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RESUMO

DIMOV, L. F. Efeito da estimulação elétrica do córtex insular sobre a
sensibilidade dolorosa de ratos com neuropatia periférica induzida por um
modelo de constrição crônica do nervo isquiático. 2016. 73 f. Dissertação
(Mestrado em Ciências Morfofuncionais) – Instituto de Ciências Biomédicas,
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016.
A dor neuropática é considerada uma patologia, pois a percepção dolorosa pode ser
gerada por estímulos inócuos e espontâneos, perdendo o caráter de alerta da dor
fisiológica. A estimulação encefálica é uma alternativa terapêutica aplicada em
pacientes com dor neuropática refratária aos tratamentos convencionais. No entanto,
parte dos pacientes não responde nem a este tipo tratamento, sugerindo que novos
alvos precisam ser encontrados. O córtex insular é capaz de modificar a percepção à
dor, uma vez que possui conexões com estruturas encefálicas envolvidas com a via
analgésica descente de dor, via integrações que possibilitam a modulação das
dimensões cognitivo-avaliativas, afetivo-motivacionais e sensitivo-discriminativas. O
objetivo deste trabalho foi investigar o efeito da estimulação elétrica do córtex insular
(EECI) sobre a sensibilidade dolorosa de ratos submetidos ao modelo de contrição
crônica do nervo isquiático (CCI), bem como as possíveis vias envolvidas no efeito.
Ratos machos Sprague Dawley (280g-340 g) foram submetidos à CCI na coxa direita e
eletrodos concêntricos foram implantados no córtex insular do hemisfério cerebral
esquerdo. A sensibilidade dolorosa mecânica foi avaliada pelos testes de pressão da
pata e por filamentos de von Frey ao final de uma sessão de 15 min de EECI (60 Hz,
µs, 1 V). Animais implantados e não estimulados foram avaliados como grupo controle.
Para investigar o envolvimento das vias opióide, noradrenérgica, serotonérgica e/ou
canabinóide na antinocicepção induzida pela EECI, grupos distintos de animais
receberam Naloxona (2 mg/kg s.c.), Ioimbina (30 μg em 50 μL i.t.), Metisergida (30 μg
em 50 μL i.t.) ou Rimonabanto (2 mg/kg i.p) antes de serem submetidos à sessão de
EECI. Os resultados foram apresentados como média ± e.p.m. e analisados
estatisticamente usando Análise de Variância (ANOVA) de duas vias, seguido pelo pósteste de Tukey (p<0,05). A EECI induziu antinocicepção na pata contralateral ao
hemisfério cerebral estimulado, sem alterar o limiar de resposta da pata ipsilateral (n =
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13 a 18 animais por grupo). O tratamento com naloxona e rimonabanto reverteram a
antinocicepção induzida pela EECI (n = 5 a 8 animais por grupo). Os tratamentos com
ioimbina e metisergida não interferiram na antinocicepção provocada pela EECI (n = 6 a
8 animais por grupo). Desta maneira, observamos que a EECI induz antinocicepção em
animais submetidos a CCI, sendo que este efeito envolve a participação de opióides e
canabinóides, mas não envolve a participação dos sistemas noradrenérgico e
serotonérgico. Em conclusão, este estudo propõe um novo modelo experimental de
estimulação cerebral profunda para o tratamento de dor neuropática e caracteriza o
córtex insular como um alvo promissor no estudo de novas terapêuticas para controlar
dor crônica refratária.

Palavras-chave: Ratos. Dor. Neuropatia periférica. Estimulação cerebral. Córtex
Insular.
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ABSTRACT

