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RESUMO
Freitas, MF. Avaliação do envolvimento de células microgliais e citocinas em modelo de dor
musculoesquelética. [Tese (Doutorado em Ciências Morfofuncionais)] São Paulo: Instituto de
Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo; 2017.
Distúrbios musculoesqueléticos são as principais causas de incapacidade nas pessoas durante
seus anos de trabalho. Diversos estudos têm sido realizados com o uso de modelos
experimentais para melhor entendimento da dor muscular com foco no local da lesão, porém,
estudos aprofundando a avaliação da transmissão medular neste modelo ainda são escassos. É
sabido que as células da glia são importantes fontes de mediadores da sensibilização
nociceptiva e que contribuem para a iniciação e manutenção deste processo. Com base nisto,
nosso objetivo foi avaliar a participação de astrócitos, e mais profundamente, das células da
microglia na medula espinal (ME) dos animais em dois modelos de inflamação muscular
(aguda e crônica) além de um modelo de inflamação plantar. Em adição, avaliamos a
participação de determinadas citocinas com o intuito de obter um perfil inflamatório em
nossos modelos. Nossos resultados demonstraram um quadro de inflamação instalada no
tecido muscular de animais com miosite crônica através das análises histológicas realizadas.
Os testes comportamentais tanto para hiperalgesia mecânica como térmica e alodinia
confirmaram a instalação do quadro álgico uma vez que os animais com miosite apresentaram
uma queda em seus limiares nociceptivos em relação aos grupos controle. A atividade
locomotora dos animais também se demonstrou comprometida após a indução de miosite. Em
relação à participação das células gliais neste modelo, demonstramos que houve um aumento
na expressão de GFAP e OX-42, correspondentes à marcação astrócitos e células da microglia
na porção lombar da medula espinal dos animais com miosite, quando comparados ao grupo
controle. O tratamento com minociclina foi capaz de reverter a sensibilidade nociceptiva nos
animais com miosite, além de reduzir a expressão de OX-42 e fractalquina (FKN) na ME.
Quanto à participação dos mediadores sistêmicos sob a condição crônica, observamos um
aumento nos níveis de IL-1β e FKN no sangue dos animais com miosite crônica, enquanto o
nível de IL-10 permaneceu baixo em relação ao grupo controle. Com relação ao modelo
agudo de inflamação muscular ou plantar, observamos que perante a deleção do receptor de
FKN em células microgliais, ocorre uma reversão significativa no limiar nociceptivo para
alodinia mecânica, 24 e 48 horas após a indução da inflamação muscular e plantar,
respectivamente. Ainda, a deleção presente nos animais transgênicos foi capaz de diminuir a
ativação de células da microglia na ME no modelo de inflamação plantar mas não no modelo
de miosite aguda. Nossos dados indicam o envolvimento da FKN de diferentes formas nos
modelos propostos. Com nossos achados esperamos colaborar com o aprimoramento de
estratégias terapêuticas focadas na manipulação de células microgliais para tratamento de
dores musculares.
Palavras-chave: Dor muscular. Inflamação. Miosite. Hiperalgesia. Alodinia. Células gliais.
Interleucinas. Fractalquina.

