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RESUMO  

 

Baptista JS. Análise do envelhecimento e degeneração de discos intervertebrais 

humanos cervicais e lombares [Tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, 

Universidade de São Paulo; 2013. 

 

INTRODUÇÃO: A degeneração do disco intervertebral (DIV) é um processo crônico e 

apontado como o maior causador de cervicalgia e lombalgia. Esse processo geralmente 

conta com a degradação da matriz extracelular, expressão de citocinas inflamatórias e 

fatores angiogênicos e axonogênicos. Entretanto, muito pouco se sabe sobre esse processo 

em DIVs assintomáticos durante o envelhecimento, principalmente no segmento cervical. 

O objetivo desse estudo foi de delinear o perfil de moléculas relacionadas à degeneração 

discal em DIVs cervicais e lombares. MÉTODOS: Discos intervertebrais humanos 

cervicais e lombares (C4-C6 e L4-S1) foram coletados em autópsia de 30 indivíduos 

presumivelmente assintomáticos e divididos em grupos jovem (GJ<35 anos, n=60) e 

idoso (GI>65 anos, n=60). O nível de degeneração foi constatado pela escala de 

Thompson, e foi correlacionado com a detecção imuno-histoquímica das moléculas de 

MMP-1, -2, -3, TIMP-1, IL-1β, TNF-α, VEGF, NGF-β e BDNF. RESULTADOS: Todos 

os DIVs mostraram algum grau de degeneração, embora mais acentuadas no GI. As 

moléculas empenhadas no estudo foram identificadas em ambos grupos. A detecção 

imuno-histoquímica foi prevalente no citoplasma das células nativas do DIV e na região 

de interseção entre a placa vertebral e o arranjo fibro-colágeno. O envelhecimento 

propiciou, no disco cervical, maior expressão de MMP-2, -3, VEGF, NGF-β e BDNF, 

enquanto que no disco lombar, a maior expressão foi de MMP-1, -2 -3, TIMP-1, TNF-α, 

VEGF e NGF-β. DISCUSSÃO: O envelhecimento de DIVs cervicais e lombares 

caracterizou-se por exibir um processo catabólico e extensivo remodelamento da matriz 

extracelular, os quais podem ser interpretados como eventos que antecipam a doença 

degenerativa discal. Esse processo é capaz de levar a angiogênese e axonogênese de 

modo a ampliar o metabolismo aeróbio do DIV e captar informação nociceptiva como 

forma de defesa, uma vez que até nos discos lombares de indivíduos jovens essa última 

característica pôde ser observada. Discos assintomáticos também exibem moléculas 

relacionadas à doença degenerativa discal e talvez a inibição de parte dessas possa 

resultar em terapia preventiva. 

 

Descritores: Disco intervertebral, Degeneração do disco intervertebral, Metaloproteases, 

Citocinas, Fatores de crescimento neural, Envelhecimento, Imuno-histoquímica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Baptista JS. Analysis of aging and degeneration of human cervical and lumbar 

intervertebral disc [Ph.D. thesis]. São Paulo: "Faculdade de Medicina, Universidade 

de São Paulo"; 2013. 

 

 

INTRODUCTION: Degeneration of the intervertebral disc (DIV) is a chronic process that 

pointed as a major cause of neck and low back pain. This process generally includes an 

extracellular matrix degradation, expression of inflammatory cytokines, angiogenesis and 

axonogenesis factors. However, there is a little known about this process in asymptomatic 

DIVs during aging, especially in the cervical region. The aim of this study was to 

delineate the profile of molecules related to disc degeneration in the cervical and lumbar 

discs. METHODS: Human cervical and lumbar intervertebral discs (C4-C6 e L4-S1) were 

harvested at autopsy from 30 asymptomatic individuals, and divided according to age 

with young (GJ<35 years old, n=60) and elderly (GI>65 years old, n=60) groups. Gross 

degeneration was graded according to the Thompson scale and this was correlated to the 

immunohistochemical detection of molecules of MMP-1, -2, -3, TIMP-1, IL-1β, TNF-α, 

VEGF, NGF-β e BDNF. RESULTS: Discs from GJ were significantly less degenerated 

than those of GI. The molecules involved in the study were identified in both groups. The 

immunohistochemical detection was prevalent in the cytoplasm of native disc cells and 

the region between the vertebral plate and fibrous collagen arrangement (intersection). 

Aging provided in cervical disc, increased expression of MMP-2, -3, VEGF, NGF and 

BDNF-β, whereas in the lumbar disc the highest expression of MMP-1, -2, -3, TIMP-1, 

TNF-α, VEGF and NGF-β was seen. DISCUSSION: The aging of cervical and lumbar 

DIV was marked by catabolic process and a extensive remodeling on extracellular matrix 

which can be interpreted as a predict event of the degenerative disc disease. This process 

can lead to angiogenesis and axonogenesis in order to expand the aerobic metabolism of 

the DIV and get nociceptive information as a defense, since even in the lumbar discs of 

young individuals this last feature can be observed. Asymptomatic discs also exhibit 

molecules related to degenerative disc disease and perhaps the inhibition some of these 

can result in preventive therapy. 

 

Descriptors: Intervertebral disc, Intervertebral disc degeneration, Metalloproteases, 

Cytokines, Nerve Growth Factors, Aging, Immunohistochemistry. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prólogo 

 

A trajetória da presente pesquisa foi iniciada em 2007 pelo Dr. Ricardo Fontes, 

que a propósito de sua tese de doutoramento, orientada pelo Dr. Liberti no ICB/USP, 

começou a busca por material cadavérico para padronizar um dos estudos morfológicos 

mais completos em discos intervertebrais humanos. A coleta desse material foi realizada 

no Serviço de Verificação de Óbitos da Capital (SVOC, São Paulo), lotado na Faculdade 

de Medicina da USP (FMUSP), onde o Dr. Fontes selecionou cuidadosamente, através de 

entrevista com os familiares, cadáveres assintomáticos jovens e idosos, para retirada de 

discos intervertebrais (DIV) cervicais e lombares.  

 

Sua tese intitulada "O disco intervertebral humano nas regiões cervical e lombar: 

morfologia e envelhecimento"
1
, utilizou-se de avaliações por ressonância magnética, 

macroscopia, histologia, microscopia eletrônica de varredura e imuno-histoquímica, 

culminando em dados que proporcionaram avanços para o entendimento do mecanismo 

de degeneração do disco intervertebral, com relação ao fator etário.  

  

 Já em 2010, um ano antes da defesa de sua tese, os Drs. Fontes e Liberti confiaram 

a mim a continuação da pesquisa que, em deferência a eles, muito honrosamente resultou 

nessa obra: um estudo sobre o perfil de moléculas relacionadas à inflamação, 

angiogênese, axonogênese e remodelamento da matriz extracelular, na estrutura dos disco 

intervertebrais humanos jovens e idosos, nas regiões cervicais e lombares. Através da 

riqueza do material experimental e técnicas de investigação foi possível discutir como o 

envelhecimento propicia, aos DIVs, morfologia tão diferente entre os indivíduos e regiões 

da coluna vertebral, quais prováveis moléculas predizem a doença degenerativa discal, e 

qual é a repercussão biológica do fenótipo discal frente a essas modificações. 

 

 

  



27 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 
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É comportamento secular do ser humano, a busca por soluções terapêuticas para 

as duas principais queixas de dor, as quais levam o indivíduo a buscar algum serviço de 

saúde: a dor “de cabeça", e a dor "nas costas”
2
. As dores relacionadas à coluna vertebral, 

de qualquer origem ou em qualquer região da mesma, sempre instigaram diferentes 

profissionais da área da saúde a avaliar com extremo cuidado esta condição em cada 

indivíduo, dada a complexidade e a possibilidade de comprometimento iatrogênico, 

sobretudo do ponto de vista funcional. Essas dores, localizadas ou não, muitas vezes 

irradiadas para os membros inferiores, assolam os indivíduos das mais diferentes 

sociedades ao redor do mundo, caracterizando-se nos trabalhadores, como um dos 

principais fatores de comprometimento da saúde
3–5

.  

 

 Desde o século XIX a estrutura morfológica dos componentes anatômicos da 

coluna vertebral é estudada com o intuito de se estabelecer possíveis conexões entre as 

modificações que ocorrem na mesma, e o potencial dessas em se tornarem agentes 

causadores de dor
6
. Em geral, os primeiros estudos foram delineados na estrutura dos 

processos articulares das vértebras e dos discos intervertebrais (DIVs) utilizando-se de 

observações morfológicas, histopatológicas e radiológicas. Assim, as descrições acerca da 

estrutura do DIV têm sido pautadas naqueles da região lombar, aceitas como verdadeiras para os 

discos das demais regiões (torácica e cervical)
7,8

. Ulteriormente, mas com o mesmo objetivo, 

técnicas de discografia e o uso de ressecções cirúrgicas também foram adicionadas para o 

estudo dessas estruturas
9
. 

 

 Se por um lado essas assertivas podem ser consideradas, a fim de se estabelecer 

um padrão geral da conformação do DIV e da sua estrutura básica, o mesmo não se aplica 

quando se depara com problemas a serem resolvidos em atos cirúrgicos ou mesmo 

clínicos.  

 

No entanto, foi somente a partir da década de 1990 que, devido a avanços 

tecnológicos e a consequente difusão dos mesmos, investigações específicas puderam ser 

realizadas nesse campo
10,11

. Desta maneira, metodologias utilizando as biologias celular e 

molecular, possibilitaram avaliações mais minuciosas que, se por um lado não eram 

aplicáveis diretamente na clínica, por outro, contribuíram com uma somatória de dados 

relevantes para o melhor entendimento sobre a fisiopatologia das lombalgias e 

cervicalgias. 
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Entretanto, mesmo considerando o estado atual da arte nas pesquisas sob o tema, é 

difícil ainda entender porquê um indivíduo em idade senil (por exemplo, com 70 anos), 

com evidente degeneração dos elementos estruturais da coluna vertebral não manifeste 

sintomatologia, e outro, com a metade da idade, com características estruturais melhores 

do que naquele, apresente cervicalgia e lombalgia
6,12,13

.  

 

 Ao longo de aproximadamente três décadas de estudos, grandes avanços puderam 

ser notados sobre a elucidação da cascata fisiopatológica corrente na degeneração dos 

DIVs humanos, baseando-se principalmente em evidências experimentais obtidas de 

discos doentes. Entretanto, o processo degenerativo relacionado ao envelhecimento é 

ainda assunto inédito.  

 

 Sabe-se hoje, que o processo de degneração discal caracteriza-se por aumento da 

degradação da matriz extracelular (MEC) e diminuição da síntese normal desse elemento 

no disco, levando a perda das suas características hidrofílicas e consequente instabilidade 

biomecânica da coluna vertebral. Muitos desses eventos são atribuídos às 

metaloproteinases de matriz (MMPs), proteínas que atuam no remodelamento natural da 

MEC degradando os diversos componentes ali localizados. O desequilíbrio entre a sua 

expressão e do seu inibidor endógeno (TIMP, tissue inhbitor of metalloproteinases), tem 

sido detectado na degeneração discal. Além disso, a progressiva expressão de citocinas 

pró-inflamatórias, e a interação entre essas moléculas e o remodelamento da MEC, 

também têm sido observadas em DIVs doentes
14,15

. 

 

 Partindo da premissa que o DIV normal é avascular e aneural a partir da primeira 

década de vida
16,17

, o crescimento de microvasos (angiogênese) e de neurofilamentos em 

direção as partes mais profundas do DIV se mostram eventos importantes no processo 

degenerativo, e têm sido detectados em discos com avançado estado de degeneração. Em 

destaque, a nocicepção aberrante presente na doença degenerativa discal (DDD) está 

relacionada à expressão de neurotrofinas pelo tecido discal em degeneração
18–20

. 

 

   Perante o exposto,  as moléculas de MMP-1, -2, -3, TIMP-1, IL-1β, TNF-α, 

VEGF, NGF-β e BDNF vêm sendo apontadas como as protagonistas na degeneração 

discal, e a correlação entre elas têm contribuído para elucidar muitos aspectos sobre a 
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DDD, servindo como base para proposições terapêuticas futuras para o tratamento dessa 

condição
19–23

. Entretanto, a grande heterogeneidade dos estudos permite questionamentos 

sobre os diversos métodos empregados, sobretudo, na seleção das amostras
21,24–28

. 

 

 O uso de animais para estudos DIVs configura prática importante na aplicação e 

sistematização de métodos, uma vez que ocorre em condições experimentais. No entanto, 

os modelos estabelecidos não são submetidos a cargas de força aplicadas na coluna 

vertebral, nem tampouco permite que se faça referência à sintomatologia que pode ser 

documentada em humanos, dificultando a repercussão desses resultados diretamente na 

prática clínica
11,29,30

. 

 

 Uma boa parte dos trabalhos utiliza o produto da ressecção cirúrgica anterior do 

DIV, o que permite a análise da parte superficial e profunda do anel fibroso (AF) e do 

núcleo pulposo (NP), entretanto, omite a parte posterior
19,22,31–34

. Outros utilizam como 

DIV controle o produto cirúrgico retirado de nível vertebral adjacente ao patológico
35

 ou 

oriundos de trauma
21,33,34,36

; da região torácica para comparação com a região lombar
37

, e 

até mesmo extrapolam os resultados e características dos discos lombares para os discos 

das demais regiões da coluna vertebral7,8. Além disso, há autores que consideram o DIV 

de origem cadavérica como "normal", mesmo que obtidos de indivíduos em idade 

avançada, e os utilizam para formar o controle do experimento com DIVs doentes
38

. 

 

 O tipo de análise imuno-histoquímica utilizada pelos pesquisadores também 

difere, levando, em última análise, a dados controversos entre os trabalhos, pois cada 

grupo de pesquisa propõem uma metodologia, exprimindo subjetividade na avaliação
39

.  

 

 Tais divergências revelam uma lacuna importante a ser explorada, uma vez que a 

literatura ainda é incipiente em estudos utilizando-se simultaneamente de discos cervicais 

e lombares humanos obtidos de espécimes assintomáticos, especialmente com relação ao 

perfil de marcadores da degeneração discal, que é o propósito do presente trabalho. 

 

 

 

 

 



32 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 OBJETIVOS  
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2.1 Geral 

 

 Analisar, com técnicas de imuno-histoquímica, em discos intervertebrais das 

regiões cervical e lombar da coluna vertebral de indivíduos jovens e idosos, 

presumivelmente assintomáticos, fatores relacionados aos diferentes processos de 

degeneração discal. 

 

 

2.2 Específicos 

 

 Delinear na amostra, o perfil dos seguintes fatores: 

 - Remodeladores da matriz extracelular e seu inibidor: MMP-1, -2, -3 e TIMP-1; 

 - Citocinas pró-inflamatórias: IL-1β e TNF-α; 

 - Angiogênico: VEGF; 

 - Axonogênicos: NGF-β e BDNF. 
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3 HIPÓTESE 
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 A expressão das moléculas relacionadas ao processo inflamatório, angiogênico, 

axonogênico e do remodelamento da matriz extracelular, difere nos DIVs de acordo com 

a região da coluna vertebral e grupo etário. 
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4.1 Aspectos epidemiológicos sobre a coluna vertebral 

 

A dor localizada na região cervical ou lombar é hoje uma das queixas mais 

frequentes em saúde pública. Estima-se que de 70 a 80% da população adulta passará por 

um episódio clinicamente relevante de lombalgia ao longo da vida
40

, e duas de cada três 

pessoas experimentarão a cervicalgia neste mesmo período, onde a taxa de prevalência 

dessa é de 20-40%
2,3,41

 em um ano. Em virtude desse números, essas condições são umas 

das quais mais levam o paciente a buscar um serviço de saúde, além de serem as 

sintomatologias que mais geram o consumo de analgésicos. Esse último dado é tão 

importante, que na literatura já é possível encontrar estudos dedicados diretamente à 

análise do custo-benefício desses fármacos no combate da lombalgia e cervicalgia
42,43

. 

 

Muitos trabalhos buscam o cálculo de incidência e prevalência deste tipo de 

sintomatologia na população; no entanto, são muitas as variáveis a serem quantificadas, 

em virtude desta condição envolver vários fatores e que em conjunto se manifestam como 

cervicalgia e lombalgia. São elas: mal-formações da coluna vertebral, desvios funcionais, 

síndromes paraneoplásicas, síndromes renais, lesões por esforço repetitivo, neoplasias, 

infecções, fraturas e, razões mecânicas agudas ou crônicas
44

. Analisando esses fatores 

isoladamente fica difícil diagnosticar se esta dor é intrínseca da região ou se esta queixa 

vai levar o paciente ao clínico e se, por fim, será quantificada nos estudos 

epidemiológicos. A população estudada, sua cultura social e médica, ocupação, hábitos 

diários e o tipo de pesquisa também afetam essas análises. Isso produz algumas lacunas 

nos resultados nesse tipo de estudo e gera um número pequeno de trabalhos comparáveis 

e com dados confiáveis, já que demonstram resultados discrepantes. Por exemplo: em 

uma meta-análise desempenhada por Walker
45

, em 2000, foram identificados 30 estudos 

epidemiológicos sobre lombalgia com metodologia apropriada publicados entre 1966 e 

1998. A partir destes estudos, pôde-se calcular a prevalência pontual desta queixa em 12 a 

33%, com prevalência em um ano de 22 a 65% e 11 a 84% para a vida inteira
45

, o que 

ilustra essa grande variável numeral. 

 

Soma-se a essas peculiaridades do estudo epidemiológico o impacto econômico, 

direto ou indireto, destas duas condições sobre a sociedade moderna. Sabe-se hoje que 

esse impacto é enorme, sobretudo em razão dos custos indiretos da reabilitação. Num 

estudo realizado na Suécia, Hansson e Hansson
46

 calcularam custos diretos e indiretos da 
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cervicalgia e lombalgia. Os custos diretos, incluindo procedimentos percutâneos e 

cirúrgicos para tratamento, representaram apenas 7% dos custos totais ao final de dois 

anos de seguimento. Sendo assim, a maior parcela dos custos decorreu de perdas 

indiretas, como pagamento de benefícios e dias perdidos de trabalho. Todavia, a 

perspectiva de retorno à atividade laboral foi muito baixa: ao final de dois anos, 28% 

destes pacientes não havia retornado ao trabalho. No cálculo total do estudo, observaram 

perdas de mais de 30 milhões de euros. Ainda assim, utilizando-se do número total de 

pessoas afastadas pelas mesmas causas naquele país durante o ano de 2001, pode-se 

afirmar que os custos totais para tratamento da cervicalgia e lombalgia chegaram a 1% do 

produto interno bruto (PIB) da Suécia
47

.  

 

Num estudo realizado em 2011 com base na sociedade alemã, os pesquisadores 

puderam observar que de todos os beneficiários (941.100 pessoas) que utilizaram um 

fundo de saúde específico (DAK Unternehmen Leben), em 2006/07, 7% se queixaram de 

dorsalgia. Desses, mais da metade não possuíam um diagnóstico definido (57%) sobre a 

causa da queixa de dor e a maior parte destes beneficiários eram mulheres (65%). 

Observaram também que a média de utilização de recursos e custos de saúde relacionados 

foi significantemente maior para os beneficiários com fatores de risco para dor crônica do 

que para os demais. Sobre estes custos ainda foi relatado que os mais significantes foram 

para prescrição de analgésicos, terapia multimodal da dor (fisioterapia, terapia 

ocupacional e outros) e cuidados gerais em hospital. Entretanto, o mais importante foi 

notar que os indivíduos que mais perdiam capacidade de trabalho ou se ausentavam do 

mesmo, foram os indivíduos com doença degenerativa discal (DDD). Segundo os autores, 

isso sugere que aqueles outros indivíduos com dorsalgia crônica e que continuam 

frequentando o trabalho, estão comprometendo a sua capacidade laboral de maneira 

imensurável, haja vista o quadro de dor que estão suportando. Observaram também, com 

base em dados de marcadores de cronicidade, que apenas 2,6% dos pacientes portavam, 

no momento da pesquisa, dor crônica, mas que 10 vezes mais (25,8%) daqueles 

indivíduos possuíam grande risco para entrar nesta classificação. Isso equivale a 4,7% dos 

beneficiários da DAK. Relatam também que o maior custo foi gerado por aqueles 

pacientes que possuem dor crônica ou lombalgia de origem específica de degeneração do 

disco
48

.  
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Outros estudos utilizam levantamentos globais sobre as afecções da coluna 

vertebral, analisando qualquer queixa de dor na região dorsal como dado epidemiológico. 