DIMOV, L. F. Effect of insular cortex electrical stimulation on painfull sensitivity
of rats with a peripheral neuropathy induced by the chronic constriction injury of
the sciatic nerve. 2016. 73 p. Master thesis (Morphofunctional Sciences) – Instituto de
Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016.
Neuropathic pain is considered a pathology, since the pain perception is generated by
innocuous and spontaneous stimuli, losing the characteristics of physiological pain.
Brain stimulation is a therapeutic alternative that has been applied in patients refractory
to conventional therapy. However, some patients still do not respond even to such
treatment, suggesting that more specifics targets need to be found. The insular cortex is
likely to modify pain perception, once it has connections with brain structures involved
with descending analgesic pathway, via integrations that enable the modulation of
cognitive-evaluative

dimensions,

affective-emotional

and

sensory-discriminative

dimensions. The aim of this study was to evaluate the effects of the electrical stimulation
of the insular cortex (ICS) on pain sensitivity of rats subjected to an experimental model
of peripheral neuropathy induced by chronic constriction injury (CCI) of the sciatic nerve,
as well as some of the pathways associated to this the effect. Male Sprague Dawley rats
were submitted to the CCI on the right tight and concentric electrodes were implanted in
the insular cortex of the left brain hemisphere. Mechanical pain sensitivity was evaluated
by the paw pressure test and von Frey filaments at the end of a 15-minutes session of
ICS (60 Hz, 210 uS, 1 V). Non stimulated implanted rats were used as controls. To
investigate the involvement of opioid, noradrenergic, serotonergic and/or cannabinoid
pathways on ICS-induced antinociception, different groups of animals received
Naloxone (2 mg/kg, sc), Yohimbine (30 μg in 50 μL saline, it), Methysergide (30 μg in
50 μL saline, it), or Rimonabant (2 mg/kg, ip) before the ICS. Results were presented
as mean ± s.e.m. and statistically analyzed using two-way analysis of variance
(ANOVA), followed by the Tukey post hoc test. ICS induced antinociception in the paw
contralateral to the stimulated brain hemisphere, without changing mechanical
thresholds of the ipsilateral paw (n = 13 to 18 animals per group). Treatment with
naloxone or rimonabant reversed ICS-induced antinociception (n = 5 to 8 animals per
group). Treatments with yohimbine or methysergide did not affect the antinociception
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caused by ICS (n = 6 to 8 animals per group). Thus, we observed that ICS induces
antinociception in animals subjected to CCI, and this effect involves the participation of
opioids and cannabinoids and does not involve the participation of the noradrenergic
and serotonergic systems. In conclusion, this study proposes a new experimental model
of deep brain stimulation for the treatment of neuropathic pain and featuring the insular
cortex as a promising target in the study of new therapies to control refractory chronic
pain.

Keywords: Rats. Pain. Peripheral neuropathy. Brain stimulation. Insular cortex.
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1

INTRODUÇÃO

1.1 Dor, nocicepção e transmissão do impulso nociceptivo

A Associação Internacional para o Estudo da Dor (IASP) define dor como uma
experiência sensorial e emocional desagradável associada a lesões reais ou potenciais
ou descrita em termos de tais lesões (IASP, 1994). A sensação de dor contribui com
uma das funções fundamentais do sistema nervoso, que é fornecer informações sobre
a ocorrência ou perigo de lesões (RAJA et al., 1999). A dor é o resultado subjetivo da
nocicepção,

