al., 2003; Raghavendra et al.,
2003; Sun et al., 2008; Sun et al., 2006).
Além das alterações gliais que ocorrem na medula espinal e nos nervos, modificações
também são observadas em várias regiões do cérebro. Estas incluem a ativação da microglia
talâmica pós-lesão da medula espinal nociceptiva (Hains, Waxman, 2006; Zhao et al., 2007),
ativação astrocitária no córtex cingulado após ligadura do nervo isquiático (Kuzumaki et al.,
2007; Narita et al., 2006), e no núcleo do trato solitário após inflamação do cólon (Sun et al.,
2005). Ainda, a ativação glial observada em regiões não diretamente envolvidas na
nocicepção, mas sim no circuito límbico (como o córtex pré-frontal) sugere que a glia pode
estar envolvido na regulação do componente afetivo da dor (Rajkowska, Miguel-Hidalgo,
2007).
No presente modelo experimental, optamos por estudar o envolvimento da microglia
por meio do marcador OX-42 e do astrócito com um marcador específico, a proteína glial
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fibrilar ácida (GFAP), pois ambos são descritos relacionados com estados de dor exacerbada
decorrentes de diferentes manipulações como, por exemplo, a inflamação subcutânea,
neuropatia e ativação imune espinal (Hashizume et al., 2000;

Ledeboer et al., 2005;

Raghavendra et al., 2003; Raghavendra et al., 2004; Sweitzer et al., 2001; Tsuda et al.,
2003; Watkins, Maier, 2002; Watkins et al., 2001), tal como ocorre em nosso modelo.
Em nossos resultados de imuno-histoquímica, ao analisarmos os cortes do encéfalo,
observamos menor marcação para GFAP e OX-42 no grupo naive, enquanto, no grupo CCI,
observamos aumento da imunorreatividade no núcleo ventral póstero lateral e centromedial do
tálamo e na substância cinzenta periaquedutal (PAG) do mesencéfalo, nestes núcleos estão
localizados os corpos celulares dos neurônios de terceira e quarta ordem das vias
nociceptivas, trato espino-talâmico anterior e espino-reticular. Os resultados de western
blotting demonstraram um aumento de GFAP e de OX-42 no tálamo, na medula e no
mesencéfalo de ratos com constrição do nervo isquiático, quando comparados com os grupos
controles (Naive e sham). Em contrapartida, no grupo operado e tratado com a mobilização
neural foi possível observar reversão deste quadro, observado pela diminuição da expressão
de GFAP (medula 77%, tálamo 50% e mesencéfalo 98%) e OX-42 (medula 92%, tálamo 83%
e mesencéfalo 184%), sugerindo assim, o envolvimento das células gliais em nosso modelo.
Assim, nossos resultados estão de acordo com o encontrado na literatura corrente sobre o
tema e com os primeiros achados de Garrison e colaboradores (1991), onde examinaram a
expressão de GFAP e demonstraram que a dor induzida por meio da constrição do nervo
isquiático