Assim, o grupo americano da Universidade de Washington realizou dois interessantes 

estudos
5,49

. No primeiro eles realizaram comparação entre dois diferentes anos, 1997 e 

2005, e aplicaram uma complexa regressão estatística para avaliar o crescimento da 

economia do país e os gastos diretos com saúde. Observaram que de 1997 para 2005 os 

gastos realizados com pacientes que possuíam queixas de lombalgia e cervicalgia 

aumentaram em 65%, ou seja, aproximadamente 7% por ano e por pessoa, embora 

tenham notado que o número de pacientes com estas queixas apenas aumentou de 12 para 

15% da população norte americana nesses anos, o que confirma a tese de que os custos 

em saúde para estas condições aumentaram. Além disso, esses pesquisadores puderam 

detectar que houve um aumento de 20,7 para 24,7% no número de pessoas que se 

declararam portadoras de limitações funcionais por exibirem cervicalgia ou lombalgia
5
. 

Muito embora este estudo não tenha calculado os custos indiretos dessas condições, é 

provável que as mesmas tenham impacto também nos custos fora da área da saúde. No 

segundo estudo, este mesmo grupo publicou em 2009 que entre os anos de 1997 e 2006 o 

principal gasto em saúde com pacientes que relatam dor lombar ou cervical foram as 

internações hospitalares (37% entre estes anos),  mas que o principal aumento de custo foi 

com a prescrição de medicamentos(139%). No geral, os resultados do estudo apontam um 

aumento em 9% do total de gastos do sistema de saúde dos Estados Unidos para o 

tratamentos destas condições
49

. 

 

No entanto, o número de estudos que se refere especificamente a investigação da 

prevalência de cervicalgia na população é muito menor. A meta-análise desenvolvida por 

Hogg-Johnson et al. (2008)
4
 detectou apenas dezessete estudos adequados entre os anos 

1980-2006. Estimaram, com base nesses, que a prevalência de cervicalgia em um ano na 

população adulta oscile ao redor de 20%, enquanto que cerca de 67% da população 

apresenta ao menos um episódio de cervicalgia ao longo da vida
40,50,51

, ou seja, 

aproximadamente duas a cada três pessoas
2,3,41

.  

 

Em outra revisão sistemática da literatura, no qual contou com análise de 1.009 

trabalhos entre os anos de 1980 e 2006, Côté et al. afirmam que a cada ano 11 a 14,1% 

dos trabalhadores são limitados em suas atividades por causa da cervicalgia
2
. Esta 
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condição é um fardo financeiro para a sociedade desde que os seus sintomas resultem em 

períodos extensos de licença do trabalho e alta utilização dos serviços de saúde
52

.  

 

Na Holanda, o total dos custos para tratamento da cervicalgia em 1996 foi 

estimado em 686 milhões de dólares, o que resultou em 1% do custo total em saúde, e 

0,1% do produto interno bruto do país
53

. Segundo esses autores, somente os custos 

diretos, ou seja, aqueles aplicados diretamente ao quadro de saúde do indivíduo, somaram 

160 milhões de dólares (23%), enquanto que os custos indiretos, aqueles relacionados a 

perdas de trabalho principalmente, ou outra área fora da saúde, somaram 527 milhões de 

dólares (77%). Considerando o desenvolvimento de novas técnicas e ferramentas 

terapêuticas atuais, é evidente que houve aumento nos custos para tratamento em saúde
53

.  

 

Numa linha de pesquisa diferente, porém, ainda sobre a cervicalgia, Driessen et al. 

(2012)
54

 utilizaram de bases eletrônicas tanto clínicas como econômicas a partir de 13 de 

janeiro de 2011 para avaliar o custo-benefício do tratamento desta condição. Como 

principal resultado observaram que a manipulação manual, fisioterapia  ou acupuntura, 

não se mostraram conclusivas do ponto de vista do custo-benefício para tratamento da 

cervicalgia. Entretanto, o mais interessante desse estudo foi a constatação de que a 

ausência de definitivas conclusões científicas ocorre devido ao número ínfimo de estudos 

adequados para metodologia utilizada em seu estudo: apenas 5 dentre as 282 publicações 

reunidas de periódicos. Além disso, os mesmos afirmam que a tamanha heterogeneidade 

dos estudos e as diversas bases empíricas e científicas utilizadas dificultaram este 

processo. Isso demonstra a necessidade de dados específicos para a parte cervical da 

coluna vertebral, sobretudo, como manejo terapêutico, baseado principalmente em 

evidências morfológicas e clínicas. 

 

Sabe-se que no Brasil, assim como em outras sociedades ao redor do mundo, as 

dores crônicas que mais afetam a população adulta são a cefaleia e a lombalgia
55

. 

Entretanto, sobre a prevalência dessas condições em nível nacional, infelizmente não se 

obteve, no material bibliográfico revisado, conclusões sobre o número total. A maior 

parte da literatura que analisa essas doenças na sociedade brasileira foi obtida a partir de 

estudos em populações específicas, como em trabalhadores, grávidas, idosos, estudantes, 

indivíduos sedentários e outros
44,56–61

, e localizadas em algumas regiões do país, como em 

Salvador (Bahia)
57,62

, em Pelotas (Rio Grande do Sul)
63

, e São Paulo (São Paulo)
58,64

; 
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estudos sobre a cervicalgia são escassos, e em geral são baseados em estimativa de 

prevalência internacional
65

.  

Dois grupos de pesquisa nacional
60,61

 concordam em seus resultados que a 

cervicalgia é a condição que mais afeta a categoria de enfermeiros(as) como reflexo de 

sua atividade laboral. Se tratando da lombalgia, um dado interessante adquirido num 

estudo envolvendo 577 indivíduos da população baiana
57

 é que não foi verificado uma 

maior prevalência de lombalgia no gênero feminino, o que já foi observado na literatura 

internacional
52

. Isso ocorreu, provavelmente, porque essa pesquisa foi realizada em uma 

população trabalhadora específica, já que outro grupo sediado na mesma cidade 

(Salvador) e, que investigou a prevalência de dores crônicas em 2.297 pessoas dessa 

região, demonstrou que o gênero feminino foi o mais acometido, sobretudo na região 

lombar (16,3%)
62

.  

 

Um grupo de pesquisa gaúcho
63

 revelou que a prevalência de dorsalgia dentro de 

um ano em sua população foi de 63,1%, sendo a região lombar a mais referenciada (40%) 

e o sexo feminino o mais afetado, o que corroborou na direção dos resultados adquiridos 

na sociedade baiana. Ademais, Siqueira, Facchini e Hallal publicaram em 2005 o 

primeiro estudo que utilizou de base populacional sobre utilização de fisioterapia no 

Brasil, sendo possível demonstrar, após entrevista de 3.100 indivíduos adultos, que a 

principal causa que levou essa população a procurar o serviço de reabilitação foi a 

dorsalgia, especificamente a lombalgia
66

. 

 

Por fim, em virtude da utilização de distintas populações, métodos científicos e 

disparidade nos dados, se torna complexa a comparação e submissão desses estudos a um 

determinado desfecho ou a uma conclusão média sobre prevalência/incidência de dores 

na coluna vertebral na população brasileira
63

. 

 

 

4.2 Morfofunção da coluna vertebral 

 

 A coluna vertebral humana possui em sua formação, num padrão anatômico 

considerado normal, um total de 33 vértebras, sendo destas, 24 segmentos móveis pré-

sacrais. Estes ossos têm características regionais e individuais de acordo com a função 

que exercem e alinham-se através de articulações específicas para formar a coluna 
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vertebral. Basicamente, dois tipos de articulações existem entre as vértebras: sinoviais do 

tipo plana, através das articulações dos processos articulares, além das cartilagíneas do 

tipo sínfises através dos discos intervertebrais (DIVs) – denominadas sínfises 

intervertebrais, estrutura essa que provê 1/4 da altura total da coluna vertebral
67

. O DIV 

está localizado adjacente aos corpos vertebrais, sendo delimitado superiormente e 

inferiormente por essas mesmas estruturas, anteriormente pelo ligamento longitudinal 

anterior (LLA) e posteriormente pelo ligamento longitudinal posterior (LLP), o qual 

contém receptores nociceptivos
68,69

.  

 

As regiões da coluna vertebral recebem denominações relacionadas à orientação 

de sua curvatura em primária ou secundária, de acordo com o momento que essas surgem 

na vida. Sendo assim, essas regiões também podem ser denominadas, de acordo com a 

forma no plano sagital, como côncava ou convexa. Desta maneira, a região torácica e 

sacrococcígea são primárias e côncavas, já que se apresentam similares à curvatura fetal; 

de maneira contrária, as regiões cervical e lombar são secundárias, pois se desenvolvem a 

partir da sustentação da cabeça e da posição bípede adquirida pelo indivíduo mantendo, 

dessa maneira, uma convexidade anterior.  

 

Evidências anatômicas traduzem esta conformidade da coluna vertebral. As 

curvaturas primárias são constituídas através de mudanças estruturais do corpo da 

vértebra, ou seja, a altura anterior do corpo vertebral é menor (em forma de cunha) do que 

a posterior. As curvaturas secundárias são formadas através da diferenciação adquirida 

pela ação dos vetores de força que atuam na coluna vertebral, a fim de equilibrar o centro 

de massa corporal e dissipar forças com a posição bípede. Essas forças modificam a altura 

posterior dos DIVs nestas regiões, tornando-as menores que a altura anterior, o que 

denota o mesmo aspecto “em cunha”, entretanto, no DIV. Este é um aspecto articular 

relevante para mobilidade da coluna vertebral, pois, biomecanicamente, as regiões mais 

móveis são a cervical e a lombar e, pelo mesmo motivo, estas são as mais afetadas por 

doenças osteomioarticulares
70

.  

 

Um dado específico entre a região lombar e cervical é que embora ambas as 

regiões sejam convexas e denominadas curvaturas secundárias, as vértebras de C3 a C7
71

 

possuem no corpo vertebral um par de projeções em sentido superior e à lateral dos DIVs 

dessa região. São processos em forma de pontas ou ganchos, denominados 
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individualmente como unco do corpo; aspecto esse não conferido aos corpos vertebrais 

lombares. Isso exprime uma característica diferencial à estrutura anatômica dos corpos 

vertebrais da região cervical, bem como biomecânica e fisiológica
72

.  

 

O unco do corpo e o DIV cervical, formam uma articulação diferenciada 

denominada uncovertebral (ou fendas de Luschka). Essa articulação não é observável no 

lactente, nem na infância, e só começa a ser desenvolvida a partir da adolescência para a 

fase jovem e adulta. Muito embora não se tenha um consenso entre os anatomistas, 

comumente essa articulação é julgada como sendo do tipo sinovial plana
71

. Além disso, a 

mesma pode ser também, na velhice, uma importante razão para cervicalgia em virtude de 

que pode-se considerar o seu desenvolvimento após a fase infantil como um sinal de 

degeneração e passível de reprodução de dor. Essa tese foi comprovada em 2009 quando 

Brismèe et al.
72

 detectaram neuropeptídeos sendo expressos na cápsula e cartilagem 

articular destas estruturas anatômicas. 

 

Há bastante tempo já se sabe que estas estruturas se relacionam de maneira 

sinérgica para produzir movimento. Sendo assim, dois conceitos foram propostos por 

pesquisadores em 1968 e 1978 para denominar esta relação: o segmento móvel - “motion 

segment” por Schmorl e Junghanns
73

, ou o complexo das três articulações - “three joint 

complex” por Kirkaldy-Willis et al.
74

, respectivamente. Esses autores, muito embora 

tivessem nomeado suas teorias de forma diferente, descreveram que os corpos vertebrais 

relacionados a um DIV e suas articulações dos processos articulares formam a menor 

parte funcional de uma coluna vertebral e, a partir dessa constatação, a função articular 

poderia ser empenhada de maneira fisiológica. Esta relação entre os elementos articulares 

do complexo é extremamente dependente, de forma que alterações degenerativas dos 

DIVs afetariam as facetas articulares, assim como o contrário também é verdadeiro. 

 

 

4.3 Estrutura do disco intervertebral 

 

Todos os 23 DIVs pré-sacrais do adulto possuem duas partes: o anel fibroso (AF) 

- perifericamente e superficialmente, e o núcleo pulposo (NP), que é a parte central e 

profunda do disco. Muito embora o NP fique localizado centralmente, a disposição das 

estruturas que compõem o AF não é igual, reservando o lugar do NP discretamente 
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posterior, tanto no DIV cervical quanto no lombar. Não obstante essas características, a 

proporção de NP e AF no DIV é diferente entre as duas regiões. Na região cervical o NP 

é 25% do tamanho total do DIV, enquanto que na região lombar é de 50%
75

. A 

nomenclatura usada pela literatura científica internacional, que em geral é escrita por 

clínicos, nomeia o AF como uma estrutura externa, enquanto o NP é interno, como se o 

DIV fosse uma estrutura cavitária. Entretanto, utilizando-se de conceito anatômico, pelo 

motivo do DIV não ser uma cavidade, como se acreditava no passado
76

, suas estruturas 

devem ser denominadas como superficial e profunda, como doravante aqui será abordado.  

 

Ambas regiões do DIV são formadas por uma matriz celular ativa e que envolve 

remodelamento de seus constituintes de maneira contínua, promovendo um espaço discal 

ótimo para o desenvolvimento das funções biomecânicas da coluna vertebral. Esse 

mecanismo de manutenção é fornecido pelos condrócitos, que são as células 

predominantes da estrutura discal. Muitas vezes os autores descrevem os condrócitos 

como células nativas do DIV, embora uma quantidade relevante de fibroblastos também 

exista no disco
77

. Esses dois elementos celulares são distintos sobretudo pela forma no 

qual se apresentam. Os condrócitos variam, dependendo do seu estado etário e localização 

no DIV, entre a forma ovoide (jovem ou no AF) ou globiliforme (maduro ou no NP, 

predominantemente), tanto com relação a membrana citoplasmática quanto o núcleo; já os 

fibroblastos sempre se mostram portando uma forma afinada ou filiforme de seus 

constituintes celulares. Vale ressaltar ainda que os fibroblastos são, em geral, células 

notoriamente menores que os condrócitos
78

. 

 

Além dos componentes celulares, classicamente é descrito na literatura que os 

diversos tipos de colágenos (Col), proteoglicanas (PG), proteínas não-colágenas, elastina 

e água formam a estrutura do DIV saudável. Assim, sabe-se que aproximadamente 90% 

desse colágeno são fibrilares do tipo I e II
12

, onde estão localizados predominantemente e 

respectivamente no AF e NP. A principal proteoglicana é a agrecana (aggrecan), uma PG 

altamente hidrofílica formada por um alto número de cadeias de sulfato de condroitina e 

sulfato de queratina. O NP é o principal local onde se encontra a agrecana que, em geral, 

está associada por meio ligações protéicas com a hialurona, formando assim um grande 

agregado de proteoglicanas. Além disso, o DIV contém uma pequena quantidade de 

versicana, uma segunda proteoglicana agregadora e da mesma classe das agrecanas (large 

aggregating), no qual é distribuída predominantemente no AF.  



51 
 

 

Um número menor de outra classe de PGs denominada “small leucine-rich 

proteoglycans - SLRPs”, nas quais estão incluídas a decorina, biglicana, fibromodulina e 

lumican
15

 fazem parte da parte profunda do AF
12

. A função destas PGs é de modular a 

fibrilogênese do colágeno e, portanto, influenciar na organização e propriedades 

mecânicas do tecido. Ambos os componentes estão distribuídos de maneira organizada de 

acordo com a região do DIV e a função que desenvolve.  

 

A maior distribuição de PGs, principalmente de característica hidrofílica, é no NP 

dos DIVs, enquanto que o Col exerce localização predominante no AF. Sendo assim, o 

NP é responsável por resistir a forças de compressão, enquanto que o AF proporciona 

resistência a forças de rotação, translação e distração
6,79,80

. 

 

O AF é constituído por um grande número de lamelas concêntricas constituídas de 

Col tipo I, embora sua parte superficial também contenha os Cols tipo III, V e VI. As 

fibras colágenas, juntamente com os fibroblastos e condrócitos, se organizam 

paralelamente em cada lamela que, por sua vez, se mantêm organizadas por fibras 

elásticas entre elas. No entanto, estas lamelas percorrem um sentido contrário entre si, 

fazendo com que as fibrilas colágenas formem um ângulo aproximado de 120
o
 entre cada 

lamela adjacente; portanto, essa organização está disposta de maneira oblíqua ao corpo 

vertebral, o que oferece resistência biomecânica as forças exercidas sobre ele. Ademais, 

estas fibras penetram o corpo vertebral de maneira semelhante às fibras de Sharpey do 

periósteo
17,81

.  

 

Contido profundamente às lamelas do AF está o NP, de estrutura macroscópica 

amorfa e de aspecto semi-gelatinoso, com distinção clara entre estas duas estruturas na 

primeira década de vida
81

. Essa distinção ocorre devido ao decréscimo gradual de 

colágeno do AF para o NP, aumento das glicosaminoglicanas/proteoglicanas no NP e 

perda da estrutura lamelar do AF a medida que se aprofunda no DIV
78

. Todavia, com as 

alterações biológicas do tecido, na fase adulta essa distinção é perdida, sobretudo na 

região cervical, pois a região lombar leva mais tempo - aproximadamente na quarta 

década de vida - para perder essa caracterísitica
75,82

. O NP também é constituído por 

fibroblastos e condrócitos
81

, colágeno tipo II, principalmente, mas também pequenas 
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quantidades de colágeno tipo VI, IX, e XI
15

, fibras elásticas arranjadas radialmente no 

centro e grande agregados de proteoglicanas (agrecana e hialurona).  

A razão entre colágeno tipo II e agrecana é de 1:20 no NP, o que se mostra 

bastante específico já que na cartilagem articular estes dois componentes revelam razão 

de 1:2
83

. Essa evidência  expõe a característica hidratada do NP nos DIVs humanos. Além 

disso, o NP é mantido pelas células em seu interior, que mostram um fenótipo condroide, 

e que é caracterizado por ser capaz de expressar moléculas da matriz (agrecana e Col II) e 

sua molécula regulatória Sox9 (transcription factor Sox9)
84

. Entretanto, tem sido 

observadas evidências de que a interleucina-1 (IL-1, interleukin-1) é importante na função 

celular normal do DIV
31

.  

 

Superiormente e inferiormente o AF e NP guardam relação íntima com a 

denominada placa vertebral (PV), localizada em toda superfície articular dos corpos 

vertebrais, limitando-se à epífise anular do copro vertebral. A PV é formada por uma 

delgada lâmina cartilagínea do tipo hialina, assim como da cartilagem articular, jaz 

adjacente ao AFe NP, separando-os da placa óssea compacta na periferia do corpo 

vertebral. Na sua matriz extracelular (MEC) as fibras colágenas estão orientadas 

paralelamente à placa óssea do corpo vertebral, e numa faixa etária adulta não possui 

vasos nem nervos em sua estrutura - característica essa comum às cartilagens do tipo 

hialina
34

. Suas células estão relacionadas à síntese do tecido fibrocartilaginoso do DIV, já 

que a sua estrutura é basicamente repleta de condrócitos, sem distinta separação em 

zonas. Sua relação proteoglicana:colágeno é de 2:1, assim como na cartilagem articular, 

ou seja, bem inferior ao do NP
81

. Sendo assim, a relação AF/NP e suas respectivas PVs 

superior e inferior são importantes para o equilíbrio no dispêndio de cargas no disco 

intervertebral, constituindo também importante mecanismo biomecânico da coluna 

vertebral
69

. 