sendo

postulado

que

a

nocicepção

refere-se

à

manifestação

neurofisiológica gerada por estímulos nocivos, enquanto que a dor também envolve a
percepção do estímulo aversivo (MILLAN, 1999; SCHAIBLE; RICHTER, 2004),
frequentemente gerando sofrimento, ou seja, reação afetiva negativa elaborada no
encéfalo frente à sua ocorrência, medo, ansiedade, depressão e outras condições.
Pode-se destacar a dor fisiológica, a qual alerta o indivíduo de uma lesão
iminente (RAJA et al., 1999) e a dor patológica, a qual é reflexo de lesão tecidual que
pode estar associada com inflamação ou injúria nervosa (KLAUMANN et al., 2008). As
dores patológicas são divididas em inflamatória, neuropática e disfuncional. A dor
inflamatória desencadeia a produção de diversos mediadores químicos (citocinas,
bradicinina) que atuam tanto ativando receptores para dor quanto diminuindo seu limiar
de ativação, levando à hiperalgesia (DRAY, 1995; KIDD; URBAN, 2001). Em geral,
nessa situação, a sensação dolorosa cessa com a resolução do processo inflamatório.
A dor neuropática é associada a lesões no sistema nervoso, sendo caracterizada por
manter as sensações dolorosas mesmo após o tratamento da lesão inicial. Isto
acontece, pois ocorrem modificações fenotípicas irreversíveis na estrutura do sistema
nociceptivo, desse modo, a dor passa a ter caráter patológico uma vez que perde sua
função de alerta (ZIMMERMANN, 2001). Outro tipo de dor patológica descrita é a dor
disfuncional, caracterizada por dor generalizada sem uma causa definida, gerada por
uma disfunção do sistema nociceptivo (WOOLF, 2010).
A propagação da dor inicia-se pela geração de potenciais de ação nas
terminações nervosas das fibras aferentes primárias de pequeno e médio diâmetro,
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classificadas como fibras C e Aδ, respectivamente. Estas terminações são
denominadas de nociceptores sendo receptores específicos para a dor, os quais
respondem a estímulos de origem mecânica, térmica ou química e são diferenciados de
outros receptores sensoriais por possuírem limiar de ativação mais alto, sendo
normalmente ativados por estímulos de intensidade lesiva (ALMEIDA et al., 2004;
RIEDEL; NEECK, 2001). Os neurônios aferentes primários fazem conexões com
neurônios de projeção, na coluna posterior da medula espinal (CPME) e levam a
informação nociceptiva para centros superiores do Sistema Nervoso Central (SNC). Na
medula espinal há também interneurônios excitatórios, que exacerbam os impulsos
sensoriais para os neurônios de projeção, e interneurônios inibitórios, que regulam o
fluxo de informação nociceptiva para os centros superiores (JESSEL; KELLY, 1991).
Os neurônios de projeção levam a informação nociceptiva, por diferentes vias
ascendentes, para estruturas do tronco encefálico e diencéfalo (MILLAN, 1999). A mais
proeminente das projeções supraespinais da via nociceptiva é a espinotalâmica
(BASBAUM; JESSEL, 2003), a qual se projeta 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: núcleo lateral central e complexo intralaminar, relacionados com os
componentes afetivos da dor (JESSEL; KELLY, 1991). Há também descrições de
projeções espinotalâmicas que contatam com a porção posterior do núcleo ventral
medial do tálamo (VMpo), o qual é considerado um relé relacionado à dor e à sensação
de temperatura em humanos (BLOMQVIST et al., 2000; MONTES et al., 2005).
No tálamo ocorre a recepção, integração e transferência do potencial nociceptivo
para o córtex cerebral, onde a informação pode ser somatotopicamente organizada
(CRAIG; DOSTROVSKY, 1999). Baseando-se em critérios funcionais, as principais
regiões corticais envolvidas na resposta dolorosa são os córtices: somatossensorial
primário (S-I), somatossensorial secundário (S-II), motor (BROMM; TREEDE, 1987;
SCHNITZLER; PLONER, 2000), do cíngulo anterior e insular (BUSHNELL et al., 1999).
No entanto, mesmo com tal relevância, o envolvimento dessas regiões corticais durante
a percepção da resposta nociceptiva ainda permanece sem ser elucidada.
Dentre as regiões corticais citadas, o córtex insular chama atenção por ser a
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região mais frequentemente ativada em estudos de neuroimagem funcional em
humanos saudáveis e pacientes com dor neuropática (GARCIA-LARREA; PEYRON,
2013; PEYRON et al., 2000), além de disso as respostas autonômicas frente a
experiências emocionais e os estados corporais em geral são representados
corticalmente nesta região (MORAGA-AMARO; STEHBERG, 2012). Sendo assim, o
córtex insular medeia a consciência interoceptiva e a experiência subjetiva de
sentimentos, e pode interferir na percepção dolorosa visto que as emoções interferem
de maneira afetiva e motivacional no processo de percepção da dor (CRITCHLEY,
2005; OSSIPOV et al., 2010).
Desta forma, sabendo-se que os comportamentos dolorosos são influenciados
por fenômenos ambientais experienciados ou atencipados (OSSIPOV et al., 2010) e
considerando

que

o

córtex

insular

participa

dos

mecanismos

das

reações

comportamentais e corresponde a área na qual a sensação de dor é julgada por sua
gravidade (BALIKI et al., 2009), esta área deve ser considerada como possível
elemento de interesse de manipulação para o tratamento da dor.