ABSTRACT
Freitas, MF. Evaluation of microglia cells and cytokines involvement in a musculoskeletal
pain model. [Ph. D. thesis (Morphofuncional Sciences)] São Paulo: Instituto de Ciências
Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2017.
Musculoskeletal disorders are the leading causes of disability in people during their working
years. Several studies have been carried out with the use of experimental models for better
understanding of muscle pain with a focus on the lesion site, however, further studies
evaluating the spinal cord transmission in this model are still scarce. It is known that glial
cells are a important source of mediators for nociceptive sensitization and contribute to the
initiation and maintenance of this process. Based on this, our aim was to evaluate the
participation of astrocytes, and more deeply, the microglia cells in the spinal cord (SC) of the
animals in two models of muscle inflammation (acute and chronic) in addition to a model of
plantar inflammation. In addition, we evaluated the participation of certain cytokines in order
to obtain an inflammatory profile in our models. Our results demonstrated a framework of
inflammation installed in the muscle tissue of animals with chronic myositis through
histological analysis. Behavioral tests for both mechanical and thermal hyperalgesia and also
allodynia confirmed the onset of nociception since myositis animals showed a decrease in
their nociceptive thresholds in relation to the control groups. The locomotor activity of the
animals was also shown to be compromised after induction of myositis. In relation to the
participation of glial cells in this model, we demonstrated that there was an increase in the
expression of GFAP and OX-42, corresponding to the labeling of astrocytes and microglia
cells in the lumbar portion of the SC of animals with myositis, when compared to the control
group. Minocycline treatment was able to revert the nociceptive sensitivity in animals with
myositis, in addition to reducing the expression of OX-42 and fractalkine (FKN) in the SC.
Regarding the participation of systemic mediators under the chronic condition, we observed
an increase in the levels of IL-1β and FKN in the blood of the animals with chronic myositis,
while the level of IL-10 remained low in relation to the control group. Regarding the acute
model of muscle or plantar inflammation, we observed that, facing the FKN receptor deletion
in microglial cells, a significant reversal occurs in the animals nociceptive threshold for
mechanical allodynia, 24 and 48 hours after induction of muscle and plantar inflammation,
respectively. Furthermore, the deletion found in transgenic animals was able to decrease the
activation of microglia cells in ME in the plantar inflammation model, but not in the acute
myositis model. Our data indicate the involvement of FKN in different ways in the proposed
models. With our findings we hope to collaborate with the improvement of therapeutic
strategies focused on the manipulation of microglial cells for the treatment of muscle pain.
Keywords: Muscle pain. Inflammation. Myositis. Hyperalgesia. Alodinia. Glial cells.
Interleukins. Fractalkine.

1 INTRODUÇÃO E REVISÃO DA LITERATURA
1.1 DOR: CONSIDERAÇÕES GERAIS
A dor, apesar de estar inserida em uma categoria universal, não é sentida ou expressa
por todos da mesma forma. A interpretação da dor variou conforme cada sociedade e o
momento histórico em que se encontrava. Nos povos antigos a dor era atribuída a uma
punição ao indivíduo que resultava na invasão de maus espíritos em seu corpo. Dor e religião
caminhavam juntos em diferentes crenças e o conceito religioso de dor foi fundamentado na
medicina clássica de Hipócrates que postulou que “Sedar a dor é obra divina” (Teixeira,
Osaka, 2010). Com o decorrer do tempo e a evolução da medicina e da ciência, os povos
atuais passaram a estudar os mecanismos de dor e utilizar argumentos lógicos para justificar
sua condição.
Atualmente, a dor é definida com uma “experiência sensorial e emocional
desagradável associada a um dano tecidual potencial ou ainda descrita em termos que sugerem
tais lesões“ (Loeser, Treede, 2008). Portanto, sabe-se que a dor envolve processos de
sensibilização, mas também engloba processos cognitivos e dependentes da memória,
aspectos culturais e psíquicos. A interpretação das dimensões da dor é única e exclusiva de
cada indivíduo, tornando o próprio fenômeno e o seu tratamento processos de natureza
complexa.
Com o aprofundamento dos estudos focados nos mecanismos de diferentes tipos de
dor, ampliaram-se os conceitos, e porventura, o vocabulário específico envolvendo termos
ligados a estes fenômenos. Por exemplo, o termo “nocicepção” se refere ao processo neural de
codificação e processamento de estímulos nocivos (Dubin, Patapoutian, 2010) e, portanto,
passou a ser utilizado para referir-se ao processo doloroso em animais, os quais por natureza
não são capazes de verbalizar o que sentem.
Em termos fisiológicos, a informação nociceptiva se propaga do local da lesão até
centros específicos ou difusos do sistema nervoso central (SNC). 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 além de uma

variedade de 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 corno dorsal 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 baixa velocidade de condução (< 2,5 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 2,5-30 m/s e respondem a
estímulos térmicos e mecânicos (Julius, Basbaum, 2001). Estas fibras podem ser classificadas
de acordo com sua resposta a estímulos nociceptivos e não-nociceptivos (Coggeshall et al.,
1983).
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 dorsal da medula espinal (CDME) que são classificados
como: neurônios de projeção - que levam a informação nociceptiva para centros
supraespinais; 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 supraespinais (Kandell, Schwartz, 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
(Kandell, Schwartz, 1991) (Figura 1).