 

Em contraposição ao classicamente descrito sobre a predominância e localização 

de colágenos na estrutura do DIV, em 2011 Fontes
1
 selecionou discos intervertebrais da 

região cervical e lombar de indivíduos assintomáticos jovens (<35 anos) e idosos (>65 

anos) para o estudo do perfil colágeno dessas amostras. No seu trabalho pode-se observar 

que os Cols I, II IV e IX (fibrilares) foram detectados em paralelo com as fibras dos DIVs 

e o III e IV de maneira peri ou intra-celular (em concordância com a literatura)
85

. O Col V 

foi basicamente expresso na PV dos espécimes. Especificamente, o colágeno 
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predominante nos discos cervicais e lombares foram o do tipo II. O Col IV também se 

destacou na região cervical como o segundo mais frequente. Ambos diminuiram no GI 

cerca de 50 a 70%. Na região lombar o Col II também foi predominante, porém, com 

significante redução em comparação à região cervical e, o Col IV, mostrou ser importante 

constituinte do AF desses discos. Os jovens apresentaram Col IX no NP e Col X no NP e 

AF posterior. Os indivíduos idosos demonstraram diminuição na expressão de Col III no 

AF e não demonstraram Col IX e X na estrutura do disco como os jovens.  

 

A vascularização do disco intervertebral é pobre ou inexistente, dependendo da 

idade do indivíduo. Coventry et al.
86

 relataram, em seu estudo pioneiro, que foi detectada 

a presença de canais vasculares através da PV em espécimes com até 30 anos. Embora 

Coventry et al. tenham obtido esse resultado, a maior parte dos pesquisadores concordam 

que esses vasos são obliterados na primeira década de vida
6,9,18,34

. Entretanto, sua nutrição 

continua ocorrendo por meio de difusão através da capacidade de permeabilidade da PV e 

por pequenos vasos na periferia do AF.  

 

Os DIVs e os LLA e LLP da coluna vertebral são inervados pelos ramos 

meníngeos do nervo espinal. É a única emergência de ramo nervoso do nervo espinal 

antes da divisão em ramos anterior e posterior, embora o ramo meníngeo também possa 

ser originado de um deles. É comum observar dois a quatro ramos bilaterais em cada 

segmento vertebral. A maioria desses recorre ao forame intervertebral para inervar a 

meninge e estruturas contidas no canal vertebral, em especial o LLP, o que origina a 

expressão recorrente, denominando estes ramos como meníngeos recorrentes (na 

Terminologia Anatômica Brasileira é catalogado apenas como ramo meníngeo). Na 

literatura internacional o ramo meníngeo é conhecido como ramo sinovertebral, e é assim 

comumentemente encontrado nos trabalhos publicados na língua inglesa (sinuvertebral 

nerves).  

 

Alguns ramos meníngeos se mantêm externamente ao canal, percorrendo em 

sentido anterior à coluna vertebral inervando o periósteo das vértebras adjacentes e as 

lamelas mais superficiais do AF dos DIVs e LLA
71

.
 
Desta maneira, esses ramos externos 

ao canal vertebral não devem ser chamados de meníngeos, porém, os mesmos também 

não estão catalogados na Terminologia Anatômica Brasileira.  
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Testut
16

 descreveu a presença de fibras nervosas perifericamente aos ligamentos 

longitudinais e AF. Estas fibras foram descritas também como ramo meníngeo ou 

sinovertebral, particularmente aquelas na região posterior do AF e ligamento longitudinal 

posterior (LLP). Os ramos da região anterior do disco intervertebral e do ligamento 

longitudinal anterior (LLA) provêm, no segmento lombar, do tronco simpático e de ramos 

comunicantes em cada nível, onde foram descritas como fibras nervosas finas, livres e 

amielínicas
9,87

. Em 1940 Roofe afirmou que estas fibras nervosas possuiriam função 

nociceptiva
88

. Já em 1995, Roberts et al.
89

 revelaram que estas estruturas possuem 

terminações proprioceptivas. Entretanto, em 2010 Dimitroulias et al.
90

 descreveram que a 

maior parte dos receptores nervosos relacionados aos DIVs considerados normais são do 

tipo Ruffini (corpúsculos bulbosos), além de outro "morfologicamente similar" ao órgão 

neurotendinoso (órgão de Golgi). Esses autores afirmaram que os receptores encontrados 

são capazes de auxiliar no controle da musculatura envolvida (cinestesia), já que 

conseguiram relacionar, estatisticamente, o maior número desses receptores na parte 

anterior dos DIVs L5S1. Além disso, os mesmos discutem que as fibras nervosas livres, 

detectadas em seu experimento, estão envolvidas com a propriocepção, nocicepção e com 

o controle vasomotor na região.  

 

Em suma, é consenso na literatura internacional que se faz necessário um balanço 

entre as proteoglicanas e colágenos presentes nas regiões do DIV para considerá-lo 

saudável, além de que os mesmos devem ser essencialmente desprovidos de 

vascularização e de inervação, ressalvando o terço periférico do AF
17

. 

 

 

4.4 Envelhecimento e degeneração do disco intervertebral 

 

Partindo do conceito visto no item 1.2 sobre a sinergia entre as articulações que 

promovem a menor unidade funcional da coluna vertebral (three joint complex ou motion 

segment), já é sabido que existe associação entre a diminuição da altura discal, alterações 

das propriedades mecânicas da coluna vertebral e aumento de carga nas articulações dos 

processos articulares.  O resultado desse conjunto é a hipertrofia do processo articular 

(faceta) e ulterior estenose do forame intervertebral, com ou sem compressão dos ramos 

nervosos emergentes. Desde a publicação dos trabalhos de Schmorl e Junghanns, e 

Kirkaldy-Willis et al.
73,74

, já se discutia sobre a riqueza de inervação das articulações dos 
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processos articulares através de ramos posteriores mediais dos nervos espinais de maneira 

proprioceptiva e nociceptiva. Contudo, mesmo que essas articulações sejam sinoviais e 

portanto, possuidoras de razoável estímulo mecânico capaz de aumentar o limiar à dor, 

essas estruturas são capazes de gerar a denominada "dor facetária", que significa 

existência de estímulo nociceptivo nessas articulações, perceptíveis ao indivíduo. Essa 

condição ocorre basicamente quando existe associação entre o aumento de carga e a 

produção de agentes pró-inflamatórios locais. Naquela época esse conhecimento foi tão 

propagado e forte, que foi cogitada a eliminação da hipótese sobre a dor discogênica, já 

que o disco é, em termos gerais, avascular e aneural
91

.  

 

Com o passar do tempo os pesquisadores seguiram estudando as características 

morfológicas dos DIVs retirados de pacientes sintomáticos (DDD), tentando relacionar a 

gravidade da cervicalgia e lombalgia com a gravidade das lesões morfológicas. 

Introduzido por Coventry et al.
86,92

, a avaliação dos DIVs foi além da análise de gravidade 

do estado discal, e passou a utilizar também a frequência com que apareciam essas lesões. 

Este mesmo grupo foi capaz de iniciar a descrição das lesões por faixa etária, de 10 meses 

a 79 anos, dividindo os resultados em décadas. Não obstante, os pesquisadores 

canadenses Harris e McNab
93

, em 1954, adicionaram à essas observações sobre o estado 

discal o elemento temporal, o que ainda vem sendo aplicado na prática clínica. Mesmo 

assim, por muitos anos têm-se utilizado conceitos e denominações de maneira 

contraditória e extremamente heterogênea, havendo então a necessidade de uma 

padronização.  

 

Após muita discussão entre os profissionais, Fardon e Milette
94

 publicaram uma 

revisão em 2001 onde padronizaram, com auxílio dos colegas clínicos de três grandes 

sociedades médicas americanas, os conceitos acerca das alterações morfológica dos DIVs, 

no que concerne a sua morfologia normal, degenerativa e de doença degenerativa discal 

(DDD). Conceituaram como “normais” aqueles discos livres de alterações morfológicas, 

ou seja, jovens, ainda que dentro da sua morfologia esta possa ser característica da idade. 

Os DIVs considerados “degenerados” demonstram características relacionadas à 

degeneração inclusive em nível celular, mesmo que este possa ser assintomático e/ou 

comumente visto para idade. Reservaram o termo “doença degenerativa discal” apenas 

para aqueles que apresentassem condições clínicas de dor atribuídas à degeneração discal. 
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Essa condição apresenta uma gama de aspectos morfológicos. Conventry et 

al.
86,92,95

 conseguiram observar e colher as primeiras ideias acerca da dinâmica de 

mudanças que os DIVs podem sofrer ao longo da. Eles descreveram, numa sucessão de 

três artigos, as alterações que seriam ditas comuns ao envelhecimento e aquelas que 

seriam patológicas nos DIVs.  Dentre as observações feitas relativamente à morfologia 

dos discos e à faixa etária estão: o desaparecimento dos canais vasculares oriundos da PV, 

a progressiva perda da distinção anel-núcleo, substituição do tecido nuclear original por 

fibrocartilagem, o surgimento de aglomerados de condrócitos na parte profunda do disco, 

adensamento das fibras que compõem o anel fibroso, hialinização cartilagínea da placa 

vertebral, vascularização da porção posterior do anel fibroso, o aparecimento de fissuras 

no disco e a extrusão (em pequena quantidade) de material nuclear pela placa vertebral, 

também conhecido como nódulo de Schmorl
86

. Com relação aos achados oriundos de 

condições anormais ou patológicas, como na degeneração, estão incluídos: surgimento de 

osteófitos, expansão e inchaço do núcleo pulposo, achatamento discal, protrusões 

anteriores e posterior (com ruptura total ou parcial das fibras do anel fibroso), presença de 

nódulos de Schmorl e calcificações do núcleo pulposo
92

. O próprio grupo assume que sua 

classificação em características do “envelhecimento” ou de uma situação “patológica” 

não seguira critérios específicos e que mesmo usando o critério de observância da 

incidência em seus espécimes, a maior parte das alterações seria classificada como 

patológicas ou anormais, mesmo que muitas dessas alterações possam ser assintomáticas 

para o indivíduo. 

  

Com o avançar do tempo vários estudos contribuíram, através de diversos tipos de 

metodologia, para que se pudesse entender a ligação entre a morfologia do DIV, patologia 

discal e sintomatologia. Isso se tornou mais evidente após pesquisas que utilizaram 

ensaios clínicos entre voluntários e pacientes, ensaios intervencionistas e, sobretudo, em 

imagiologia, onde foi constatado que a sintomatologia não somente é de origem 

mecânica
17,96

. Revisado isso, com adições modernas às técnicas de estudo em biologia 

celular e molecular, as pesquisas tomaram rumos diferentes e uma série de estudos foi 

desempenhada para entender qual é o evento determinante para dor discogênica, sendo 

ela oriunda da degeneração ou da idade. Perante este quadro, demasiado número de 

moléculas se tornaram protagonistas de estudos que buscam veementemente identificar 

qual(is) delas está(ão) associada(s) aos eventos degenerativos do DIV; esses pontos estão 

revisados nos próximos subitens desta tese: 
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4.4.1 O remodelamento da matriz extracelular de discos intervertebrais  

 

Um dado específico sobre a degeneração do DIV é que existe degradação da MEC 

e alteração de sua síntese, basicamente através da mudança do colágeno tipo II para o tipo 

I
97

 e diminuição da síntese de agrecana
32

, tornando o balanço de força e pressão no NP 

alterado. Esse processo pode se estender e afetar o AF, o que consequentemente vai 

diminuir espaço entre os corpos vertebrais, ou seja, diminuindo a “altura discal”. Sendo 

assim, o equilíbrio biomecânico existente entre as forças do NP e do AF fica perdido 

resultando numa diminuição da tensão no colágeno do AF, alteração das resultantes dos 

vetores de força na coluna vertebral e promoção de impactos oriundos da carga durante o 

movimento, levando a microtraumas e dor
15,98

.  

 

Evidentemente que essas alterações permitirão movimentos e dispêndio de carga 

anormais, além do aumento dessas em todo o segmentor motor, causando lesões 

traumáticas nas articulações dos processos articulares e demais estruturas. Mudanças 

similares ocorrem na PV, podendo resultar em microfraturas
99

. Todos estes aspectos são 

oriundos do distúrbio existente na biologia das células do AF, NP e PV, o que tem sido o 

foco das pesquisas mais recentes sobre degeneração discal
100

. Para tal evento, a matriz 

extracelular do DIV necessita ser extensamente remodelada, o que decorre de alterações 

no balanço entre síntese e degradação de cada componente individual desta matriz.  

 

No estado inicial da degeneração, a síntese de colágeno, em geral, aumenta, com 

um claro aumento do colágeno tipo II no NP, representando um possível significado de 

mecanismo de reparação
101

. Com o avanço da degeneração, o padrão de síntese se altera e 

mais Col tipo II é sintetizado na superfície do AF, o qual forma fortes fibrilas colágenas; 

não obstante, mais Col tipo I é sintetizado na região profunda do AF e NP desses discos. 

Além disso, o Col tipo X foi associado a aglomerados de condrócitos e formações de 

fendas em DIVs degenerados, o que significa atividade celular anormal
38

. A síntese de 

PGs também muda com um declínio na produção de agrecana e aumento da produção de 

versicana, biglicana e decorina. Ademais, a quantidade de fibronectina também aumenta 

concomitante à diminuição das glicosaminoglicanas (GAGs), em especial a modificação 

de sulfato de condroitina para sulfato de queratina, o que resulta em menos hidratação do 

DIV. Todo esse processo ocorre mediado por enzimas denominadas metaloproteinases de 

matriz (matrix metalloproteinases ou MMPs)
15

.  
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Coletivamente, as metaloproteinases de matriz são enzimas que degradam todo 

tipo de proteína da matriz extracelular (MEC). Inicialmente foram descritas por Jerome 

Gross e Charles Lapiere em 1962
102

, que durante a metamorfose do rabo do girino 

observaram uma proteína capaz de degradar as fibrilas de colágeno e que já se 

demonstrava relevante no processo de reparação. Foi a partir dessa visualização que essa 

molécula foi originalmente chamada de colagenase intersticial (interstitial collagenase 

MMP-1). As MMPs são proteínas conjugadas com um grupo prostético metálico, zinco-

dependentes, compostas por 180 aminoácidos com sequência-sinal N-terminal, que 

pertencem a uma grande família de enzimas proteolíticas
103

. Essas moléculas são 

originadas como pró-enzimas, possuindo, entre a sequência e o domínio catalítico, um 

pró-peptídeo auto-inibidor de cisteína que se liga ao íon zinco no sítio catalítico 

mantendo-a inativa. Portanto, há necessidade da clivagem proteolítica em receptores da 

superfície celular ou no meio extracelular para torná-las ativas e ulteriormente serem 

transportadas até substratos específicos da matriz pelos movimentos celulares. Ou seja, 

quando produzidas ou secretadas pelas células estas moléculas já possuem destino 

específico. Além disso, a maior parte das MMPs possuem um domínio regulatório C-

terminal que influencia na especificidade do substrato
103

. A estrutura das MMPs é 

bastante conservada na família, haja vista que a maior delas possui um domínio 

regulatório C-terminal de hemopexina junto com seu domínio catalítico, que confere a 

sua estrutura quaternária específica em β-hélice, no qual media a interação proteína-

proteína. Ademais, este domínio catalítico é composto por cinco folhetos beta e três alfa 

hélices que denotam ao todo uma topologia esférica para molécula
104

. 

 

 As MMPs atuam em diversos aspectos do comportamento celular: proliferação, 

migração (adesão/dispersão) e diferenciação da célula, na angiogênese, na apoptose e na 

imunidade. Os fatores de crescimento, as citocinas e a própria MEC controlam a 

produção e ativação destas enzimas nas necessidades de modificação tecidual, assim 

como o contrário também ocorre. Sendo assim, é consenso de que as MMPs atuam na 

morfogênese/embriogênese e no reparo tecidual
105

.  

 

Com os estudos mais recentes têm-se descoberto várias metaloproteinases de 

matriz e cada vez mais funções têm sido atribuídas a elas. Embora tenham as suas 

especificidades, o que não é objetivo deste texto expô-las minuciosamente, uma divisão 
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do ponto de vista funcional é adequada para traçar correlação entre suas ações e a 

estrutura do DIV.  

As colagenases são capazes de degradar a tripla hélice fibrilar dos colágenos, em 

especial, já tendo sido demonstrado in vitro a sua ação para os tipos I, II e III, através da 

quebra das pontes entre os aminoácidos glicina e isoleucina ou glicina e leucina
106

; estão 

incluídos neste grupo as MMPs -1, -8, -13, -14, -18 .  

 

As gelatinases, MMPs -2 e -9, possuem uma cadeia catalítica contendo três 

domínios de fibronectina II capaz de mediar ligação com o colágeno neste domínio. 

Sendo assim, participam principalmente da degradação do colágeno IV e gelatina, como 

também do colágeno V, VII e X
106

.  

 

As estromelisinas são as MMPs capazes de degradar demais proteínas presentes 

na matriz extracelular, como proteoglicanas, fibronectina, laminina e elastina, além dos 

colágenos III, IV e V; são membros deste grupo as MMPs -3, -10, e -11
104

. Em especial, a 

MMP-3 é capaz de ativar outras pro-MMPs como pró-MMP-1, -3, -7, -8, -9, e -13
107

.  

 

Ainda existe uma classe de MMPs associadas às membranas celulares por um 

domínio transmembrana ou glicosilfosfatidilinositol (GPI), no qual não são sintetizadas 

pela via de secreção e recebem a denominação de MT-MMPs (membrane type MMP’s), 

como as MMP’s -15, -16, -17, -24 e -25
105

. 

 

A inativação das MMPs é regulada por um inibidor endógeno, que foi purificado 

em 1979 como um fibroblasto anti-colagenase (fibroblast anti-collagenase) por um grupo 

de pesquisadores da Universidade de Washington
108

. Ulteriormente, em 1985, a sequência 

protéica foi descoberta por um grupo inglês
109

 e a caracterização de sua ação foi 

ratificada. Os inibidores das MMPs, atualmente conhecidos como TIMP-1, -2, -3 e -4 

(tissue inhibitor matrix metalloproteinase)
110

, possuem um peso molecular de 21-34 kDa, 

onde todos da família contam com 12 aminoácidos de cisteína na sua constituição 

molecular, formando seis pontes de dissulfeto. Sabe-se hoje que o TIMP inibe as MMPs 

através da formação de um complexo 1:1 com o zinco catalítico ativado dessas. O contato 

molecular entre o TIMP e a MMP ocorre na maior parte das vezes através de ligação não-

covalente entre os primeiros 5 resíduos amino-terminais da cadeia TIMP (N-terminal) ao 

local ativo da MMP, assim como ocorre entre a MMP e o seu substrato
111

. Essa ligação 
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não é sensível ao calor e nem a degradação proteolítica. Assim como as MMPs, os TIMPs 

são expressos por uma grande variedade de células
110

. Sendo assim, se torna evidente que 

a atividade de remodelamento da MEC, seja ela de caráter fisiológico ou patológico, 

depende da sinergia entre estas duas famílias de proteínas endógenas.  

 

Um dos primeiros estudos a correlacionar o remodelamento da matriz com a 

degeneração do DIV, utilizando-se de imuno-histoquímica, foi realizado no Japão por 

Nishida em 1999
112

. Nesse estudo foi possível observar que o número de células 

detectadas no experimento para MMP-3 foi maior em discos degenerados e herniados. 