1.2 Sistema supressor de dor

Em 1911, Head e Holmes postularam a existência de um sistema modulatório de
dor descendente (HEAD; HOLMES, 1911). Esta hipótese foi retomada com a
elaboração da teoria da comporta (MELZACK; WALL, 1965). Segundo esses autores,
fibras Aβ ativam interneurônios inibitórios presentes na substância gelatinosa da CPME,
os quais realizam inibição pré-sináptica dos neurônios nociceptivos na medula espinal.
Os potenciais gerados por este interneurônios são negativos e se somam aos
potenciais positivos das fibras aferentes primárias, modulando o potencial nociceptivo
que ascende para os centros superiores (MELZACK; WALL, 1965).
Foi demonstrado que estruturas encefálicas também exercem atividade inibitória
sobre os neurônios nociceptivos da CPME, fenômeno confirmado pela demonstração
de que a estimulação elétrica de regiões limitadas da substância cinzenta periaquedutal
mesencefálica (PAG) produz analgesia sem afetar outras formas de sensibilidade
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(REYNOLDS, 1969).
No SNC há demonstrações da existência de receptores opióides em regiões
corticais, amígdala, tálamo, hipotálamo, núcleo acumbens, PAG e substância
gelationosa (KUHAR et al., 1973; YAKSH, 1999). No sistema nervoso periférico, esses
receptores foram encontrados em neurônios aferentes primários, gânglios autonômicos,
nervos entéricos (NORTH; EGAN, 1983) e gânglio da raiz posterior (COGGESHALL et
al., 1997; MANSOUR et al., 1994). Além disso, foi verificado que a PAG e a substância
cinzenta periventricular estão diretamente envolvidas com o efeito analgésico induzido
pela morfina (LEWIS; GEBHART, 1977).
A PAG recebe aferências de diferentes origens, tais como: hipotálamo, córtex
frontal, córtex insular, amígdala, locus ceruleus, formação reticular e CPME (BASBAUM
et al., 1991) e possui neurônios que se projetam para o bulbo ventromedial rostral
(RVM) (SANDKUHLER, 1996). A conexão entre a PAG e o RVM é crítica para a
modulação da dor, uma vez que lesões do RVM impedem a analgesia induzida pela
PAG (BEHBEHANI; FIELDS, 1979).
Dentre os núcleos do RVM implicados no mecanismo de supressão da dor
destacam-se o núcleo magno da rafe (NMR), rico em neurônios serotonérgicos, e os
neurônios da formação reticular que recebem projeções oriundas da PAG, do
hipotálamo posterior e do locus ceruleus, rico em neurônios noradrenérgicos
(BASBAUM, 1999; ROSENFELD, 1994; FIELDS). Neurônios do RVM projetam-se para
a medula espinal, onde inibem a transmissão nociceptiva (BASBAUM; FIELDS, 1978).
A CPME é o local onde axônios eferentes de neurônios serotoninérgicos e/ou
noradrenérgicos contatam com os neurônios de projeção e com os interneurônios
inibitórios encefalinérgicos (JESSELL; KELLY, 1991). Neste local, há também a
ativação de interneurônios que inibem a liberação, no neurônio de projeção, de
neurotransmissores por interneurônios excitatórios (MALCANGIO; BOWERY, 1996).
Outra estrutura capaz de ativar o sistema analgésico descendente de dor é o
córtex cerebral (HAGBARTH; KERR, 1954; OHARA et al., 2005). Há evidências de que
colaterais do trato córtico-espinal oriundos do córtex motor e dos córtices S-I e S-II
exercem atividade inibitória nos neurônios da CPME (CARPENTER et al., 1962; YUAN
et al., 1993). Apesar das observações que sugerem a relação entre atividade cortical e
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a modulação do limiar nociceptivo (JASMIN et al., 2003), a participação do córtex
cerebral e das suas projeções para estruturas envolvidas na antinocicepção é pouco
clara.
Outro sistema endógeno envolvido com as vias nociceptivas é o sistema
endocanabinóide, no qual destacam-se os receptores canabinóide do tipo 1 (CB1) e do
tipo 2 (CB2) (PERTWEE, 2001). O CB1 é abundante em regiões corticais, hipocampo,
gânglios basais e cerebelo (MATSUDA et al., 1990). Além de ser encontrado em
estruturas das vias nociceptivas, como córtex do cíngulo anterior, tálamo, PAG, RVM,
CPME, gânglio da raiz posterior e fibras aferentes primárias (GLASS et al., 1997;
HERKENHAM, 1991; HOHMANN; HERKENHAM, 1999; HOOT et al., 2010; MAIONE et
al., 2006). Os efeitos analgésicos de canabinóides são potentes (LICHTMAN et al.,
1996) por possuir importante participação da transmissão da dor no SNC (CALIGNANO
et al., 1998; RICHARDSON et al., 1998).