Figura 1 - Modelo de transmissão nociceptiva. A estimulação das fibras do tipo C, por lesão muscular
produz dor espontânea e/ou dor provocada por toques leves no local da lesão (hiperalgesia primária).
Quando ativados por estímulos mecânicos, térmicos ou químicos, os nociceptores conduzem impulsos
aferentes na direção da medula espinal, através de diferentes fibras (A-delta, A-beta ou C). A coluna
posterior (ou corno dorsal) da medula espinal constitui o 1º centro de retransmissão sensorial junto ao
SNC. A partir daí as vias nociceptivas levam a informação para níveis superiores (encefálicos) onde
ocorre a percepção consciente da dor. Fonte: adaptado do website medicina.com

1.2 DOR MUSCULAR
A dor muscular crônica afeta entre 11 e 24% da população mundial e a maioria das
pessoas provavelmente já experenciou ou ainda vai experenciar algum tipo de dor muscular
em certo momento da vida (Cimmino et al., 2011). Os indivíduos mais idosos, sedentários,
desempregados, menos instruídos e com ansiedade são mais propensos a sofrer de dor
muscular crônica (Ahacic, Kåreholt 2010; Azevedo et al., 2012). Aqueles que sofrem de dor
muscular crônica muitas vezes relatam diminuição da produtividade e uma parcela
significativa tiveram que mudar de emprego ou deixar de trabalhar inteiramente como
resultado de sua dor (Miranda et al., 2010).
É sabido que a dor músculo esquelética está envolvida na modulação das fibras aferentes
do grupo III e IV após inflamação muscular (Graven-Nielsen, Mense, 2001). Em uma situação
de lesão muscular, não apenas as fibras musculares são atingidas, mas também os seus tecidos
adjacentes. A fáscia é um tecido conjuntivo denso que envolve os músculos, cada feixe de

músculos, fibras e cada célula muscular individualmente. Esse tecido conectivo está ligado
aos músculos e se estende para tendões e periósteo. A fáscia é composta de células - incluindo
fibroblastos, macrófagos e mastócitos – e matriz extracelular. A matriz extracelular é
composta de substâncias base, colágeno e fibras de elastina. A inervação muscular está
primeiramente localizada na fáscia: consistindo de 25% de receptores de estiramento de
células musculares, e 75% de terminações nervosas livres na fáscia intramuscular, e nas
paredes de vasos sanguíneos e tendões (Bonica, 1990). Esta inflamação está atribuída ao
trauma que supera a habilidade do tecido de se auto-regenerar, resultando em uma reação de
inflamação crônica.
A resposta à lesão no tecido conjuntivo, incluindo a fáscia, ligamentos e tendões,
ocorre em três fases (Kumar, 1999):
1) Fase inflamatória: invasão de células polimorfonucleares e monócitos/macrófagos, e
liberação de prostaglandinas e citocinas;
2) Fase proliferativa: fibroblastos ativados para a produção de colágeno e matriz extracelular
que estão organizados de forma desorganizada;
3) Fase de remodelação: maturação progressiva e alinhamento das fibras de colágeno e
remodelamento da matriz extracelular.
Portanto, se porventura uma dessas fases não for inteiramente completa o tecido
permanecerá com danos. Isso pode acarretar no surgimento de um processo de inflamação
crônica e, por conseqüência, de um quadro doloroso persistente. Isso vem acompanhado da
formação de fibrose e em casos mais graves, da perda da função do membro atingido.
A estimulação química da fibra aferente nociceptiva através da injeção de diferentes
substâncias álgicas vem sendo estudada em modelos de dor muscular em animais. Substâncias
como a Carragenina (Cg) e o Adjuvante Completo de Freund (CFA) tem sido amplamente
utilizadas para causar inflamação em modelos experimentais. A Cg é um polissacarídeo
complexo extraído de algas vermelhas e que, uma vez injetado perifericamente provoca a
liberação local de mediadores inflamátorios como a bradicinina, prostaglandinas e espécies
reativas do oxigênio. Ela possui um efeito agudo bifásico caracterizado pela liberação de
diferentes agentes inflamatórios em cada uma das fases (Necas, Bartosikova, 2013). O CFA é
uma solução de antígeno emulsionada em óleo mineral utilizada como imunopotenciador e é
composto por micobactérias inativadas e secas. Rapidamente após a sua administração, o CFA
é capaz de induzir um efeito inflamatório de longa duração por seu potencial em atrair células
do sistema imune e provocar uma cascata de eventos ligados a este processo (Larson et al.,
1986).