também

ativava

astrócitos

e

a

administração

de

N-metil-D-aspartato

(NMDA) antagonista MK801, um fármaco usado para bloquear a dor também bloqueou a
ativação astrocitária.
Sweitzer e colaboradores (2001) também relataram que a imunorreatividade (IR) dos
níveis de GFAP e o OX-42, marcador específico para astrócitos e microglia, respectivamente,
foram elevados sob o estado de dor neuropática causada por transecção do nervo L5 espinal
em ratos (Sweitzer et al., 2001). Confirmamos os achados de Raghavendra et al. (2003) que
mostraram que a inibição da ativação da micróglia por administração de minociclina, atenuou
o desenvolvimento do comportamento de hipersensibilidade, em um modelo de dor
neuropática por transecção do nervo (Raghavendra et al., 2003).
Sabe-se que após lesão do nervo o metabolismo neuronal é modificado, de modo que,
aumenta a síntese de proteínas para auxiliar a regeneração, papel desempenhado pelas
neurotrofinas, como fator de crescimento neural (NGF) e fator neurotrófico derivado do
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cérebro (BDNF), que regulam a crescimento e sobrevivência dos neurônios sensoriais (Lewin,
Barde, 1996; Merighi et al., 2004).
Recentemente, tem havido fortes evidências de que neurotrofinas, em especial o
BDNF, desempenham um papel fundamental como mediador / modulador da dor (Matayoshi
et al., 2005; Pezet, McMahon, 2006; Trang et al., 2012). Sugere-se que a síntese de BDNF é
aumentada não apenas em neurônios aferentes primários durante o processo doloroso, mas
também em neurônios nociceptivos de segunda ordem (Onda et al., 2004; Pezet, McMahon,
2006) e células gliais da coluna posterior (Coull et al., 2005; Tokumine et al., 2003).
Portanto optamos por avaliar o BDNF no presente modelo experimental, porque
apesar das recentes descobertas sobre o papel das neurotrofinas durante o estado de dor
crônica sabe-se pouco sobre o papel do BDNF em relação à dor neuropática. Vários estudos
mostram a expressão de BDNF alterada na medula espinal e DRG, porém se há alterações a
nível supra espinal ainda é desconhecido. Isso destaca a importância de estudar o
envolvimento desta neurotrofina na geração e manutenção da dor neuropática em áreas supra
espinais (Ha et al., 2001; Miletic, Miletic, 2002; Obata et al., 2003), tal como fizemos neste
estudo.
A sinalização entre os neurônios e a microglia é essencial na transmissão da dor
neuropática, uma parte dessa sinalização foi elucidada com a descoberta que a ativação da
microglia (através da sinalização do receptor P2X4), provoca a liberação de BDNF que altera
a excitabilidade dos neurônios da coluna posterior da medula que se dirigem para o córtex
(Coull et al., 2005), a hiperexcitabilidade desses neurônios é capaz de gerar e manter a dor
neuropática após a lesão do nervo.
Em nossos resultados de imuno-histoquímica, em cortes do encéfalo, observamos
maior imunorreatividade para BDNF nos núcleos centromedial e póstero lateral do tálamo e
na substância cinzenta periaquedutal do mesencéfalo no grupo CCI, quando comparado com o
grupo naive. Os resultados de western blotting mostram diferença estatística da densidade
óptica das bandas marcadas para BDNF (aumento de 45% no tálamo, 148% na medula e 27%
no mesencéfalo) do grupo com CCI quando comparado com o grupo controle. Com o
tratamento de mobilização (CCI NM), observamos a diminuição em relação ao aumento
evidenciado no grupo CCI (redução de 82% no tálamo, 56% na medula e 151% no
mesencéfalo). Assim, podemos sugerir o envolvimento do BDNF no modelo de dor
neuropática e sua modulação com o tratamento. Em parte, esses resultados corroboram a
outros estudos que demonstram o envolvimento do BDNF na geração de dor crônica, pois o
bloqueio entre o BDNF e o seu receptor TrKB é capaz de reverter a alodinia (Coull et al.,
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2005) e a síntese desta neurotrofina foi aumentada em diferentes populações neuronais nos
DRG’s em modelos animais de dor neuropática e inflamatória (Obata et al., 2004;
Vanelderen et al, 2010).
Estudos realizados por Ha et al. (2001), também encontraram maior expressão de
BDNF em pequenos, médios e grandes neurônios no DRG L4 e L5 e em fibras axonais na
lâmina medial superficial e profunda da coluna posterior L4 / L5 ipsilateral local onde estes
neurônios se projetam (Ha et al., 2001), o que corrobora a nossos resultados.
Em síntese o tratamento com a técnica de mobilização neural foi capaz de reverter, a
partir da segunda sessão, a hiperalgesia e a alodinia mecânica induzida pela lesão no nervo
isquiático. Porém a hiperalgesia térmica só foi revertida a partir da 4° sessão de mobilização.
O aumento obsevado na densidade óptica para os astrócitos, micróglia e BDNF no
mesencéfalo, no tálamo e na medula, essa última em maior intensidade, foi revertida com o
tratamento de mobilização. Portanto acreditamos que a mobilização neural diminui os
sintomas da dor neuropática (hiperalgesia e alodinia), pois diminui o BDNF, GFAP e Ox-42
na medula, no tálamo e no mesencéfalo. Porém novos estudos ainda se fazem necessários para
compreender de forma mais ampla esse processo.
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5 CONCLUSÃO

Observamos que houve um aumento da densidade óptica das bandas marcadas para as
células gliais e BDNF nos ensaios de Western Blotting, demonstrando uma maior ativação
destes mediadores durante o modelo de dor neuropática, que foram revertidos com a técnica
de mobilização neural, sugerindo o envolvimento desses mediadores nesse processo. Baseado
também em nos nossos resultados a técnica de mobilização neural se mostrou eficiente no
tratamento da dor neuropática gerada pela lesão constritiva crônica do nervo isquiático, pois
reverteu o quadro de hiperalgesia térmica e mecânica e alodinia.
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