Seu trabalho também demonstrou que discos com degeneração grave apresentaram mais 

imunoexpressão do que aqueles que exibiram degeneração leve ou moderada, muito 

embora o autor não tenha relatado os critérios para essa classificação de gravidade da 

degeneração em sua publicação. Nos discos herniados, as moléculas de MMP-3 e TIMP-1 

foram mais detectadas nas células dos discos extrusos ou sequestrados do que nos 

protrusos. Ao final, Nishida relata que foi possível notar correlação significativa entre o 

número de células que expressaram  MMP-3 e TIMP-1, de acordo com o progresso da 

degeneração e/ou herniação. Esse resultado pode sugerir que a MEC está patologicamente 

sendo reorganizada, em virtude que, tanto a protease ativa do processo (MMP-3), quanto 

o inibidor dessa (TIMP-1), estão desempenhando o seu papel de maneira sinérgica, 

porém, num estado fisiopatológico dos DIVs estudados. Supostamente deveria existir um 

desbalanço representando uma reposição da MEC, ou seja, mais expressão de TIMP-1 do 

que de MMP-3. 

 

Em outra pesquisa, Roberts et al.
39

 estudaram 49 DIVs de 46 pacientes (11-75 

anos) que sofreram cirurgia (hérnia de disco, espondilolistese e prolapso posterior do 

DIV) e o grupo controle foi oriundo de 7 cadáveres considerados "normais". Utilizaram 

de imuno-histoquímica para detectar a expressão de MMP-1, -2, -3, -8, -9 e TIMP-1 e -2 

nas células típicas do DIV. Esses pesquisadores obtiveram ao menos uma marcação para 

alguma MMP e uma marcação para algum TIMP em todas as amostras do estudo, embora 

tenha havido uma larga variação na marcação, o que os levaram a interpretar esse 

resultado como uma evidência do processo ativo de degradação e remodelamento no 

DIV. A MMP-1 foi a protease mais facilmente detectada, enquanto MMP-8 e -9 foram as 

menos frequentes (38%). A expressão de MMPs em suas amostras foi decrescente entre 

MMP-1, -2 e -3. Os espécimes que mostravam prolapso do DIV obtiveram mais 
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marcação, enquanto os cadáveres (normais) obtiveram menos. Muito embora a MMP-8 

tenha sido a menos presente nos espécimes, a mesma foi detectada quatro vezes mais nos 

espécimes com prolapso do DIV do que nos controles e duas vezes mais nos demais 

espécimes oriundos do grupo cirurgia do que no controle. Esse dado mostra mais uma vez 

o processo ativo de remodelamento da matriz extracelular de discos intervertebrais 

humanos. O TIMP-2 foi bastante detectado nos três grupos que sofreram a cirurgia, 

somando aproximadamente 80% das células contadas. O TIMP-1 foi menos frequente, 

não pôde ser detectado no grupo normal e foi mais evidente no grupo com prolapso. Esses 

pesquisadores também relatam que muito pouco foi detectado de MMP e TIMP na MEC, 

a predominância de imunopositividade foi no meio intracelular de células nativas do DIV, 

detectadas individualmente ou em aglomerados celulares. Um dado importante deste 

estudo é que já foi possível observar a discrepância no nível de expressão entre as MMPs 

e os TIMPs investigados, muito embora a detecção dessas moléculas tenha ocorrido por 

todo o disco, ou seja, sem um regionalização na estrutura discal.  

 

Uma correlação entre a maior expressão de MMPs e idade foi demonstrada por 

Weiler et al. em 2002
25

. Esses pesquisadores investigaram a distribuição das MMPs, 

particularmente MMP-1, -2, -3 e -9, em 60 DIVs de várias idades (fetal até 86 anos) e 

compararam com o grau de degeneração das amostras através de um protocolo 

histológico
97

. Eles puderam observar que nos espécimes fetais, infantis ou juvenis quase 

não se obteve marcação para MMP-1, -2, -3 e -9. Notaram que acima dos 15 anos houve 

aumento da expressão de MMP-1, -2 e -3, entretanto, ocasionalmente de MMP-9 no AF e 

NP. Fizeram a afirmação de que a presença dessas proteases está relacionada com as 

fendas presentes no tecido, porém não exclusivamente. O grupo entre 31-60 anos revelou 

uma ampla marcação para MMP-1, -2 e -3, mas, novamente, pouco para MMP-9. 

Todavia, no grupo maior de 60 anos o número de células marcadas diminuiu para essas 

três MMPs, fazendo exceção apenas da MMP-2 no NP, quando comparado ao grupo 

adulto. Esses autores concluem que existe "levemente" mais imunoexpressão no NP do 

que no AF destes espécimes e que ainda houve uma correlação maior de detecção da 

MMP-1 e -2 no AF, além de MMP 1, -2 e -3 no NP dos DIVs com maiores achados 

histológicos de degeneração.  

 

Mais recentemente, em 2011, Zigouris et al.
113

 publicaram um estudo sobre a 

expressão de MMP-1 e -3 em células de 43 DIVs lombares obtidos de cirurgia em 
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diversos graus de degeneração e herniação. Dividiram os seus espécimes por idades, 

sendo o primeiro grupo menor de 30 anos, o segundo com idade entre 30-60 anos e o 

último com idade maior que 60; divisão essa similar àquela realizada por Weiler et al.
25

. 

Observaram que não houve significância estatística quando comparado a idade com o 

grau de degeneração para nenhum grupo; as mudanças degenerativas, na verdade, foram 

mais pronunciadas de acordo com a crescente classe de herniação do DIV. O interessante 

foi o dado relacionado a idade, onde quando comparada a mesma graduação de herniação, 

a expressão de MMP-1 e -3 foi proporcional com o aumento da idade. Em geral, 

observaram também que condrócitos com expressão citoplasmática de MMP-1 e -3 foram 

encontradas em todas as amostras, tanto no AF quanto no NP. No grupo com idade menor 

de 30 anos houve uma correlação positiva entre expressão de MMP-1 e -3, grau de 

degeneração e graduação de herniação. No grupo de 30 a 60 anos não houve significância 

entre expressão de MMP-1 e o grau de degeneração, mas foi visto para expressão de 

MMP-3. O grupo com mais de 60 anos obteve correlação positiva para todos eles. Em 

suma, a expressão de MMP-1 e -3 no grupo com menos de 30 anos obteve significante 

menor expressão comparado com os demais grupos, além de que neste mesmo grupo 

houve estatisticamente mais expressão de MMP-1 do que de MMP-3
113

. 

 

 Um destacado grupo de pesquisadores ingleses
32

, em Manchester, Reino Unido, 

estudaram 18 DIVs oriundos de autopsias (normais) e de ressecções cirúrgicas 

(patológicos). Usaram anticorpos para detectar MMP-1, -3, -13, TIMP-1, -2, -3 e 

ADAMTS 4 (A Desintegrin And Metalloproteinase with Thrombospondin), uma enzima 

específica que degrada agrecana. Dividiram as regiões do DIV em partes superficial e 

profunda do AF e NP, além de utilizarem, para quantificação da imuno-histoquímica, a 

contabilização de 200 células por campo e por espécime. Como resultado observaram que 

a marcação foi mais presente no NP e na parte profunda do AF, sem haver diferenças 

estatísticas entre estas regiões, para MMP-1, -3, ADAMTS-4, TIMP-1 e -2. Já MMP-13 e 

TIMP-3 foram observadas mais no NP que na parte profunda do AF. Na parte superficial 

do AF foi encontrado um número  menor de marcação comparativamente às outras 

regiões do DIV.  

 

 

 Ainda sobre esse trabalho, nos discos não degenerados, segundo sua classificação 

de degeneração histológica
114

, foram encontradas marcações para MMP-1 e ADAMTS-4, 
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mas nenhuma marcação para MMP-3 e -13. Poucas marcações foram encontradas nesse 

grupo para TIMP-1 e -2, mas uma grande imunopositividade foi encontrada para TIMP-3, 

que é um potente inibidor da agrecanase ADAMTS-4
115

. Interessante resultado tendo em 

vista que obtiveram detecção de uma protease específica da agrecanase (ADAMTS-4), 

acompanhado de aumento do seu inibidor (TIMP-3), entretanto, com ausência de 

detecção da enzima comum de degradação da agrecanase (MMP-3), o que demonstra, 

mesmo nestes espécimes considerados não-degenerados, um processo ativo de 

remodelamento da MEC. Além disso, nos discos considerados degenerados, esses 

pesquisadores acharam uma correlação entre a graduação de degeneração e a 

quantificação imuno-histoquímica. Nos discos com grave degeneração, a marcação para 

MMP-1, -3 e -13, ADAMTS-4, TIMP-1, -2, obteve número similar aos demais 

degenerados, mas foi significantemente maior do que o visto para os discos não 

degenerados no NP; no entanto, esse aumento de marcação não foi acompanhado pelo 

TIMP-3. 

 

 Numa discussão mais aprofundada, esse grupo inglês
32

 demonstra que o grande 

número de marcação para MMP-1 e ADAMTS-4 sugerem uma ação na homeostase do 

tecido, mas que muito embora ocorra um aumento na detecção de MMPs, há também um 

aumento dos seus inibidores endógenos, sobretudo na região mais central do DIV, o que 

não ocorre nos DIVs considerados degenerados. Vale ressaltar ainda que nesse estudo 

pode-se observar que, de fato, no processo de degeneração ocorre depleção da proteína 

mais hidrofílica do DIV, a agrecana e, em destaque, essa investigação mostra a ação 

específica da sua protease nesse processo, a ADAMTS-4, no entanto, não relaciona o 

aumento da sua expressão paralelamente com o do seu inibidor, o TIMP-3, o que resulta 

nesses DIVs uma MEC menos hidrata e suscetível a lesões biomecânicas. 

 

Em um estudo mais funcional, Bachmeier et al. (2009)
21

 fizeram uma busca pelos 

níveis de expressão das metaloproteinases (MMP-1, -2, -3, -7, -8, -9, -13) e de seus 

inibidores (TIMP-1 e -2),  em 37 DIVs lombares com conhecida herniação ou 

degeneração (patológicos) e tiveram como controles dois discos oriundos de trauma. 

Fizeram análises sobre a expressão gênica, utilizando da quantificação de mRNA (RNA 

mensageiro) através da reação em cadeia da polimerase (RT-PCR, real time polymerase 

chain reaction), da atividade funcional das metaloproteinases através da zimografia in 

situ e analisaram o padrão de expressão protéica através da imuno-histoquímica. O RT-
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PCR mostrou grande expressão gênica para MMP-2 e -3 em discos mais degenerados, ao 

passo que a expressão de MMP-1 e -13 foi moderada. Com relação a imuno-histoquímica, 

esses pesquisadores focaram na detecção das MMP-1, -2, -3, e -9, com quantificação de 

100 células no AF e NP entre marcadas e não marcadas. Tiveram como principais 

resultados a alta expressão de MMP-3 (média 65%), o que acompanhou o resultado sobre 

expressão gênica de mRNA para essa mesma molécula, e também para TIMP-1. A MMP-

1 também foi muito detectada (média 55%), enquanto que a marcação para MMP-2 e -9 

foram menores (10 e 20% respectivamente). Observaram várias marcações, porém não 

exclusivas, de MMPs em áreas próximas a fendas. A zimografia in situ demonstrou 

atividade enzimática da MMP-1 e -2, especialmente para MMP-3 e TIMP-1. Portanto, 

acompanharam os achados já descritos para as outras técnicas. Contudo, ao final do 

trabalho os autores revelaram que não houve diferença estatística entre o número de 

células marcadas pela imuno-histoquímica, comparativamente aos resultados de 

expressão gênica e da zimografia
21

. 

  

Digno de nota também são os estudos onde se analisou a associação das MMPs e 

TIMPs com o processo degenerativo, utilizando modelos animais e experimentos in 

vitro
116–119

, onde os resultados se mostram similares aos obtidos em experimentos com 

DIVs humanos.  

 

De maneira geral, a desorganização e diminuição de níveis de PGs e Cols, 

evidenciados pela maior produção da metaloproteinases de matriz, resultam em perda da 

integridade estrutural, diminuição da hidratação do DIV e redução da habilidade de 

resistir carga. Isso gera várias características fenotípicas do disco intervertebral 

degenerado, já comentadas nessa revisão. 

 

 

4.4.2 As citocinas pró-inflamatórias e os agentes angiogênicos nos discos 

intervertebrais 

 

Como visto no subitem anterior (1.4.1), ocorrem mudanças específicas na MEC 

dos DIVs, oriundas da degeneração de seus componentes. Além dos eventos 

biomecânicos que influenciam na biologia do disco, a perda de vascularização e, 

consequente alteração na disponibilidade de nutrientes e fatores de crescimento para as 
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suas células
27,120

, propiciam alterações das funções normais desempenhadas por essa 

estrutura anatômica. Esse processo também resulta na liberação de citocinas pró-

inflamatórias capazes de influenciar na atividade celular local
26

.  Dessa maneira, na 

última década pesquisas vêm elucidando as relações entre as citocinas, fatores de 

crescimento e mediadores inflamatórios na fisiopatologia da degeneração discal.  

 

A literatura já demonstra que as células nativas do DIV são capazes de sintetizar 

várias citocinas pró-inflamatórias. São elas, em ordem alfabética:  FGF (basic fibroblast 

growth factor), fosfolipase A2, GM-CSF (granulocyte macrophage colony stimulation 

factor), IGF-1 (insulin-like growth factor), interleucina-1β (IL-1β, interleukine-1β), 

interleucina-6, interleucina-8, interleucina-10, PGE2 (prostaglandin E2), TGF-β 

(transforming growth factor) e TNF-α (tumor necrosis factor-alpha)
26

. De maneira geral, 

as citocinas são proteínas capazes de modular a função de outras células. Entretanto, a 

despeito do grande número de moléculas dessa classe, a IL-1β e o TNF-α, em especial, 

são os mediadores pró-inflamatórios mais apontados nos estudos sobre a fisiopatologia da 

degeneração discal e presume-se que ambos têm efeito modulador na ação das moléculas 

da família das MMPs
17

.  

 

A IL-1 foi a primeira citocina a ser descrita na literatura. É um polipeptídeo 

pequeno, de 17 a 31 kDa de alta atividade e seu descobrimento começou com os estudos 

da patogênese da febre. Especificamente, a IL-1 desenvolve papel na regulação da 

resposta imune e inflamatória e induz a apoptose celular. O nome interleucina foi dado 

pela gama de propriedades biológicas encontradas nos fatores solúveis de macrófagos e 

linfócitos. Sendo assim, IL-1 foi a designação dada para o produto do macrófago e IL-2 

do linfócito. Desta maneira, várias funções foram atribuídas às interleucinas, dentre elas: 

aumento da temperatura corporal atuando diretamente no hipotálamo (pirógeno 

endógeno), aumento da expressão de fatores de adesão das células endoteliais, para 

permitir migração leucocitária, hiperalgesia e  regulação da hematopoiese
121

.  

 

Em 1985, dois distintos materiais complementares de DNA humano 

demonstraram replicar sequência protéica similar aos daqueles já pesquisados em ratos, 

com peso molecular diferente (17 e 31 kDa); sendo assim, foram isolados da biblioteca de 

DNA complementares de macrófagos, o qual foram designadas em IL-1α (31kDa) e IL-

1β (17,5kDa)
121

. Desses dois, a IL-1β é a que se mostra mais envolvida nos eventos 
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degenerativos do DIV
15,17

. Ambas moléculas são primeiramente sintetizadas como 

precursores protéicos e depois secretadas. O precursor da IL-1-α, proIL-1-α é ativo 

(31kDa) e está presente na superfície celular de várias células. A sua forma madura, IL-

1α (18kDa) extracelular, só existe após clivagem pela calpaína, uma protease de cisteína 

dependente de cálcio capaz de realizar essa ação. O precursor da IL-1-β, proIL-1β, não se 

mostra otimamente responsivo antes da sua conversão através da associação entre a 

caspase-1 e a enzima conversora de interleucina  (ICE, IL-1β converting enzyme). Esta 

associação também pode ser chamada de CASP1/ICE. Sendo assim, as duas interleucinas 

podem se ligar aos receptores denominados IL-1RI e IL-1RII (receptor) para exibir sua 

função
121

. O terceiro membro desta família foi inicialmente chamado de inibidor da 

interleucina-1 (IL-1-inhibitor)
121

 e logo após, esta molécula foi renomeada e passou a ser 

referido como IL-1Ra (receptor antagonist), por ser um polipeptídeo concorrente natural 

nos receptores da IL-1. Em virtude das característica supracitadas, no caso de uma 

infecção/inflamação, todos os membros dessa família são estimulados, modulando assim 

a resposta interna e externa do indivíduo. Várias células sintetizam as interleucinas. 

Dentre elas os monócitos, fagócitos, fibroblastos, condrócitos e células dendríticas
22,31,122

. 

Embora sejam moléculas de estruturas diferentes, as interleucinas possuem propriedades 

biológicas muito próximas daquelas conferidas também ao TNF
121

. 

 

O TNF é uma citocina pró-inflamatória que atua no estímulo da fase aguda da 

inflamação, embora seu principal papel seja na modulação da resposta imunológica do 

organismo. Atua mediando sinais característicos da inflamação, (dor, calor, rubor e 

edema), assim como é capaz de inibir ou estimular a morte programada da célula, 

dependendo da via que acessa. O estímulo inflamatório o ativa, assim como a IL-1; dessa 

maneira, é comum os estudos que em geral observam a relação ou co-dependência dessas 

duas moléculas no processo de degeneração discal, juntamente com a ação da IL-

6
17,29,37,123,124

.  

 

Há aproximadamente quatro décadas, a linfotoxina (lymphotoxin) e o TNF (tumor 

necrosis factor) foram identificados como produtos de linfócitos e macrófagos que 

causavam a quebra de certos tipos de células, especialmente tumorais (o que originou a 

sua denominação). Ambas moléculas foram descobertas em experimentos quando 

testadas as suas capacidades de atacar o fibrossarcoma do rato. Inicialmente foi pensado 

que o TNF somente era produzido por macrófagos; no entanto sua expressão pode ser 
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realizada por uma gama enorme de células, no qual os fibroblastos e condrócitos, células 

constituintes do DIV, estão incluídos
29,37

.  

 

Ulteriormente, a codificação do cDNA (DNA complementar) da LT-α 

(lymphotoxin) e TNF, com conseguinte clonagem, mostrou que essas moléculas são 

homólogas, sendo assim se tornaram membros de uma mesma família de gene. Desta 

maneira, o TNF foi renomeado como TNF-α e a linfotoxina de TNF-β. Logo após foi 

descoberto que o hormônio caquexina (cachectin), que induzia a caquexia, na verdade, 

também era o TNF. A despeito de sua forma ativa, primeiramente o TNF é sintetizado 

como uma proteína transmembrana, só sendo liberado do seu sítio após clivagem 

proteolítica pela enzima de conversão chamada TACE (metalloprotease TNF alpha 

converting enzyme, também chamada de ADAM17)
125

. Da mesma maneira, os receptores 

para essas proteínas são denominados de TNFR (TNF receptor), sendo seus 

representantes o TNF-R55 ou TNF-R75, ou ainda, em virtude do grande número de 

receptores nessa família, de (TNFR)-related gene superfamily
125

. Contudo, as principais 

funções do TNF-α nos tecidos discais são de aumentar a atividade e expressão gênica das 

MMPs, estimular outras potentes citocinas pró-inflamatórias, estimular a migração 

celular, alterar a permeabilidade do endotélio, diminuir a síntese de colágeno e 

proteoglicanas e, por último, desenvolver a hiperalgesia relacionada a inflamação
37

.  