Experimentalmente demonstrou-se que tanto a Cg quanto o CFA são capazes de
resultar em sensibilização por diminuição dos limiares nociceptivos (Ren, Dubner, 1999).
Estudos eletrofisiológicos demonstraram que o aumento da atividade da fibra aferente
nociceptiva após inflamação crônica muscular está correlacionada com a dor espontânea,
freqüentemente associada com miosite (Berberich et al., 1988).
O fenômeno de sensibilização de um único nociceptor tem sido observado na pele,
articulação do joelho e músculo esquelético após uma estimulação térmica ou indução de
inflamação (Mense, Meyer, 1988). É sabido que, durante estas circunstâncias, várias
substâncias liberadas no tecido podem afetar a atividade de receptores e a sensibilidade dos
nociceptores, entre elas: bradicinina, serotonina e PGE2 (Perl et al., 1976). Histamina e
serotonina aumentam a excitabilidade mecânica de fibras mielinizadas da pele, enquanto que
PGE2 aumenta o efeito da bradicinina no músculo em fibras não-mielinizadas.
Estudos anteriores realizados por nosso grupo com eletrofisiologia in vivo demonstraram
que as células da glia participam da despolarização das fibras nociceptivas no modelo de
miosite crônica induzida pela injeção de CFA (Chacur et al., 2009). Em continuidade a estes
estudos, nossos resultados evidenciam um efeito antinociceptivo dos inibidores das células da
glia e do o fator de necrose tumoral-α (TNFα) no efeito nociceptivo induzido pela injeção de
CFA no músculo gastrocnêmio de ratos, mimetizando um modelo de neurite inflamatória
(dados não publicados). Ainda, em um estudo mais recente realizado por nosso grupo de
pesquisa observamos que injeções repetidas de NGF no músculo refletiam no aparecimento de
novos campos receptivos em neurônios do corno dorsal da medula espinal, bem como na
localização distal de novos campos receptivos profundos podendo, desta maneira, refletir em
mecanismos espinais que estão subjacentes a propagação da dor (Hoheisel et al., 2013).

1.3 CÉLULAS DA GLIA E CITOCINAS INFLAMATÓRIAS
Como mencionado anteriormente, para que a dor ocorra é necessário que haja a
sensibilização de nociceptores através da participação de inúmeros mediadores que no
processo da instalação do estado nociceptivo são liberados por diferentes tipos celulares,
como células do sistema imune e os próprios componentes celulares do sistema nervoso, os
neurônios e as céulas da glia. Diversos estudos têm mostrado que, na medula espinal, as
células da glia, também chamadas de neuroglia ou gliócitos, estão envolvidas na dor induzida
por inflamação periférica e dor neuropática (Watkins et al., 2003; Ledeboer et al., 2005). As