1.3 Estimulação elétrica encefálica

Opióides, anticonvulsivos, antidepressivos, antagonistas de NMDA e antiinflamatórios não-esteróides são normalmente utilizados para o tratamento de dor
neuropática (COLLINS et al. 2010; FINNERUP et al., 2015). Em muitos casos, essas
terapias são úteis para controlar a dor, porém até 40% dos pacientes são à terapia
convencional e permanecem sintomáticos apesar do tratamento farmacológico
otimizado (HANSSON et al., 2009).
Nestas condições, a neuromodulação é uma alternativa terapêutica para o
tratamento da dor neuropática. O conceito de que a dor pode ser alterada por
modulação cortical é confirmada por muitas observações e procedimentos clínicos
(FAGUNDES-PEREYRA et al., 2010; GARCIA-LARREA et al., 1999; NGUYEN et al.,
2000; RAINOV et al., 1997; SENAPATI et al., 2005a, 2005b). Durante a década de
1990 a utilização de estimulação elétrica epidural cortical para o tratamento da dor
neuropática de origem central em humanos foi inicialmente reportada por Tsubokawa et
al. (1991). Desde então, a estimulação cortical ganhou atenção por sua eficácia no
tratamento de várias síndromes dolorosas (GARCIA-LARREA et al., 1999; NGUYEN, et
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al., 1999).
Experimentalmente, Rusina et al. (2005) demonstraram que a estimulação
subdural do córtex motor induz antinocicepção contralateral no modelo de pressão de
pata de ratos, sem interferir com a resposta nociceptiva dos animais do teste de retirada
da cauda. Em adição, foi demonstrado por eletrofisiologia que a inibição da atividade de
neurônios da CPME, em resposta a estímulos mecânicos, é induzida por estimulação
do S-I e do córtex motor, sendo este efeito observado apenas durante a estimulação
(SENAPATI et al., 2005a). Ainda, foi recentemente demonstrado que a estimulação
elétrica do córtex motor (ECM) induz antinocicepção em ratos naive, devido a inibição
de núcleos talâmicos e a desinibição da PAG, sendo esse efeito mediado VPM de ratos
com constrição crônica do nervo isquiático (PAGANO et al., 2011).
Da mesma maneira, resultados satisfatórios vêm sendo obtidos a partir de
estimulações não invasivas, como a estimulação magnética transcraniana (EMT)
(ANDRE-OBADIA et al., 2008; MIGITA et al., 1995) e a estimulação transcraniana por
corrente contínua (ETCC) em pacientes (ANTAL et al., 2010; FREGNI et al., 2006a,
2006b; SOLER et al., 2010) e experimentalmente em animais (LASTE et al., 2012;
SPEZIA ADRACHI et al., 2012).
Embora várias teorias tenham sido propostas, não foram ainda determinados os
mecanismos que mediam a analgesia induzida pela ECM. A hipótese é de que existam
ao menos dois mecanismos simultâneos: a ativação de circuitos envolvidos nos
aspectos emocionais da dor e a ativação de circuitos inibitórios para a medula espinal.
Estes mecanismos também estariam por trás dos efeitos imediatos e duradouros da
ECM. De fato experimentos demonstraram que a ECM é capaz de diminuir a frequência
de disparos de potencial de ação de neurônios da CPME, submetidos a estímulos
mecânicos de alta intensidade em seus campos receptivos (SENAPATI et al., 2005b).
Além disso, estudos de imagem com a tomografia por emissão de pósitrons (PET-scan)
demonstraram que a ECM desencadeia aumento no fluxo sanguíneo no córtex do
cíngulo anterior e na ínsula anterior (associados aos aspectos afetivos da dor), no
tálamo lateral e medial (importante relé da circuitaria nociceptiva) e no tronco cerebral
(origem das projeções inibitórias descendentes) (GARCIA-LARREA et al., 1999;
PEYRON et al., 1995).
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Embora a ECM seja um método potencialmente eficaz no tratamento da dor em
pacientes selecionados, o alívio da dor é geralmente parcial a longo prazo em cerca de
50% dos pacientes com dor neuropática refratária (FONTAINE et al 2009). Sendo
assim, ainda se faz necessária a busca de novos alvos corticais seguros e eficazes
para o tratamento destes pacientes. Entre esses potenciais novos alvos corticais, o
córtex insular emerge como uma região atraente onde a neuromodulação é capaz de
modificar a percepção da dor, motivando a exploração de novas técnicas de
neuromodulação para alívio da dor (CIAMPI DE ANDRADE et al., 2012)
Considerando os achados citados anteriormente e as conexões de diversas
estruturas encefálicas, o córtex insular vem chamando atenção de nosso grupo de
pesquisa, dado que há evidências de que parte das sensações transmitidas pelo trato
espinotalâmico lateral conectam com a VMpo e projetam-se na região posterior do
córtex insular (região interoceptivo) (BLOMQVIST et al., 2000; CRAIG, 2003a). O córtex
insular relaciona-se intimamente aos córtices S-I (SHI; CASSELL, 1998a; SHI;
CASSELL, 1998b), S-II (BECHARA; DAMASIO, 2005), pré-frontal (HURLEY et al.,
1991), do cíngulo anterior (MORAGA-AMARO; STEHBERG, 2012) e amígdala
(NAKASHIMA et al., 2000), via conexões que possibilitam a modulação das dimensões
cognitivo-avaliativas, afetivo-emocionais e sensitivo-discriminativas da dor.
Já foi demonstrada a inocuidade da ETM no córtex insular posterior de humanos
saudáveis (CIAMPI DE ANDRADE et al., 2012). Este contexto, somado a tudo que foi
exposto, sugere que a estimulação elétrica do córtex insular posterior poderá constituir
objeto de neuroestimulação com eletrodos implantáveis para tratar a dor neuropática. É
possível, portanto, que a estimulação do córtex insular posterior seja melhor alternativa
que a ECM para tratar doentes com dor neuropática, uma vez que o estado emocional
pode alterar a experiência dolorosa e o córtex insular está estritamente relacionado a
interpretações emocionais (OSSIPOV et al., 2010).
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1.4 Conexões e funções do córtex insular