 

Alguns estudos demonstraram que a IL-1 não é apenas capaz de induzir as 

mudanças características na MEC de discos em degeneração
25,31,32,39,114

, mas sua 

expressão aumenta durante esse processo sem o aumento concomitante do seu natural 

inibidor, a IL-1Ra
31

. Além disso, recentemente foi publicado um estudo que evidenciou 

que camundongos knockout para IL-1Ra exibem perda de PGs e da estrutura normal de 

colágenos dos DIVs, além de aumento na expressão de MMP-3, MMP-7
30

. Estes 

trabalhos, juntamente com evidencias indiretas de outros, indicam que a IL-1 é uma 

molécula chave no processo de degeneração discal. Desta maneira, muito embora não se 

saiba ao certo os meios que levam a desrregulação na produção de IL-1, sabe-se que na 

degeneração ocorre um aumento de sua produção e de suas isoformas pelas células 

nativas do DIV e uma falha no aumento do seu receptor antagonista, IL-1Ra, o que induz 

a modificações no tecido como o aumento das enzimas degradadoras da matriz, síntese 

anormal de agrecana e colágeno tipo II, além de substituição do mesmo pelo tipo I, 

angiogênese, neurogênese e apoptose de células nativas do DIV
15,126–129

.  
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Em 2002, Burke et al.
123

 não detectaram IL-1β e TNF-α em nenhum dos DIVs 

obtidos de 83 pacientes com lombalgia e irradiação neuropática. Entretanto, o estudo de 

Igarashi et al.
29

 em 2000 já havia demonstrado in vivo que o NP herniado expressa TNF-α 

e que a administração exógena dessa molécula causa desmielinização da raiz nervosa e 

consequente dor neuropática. Esta disparidade está especialmente relacionada ao fato de 

Burke et al. terem utilizado apenas de ensaios bioquímicos para analisar as suas amostras. 

 

Já em 2005, Weiler et al.
37

 demonstraram através de detecção imuno-

histoquímica, a presença de TNF-α em espécimes “normais” (autópsia) e com 

degeneração (sintomatológicos). Em destaque, a expressão dessa citocina pró-

inflamatória também foi visualizada em NP de espécimes fetais/infantis, o que corrobora 

com a ideia de que o TNF-α está relacionado às modificações fisiológicas do tecido, já 

que sua expressão foi encontrada próxima aos vasos. Por outro lado, em espécimes 

adultos, essa citocina foi relacionada estatisticamente com a degeneração
37

.  

 

Um dado atual relacionando essas duas citocinas foi publicado em 2011 por Wang 

et al.
130

. Esse grupo foi capaz de analisar células de NP de ratos ditos normais, 

comparando os seus resultados com células de DIVs humanos oriundos de cirurgia. 

Observaram que a ativação das duas potentes agrecanases, ADAMTS-4 e -5, depende da 

presença da IL-1β e TNF-α. Todavia, esse processo não ocorre diretamente, pois 

conseguiram constatar que o mecanismo de ativação destas agrecanases, em especial a 

ADAMTS-5, depende da co-expressão da SDC4 (syndecan-4), uma PG presente na 

membrana celular de condrócitos, fibroblastos e células epiteliais. Esse resultado 

evidencia mais uma frente de pesquisa e alternativa para proposições terapêuticas à 

degeneração discal. 

 

 Em complementação às frentes terapêuticas, com relação ao estudo da IL-1β, 

ensaios terapêuticos já estão sendo realizados com base na administração gradativa do seu 

natural inibidor (IL-1Ra) em preparados utilizando cultura de células. Os resultados ainda 

são embriológicos, mas podem ser ditos como favoráveis, tanto com relação à técnica de 

administração, quanto com a diminuição da degeneração da MEC
131

. De maneira mais 

avançada, hoje nos Estados Unidos da América já existe cerca de 5 opções 

farmacológicas de terapia anti-TNF sendo analisados em aproximadamente 2 milhões de 
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pessoas que sofrem com doenças degenerativas osteomioarticulares
132

. 

 

 Koike et al.
133

 sugeriram que a reabsorção da herniação discal ocorre através da 

vascularização que é necessária para a infiltração de macrófagos e secreção das enzimas 

proteolíticas como as MMPs, embora já seja sabido que condrócitos e fibroblastos são 

capazes de expressar essas moléculas em disco intervertebrais cervicais e lombares
33,34

. 

Esses pesquisadores se basearam na observação de que discos herniados demonstraram 

maior expressão de CD68 (Cluster of Differentiation, presente em macrófagos) e de 

CD34 (presente em células endoteliais). Além disso, verificaram que quanto mais ampla 

for a degeneração da matriz extracelular, maior será a existência de vasos e estímulo 

angiogênico induzido pelo fator de crescimento do endotélio (vascular endothelium 

growth factor – VEGF).  

 

 O VEGF é uma glicoproteína do grupo dos fatores de crescimento produzido por 

células que estimulam a vasculogênese e angiogênese
134,135

. No caso das células do DIV, 

entende-se que o mecanismo que é estimulado seja o da angiogênese, já que o termo se 

refere aos vasos que se originam de outros já existentes. Essa molécula recebeu 

denominação de VEGF-A, quando as demais moléculas dessa família foram descobertas; 

dentre elas: PGF (placenta growth factor), VEGF-B, VEGF-C e VEGF-D. No entanto, 

como a ação dessas últimas está extremamente relacionada ao crescimento de vasos na 

fase embriogênica – vasculogênese – a denominação passou a ser simplesmente VEGF
134

.  

 

 Essa glicoproteína atua como principal regulador na angiogênese e sua expressão 

é regulada positivamente através da hipóxia tecidual. Sendo assim, a cadeia biomolecular 

de ações para ocorrência de brotos vasculares, como a mitose e migração das células 

endoteliais, é rapidamente iniciada em resposta à deficiência de oxigênio do tecido. As 

funções do VEGF incluem: multiplicação e mobilização de células endoteliais, 

vasodilatação, ação quimiotática para macrófagos e granulócitos e aumento da 

permeabilidade vascular
134

.  

 

 O VEGF é produzido por diversas células, dentre elas estão incluídas as plaquetas, 

os linfócitos, os fibroblastos, os osteoblastos, e os macrófagos; sua produção foi mostrada 

como sendo diretamente proporcional a gravidade da lesão. O VEGF atua através da 

ligação com receptores da tirosina quinase (VEGFRs) na superfície da célula, e depende 
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principalmente da sobrevivência e diferenciação de moléculas mediadoras de interações 

célula-célula e célula-matriz extracelular como as cateninas (catenins)
136

. Dois são os 

receptores para essa proteína: Flt-1 e KDR/Flk-1, também denominados de VEGFR-1 e 

VEGFR-2, sendo esse último o principal mediador das respostas conhecidas por essa 

glicoproteína
134,135

.  

 

 Perante as características e propriedades do VEGF, já é sabido que o processo de 

envelhecimento é acompanhado de crescimento vascular na parte superficial do AF
95

 e 

que a angiogênese é essencial para o crescimento e regeneração de tecidos. Acredita-se 

que o aumento de carga sobre as estruturas vertebrais seria a razão do crescimento 

vascular com o intuito de se aumentar a nutrição do DIV, já que esse se torna avascular na 

primeira década de vida
6,9,18

.  

  

 Os estudos relacionando a expressão de VEGF no DIV foram iniciados quando foi 

possível denotar a reabsorção de hérnias discais em análises por ressonância nuclear 

magnética (RNM), o que levou a formulação da hipótese de que esse fenômeno estava 

ocorrendo em virtude da vascularização regional. A constatação dessa tese ocorreu 

quando um agente radiopaco foi injetado no sistema circulatório de um paciente e os 

vasos neoformados puderam ser visualizados na região de herniação discal. A partir daí 

pôde-se afirmar que esse processo era mediado por neovascularização
137,138

. Entretanto, 

até esse momento a ciência apenas conhecia a detecção do VEGF no tecido discal através 

da imunoexpressão dessa molécula em macrófagos levados ao tecido por ação 

quimiotática ou a detecção maciça dessa molécula sem direta relação das células nativas 

do DIV
35

.  

  

 Com o progresso nas investigações, pode-se constatar que o VEGF é capaz de 

ativar algumas metaloproteinases de matriz como a MMP-3, -9, -12 e -13, através da via 

fibrinolítica da plasmina
139

. Sendo assim, fica claro que essa glicoproteína também está 

envolvida no remodelamento do tecido e, portanto, esse dado justifica os estudos que 

apontavam-no como um grande contribuidor na reabsorção de hérnias discais. No 

entanto, a dúvida sobre qual a origem do estímulo fisiopatológico estaria predominando, 

seja a inflamação ou a herniação, ainda não havia sido solucionado
23,35,133

. 

Em 2010 Lee et al.
122

 investigaram a relação do VEGF com as citocinas pró-

inflamatórias  IL-1β e TNF-α. Analisaram DIVs oriundos de 25 pacientes com 
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degeneração discal e estenose foraminal, e realizaram as técnicas de cultura de células, 

imuno-histoquímica e RT-PCR. Notaram que ambas citocinas induziram a expressão de 

VEGF nas células do NP. Observaram também que existe relação estatística entre a 

imunoexpressão de IL-1β e VEGF. Seu estudo in vitro demonstrou que em 22 dos 25 

pacientes a IL-1β foi capaz de estimular, nas células da matriz do NP, a expressão de 

VEGF e que em virtude disso houve aumento da expressão da proteína PECAM-1 

(platelet endothelial cell adhesion molecule). Pelo motivo dessa última molécula estar 

presente apenas em células endoteliais, esse resultado constata a neovascularização no 

tecido discal.  

 

Baseado na premissa de que a degeneração do DIV, seja ela pelo fator etário ou 

através de uma enfermidade, se dá através das cargas mecânicas e dos eventos biológicos 

que ocorrem em suas células, como a diminuição da característica hidrofílica de sua 

MEC
18

, atualmente acredita-se que a presença de VEGF em amostras de DIVs é oriunda 

da cadeia inflamatória, em razão da necessidade metabólica da região, ao invés de ser 

uma consequência da herniação, já que anteriormente achava-se que esse último poderia 

ser o precursor de agiogênese no tecido discal
122,133

. 

 

 

4.4.3 Moléculas neurotróficas e axonogênicas em discos intervertebrais 

 

O uso de anticorpos na detecção de neuropeptídeos propiciou a identificação de 

fibras nervosas presentes nos DIVs, tanto em modelos animais como em espécimes 

humanos
10,11,140

. Em virtude disso, os pesquisadores sugerem que ocorre  crescimento de 

brotos nervosos, sabidamente presentes na periferia do AF
90

, para as regiões mais 

profundas do DIV, chegando até o NP. Duas nurotrofinas tem sido altamente apontadas 

na literatura como marcadoras desse evento: o NGF-β (nerve growth factor-β) e o BDNF 

(brain-derived neurotrophic factor). 

 

 Existem quatro neurotrofinas caracterizadas em mamíferos: NGF, BDNF, NT-3 

(neurotrophin-3) e NT-4 (neurotrophin-4). São sintetizadas como precursores 

(proneurotrophins) e ulteriormente são clivadas proteoliticamente para se tornarem 

maduras e ativas. Esses peptídeos, em geral, regulam a sobrevivência, desenvolvimento, 
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função e plasticidade de células neurais
141

. Os precursores são produzidos por células 

nativas dos tecidos e a clivagem para maturação da molécula pode acontecer no interior 

da célula (Furin ou proconvertases), ou no meio extracelular (por plasmina, MMP-3 ou 

MMP-7)
142

. A primeira neurotrofina a ser descoberta foi o NGF, a qual exibe suas 

funções nos neurônios simpáticos e sensitivos. Sua descoberta foi em 1950, mas só foi 

conferir aos pesquisadores Stanley Cohen e Rita Levi-Montalcini o Prêmio Nobel em 

fisiologia e medicina em 1986
143

.  

 

 O NGF possui dois receptores passíveis de ligação, sendo um com afinidade para 

todas as neurotrofinas, p75NTR, dito como receptor de baixa afinidade e um específico 

para forma madura do NGF, o receptor transmembrana tirosina-quinase (TrkA, 

tropomyosin-related kinase). Esse último media sinais endógenos para promover 

sobrevivência e diferenciação em todas as populações neuronais estudadas até hoje. O 

NGF também pode ser sintetizado por células nervosas simpáticas e sensitivas 

(nociceptivas), ou sua presença nessas células pode ocorrer através de captura por 

endocitose. O transporte dessa neurotrofina pelo axônio vai ocorrer de maneira retrógrada 

até o corpo neural, utilizando-se dos microtúbulos, para promover a sobrevivência e 

diferenciação da célula. Sendo assim, na lesão periférica da célula nervosa, macrófagos 

infiltram a região, como resposta a inflamação, ocorrendo a liberação de citocinas que 

induzem a produção de NGF pelas células de Schwann, fibroblastos e mastócitos. Esse 

mecanismo é determinante para o crescimento e ramificação dendrítica nos pontos de 

lesão, no qual sem esse fator sofreriam apoptose
144

.  

 

 Da mesma maneira, o BDNF atua nas lesões nervosas de maneira autócrina e 

parácrina, pode ser transportado de maneira anterógrada e atravessar sinapses para atingir 

demais corpos neuronais, além de exibir função a partir da ligação no receptor p75NTR 

ou, especificamente, no seu receptor transmembrana tirosino-quinase (TrkB).  

 

Em 1997, Freemont et al.
140

 começaram a estudar a relação entre DIVs 

sintomático e a axonogênese na tentativa de explicar a origem da dor discogênica. Sendo 

assim, esse grupo elaborou um experimento utilizando um marcador neuronal geral (PGP 

9.5, protein gene product), um marcador de axonogênese (GAP43, gene-associated 

protein) e um neurotransmissor com função nociceptiva e autonômica (substance P, SP), 

em amostras obtidas de cirurgias de artrodese lombar e de autópsias. Apesar de terem 
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detectado alguma marcação para PGP 9.5 na periferia de todos os discos, esses 

pesquisadores reportaram a existência de marcação para GAP43 e SP apenas nos discos 

de indivíduos sintomáticos. Foram capazes de sugerir que a maioria das fibras positivas 

para PGP 9.5 e SP possuem função vasoregulatória, em virtude de terem sido detectadas 

próximos a vasos neoformados no interior do disco. Segundo esses mesmos autores, as 

fibras positivas para GAP43 estenderam-se até a porção interna em 41% dos casos e, 

supostamente, estariam envolvidas com remodelamento discal e nocicepção aberrante
140

. 

Esses primeiros resultados estimularam novas pesquisas, sobretudo com utilização de 

métodos funcionais, como estudos in vitro, para relacionar a presença de neurotrofinas em 

células nativas do DIV como preditores da axonogênese. 

 

Esse mesmo grupo de pesquisa continuou suas investigação e revelou, em outro 

trabalho, que 18 dos 21 DIVs considerados degenerados em sua pesquisa, apresentaram o 

PGP9.5 e a neurotrofina NGF-β de maneira satélite aos microvasos. A maior parte desses 

vasos relacionados a esses neuropeptídeos adentravam o DIV pela PV. Concluíram que 

esses filetes nervosos são amielínicos e que somente crescem em áreas onde ocorre 

estímulo pelo NGF-β
19

. A pesquisa de Lee et al.
122

 corroborou com esses achados 

afirmando que o NGF-β e a neurotrofina BDNF estimularam a expressão de PGP9.5, ou 

seja, de crescimento de neurofilamentos in vitro
122

.  

 

Outro estudo in vitro foi perspicaz em observar que essas duas neurotrofinas são 

capazes de mediar a relação das célula do NP com o neurônio pseudounipolar do gânglio 

nervoso da raiz dorsal do nervo espinal, sendo possível, desta maneira, controlar o 

crescimento de nervos para o interior do disco intervertebral. Além disso, nesse mesmo 

experimento, Yamauchi et al.
145

 observaram que as neurotrofinas induziram a co-

expressão de substância P, ou seja, de estímulo nociceptivo nas células do NP de discos 

degenerados. 

 

Purmessur et al., em 2008
20

, também integrantes do grupo inglês, estudaram os 

efeitos da IL-1β e TNF-α na DDD, comparando seus resultados com a imunoexpressão 

das neurotrofinas BDNF e NGF-β. Esses pesquisadores puderam afirmar que a IL-1β 

estimula a expressão de NGF-β e BDNF, assim como outros autores
146,147

. Observaram 

que em 40% dos indivíduos sintomáticos foi possível detectar o BDNF na parte profunda 

do AF, porém, numa proporção muito menor no NP e que quanto maior a degeneração do 
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disco maior é a expressão desses neuropeptídeos, mostrando assim a correlação entre 

degeneração discal e a imunoexpressão de neurotrofinas. Por outro lado, Gruber et al.
148

 

contatarm que, além de ocorrer expressão de BDNF nas células nativas dos DIVs, essa 

neurotrofina foi estatisticamente mais expressada na parte superficial da estrutura, assim 

como do seu receptor (BDNF-tropomyosine receptor kinase, TrkB) e muito pouco na 

parte profunda do DIV.  

 

Uma série de outros autores têm realizado experimentos específicos e publicado 

dados relevantes sobre a interação entre o processo de axonogênese, angiogênese e 

remodelamento da matriz extracelular discal
149–152

. Sendo assim, a despeito da grande 

concentração fisiológica de proteoglicanas a base de sulfato de condroitina, como a 

agrecana, esses autores sugerem que essas moléculas atuam como agentes preventivos e 

inibidores para o crescimento neural e vascular. Suas evidências estão baseadas em 

estudos in vitro utilizando-se de discos degenerados, com conhecida depleção de agrecana 

e outras proteoglicanas, aos quais demonstraram perda dessa inibição. Entretanto, assim 

como a angiogênese ocorre mediante um complexo processo, a axonogênese necessita de 

uma séria de moléculas que estão relacionadas com o estímulo de crescimento de nervos 

(NGF-β e BDNF), bem como fatores que inibem e, portanto, direcionam esse processo 

especificamente, já que o crescimento nervoso tem capacidade de navegação 

extremamente acurada nos órgãos e tecidos
153

. 

 

Partindo deste dado, num estudo contendo metodologia moderna de RT-PCR, foi 

demonstrado a alta expressão da Sema3A (Semaphorin 3A) na parte superficial de DIVs 

saudáveis
153

. Essa molécula, formalmente conhecida como collapsins, faz parte de uma 

grande família de polipeptídeos responsáveis por guiar o processo de crescimento axonal, 

já que atuam como um quimiorrepelente para o desenvolvimento neural
154

. Em virtude 

disso, Tolofari et al.
153

 além de publicarem esse primeiro resultado, também observaram 

que nos discos degenerados essa molécula se mostrou significantemente menor, nesta 

mesma área estudada do DIV, embora os aglomerados celulares no interior do NP tenham 

revelado forte expressão. Esses pesquisadores identificaram a menor expressão de 

Sema3A com a maior presença de PECAM-1 e PGP9.5 nas amostras oriundas de 

pacientes pré-operatórios no qual sofriam de lombalgia, e justificaram esse resultado com 

base na já existência de fibras nervosas nas amostras.  
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Mais recentemente, em 2012, utilizando-se da técnica de cultura de células, 

Richardson et al.
155

 demonstraram que mediadores solúveis liberados pelas células do NP 

de discos não degenerados são capazes de inibir o crescimento de filamentos nervosos 

para o interior do disco. Anteriormente a esse trabalho, Johnson et al.
152

 já haviam 

observado, através da mesma técnica, que as células do NP de DIVs degenerados são 

capazes de expressar neurotrofina; entretanto, o estudo de Richardson foi além: esses 

pesquisadores puderam constatar que além dessas células inibirem o crescimento de 

filamentos nervosos para o interior do DIV, a célula do NP retirada de DIV degenerado 

estimula essa ação, sugerindo que as mesmas são capazes de modular o crescimento 

nervoso e que a degeneração discal é o evento primordial para o fenômeno de neo-

inervação
155

.  