células da glia sintetizam várias substâncias, muitas das quais são também liberadas por
neurônios que modulam a resposta nociceptiva, dentre as quais podemos citar as
prostaglandinas, o glutamato, o ácido araquidônico, o NO e as citocinas (Hartung et al., 1988;
Marriott et al., 1991; Stella et al., 1994; Agullo et al., 1995).
A importância das células da glia na medula espinal, em processos nociceptivos foi
evidenciada por Garrison e colaboradores (1991), que mostrou o aumento da densidade destas
células, mais especificamente de astrócitos, após a indução de ligaduras no nervo isquiático
(Garrison et al., 1991). Dados posteriores demonstraram que os astrócitos e as células da
microglia, além de participarem em processos inflamatórios, têm papel relevante para a
manutenção de processos nociceptivos (Milligan et al., 2003; Watkins et al., 2003; Chacur et
al., 2004). Assim, têm sido evidenciada a participação das células gliais na hiperalgesia
induzida por processos inflamatórios periféricos. Na medula espinal, a lesão de nervos
periféricos causa a liberação de citocinas pró-inflamatórias pelas células da glia, tais como
interleucina-1 (IL-1) e TNF, as quais medeiam os processos nociceptivos decorrentes
desta lesão (Martin et al., 1992; Luber-Narod et al., 1994).
Alguns autores sugerem três importantes fenômenos que ocorrem no modelo de dor
crônica: aumento da atividade de astrócitos; aumento da permeabilidade da barreira
hematoencefálica e alterações da arquitetura de neurônios (Gordh et al., 2006). Como
mencionado anteriormente, a estimulação química da fibra aferente nociceptiva através da
injeção de diferentes substâncias álgicas vem sendo estudada em modelos de dor muscular em
animais (Graven-Nielsen, Mense, 2001).
Com relação aos mediadores envolvidos em patologias musculares, foi demonstrado
que substâncias pró-inflamatórias, como o TNFα, têm sido associadas a essas patologias.
Entretanto, o papel destas citocinas na dor musculoesquelética é ainda pouco explorado.
Estudos demonstraram que o aumento de níveis de TNFα no músculo esquelético pode
induzir a ativação de receptores para TNFα e/ou estimular a produção de outras citocinas proinflamatórias (Zhang et al., 2000; Alvarez et al., 2002). Muitas dores musculares, incluindo as
induzidas por exercícios, parecem ter origem no músculo inflamado. Estudos mostram a
liberação de citocinas durante a dor muscular induzida pelo exercício e estas citocinas ou
quimiocinas liberadas parecem possuir um papel importante no tecido muscular. Ainda,
pesquisadores demonstraram um aumento da concentração de interleucinas dos tipos 1 e 6
após injeção de carragenina no músculo gastrocnêmio, bem como um aumento da resposta
hiperalgésica induzida durante a dor musculoesquelética (Loram et al., 2007).

Estudos realizados pelo grupo de Mense e colaboradores demonstraram que um
modelo de inflamação muscular induz o aumento de substância P (SP) na medula espinal
algumas horas após lesão e que a atividade de background neuronal persiste durante a miosite
crônica

(Hoheisel et al., 1998). Além disso, a miosite crônica induzida no músculo

esquelético induz, além de alterações dos neurônios do corno dorsal, alterações morfológicas
e funcionais de astrócitos (Tenschert et al., 2004). No entanto, estudos relacionando dor
muscular e células da microglia são escassos e se fazem necessários.

1.4 FRACTALQUINA E DOR
Quimiocinas são uma família de proteínas altamente envolvidas na migração de
leucócitos. A proteína CX3CL1, também conhecida como fractalquina (FKN), não é uma
exceção a esta regra. Como determinado por sua estrutura, ela é o único membro da família de
quimiocinas CX3C, e foi descrita pela primeira vez por Bazan e colaboradores como sendo
um potente atraente de células T e monócitos (Bazan et al., 1997).
O padrão de expressão in vivo de FKN é bem menos definido do que o do seu
receptor, CX3CR1 (Kim et al., 2011). Atualmente é sabido que os neuroniôs são as células
que mais expressam a FKN em comparacão com outras células do SNC (Nishiyori et al.,
1998; Hughes et al., 2002; Tarozzo et al., 2003). Em contrapartida , foi demonstrada a
abundância de seu receptor em células da microglia (Lindia et al., 2005; Clark et al., 2009).
Se examinarmos a FKN no contexto da dor, ela é uma substância pró-nociceptiva. A
administração intratecal (i.t.) de FKN solúvel provoca alodinia mecânica e hipersensibilidade
térmica (Milligan et al., 2004; Milligan et al., 2005; Clark et al., 2007; Sun et al., 2013).
Similarmente, a ação da injeção de FKN na região da substância cinzenta periaquedutal
(PAG) do cérebro, uma área de que desempenha um papel fundamental na via descendente de
modulação da dor, também é pró-nociceptiva (Chen et al, 2007). A administração de um
anticorpo anti-FKN atenua os comportamentos nociceptivos de animais com dor neuropática
e artrite (Clark et al., 2007, Clark et al., 2012) e os compostos que são capazes de reduzir a
expressão de FKN são analgésicos (Yang et al., 2012).
Estas e outras evidências demonstram uma ação pró-inflamatória e pró-patogênica de
FKN e, portanto, nos sugere que compostos que bloqueiam tanto a síntese e a liberação de
FKN como a sua sinalização via CX3CR1 podem se mostrar vantajosos no tratamento
diversas doenças inflamatórias;