O córtex insular foi descrito pela primeira vez por Reil (1809 apud MORAGAAMARO; STEHBERG, 2012) em 1809, do qual recebeu o nome de "Ilha de Reil". As
subdivisões mais aceitas do córtex insular de ratos foram descritas por Cecheto e Saper
(1987) com base na citoarquitetura do plano ventrodorsal. Estas incluem três regiões:
(1) o córtex insular agranular (IA), (2) o córtex insular disgranular (ID) e (3) o córtex
insular granular (IG) (CECHETO; SAPER, 1987).
No plano rostrocaudal, considera-se uma região posterior e outra rostral, a qual é
subdividida em: rostral posterior e rostral anterior (MORAGA-AMARO; STEHBERG,
2012). Esta região rostral anterior recebe projeções das regiões da amígdala
relacionadas ao movimento (SHI; CASSELL, 1998a), do locus ceruleus e do NMR
(JASMIN et al., 2003).
A região rostral posterior possui as três subdivisões dorsoventrais descritas (IA,
ID e IG) (CECHETO; SAPER, 1987). Em ratos, IG projeta-se, entre outros, aos núcleos:
talâmico visceral (divisão parvocelular do núcleo ventral postéro-lateral; VPLpc)
(GROENEWEGEN et al., 1988) e reticular (STEHBERG et al., 2001). Corticalmente é
conectado com o S-I e o S-II, o córtex infralímbico (HURLEY et al., 1991) e a amígdala
(YASUI, 1991). Já o ID projeta-se, entre outros, aos núcleos: tálamo gustativo, VPLpc,
núcleo basolateral da amígdala e núcleo central da amígdala (ALLEN, 1991). A parte
mais posterior, que se estende no sentido caudal é descrita como estando envolvida em
funções sensoriais, incluindo a dor (GAURIAU; BERNARD, 2004; RODGERS et al.,
2008).
Em humanos encontram-se ligações do córtex insular com estruturas cerebrais
envolvidas na via descendente analgesia (TRACEY; MANTYH, 2007), sendo a região
mais frequentemente ativada em estudos de neuroimagem funcional em humanos
saudáveis e pacientes com dor neuropática (GARCIA-LARREA; PEYRON, 2013;
PEYRON et al., 2000). Ainda, o córtex insular anterior é uma estrutura de interface
entre redes de dor sensoriais e límbicas (MESULAM; MUFSON, 1982; CRAIG, 2003b).
Em adição, temos o córtex insular-opercular como principal alvo sensorial do sistema
espinotâmico em primatas (DUM et al. 2009).
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Nosso sistema nervoso responde a experiências emocionais com alterações
fisiológicas, principalmente mediadas pelo sistema nervoso autônomo e pelo eixo
hipotálamo-hipófise-adrenal. As emoções são os sentimentos que resultam destas
alterações fisiológicas (MORAGA-AMARO; STEHBERG, 2012). O córtex insular é um
possível local onde essas respostas autonômicas e estados corporais em geral estão
representados corticalmente. Essas representações são criadas em resposta a
estímulos emocionais e medeiam a consciência interoceptiva e a experiência subjetiva
de sentimentos (CRITCHLEY, 2005).
Estudos experimentais demonstram que o córtex insular está envolvido com
percepções somatossensoriais (STEPHANI et al., 2011), como temperatura e dor
(OSTROWSKY et al., 2002), e com o processamento das informações víscerosensoriais (SAPER, 2002). Estudos em humanos têm sugerido funções para o córtex
insular relacionado à capacidade de sentir estados emocionais negativos como dor
(PEYRON et al., 2000) e exclusão social (EIENBERGER et al., 2003), e estados
emocionais positivos (BARTELS; ZEKI, 2004), como empatia (STERZER et al., 2007).
Além de controle cardíaco e percepção corporal (CAMERON, 2002).
O córtex insular é um importante componente do sistema interoceptivo. Cameron
(2002) define interocepção como a capacidade de processar informações sensórioperceptivas para os eventos que ocorrem no interior do corpo, incluindo a percepção
visceral (ou seja, a percepção consciente da função visceral). A região posterior do
córtex insular recebe informações de órgãos internos e da pele, estabelecendo uma
representação do estado atual do corpo (KARNATH et al., 2005). A região anterior do
córtex insular, mais diretamente ligada as funções emocionais, recebe as informações
sensoriais processadas na região posterior, as integra com as informações afetivas e
emocionais e produz a percepção final de autoconsciência do corpo (KARNATH et al.,
2005).
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1.5 Dor neuropática e modelo experimental por constrição crônica do nervo
isquiático