 

Numa análise resumida pode-se afirmar que o BDNF é o neurotrófico mais 

relacionado com a sensibilidade nociceptiva no DIV
156

, uma vez que o NGF- β foi 

detectado em altos níveis nessa estrutura
19

; que a IL-1β tem o papel modulador na 

expressão dessas neurotrofinas
146

 e que o TNF-α pode ter um papel regulador do estímulo 

nociceptivo
20

.   
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5 MÉTODOS 
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5.1 Obtenção dos espécimes e formação dos grupos experimentais 

 

Foram utilizados espécimes oriundos do biorrepositório do Laboratório de 

Anatomia Funcional Aplicada à Clínica e à Cirurgia (LAFACC, ICB/USP), adquiridos 

originalmente pelo Dr. Ricardo Bragança de Vasconcellos Fontes para utilização em sua 

tese de doutorado
1
, a qual foi orientada pelo Prof. Dr. Edson Aparecido Liberti. Esses 

espécimes foram registrado no Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos 

(CEPSH 143.11- ICB/USP), liberado para utilização através do parecer 1009 de 

22/08/2011. Como complemento, atendendo às exigências contidas nas normas que 

regem o Programa de Fisiopatologia Experimental da FMUSP, o projeto foi submetido e 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa dessa instituição (certificado 007/2012, de 

08/02/2012). 

 

Segundo as informações de origem das peças contidas no biorrepositório do 

LAFACC, os espécimes foram obtidos de cadáveres rotineiramente submetidos à autópsia 

no Serviço de Verificação de Óbitos da Capital do Estado de São Paulo (SVOC/SP), 

lotado na Faculdade de Medicina da USP. Para a sua utilização, foi necessário o 

consentimento dos familiares através de termo especificamente elaborado para esse fim, 

onde é manifestada a concordância pelos mesmos da extração de espécimes para 

pesquisa. De posse desse documento, procedeu-se uma entrevista específica com os 

familiares a respeito do histórico médico do doador, sendo excluídos da pesquisa aqueles 

que, nas regiões de interesse (cervical e/ou lombar), haviam sido submetidos a 

intervenção cirúrgica ou sofrido traumas, apresentavam doenças neoplásicas ou 

reumatólogicas e deformidades evidentes, ou  história de dor localizada ou referida em 

trajeto radicular. Desta forma, foi possível estabelecer dois grupos etários (Tabela 1):  

 

- Grupo Jovem (GJ), formado por indivíduos com idade inferior a 35 anos; e 

- Grupo Idoso (GI), com os indivíduos exibindo idade  acima de 65 anos.  
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Tabela 1 - Características antroprométricas dos indivíduos constituintes do GJ e GI. A 

idade está representada em anos, o gênero como masculino (M) e feminino 

(F), a altura em centímetros e o peso em kilogramas.  

Número SVOC do 

espécime 
Idade Gênero Altura Peso 

Grupo Jovem     

300/08 33 M 168 65 

314/08 34 M 175 75 

479/08 33 M 160 75 

2780/08 34 M 180 75 

2781/08 27 M 170 60 

2788/08 29 F 162 70 

6040/08 34 M 180 85 

9386/08 32 F 170 70 

11243/08 26 M 185 80 

11250/08 29 M 180 65 

1767/09 34 F 165 45 

4410/09 32 M 180 88 

4413/09 32 M 170 49 

5050/09 34 F 162 106 

5091/09 34 M 182 80 

Média Grupo Jovem 

 

31,8  172,6 72,53 

Grupo Idoso     

320/08 85 M 178 75 

321/08 80 M 170 50 

323/08 66 F 165 65 

478/08 67 M 180 120 

482/08 71 F 155 40 

2786/08 68 M 165 60 

2787/08 86 M 165 65 

2789/08 76 F 162 70 

2790/08 89 F 155 66 

5981/08 79 F 160 65 

6042/08 71 M 180 75 

8354/08 79 F 160 40 

8356/08 83 M 180 110 

8358/08 81 M 165 80 

4411/09 91 F 150 45 

Média Grupo Idoso 78,1  166,0 68,4 

     

 FONTE: adaptado de FONTES RBV, 2011
1
. 
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O procedimento para obtenção dos espécimes inicialmente ocorreu com uma 

incisão biacromial atravessando a base do pescoço, onde foi dissecado cuidadosamente a 

parte superficial rebatendo a pele, tela subcutânea e músculo platisma, e todo o conteúdo 

do trígono anterior do pescoço bilateralmente, até a retirada do conteúdo do 

compartimento visceral do pescoço, permitindo a observação anterior da parte cervical da 

coluna vertebral. Sendo assim, localizou-se o arco anterior do atlas e dente do áxis, para 

então, com auxílio de osteótomo, bisturi e pinça anatômica desarticular os processos 

articulares e ressecar as inserções dos músculos nas vértebras. Esse procedimento 

possibilitou a retirada de um bloco entre a quarta e a sexta vértebras cervicais (C4-C6), 

incluindo os seus discos intervertebrais C4C5 e C5C6.  

 

Feito isso, a dissecação da parede ântero-lateral do abdome através de laparatomia 

longitudinal mediana foi realizada para se obter acesso à cavidade peritoneal. 

Sequencialmente foi realizada a celiotomia, afastamento do intestino delgado súpero-

lateralmente à direita, abertura do peritônio parietal posterior para acessar o 

retroperitoneo e, com dissecação minuciosa, foi feito o deslocamento da aorta e veia cava 

inferior, vasos ilíacos comuns, tronco simpático e ureteres, para assim se obter livre 

acesso anterior ao segmento lombossacral da coluna vertebral. Após a visualização da 

região alvo do estudo, a ressecção dos músculos e a osteotomia da asa do sacro foram 

realizadas a fim de se obter um bloco contendo da quarta vértebra lombar até a primeira 

vértebra sacral (L4-S1), juntamente com seus respectivos discos intervertebrais L4L5 e 

L5S1.  

 

Ao final da coleta, cada grupo (GJ e GI) foi constituído por 30 DIVs cervicais e 30 

DIVs lombares, que foram inicialmente avaliados macroscopicamente. 
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5.2 Análise macroscópica  

 

Esse tipo de análise fundamentou-se na revisão sistemática publicada por Kettler e 

Wilke em 2006
 44

. Estes autores testaram 22 escalas para degeneração discal do segmento 

lombar e 10 escalas para degeneração do segmento cervical, utilizando avaliação inter e 

intra-observador através dos índices estatísticos de Kappa e o Intraclass Correlation 

Coefficient. Muito embora esses pesquisadores tenham revelado que não existe uma 

escala específica para o segmento cervical de ampla confiabilidade, a escala morfológica 

criada pelo grupo de anatomistas canadenses liderado por J.P. Thompson (1990)
158

 foi 

eleita a mais confiável escala morfológica para ser utilizada em estudos sobre o DIV 

lombar, podendo também ser utilizada em estudos do segmento cervical, já que seus 

critérios não incluem nenhuma característica anatômica exclusivamente lombar (Tabela 

2).  

 

Na aplicação dessa escala são avaliadas quatro áreas do conjunto disco/corpo 

vertebral (NP, AF, placa vertebral e corpo vertebral), de acordo com os aspectos 

morfológicos. A graduação varia de 1 a 5 em ordem crescente de alterações encontradas 

em indivíduos, sendo 5 o maior grau de degeneração e 1 o menor. A avaliação ainda 

seguiu as recomendações referenciadas por Kettler e Wilke
157

, onde a pior classificação 

de um subgrupo justifica a inclusão deste disco em uma categoria geral mais 

deteriorada
92

. 
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Tabela 2 – Escala de Thompson para avaliação morfológica dos discos intervertebrais. 

Grau 
Núcleo Pulposo 

(NP) 

Anel Fibroso 

(AF) 

Placa Vertebral 

(PV) 

Corpo Vertebral 

(CV) 

I 
Proeminente, com 

aspecto gelatinoso 

Discretas 

lamelas fibrosas 

Espessura uniforme 

da cartilagem 

Margens 

arredondadas 

II 

Tecido fibroso e 

esbranquiçado 

perifericamente 

Material 

mucinoso entre 

as lamelas 

Espessura irregular 
Margens 

pontiagudas 

III 
Tecido fibroso 

consolidado 

Infiltração 

extensa de 

material 

mucinoso: perda 

da distinção AF 

e NP 

Defeitos focais na 

cartilagem 

Margens com início 

de condrófitos ou 

osteófitos 

IV 
Fissuras paralelas à 

PV 

Lacerações 

focais 

Extensão da 

fibrocartilagínea do 

osso subcondral: 

irregularidade e 

esclerose focal no 

osso subcondral 

Osteófitos < 2mm 

V 

Fissuras se 

estendendo através 

do NP e AF 

 Esclerose difusa Osteófitos > 2mm 

FONTE: adaptado de THOMPSON et al., 1990
158

. 

 

 

 

 

Sendo assim, os conjuntos vertebrais já no laboratório, foram seccionados no 

plano sagital mediano e avaliados segundo a graduação da escala de Thompson (Th)
158

 

ainda frescos (Figura 1).  
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FONTE: adaptado de FONTES RBV, 2011
1
. 

Figura 1 - Metodologia de análise macroscópica. Em  A observa-se a fotografia da vista 

superior do bloco vertebral lombar após a remoção. Ao lado pode-se observar a vista 

medial do bloco vertebral cervical em B, e lombar em C, após secção sagital mediana 

secção (linha amarela, A). Após realizada secção, os discos intervertebrais contidos neles 

foram examinados pela face medial a fim de se classificar o grau de degeneração segundo 

a escala de Thompson.  

 

 

 

5.3 Descalcificação dos espécimes 

 

Após fixadas em solução de formalina a 10% por pelo menos 72 horas, a metade 

direita dos discos intervertebrais foi descalcificada segundo um protocolo realizado em 

duas etapas. Assim,  inicialmente as peças foram imersas em solução de ácido 

etilenodiaminotetraacético (EDTA) 0,25M por 90 dias ininterruptos.  
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Findo esse período, realizou-se em cada espécime um corte paramediano, a fim de 

se obter uma fatia de aproximadamente 0,5 cm, contendo todas as estruturas discais no 

sentido ântero-posterior. Em seguida, os  DIVs foram segmentados, através de cortes 

frontais, nas partes anterior (A) e posterior (P), para os discos cervicais, e nas partes 

anterior (A), média (M - correspondente ao núcleo pulposo) e posterior (P) para os discos 

lombares. Com esse procedimento, obteve-se para cada cadáver de cada grupo (GJ e GI) 

10 peças identificadas como C4A e C4P; C5A e C5P; L4A, L4M e L4P; e L5A, L5M e 

L5P, que foram submetidas à segunda fase da descalcificação, por imersão em EDTA 

0,5M por 5 dias. A figura 2 ilustra as regiões delimitadas para a obtenção das partes dos 

discos intervertebrais.  

 

 

 

 

FONTE: adaptado de FONTES RBV, 2011
1
. 

Figura 2 - Metodologia de descalcificação dos espécimes e obtenção das peças (ou 

partes) de um disco intervertebral. Pode-se observar a face superior dos blocos vertebrais 

após a remoção. A linha amarela demonstra a orientação das secções pelo plano sagital 

mediano, ao qual foi utilizada para avaliação da escala de Thompson nos segmentos 

cervicais (A) e lombares (B). A linha verde representa o corte paramediano que foi 

limitante para retirada das peças, enquanto que a linha preta registra os cortes frontais que 

orientaram a separação das amostras em anterior e posterior nos discos cervicais (C4A e 

C4P; C5A e C5P) e anterior, média(*) e posterior nos disco lombares (L4A, L4M e L4P; 

e L5A, L5M e L5P). 
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5.4 Microscopia de luz 

 

As partes de cada disco, devidamente identificadas, foram colocadas em formas 

apropriadas, onde foi inserido o meio de inclusão biológico para congelamento (Tissue 

freezing medium®, Leica Microsystems, Wetzlar, Alemanha), sendo em seguida 

acondicionado em um criostato a -25
o
 Celsius (Leica Microsystems CM1850, Wetzlar, 

Alemanha - LAFACC). Após homogeneização do congelamento no criostato, os blocos 

foram submetidos a cortes sagitais semi-seriados de 10µm de espessura, alocados em 

lâminas previamente preparadas com 3-aminopropiltrietoxi-silano (Sigma Chemical, 

Saint Louis, MO, EUA).  

 

Secções realizadas em três cadáveres por grupo, escolhidos de maneira aleatória, 

foram submetidas à  técnica de coloração por hematoxilina e eosina para o estudo das 

características morfológicas gerais do tecido discal de acordo com as faixas etárias 

utilizadas. Estas lâminas foram desidratadas em série crescente de etanol e xilol e 

montadas com Permount (Mounting Medium, Fischer Scientific, SP15-500, Waltham, 

MA, EUA) e lamínula.  

 

Com intuito de proporcionar maior confiabilidade aos resultados, foi elaborada 

nessa etapa uma metodologia de mascaramento antecipadamente à fase de de reação 

imuno-histoquímica. Desta maneira, foi eleito um pesquisador do LAFACC, o qual não 

fazia parte desta pesquisa, para realizar dentro de cada grupo (GJ e GI) uma divisão 

aleatória e equitativa dos espécimes em 3 subgrupos. Esse critério impediu que o 

pesquisador principal do projeto identificasse o grupo ao qual pertencia o espécime, como 

também, a sua classificação na escala de Thompson. O procedimento foi mantido até o 

momento de análise dos dados para tratamento estatístico. 
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5.4.1 Técnica Imuno-histoquímica 

 

Com base em literatura específica
20,32,39,122

, foram selecionados 9 anticorpos, 

sinalizadores de estados fisiopatológicos de uma determinada estrutura, no caso da 

presente pesquisa, os DIVs. Esses anticorpos primários foram adquiridos por meio 

comercial através de empresas respeitadas no segmento de investigações biomédicas 

(Santa Cruz Biotechnology, Texas, EUA; Sigma-Aldrich, Saint Louis, EUA; R & D 

System, Minneapolis, EUA). Além disso, todo esse material biológico foi 

cuidadosamente selecionado, dentre as diversas opções existentes hoje, tendo chegado, ao 

final, apenas à escolha daqueles anticorpos com taxa de pureza superior à 95%, de acordo 

com os fabricantes.  

 

Segundo a bula disponibilizada por essas empresas, todos os anticorpos foram 

certificados com relação ao seu peso molecular através da espectrometria de massa ou da 

técnica de eletroforese (Western Blot). Ademais, para efetiva comparação imuno-

histoquímica e análise quantitativa, tomou-se especial atenção em selecionar anticorpos 

monoclonais contra-humano originados de uma única espécie, que no caso foi o rato, 

garantindo-se assim um único sistema de ligação com o anticorpo secundário. O 

detalhamento das características de cada anticorpo, código do fabricante, clone, diluição, 

substrato e forma de reconhecimento estão dispostos na (Tabela 3). 
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Tabela 3 - Características das moléculas e anticorpos primários utilizados no estudo. 

Substância Molécula (anticorpo) 

Sigla Nome 
Gene 

humano 
Peso da molécula Substrato/Função Fabricante 

Diluição 

alvo 

Detecção 

forma 

MMP-1 Colagenase-1 11q22.3 52kDa Degradação dos colágenos I, II e III. 

Santa Cruz® 

sc-21731 

 

1:50 Ativa 

MMP-2 Gelatinase A 16q13 72 e 63 kDa* 
Degradação dos colágenos IV, V, VII e X, além da 

gelatina 1. 

Santa Cruz® 

sc-71595 

 

1:50 
Latente e 

ativa 

MMP-3 Estromelisina-1 11q22.3 57kDa 

Degradação dos colágenos II, III, IV, V, X, 

proteoglicanas, elastina, fibronectina, laminina e 

ativar outras pró-MMPs. 

Santa Cruz® 

sc-80202 
1:50 Ativa 

TIMP -1 
Tissue inhibitor of 

metalloproteinases 

Xp11.3-

p11.23 
22kDa Inibidora da MMP-1, -2, -3 e -4. 

Santa Cruz® 

sc-80365 
1:50 

Latente e 

ativa 

IL-1 β Interleukin-1 β 2q13 31 e 17 kDa* 

Citocina reguladora da resposta imune e inflamatória. 

Atua na ativação de linfócito, T, B e de célula NK 

(natural killer). Importante na proliferação, 

diferenciação e apoptose. 

Santa Cruz® 

sc-130323 
1:50 

Latente e 

ativa 

TNF- α 
Tumor Necrosis 

Factor – α 
6p21.33 26 e 17 kDa* 

Citocina que modula respostas imunes e 

inflamatórias, além de estimular apoptose. 

Santa Cruz® 

sc-130349 
1:50 

Latente e 

ativa 

VEGF -A 

Vascular 

Endothelial 

Growth Factor 

6p21.1 21 e 42 kDa* 
Glicoproteína que atua especificamente no 

desenvolvimento de células endoteliais. 

Santa Cruz® 

sc-57496 
1:50 

Latente e 

ativa 

NGF- β 
Nerve Growth 

Factor – β 
1p22.1 27 e 13 kDa* 

Proteína neurotrófica relacionada com o 

desenvolvimento, suporte e diferenciação de 

neurônios sensitivos, simpáticos e periféricos, 

regulação positiva da axonogênese e de funções 

neuronais mediadas por dor e inflamação. 

Sigma 

Aldrich® 

N3279 

1:100 Ativa 

BDNF 

Brain-derived 

Neurotrophic 

Factor 

11p14.1 32 e 14 kDa* 

Proteína neurotrófica envolvida na axonogênese, 

crescimento dendrítico e de sinapses, manutenção de 

subpopulações neuronais e neuroplasticidade. 

R&D 

System® 

MAB248 

25µg/ml ou 

1:100 
Ativa 
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 Respeitando-se as características funcionais e biomoleculares dos anticorpos, em 

cada grupo experimental (GJ e GI), os mesmos foram incluídos em subgrupos 

específicos. (Tabela 4). 

 

 

Tabela 4 – Relação dos subgrupos experimentais e dos agrupamentos de anticorpos 

testados em cada um deles. 

Denominação Anticorpos GJ GI 
Número de 

espécimes  

Total de 

DIVs  

Subgrupo 1 
MMP -1, -2, -3 e 

TIMP-1 

5 

espécimes 

5 

espécimes 
n=10 

40 DIVs 

Subgrupo 2 IL-1β, TNF-α, VEGF 
5 

espécimes 

5 

espécimes 
n=10 

40 DIVs 

Subgrupo 3 BDNF e NGF-β 
5 

espécimes 

5 

espécimes 
n=10 

40 DIVs 

 
Total espécimes 15 15 n=30 

120 

DIVs 

 

 

O método imuno-histoquímico selecionado foi o indireto, para se conferir 

específica imunoexpressão, utilizando-se da detecção do polímero HRP (horseradish 

peroxidase – EnVision Flex, K8012, DAKO, Carpinteria, EUA). Com relação a essa 

decisão, o método de detecção avidina–biotina não foi optado pelo fato da avidina ser 

uma glicoproteína com ponto isoelétrico específico, o que a deixa propensa a executar 

ligações não específicas aumentando os artefatos da técnica. Além disso, o reagente 

ligante presente no kit comercial utilizado (EnVision, Dako), é capaz de amplificar a 

visualização do anticorpo primário em torno de 4-5 vezes
159

, facilitando a ligação do 

anticorpo secundário. Sendo assim, esses elementos formam um complexo de alta 

afinidade de maneira específica através de ligação não-covalente
159,160

. Essa escolha foi 

deveras importante, pois nos trabalhos consultados pôde-se constatar a característica 

tênue da imunoexpressão dessas moléculas no tecido discal
20,32,39,122

.  

  

O protocolo foi adaptado de pesquisas prévias
14,20,148

 e de informações técnicas do 

fabricante
159

. Desta maneira, todos os experimentos foram agrupados por anticorpo 

primário, impedindo assim a contaminação cruzada dos tipos diferentes de anticorpo.  
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Durante todas as reações foram realizados dois controles negativos por 

experimento (por anticorpo): um controle duplo-negativo (sem anticorpo primário nem 

secundário, doravante aqui denominado 00) e um controle simples-negativo (apenas sem 

anticorpo primário, denominado 0AC2). Desta maneira, pode-se controlar o experimento 

para marcação de fundo (ou background), como também o estudo de alguma marcação de 

outra natureza que por ventura pudesse ocorrer. No controle duplo-negativo foi 

investigado fatores inespecíficos de marcação (por exemplo, presença de peroxidase 

endógena ou superexposição ao cromógeno), enquanto que o controle simples negativo se 

investigou a marcação inespecífica pelo anticorpo secundário (que seria a mais 

semelhante à marcação real pelo anticorpo primário). Estas etapas foram especialmente 

importantes quando da quantificação da marcação.  