1.5 JUSTIFICATIVA E HIPÓTESE
Esta proposta está conectada a uma série de investigações realizadas em nosso grupo
de pesquisa ao longo dos últimos anos, com o objetivo geral de entender os aspectos da
fisiopatologia da dor. No presente trabalho tais processos foram estudados em uma condição
fisiopatológica de miosite induzida em animais. A investigação do processo nociceptivo em
diferentes modelos experimentais (e.g. modelos de dor neuropática) vêm recebendo grande
atenção dos pesquisadores, porém, modelos de dor musculoesqueléticas com foco em dores
musculares têm sido pouco estudados.
Dando continuidade aos estudos previamente realizados em nosso laboratório
relacionados com a participação glial em diferentes modelos de dor, sugerimos a análise
destas células com o intuito de avaliar a contribuição glial para o modelo proposto. Como
mencionado anteriormente, as células da glia (astrócitos e microglia), além de participarem de
processos inflamatórios, têm papel relevante para a manutenção de processos algogênicos,
liberando quantidades elevadas de diferentes mediadores envolvidos na transmissão da
informação nociceptiva, incluindo citocinas pró-inflamatórias e quimiocinas. Desta maneira, a
nossa proposta consiste na hipótese de que a ativação das células microgliais e a liberação de
seus sinalizadores podem constituir um fator substancial para o desencadeamento e a
persistência de quadros de dor por inflamação muscular.
Desta forma, o conjunto de estudos proposto poderá fornecer dados para melhor
elucidação dos mecanismos envolvidos na dor muscular, que além de altamente freqüente na
população é de difícil tratamento devido à complexidade de sua cronificação. Esta abordagem
também possibilitará uma melhor base para o aprimoramento de intervenções terapêuticas
existentes ou desenvolvimento de novas terapias centradas em distúrbios musculares.

CONCLUSÃO

Em síntese, observamos neste trabalho que o processo nociceptivo induzido por
miosite aguda ou crônica envolve a participação de uma série de mediadores conhecidos pela
participação em outros modelos nociceptivos, mas não frequentemente descritos como
fazendo parte dos mecanismos da dor muscular, como exemplo, as células microgliais e os
mediadores IL-1b e Fractalquina. Em especial, destaca-se a participação desta última, que
demonstrou ser parte do processo inflamatório em modelo agudo induzido pela miosite e que,
na ausência da ligação com seu receptor, causa um retardo no desenvolvimento da
sensibilização mecânica dos animais.
Além disso, as células da microglia espinais demonstraram ser um importante tipo
celular no processamento e manutenção da dor muscular em nossos modelos. Sua inibição,
através de um agente farmacológico, foi capaz de reverter totalmente a sensibilidade
nociceptiva dos animais na etapa crônica do processo, e, além disso, ficou evidente a sua
ativação no processo agudo de sensibilização. O mecanismo pelo qual as células gliais agem
no processo de dor vem sendo estudado, e aqui deixamos nossa contribuição para tais
esclarecimentos, evidenciando a participação das células da microglia na dor muscular.
A dor muscular, como já descrito anteriormente, é uma dor caracterizada pelo seu
difícil tratamento e efeitos adversos quando nos referimos aos fármacos utilizados nos dias de
hoje, no entanto, com este trabalho apresentamos as células microgliais como alvos de
possíveis estratégias terapêuticas que poderá futuramente auxiliar os pacientes desta condição.
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