Segundo a IASP a dor neuropática é aquela iniciada ou causada por lesão
primária ou disfunção do sistema nervoso (IASP, 1994). A injúria do nervo periférico
muitas vezes resulta em dor neuropática crônica, caracterizada por dor espontânea
em queimação, alodinia e hiperalgesia (PAYNE, 1986).
A persistência de uma lesão nervosa induz alterações no sistema nervoso
periférico, resultando em sensibilização e contribuindo para o desenvolvimento da dor
neuropática (DWORKIN et al., 2003). Neste caso, observa-se aumento nos níveis de
canais de sódio voltagem-dependente Nav1.8 nos nociceptores, ativação de
microglia na CPME e uma reorganização do sistema nervoso simpático que passa a
ativar as vias nociceptivas (JOSHI et al., 2006; MCLACHLAN et al., 1993).
A alta frequência de estímulos ectópicos provoca a liberação exacerbada de
neurotransmissores excitatórios como Substância P e glutamato na medula espinal,
sensibilizando os neurônios desta região (DEVOR; WALL, 1990; GRACELY et al.,
1992) o que se traduz no fenômeno de (CAVIEDES; HERRANZ, 2002; LIM et al.,
2006). A Substância P ativa os receptores NK1 e NK2 e o glutamato atua sobre
receptores AMPA e cainato, promovendo despolarização constante (CAVIEDES;
HERRANZ,