 

Em virtude da utilização de cadáveres humanos, fixados em formalina e estudados 

após descalcificação e cortes de congelamento, infelizmente não existe possibilidade de 

se reproduzir um controle positivo ótimo. Até mesmo na literatura é difícil achar o padrão 

ou detalhamento das imunomarcações dessas moléculas, o que configurou trabalho 

adicional no projeto piloto para se estabelecer o protocolo experimental. Os trabalhos 

publicados pelo grupo inglês orientado por JA Hoyland são os que mais se aproximam do 

observado em experimento
20,36,114

. 

 

A técnica foi executada em dois dias denominados etapa 1 e 2. Sendo assim, na 

etapa 1 as lâminas foram acondicionadas em câmara úmida, lado-a-lado e equalizadas em 

temperatura ambiente, procedendo-se a primeira lavagem com solução de tampão fostato-

salino Tris-PBS (phosphate buffered saline) com Tween 20 (20x, diluído em 1:20) em pH 

7,6 por 5 minutos, para em seguida bloquear a peroxidase endógena do tecido com 

solução específica (PBS com peróxido de hidrogênio, 15mmol/l de azida de sódio (NaN3) 

e detergente por 10 minutos) seguido de lavagens em Tris-PBS (3 x 3 minutos). Em 

destaque, segundo o fabricante (DAKO), essa solução de bloqueio dispensa outros 

bloqueios, como por exemplo o preparado para bloquear resíduos formólicos. 

 

Logo após foi realizado o desmascaramento antigênico (pré-tratamento) com 

solução de pepsina a 0,4% em HCl (ácido clorídrico) a 0,01N por 30 minutos, por se 

tratar de material previamente formolizado. Em seguida procedeu-se com lavagens em 

Tris-PBS e incubação do soro de cabra (1,5% diluído em PBS) por 60 minutos. O soro de 
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cabra foi adotado por ser tratar do modelo animal utilizado para produção do anticorpo 

secundário; sendo assim, essa fase evita ligação inespecífica do anticorpo secundário. 

Desta maneira, as amostras foram incubadas com anticorpos primários, respeitando a sua 

disposição no subgrupo determinado sendo, no final da primeira etapa, armazenados em 

refrigerador a 4º C por pelo menos 12 horas.  

 

No etapa 2 essas lâminas foram lavadas com Tris-PBS para possibilitar a 

incubação de solução para específica ligação com o anticorpo secundário (LINKER) por 

30 minutos, com ulterior lavagem. Para identificação do complexo antígeno-anticorpo foi 

feita a incubação por 20 minutos da solução de peroxidase HRP, no qual consistia de 

dextran (polissacarídeo como principal substrato), anticorpo secundário produzido em 

cabra e peroxidase HRP. Ao final foi realizada a etapa de revelação das marcações com 

incubação do cromógeno por 1 minuto em 3,3’ diaminobenzidina (DAB) e lavagem em 

Tris-PBS 3 x 2 minutos. Sendo assim essas lâminas passaram por uma desidratação em 

série crescente de etanol (EtOH 95% 2x5min; EtOH 100% 2x5min) e xilol (2x5min), para 

serem montadas com Permount (Mounting Medium, Fischer Scientific, SP15-500, 

Waltham, MA, EUA) e lamínula. 

  

 

5.4.2 Análises qualitativa e quantitativa 

 

 A análise qualitativa foi procedida em microscópio convencional, trinocular e de 

bancada (Olympus AX70, Tókio, Japão – Departamento de Morfologia da Universidade 

Federal do Espírito Santo), acoplado a um sistema digital de aquisição de imagem 

(câmera ERc 5s e Axiovision 6.3, Carl Zeiss, Jena, Alemanha - UFES). Os aspectos 

morfológicos gerais do tecido foram analisados com as amostras coradas em HE e por 

método comparativo entre GJ e GI.  

  

 As lâminas que sofreram reação imuno-histoquímica foram analisadas seguindo o 

observado na literatura
19,37,161

 e por método comparativo para detectar as seguintes 

características (Figura 3): 

1) Localização da marcação na célula; 

2) Localização da marcação na estrutura discal;  

3) Proximidade com lesões histológicas. 
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Figura 3 - Representação da análise qualitativa. Observar em A a imunoexpressão no 

citoplasma da célula localizada na placa vertebral e a densidade de células no campo de 

estudo. Nota-se em B aglomerado celular demonstrando imunopositividade próximo a 

fissura ou fenda (*). Verificar em C a imunoexpressão de VEGF nas células localizadas 

profundamente no arranjo ou trama fibro-colágena do DIV. Em D percebe-se a marcação 

citoplasmática e também na matriz extracelular de TIMP-1.  

  

 

 

 A metodologia da quantificação (análise quantitativa) consistiu na obtenção de 

10 fotomicrografias apenas em campos ou áreas imunopositivas, entrentanto, sujeito ao 

acaso de obtenção dessas áreas, sob objetiva de 100x, de cada peça (item 5.3), de acordo 

com as seguintes etapas:  
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1) As imagens foram acessadas  no programa computacional denominado ImageJ 1.44 

(National Institutes of Health, Estados Unidos, disponível em http://rsbweb.nih.gov/ij/);  

 

2) Foi realizada uma separação da imagem em três canais de cor RGB (red-green-

blue), sendo assim um canal escolhido com maior distinção entre a marcação e o 

fundo/artefato, gerando assim uma imagem em tons de cinza; 

 

3) Na sequência, foi estabelecido o valor mínimo (threshold) para constituir marcação 

positiva;  

 

4) O programa responde, após essa determinação, com um valor em termos de 

percentual de área marcada para aquela imunoexpressão conferida no valor mínimo.  

 

 

A Figura 4 ilustra passo-a-passo as etapas do processo de quantificação. 

 

 

 

 

http://rsbweb.nih.gov/ij/
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Figura 4 – Representação esquemática das etapas do protocolo de quantificação da 

imuno-histoquímica. 

 

 

 

 

 Foram ainda fotomicrografadas e avaliadas as lâminas dos controles 00 e 0AC2 

por cadáver e reação, para que houvesse modo de contabilizar também o artefato de fundo 
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gerado pela técnica imuno-histoquímica (controle duplo-negativo) e por eventual 

marcação inespecífica do anticorpo secundário (controle simples-negativo).  

 

 Ao final do protocolo de quantificação aproximadamente 10.800 medidas foram 

realizadas para obtenção da porcentagem de área da imunoexpressão (Anexo A). 

 

 

5.5 Tratamento estatístico 

 

A metodologia estatística foi conduzida sob nível de significância de 0,05
 48

. Os 

dados tratados estatisticamente foram: idade, graduação da escala de Thompson, e 

porcentagem da área marcada na imuno-histoquímica. Decidiu-se adotar testes 

paramétricos com variáveis contínuas, como o teste T de Student ou ANOVA (Analysis of 

Variance), para se obter maior rigor científico, já que com exceção da escala de 

Thompson, todas as outras variáveis são de natureza contínua, porém, podendo-se obter 

valores extremos (Anexo B). 

 

 Para análises simples, envolvendo apenas dois grupos (idade, parâmetros 

antropométricos e análise da área marcada quando comparando GJ contra GI ou entre 

segmentos), foi utilizado o teste T de Student. As análises de área marcada dentro de cada 

setor discal, por outro lado, envolveram comparações entre 4 ou 5 variáveis, de acordo 

com o segmento: os 2 controles negativos e setores anterior, posterior e, no caso do 

segmento lombar o segmento médio também. Assim, foi utilizado ANOVA como teste 

paramétrico ideal seguido, em caso de diferença significativa, do teste de Tukey para 

localizar a diferença entre os grupos. Por se tratar de variável ordinal, no caso da 

graduação de Thompson, foi utilizado o teste de Mann-Whitney com os demais 

parâmetros mantidos conforme supracitado (Anexo B). 
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6 RESULTADOS  
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6.1 Análise da amostra  

 

 Com relação ao tratamento estatístico das características antopométricas dos 

indivíduos dos grupos GJ e GI, não foram avaliadas as variáveis idade e sexo; esta,  por 

ser passível de viés de seleção, já que o gênero masculino é mais suscetível a mortalidade 

na faixa etária jovem.  

 

 Ao se analisar os fatores altura e peso, muito embora os indivíduos do GI tenham 

demonstrarado uma tendência para menor altura, não foi verificada diferença estatística 

entre os grupos (p = 0,055). (Tabela 1 e Figura 5). 

 

 

 
 

FONTE: adaptado de FONTES RBV, 2011
1
 

Figura 5 - Gráficos das variáveis antopométricas tratadas estatísticamente entre GJ e GI. 

Não se observa diferenças estatísticas entre os grupos experimentais (A, altura e B peso). 

Barras horizontais demonstram as médias, as quais também podem ser observadas na 

Tabela 1.  
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6.2 Análise macroscópica 

 

 Todos os DIVs (n = 120) foram diagnosticados segundo Thompson et al.
158

 

(Anexo C), uma vez que todos os graus e elementos constantes dessa classificação foram 

indentificados nos espécimes estudados. As Figuras 6 e 7 demonstram claramente essa 

análise. Desta forma, foi possível distinguir nas amostras, desde uma pequena 

proeminência do NP ou a diminuição/indistinção AF/NP, até a esclerose difusa e fissuras 

entre o AF e NP. Uma relação geral sobre o número de discos classificados segundo essa 

observação está na Tabela 5. 

 

 

Tabela 5 – Distribuição dos espécimes dos grupos Jovem e Idoso, diagnosticados de 

acordo com a escala de Thompson. 

 

 

Graduação Thompson 
GJ GI 

Cervical Lombar Cervical Lombar 

Thompson 1 2 6 0 0 

     

Thompson 2 11 7 3 5 

     

Thompson 3 9 10 4 4 

     

Thompson 4 7 7 6 9 

     

Thompson 5 1 0 17 12 

     

Total de discos 60 60 
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FONTE: adaptado de FONTES RBV, 2011
1
. 

Figura 6 –Demonstração fotográfica dos diferentes graus de Thompson nos blocos 

vertebrais cervicais do GJ e GI. Não foram encontrados discos grau 1 no GI.
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FONTE: adaptado de FONTES RBV, 2011
1
. 

Figura 7 – Demonstração fotográfica dos diferentes graus de Thompson nos blocos 

vertebrais lombares do GJ e GI. Não foram encontrados discos grau 5 no GJ e grau 1 no 

GI. 
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 Os discos cervicais do GI concentraram-se na graduação 5 (57%), enquanto que 

no GJ, a maioria dos espécimes dessa região (67%) concentrou-se nas graduações 2 e 3. 

Em relação aos discos da região lombar, foi evidente o predomínio das graduações 4 e 5 

(70%) nos espécimes do GI, enquanto que o GJ exibiu prevalência nas graduações 2 e 3 

(57%). Deve-se ressaltar, a distribuição de espécimes na graduação 4, onde se observa 

uma equivalência entre os grupos e as regiões, ou seja, de  23 a 25% das amostras. 

 

 

 Ao se analisar a degeneração discal entre os DIVs da mesma região vertebral (por 

exemplo, entre C4C5 e C5C6), não foram verificadas diferenças estatísticas na região 

cervical (GJ: p=0,572; GI: p=0,836), nem lombar (GJ: p=0,731; GI: p=0,844). Assim, 

observou-se que a classificação é similar, ou em progressão/regressão pari passu. Apenas 

5% dos DIVs (6 de 120) ascenderam ou descenderam em duas classificações; ou seja,  os 

espécimes 2781 (GJ), 321 (GI) e 478 (GI) da região  lombar (Anexo C). 

 

 

 

 Sendo assim, as principais comparações foram feitas agrupando-se os discos por 

região, o que permitiu identicar que os discos do GI são significativamente mais 

degenerados que os do GJ (Figura 8). A diferença média de idade entre os indivíduos do 

GJ e do GI (45 anos), foi o fator principal de ampliação na classificação degeneração para 

os segmentos cervical e lombar (1,4 e 1,3 pontos, respectivamente) (Anexo C).  

  



107 
 

FONTE: adaptado de FONTES RBV, 2011
1
. 

Figura 8 – Gráficos demonstrando a média ± desvio padrão do grau de degeneração nas 

regiões e grupos avaliados. Observar que os discos do GI são significativamente mais 

degenerados que os do GJ, tanto na região cervical quanto no lombar.  
 

 

 

 

 

6.3 Análise microscópica 

  

 A realização do mascaramento (item 5.4), divisão dos grupos em subgrupos 

seguindo as suas faixas etárias, e a segmentação dos anticorpos a serem testados (item 

5.4.1), permitiu dividir e sistematizar a amostra, além de evitar viés de resultado pelo 

observador quando da aquisição dos dados qualitativos e quantitativos. Tal procedimento 

foi mantido até a análise dos resultados. Na Tabela 6 estão listados, em números 

sequenciais, quais espécimes foram selecionados como participantes de cada subgrupo e 

respectivos anticorpos testados. Deve-se ainda, ressaltar que, comparativamente ao 

Anexo A, os espécimes foram aleatoriamente divididos nos subgrupos, respeitando-se a 

faixa etária.  
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Tabela 6 – Alocação dos cadáveres e anticorpos nos subgrupos experimentais. 
Subgrupo  1 Subgrupo 2 Subgrupo 3 

MMP-1, -2, -3 e TIMP-1 IL-1β, TNF-α e VEGF NGF-β e BDNF 

GJ GI GJ GI GJ GI 

1) 314 6) 2786 11) 2788 16) 321 21) 300 26) 320 

2) 6040 7) 2787 12) 11250 17) 323 22) 479 27) 478 

3) 9386 8) 5981 13) 1767 18) 8354 23) 2780 28) 482 

4) 4410 9) 6042 14) 5050 19) 8356 24) 2781 29) 2789 

5) 4413 10) 4411 15) 5091 20) 8358 25) 11243 30) 2790 

 

  

 Isto posto, a critério de organização, optou-se por descrever os resultados 

microscópicos em aspectos morfológicos e imuno-histoquímicos. 

 

 

 

6.3.1 Morfologia 

 

 

 Em linhas gerais, os espécimes alocados nos subgrupos 1, 2 e 3  demonstraram 

características relacionadas ao grau de degeneração de seus discos, e não em decorrência 

da idade. Em todos os espécimes pode-se observar os elementos constituintes do disco, 

tais como a placa vertebral, o arranjo fibrocolágeno e a região de transição entre essas 

duas (Figura 9).  
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FONTE: adaptado de FONTES RBV, 2011
1
. 

Figura 9 - Fotomicrografias de discos intervertebrais corados por hematoxilina e eosina. 

Observar em A e E as regiões distintas do tecido discal: (*) Placa Vertebral; (**) Arranjo 

fibro-colágeno; (***) área de interseção PV/arranjo fibro-colágeno. 
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 Entretanto, dentre os grupos estudados, algumas diferenças puderam ser 

observadas. Foram detectados aglomerados de células (Figura 15, E), proliferação do 

componente cartilagíneo hialino (Figura 13, B) e adensamento das fibras colágenas 

(Figura 11, C), que se apresentaram mais expressivos no segmento cervical. Com relação 

à diferenciação entre os grupos, os espécimes do GI caracterizaram-se por exibir células 

com dimensões variadas, com aspecto alongado ou irregular e distribuídas de maneira 

esparsa; aglomerados também foram identificados, constituídos por células de menor 

diâmetro (Figura 12, E; Figura 16, E; Figura 12, comparar A e B; Figura 17, comparar 

A e B).  

  

 Mesmo com morfologia bem preservada, os DIVs com graduação de Thompson 2, 

independentemente do grupo etário ou do segmento, exibiram uma ou outra característica 

compatível com processo de degeneração, como pode ser observado na figura 9, letra C, 

um adensamento de fibrilas colágenas e proliferação do componente cartilagíneo. 

 

 

6.3.2 Imuno-histoquímica 

 

 A fim de ratificar os resultados obtidos com essa metodologia, analisou-se 

inicialmente os controles, que não exibiram marcação anômala, muito embora tenha-se 

observado pouco artefato de técnica de fundo, tanto nos experimentos com ausência dos 

dois anticorpos (primário e secundário, 00), quanto naqueles onde se omitiu apenas o 

anticorpo primário (0AC2) (Figura 18, F). 

 

 Desta forma, a metodologia empregada permitiu evidenciar com precisão, tanto 

nos espécimes da região cervical como nos da lombar, o perfil das moléculas 

responsáveis pelo processo inflamatório, angiogênico, axonogênico e de remodelamento 

da matriz extracelular, como pode ser comprovado nas Figuras 10 a 18. 
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6.3.2.1 Aspectos qualitativos 

  

 Respeitando os diferentes subgrupos (subgrupo 1, 2 e 3), no mesmo espécime, 

nem sempre a marcação foi detectada em todos os setores de um determinado DIV, 

sobretudo nos subgrupos 2 e 3.  

 

 A marcação mais frequente foi detectada no citoplasma das células do DIV 

(Figura 10, B) e, em alguns casos, também na membrana plasmática (Figura 11, D). No 

AF, tanto na região anterior quanto na posterior, a localização, no eixo sagital, 

apresentou-se mais próxima do NP do que dos ligamentos longitudinais 

 

 Dentre as regiões da estrutura discal dispostas no eixo longitudinal (PV, interseção 

PV/arranjo fibro-colágeno (AFC), e AFC ou NP) (Figura 9), a prevalência de detecção 

imuno-histoquímica foi na interseção PV/AFC dos setores discais (Figura 14, D no NP; 

Figura 16, A no AF posterior, B no AF anterior e D no NP). Comparativamente às 

demais proteínas, a detecção do NGF-β e BDNF era profunda no eixo longitudinal (mais 

relacionada ao AFC), e difundida no eixo sagital, sendo detectadas tanto nas regiões  

média e central do DIV, como no LLA e no LLP (Figura 18, B). 

  

 A expressão dessas moléculas foram também detectadas em grupos isógenos 

mergulhados no AFC (Figura 10, E; Figura 11, B); na matriz extracelular (Figura 13, 

A; Figura 14, B, Figura 15, B); em regiões de remodelamento da PV (Figura 11, E; 

Figura 12, A e E) e do AFC (Figura 12, B), e próximo às lesões em fenda ou fissura do 

tecido discal (Figura 12, B; Figura 13, E; Figura 14, A e E; Figura 15, A; Figura 16, 

E; Figura 17, B e E).  

 

 Assim, no geral, o GI exibiu, principalmente nos discos lombares, características 

de degeneração mais evidentes do que o GJ, devido à imunoexpressão de citocina na 

MEC, e em células próximas às regiões com lesões teciduais (em fissura ou fenda) e de 

remodelamento. Quando presentes no GJ, essas características foram detectadas 

predominantemente nos discos cervicais. 
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Figura 10 - Fotomicrografias de imuno-histoquímica para MMP-1 na PV (A-D, F) e AFC (E) de 

DIVs. Observar a marcação citoplasmática (A, B e D) e o grupo isógeno (E), bem como a 

ausência de marcação nos controles (C e F).  
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Figura 11 - Fotomicrografias de imuno-histoquímica para MMP-2 na PV (A, C, E, F), na 

interseção PV/AFC (B) e AFC (D) de DIVs. Observar a imunomarcação no citoplasma 

com aspecto granulado (A), na membrana (B, D) e em área de remodelamento da MEC 

(E). (C e F: ausência de marcação nos controles). 
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Figura 12 - Fotomicrografias de imuno-histoquímica para MMP-3 na interseção PV/AFC 

(A, B, C, D, F) e PV (E) de DIVs. Observar a imunomarcação no citoplasma das células 

em área de remodelamento da MEC (A, E) e próximo a fissuras (B). Comparar a 

morfologia da célula entre (B) e (A). (C e F: ausência de marcação nos controles). 
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Figura 13 - Fotomicrografias de imuno-histoquímica para TIMP-1 no AFC (A), na PV 

(C, D, F) e na interseção PV/AFC (B, D) de DIVs. Notar a imunomarcação na MEC (A), 

no citoplasma das células (A, B, D, E) e próximo a fissura (E). (C e F: ausência de 

marcação nos controles). 
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Figura 14 - Fotomicrografias de imuno-histoquímica para IL-1β na interseção PV/AFC 

(A, C, D, E, F) e na PV (B) de DIVs. Observar a imunomarcação em citoplasma e 

membrana plasmática das células (A, B, D), na MEC (B), e próximo a fissuras (A, E). 