2002). Como consequência da sensibilização central, as fibras

nociceptivas ascendentes começam a ser estimulados por mecanorreceptores,
normalmente envolvidos com transmissão de impulso não nocivos (CAVIEDES;
HERRANZ, 2002).
Já o fenômeno de alodinia, no qual a dor é causada por um estímulo que
normalmente não provoca dor (IASP, 1994) é observado a partir de mudanças por
toda a via nociceptiva. Ocorre uma reorganização central das vias aferentes e
fibras Aβ passam a inervar a lâmina II da CPME, transmitindo os estímulos táteis
como dolorosos (SCHAIBLE; RICHTER, 2004).
Como as terminações nervosas de fibras C também são lesadas ocorre uma
diminuição da liberação de ácido gama-aminobutírico (GABA) pelos neurônios
inibitórios espinais (CAVIEDES; HERRANZ, 2002). Além disso, as fibras aferentes
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tornam-se sensíveis a mediadores adrenérgicos (DEVOR; SELTZER, 1999;
SCHAIBLE; RICHTER, 2004), os quais passam a provocar estímulos ectópicos
(DEVOR; GOVRIN-LIPPMANN, 1983). A sensibilização adrenérgica está relacionada
com liberação de neuropeptídeos pelas terminações nociceptivas lesadas (NAM et
al., 2000).
Os mecanismos fisiopatológicos envolvidos na dor neuropática são ainda
pouco conhecidos, particularmente pela escassez de modelos animais disponíveis
para estes estudos. Principalmente nestas últimas duas décadas, vários modelos de
dor neuropática foram propostos, os quais têm possibilitado o estudo dos
mecanismos fisiopatológicos e de drogas com atividade analgésica neste tipo de dor
(SELTZER et al., 1990).
Os modelos experimentais utilizados para o estudo da dor neuropática incluem
modelos de dor neuropática induzida por diabetes mellitus e dor provocada por
injúrias espinais ou parciais de nervos periféricos (BENNETT; XIE, 1988; KIM;
CHUNG, 1992). A injúria parcial de nervos pode ser gerada por constrições crônicas
do nervo isquiático (chronic constriction injury – CCI) (BENNETT; XIE, 1988). Neste
modelo, quatro ligaduras frouxas são realizadas no nervo isquiático, simulando
condições clínicas da compressão nervosa como irritação da medula espinal induzida
pela hérnia de disco (ZIMMERMANN, 2001). A lesão no nervo gera no membro
correspondente hipersensibilidade mecânica e térmica, provocando alterações
comportamentais como hiperalgesia, alodinia e dor espontânea (BENNETT; XIE,
1988; PERTWEE, 2001).
Os sintomas hipernociceptivos iniciam-se entre o primeiro e o quinto dia após a
indução da lesão e prolongam-se por, pelo menos, dois meses (BENNETT; XIE, 1988).
Mudanças estruturais do sistema nervoso também aparecem, como a degeneração de
fibras A e a maioria das fibras C (BASBAUM et al., 1991; CARLTON et al., 1991), bem
como a sensibilização central (SCHAIBLE; RICHTER, 2004).
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6 CONCLUSÕES
A EECI em ratos submetidos ao modelo de CCI induz antinocicepção na pata
contralateral ao hemisfério cerebral estimulado, sem alterar o limiar de resposta da pata
ipsilateral.
Este efeito envolve a participação de opióides e canabinóides, mas não a
participação dos sistemas noradrenérgico e serotonérgico.
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