Comparar a morfologia da célula (A, D). (C e F: ausência de marcação nos controles). 
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Figura 15 - Fotomicrografias de imuno-histoquímica para TNF-α na interseção PV/AFC 

(A, B, E) e na PV (C, D, F) de DIVs. Verificar a imunoexpressão em células próximas a 

fissura (A), na MEC (B) e aglomerado celular (E). (C e F: ausência de marcação nos 

controles). 
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Figura 16 - Fotomicrografias de imuno-histoquímica para VEGF na interseção PV/AFC 

(A, D, E) e na PV (B, C, F) de DIVs. Notar a imunoexpressão no citoplasma da célula (B, 

D), em grupos isógenos (A) e próximo a fenda (E). (C e F: ausência de marcação nos 

controles). 
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Figura 17 - Fotomicrografias de imuno-histoquímica para NGF-β na PV (A) e na 

interseção PV/AFC (B, C, D, E, F) de DIVs. Observar a marcação no citoplasma e 

membrana de células (A, B, D), e próximo a fissuras (B, E). Comparar a morfologia das 

células (B, E). (C e F: ausência de marcação nos controles). 



128 
 

 



129 
 

 

 
 

Figura 18 - Fotomicrografias de imuno-histoquímica para BDNF na interseção PV/AFC 

(A, C, D, E), no LLP (B) e na PV (F) de DIVs. Verificar a marcação em grupos isógenos 

(A, D), no LLP (B) e citoplasma e membrana de células (E), e próximo a fissuras (B, E). 

Comparar a morfologia das células (B, E). (C, F: ausência de marcação nos controles). 
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6.3.2.2 Aspectos quantitativos 

 

 As figuras 19 e 20 ilustram a quantificação média de todas as moléculas, nos 

discos cervicais e lombares dos grupos GJ e GI, contidos no Anexo D.  

  

 Em uma análise geral de todos os espécimes, tanto de GJ como de GI, muito 

embora não avaliado estatisticamente, as moléculas que mais se expressaram foram a 

MMP-2, -3, IL-1α, VEGF e NGF-β. 

 

 

Figura 19 - Representação gráfica da quantificação imuno-histoquímica nas regiões 

cervicais anterior (A) e posterior (B) dos grupos GJ e GI. Destaque para as moléculas de 

MMP-2, -3, IL-1α, VEGF e NGF-β.  
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Figura 20 - Representação gráfica da quantificação imuno-histoquímica nas regiões 

lombares anterior (A), médio (B) e posterior (C) dos grupos GJ e GI. Destaque para as 

moléculas de MMP-2, -3, IL-1α, VEGF e NGF-β.  
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 Assim, comparando-se os grupos experimentais e a quantidade de imuno-

marcação, verifica-se que na região cervical do GJ a MMP-1 e o TIMP-1 foram os mais 

detectados (Anexo D); as demais predominaram nos discos do GI (Figura 19). Na região 

lombar, todas a moléculas expressaram-se prevalentemente no GI, com exceção do 

BDNF; este, maior no GJ (Figura 20).  

  

 As comparações estatísticas realizadas em GJ e GI, entre os setores discais 

(cervicais anterior e posterior; lombares anterior, médio e posterior), permitiram 

verificar que não houve diferenças entre os grupos no setor anterior cervical, relativas à 

expressão de MMP-1, TIMP-1 e citocinas pró-inflamatórias (IL-1β e TNF-α). A maior 

expressão de MMP-2, -3, VEGF, NGF-β e BDNF nesse setor, foi detectada no GI. 

  

 No setor posterior cervical, com exceção de  MMP-2, com maior expressão no GJ 

(embora muito próximo do limiar estatístico estabelecido), detectou-se equivalência das 

demais moléculas entre os grupos. 

  

 Na região lombar todos os remodeladores da MEC, seu inibidor (TIMP-1) e o 

VEGF, foram significativamente mais expressos no GI em todos os setores (anterior, 

médio e posterior), com exceção de TIMP-1, que não revelou diferença, apenas no setor 

anterior para com o GJ. Relativamente às citocinas pró-inflamatórias, a IL-1β foi 

detectada em maior quantidade no setor anterior de GI; o TNF-α  no setor posterior de 

GI e anterior de GJ. No setor médio não houve diferença entre GJ e GI. 

  

 Com relação à expressão das neurotrofinas nessa região, os resultados foram 

divergentes, ou seja, o NGF-β destacou-se significativamente no setor médio do GI, 

enquanto que a expressão de BDNF foi maior no setor posterior do GJ.  
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Figura 21 - Representação gráfica da análise estatística dos remodeladores da matriz 

extracelular MMP-1 (A), MMP-2 (B), MMP-3 (C) e TIMP-1 (D). Observar, entre os 

grupos e regiões, as diferentes expressões.  
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Figura 22 - Representação gráfica da análise estatística dos agentes pró-inflamatórios e 

angiogênico: IL-1β (A), TNF-α (B) e VEGF (C). Notar as diferentes expressões entre os 

grupos e regiões.  
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Figura 23 - Representação gráfica da análise estatística das neurotrofinas NGF-β (A) e 

BDNF (B). Notar as diferentes expressões nos grupos e regiões, com destaque  para o 

NGF-β no setor médio do GI.  
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7 DISCUSSÃO
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 Embora alguma das abordagens da presente pesquisa possam ter sido relatadas em 

publicações acerca do tema
20,28,31,32,133,163

, o material, a metodologia  e os tipos de análises 

aqui empregadas permitiram a obtenção de dados ainda não relatados sobre as 

características do envelhecimento normal dos DIVs.  

  

 De fato, comparar regiões diferentes da coluna vertebral humana, quer seja sob o 

aspecto morfológico como funcional, entre indivíduos jovens e idosos, assintomáticos, 

delineando o perfil de moléculas apontadas na literatura como características da doença 

degenerativa discal, é ainda assunto inédito. 

  

 A maior parte da literatura pertinente utiliza espécimes doentes, portanto 

sintomáticos, obtidos em cirurgias de hérnia discal (protrusão, extrusão e 

sequestro)
23,37,124,133,156

; espondilólise/espondilolistese
28,39

; escoliose
161

 e 

cervicalgia/lombalgia (dissectomia)
22,123,153,164

. Trabalhos que relacionam indivíduos 

sintomáticos x assintomáticos admitindo esses últimos como controle normal, exibem um 

número menor desses espécimes, por serem de origem cadavérica
20,22,31,36

. 

  

 Relativamente às regiões da coluna, bem como à idade, muitos estudos são 

realizados utilizando apenas os diferentes níveis da região lombar e com faixa etária 

variando entre a primeira e a nona décadas de vida
19,25,32,39,85,95,97

, sendo reduzido o 

número de trabalhos relacionando análises estruturais simultâneas entre discos 

assintomáticos cervicais e lombares, com o decorrer da idade
13,79,163,165–167

. Além disso, 

exceto  Scott et al.
79

 e Weiler et al.
163

 que utilizaram espécimes obtidos de cadáveres, as 

demais pesquisas avaliaram indivíduos vivos, assintomáticos, empregando a  RNM.  

  

 A interpretação para esse fato pode estar relacionada aos seguintes erros, ou 

limitações: a habitual extrapolação de dados obtidos em DIVs lombares para os DIVs 

cervicais, induzindo à falta de interesse dos cientistas por essa região
7,8,168

; a complicada 

tarefa de se avaliar discos com estrutura sabidamente diferente
1
; a ausência de uma escala 

de avaliação confiável capaz de abranger, simultaneamente, as características das duas 

regiões
97,157

 e, por último e atual no campo da Anatomia Humana, a escassez cada vez 

maior de material humano para a realização de estudos em laboratório.  
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 Essa última assertiva, que dificulta sobremaneira a obtenção e a sistematização de 

espécimes para a realização de estudos morfológicos nos mais diferentes níveis 

(macroscópicos, ultra-estruturais, imuno-histoquímicos e bioquímicos), mormente em 

indivíduos assintomáticos, não constituiu empecilho para a presente pesquisa, uma vez 

que estes, obtidos do Serviço de Verificação de Óbitos da Capital (SVOC/São Paulo), 

foram previamante coletados e organizados em um protocolo com número suficiente que 

permitisse análises comparativas importantes entre os grupos etários aqui estudados
1
. 

  

 Todavia, mesmo considerando-se falhas no protocolo relativas à entrevista com os 

familiares, com eventual omissão de episódios de cervicalgia ou lombalgia,  pode-se 

admitir que o material cadavérico aqui utilizado, constitui-se numa alternativa de muita 

importância para pesquisar a degeneração discal em indivíduos "presumivelmente 

assintomáticos".  

  

 Neste caso específico, o termo presumível deve ser considerado, pois a única 

maneira de se evitar tal viés, seria a elaboração de um programa institucional com o 

cadastramento de pessoas de maneira prospectiva, onde esses indivíduos, além de 

fornecerem dados precisos acerca da não manifestação de dores ou procedimentos na 

região da coluna vertebral, concordassem em participar de estudos dessa natureza após o 

óbito. 

 

 Mesmo investigando uma população presumivelmente assintomática, todos os 

graus de degeneração foram diagnosticados, tendo sido verificadas em indivíduos jovens 

características macroscópicas capazes de atribuir-lhes as graduações 4 e 5 de Thompson, 

muito embora a predominância tenha sido entre 2 e 3. Tais espécimes foram assim 

classificados dada a presença de fissuras e/ou osteófitos adjacentes, sendo raro, 

entretanto, a presença de esclerose total. Essas observações foram previamente relatadas 

como alterações degenerativas comuns em indivíduos assintomáticos
163,165,167,169–171

. O 

reduzido número de espécimes do GJ que receberam a classificação 1 de Thompson 

(8/60), também reforça essa afirmação. Dessa forma, não se pode assumir como sendo 

"normal" ou com ausência de degeneração, um DIV oriundo de cadáveres ou dito 

assintomático, como preconizado por autores como Freemont et al., Purmessur et al. e 

Uchiyama
18,20,140

. 
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O fator etário efetivamente determinou alterações estruturais compatíveis com 

degeneração nos DIVs do GI, uma vez que praticamente a metade deles (29/60) exibiu o 

grau 5 na escala de Thompson. A principal diferença entre DIVs do GJ e GI claasificados 

no mesmo grau de degeneração, é que enquanto nesse último há tendência ao 

colabamento, o GJ exibe aspecto mais preservado do seu arranjo estrutural. Esse tipo de 

correlação foi implementado em nosso meio por Fontes
1
, utilizando-se dos mesmos 

espécimes aqui avaliados.  

 

Uma observação que merece ser destacada, foi o número equivalente de 

indivíduos de ambos grupos classificados com grau 4, permitindo sugerir que essa 

elevada ocorrência no GJ possa estar relacionada ao maior número de indivíduos do sexo 

masculino (11/15) comparativamente ao GI (8/15), fator que levou os indivíduos jovens a 

apresentarem uma "tendência" ao maior peso (p = 0,056). Reforçam essa teoria, os 

trabalhos que demonstram que quanto maior a carga sobre os condrócito que já exibe 

aspectos degenerativos, mais estimulada será a via catabólica no disco (produção de 

MMP-3, -13 e ADAMTS-4)
119,172,173

.  

 

Considerando-se que, quanto ao gênero avaliado na presente amostra, muito 

embora tenha ocorrido uma equivalência entre o número de indivíduos do sexo masculino 

e feminino no GI, há um nítido predomínio de indivíduos do sexo masculino no GJ, uma 

fase da vida onde o homem está mais susceptível a ações do meio externo (carregar peso, 

exercício extenuante e postura incorreta). Esse fato pode ter colaborado para a obtenção 

de amostras com grau mais degenerado no GJ, o que não necessariamente corrobora com 

boa parte dos estudos onde a amostra é predominantemente do sexo masculino, uma vez 

que os espécimes cirúrgicos foram obtidos de indivíduos sabidamente 

sintomáticos
15,86,92,95,97,113,123,172

. 

 

Quando avaliada tanto intra como inter-segmento, a degeneração discal exibe um 

padrão homogêneo, o que corrobora com as descrições em  trabalhos recentes utilizando 

tanto cadáveres como indivíduos vivos
13,163,165,167

. Tal assertiva pode ser comprovada 

quando se analisa minuciosamente os graus de degeneração dos DIVs (Anexo C),onde se 

comprova que a uniformidade é tal, que não é incomum um determinado espécime 

apresentar o mesmo grau nos 4 DIVs (8/30). Desta forma, Okada et al.
165

 também 

observaram essa homogeneidade ao compararem com o uso de RNM discos cervicais de 
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indivíduos assintomáticos, com pacientes submetidos a cirurgia de hérnia de disco 

lombar, demonstrando maior degeneração nos discos cervicais destes últimos.  

 

Os dados aqui apresentados relativos à homogeneidade, não permitem concordar 

com alguns trabalhos que sugerem ser o fator genético determinante no processo 

degenerativo
163,174,175

, a não ser de forma pontual. Os subsídios morfológicos apontam, 

isso sim, para fatores sistêmicos adquiridos, como desequilíbrio biomecânico entre DIVs 

e processo articulares
176

 e citocinas pró-inflamatórias
131,177

, as quais serão discutidas 

adiante.  

 

A análise macroscópica da amostra estudada revelou que, em ambos os grupos, a 

região cervical exibiu grau de degeneração relativamente maior (acentuando-se para o 

GI), o que pode estar relacionado com a amplitude de movimento que o segmento motor 

cervical permite
166,167,178

. Todavia, Weiler et al.
163

 afirmam em seus espécimes 

histológicos, que são os discos lombares aqueles que apresentam caracteres degenerativos 

quando comparados aos discos torácico e cervical. No entanto seus dados revelam, assim 

como Matsumoto et al.
13

 através da RNM, que tais caracteres destacam-se apenas no NP 

dos DIVs lombares e, embora tenham realizado um grande número de análises, omitem 

resultados mais abrangentes envolvendo as demais regiões do disco.  

 

Como se depreende, avaliar comparativamente os discos intervertebrais de 

diferentes regiões da coluna vertebral é tarefa complexa, uma vez que alguma 

característica sempre é negligenciada, como por exemplo, a diferença na dimensão de 

seus NPs, e a fase da vida em que se perde a distinção AF/NP
75,78,82,95

.  

 

As características morfológicas traduzem o aspecto funcional. Assim, pelo fato de 

o DIV cervical ser formado por aproximadamente 1/3 de NP e 2/3 de AF (sem distinção 

nítida entre ambas), o mesmo destina-se a suportar cargas de tensão, distração e rotação; 

já o disco lombar, constituído por NP e AF na mesma proporção, está bem adaptado para 

suportar cargas axiais estáticas e dinâmicas. Tais particularidades, ratificadas por 

trabalhos que verificaram que ao passo que o AF é a primeira região a sofrer degeneração 

no DIV cervical, no DIV lombar, isso ocorre no NP
97,163

, serviram de base para que se 

justificasse a metodologia empregada para o estudo do disco cervical, dividindo-o 

somente nas partes anterior e posterior.       
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Relativamente às diferentes escalas de degeneração, inclusive a aqui estabelecida, 

não se pode aplicar ao DIV cervical as características que as mesmas utilizam para o DIV 

lombar, ou seja, tomar como base o que ocorre com o NP, uma vez que, 

comparativamente, espécimes da região cervical sempre exibirão aspecto mais 

degenerado. Considerando-se tal premissa, não se realizou no presente trabalho 

comparações estatísticas entre os dois segmentos em ambos os grupos, uma vez que 

estudos que estabeleçam padrões exclusivos para DIVs da região cervical, ainda 

constituem assunto em aberto. 

 

 Os trabalhos que utilizam amostras cirúrgicas analisam apenas a parte anterior do 

DIV, dividindo-o nas partes superficial e profunda do AF e NP, omitindo sua parte 

posterior
19,22,31–34,179–181

, mesmo já tendo sido evidenciado que a carga sobre disco 

presente em curvatura secundária é maior na parte posterior
176

. Em virtude disso, a 

técnica de preparação dos espécimes da presente pesquisa consistiu na divisão do DIV em 

setores menores (cervicais anterior e posterior; lombares anterior, médio e posterior), 

permitindo para cada parte do disco, a obtenção de resultados nos eixos sagital e 

longitudinal, respeitando a biomecânica de toda a estrutura. 

 

Relativamente à técnica imuno-histoquímica, não optou-se pela detecção através 

do complexo avidina–biotina, pelo fato da avidina ser uma glicoproteína com ponto 

isoelétrico específico, tornando-a propensa a executar ligações não específicas, 

incrementando os artefatos da técnica; além disso, o método de detecção pelo polímero 

HRP (horseradish peroxidase) intensifica a marcação em torno de 4-5 vezes
159

. Assim, a 

metodologia ora empregada mostrou-se eficiente, uma vez que as imunoexpressões das 

moléculas são de tênue visualização
14,20

.  

   

 Dentre os diferentes métodos de quantificação imuno-histoquímica empregados,  o 

mais frequente é o que avalia, em porcentagem, a proporção entre células marcadas e não-

marcadas no DIV (geralmente estabelecidas num padrão variável entre um mínimo de 

100 e máximo de 200 células)
21,24,25,32,113,122

, sem contudo analisarem variações na 

densidade celular decorrente de alterações estruturais que porventura o disco possa 

apresentar em diferentes regiões.  
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 Também não considerou-se aqui o método da análise semi-quantitativa utilizado 

por alguns pesquisadores
37,122,161

, uma vez que permitem uma avaliação baseada 

principalmente em critérios subjetivos adaptados conforme os critérios específicos 

estabelecidos por cada grupo de pesquisa, gerando dados controversos entre os trabalhos, 

dificultando sobremaneira o confronto dos resultados entre si
39

.  

 

No presente trabalho adaptou-se um método de quantificação fundamentado em 

pesquisas que se dedicaram em padronizar, através de modernos programas de 

computador, medidas de intensidade (energia) do cromógeno (cor) por área (pixel), com o 

mínimo viés
182–185

. Como essa análise utiliza-se de separação de cores na escala RGB 

(red-green-blue), não se empregou nas reações a contra-colaração que, além de permitir 

melhor diferenciação entre marcações anômalas e reais, evitou contabilizar artefatos. 

Acrescente-se, ainda, a quantificação por setores do DIV e por campo microscópico, que 

respeitam a morfologia do tecido na área de estudo, mesmo em alta resolução.        

 

Esse método, que respeita no corte a extensão da área de tecido ocupada pela 

imunoexpressão de uma determinada molécula (mais/menos imunopositiva), também 

permite ratificar sob o aspecto estatístico a expressão real, mesmo que sutil, livre de 

artefato de técnica.  

 

Os diferentes autores não são acordes acerca da alteração da densidade celular 

quando se avalia o envelhecimento e a degeneração do DIV. Desta forma, tem sido 

descrito como um dos primeiros comprometimentos do DIV, como aqui observado, o 

aumento do componente cartilagíneo e a proliferação de aglomerados de 

condrócitos
21,25,97,100

, ao passo que os que utilizam-se de técnicas biomoleculares 

modernas sustentam a hipótese de que a diminuição na síntese de Cols, GAGs e PGs 

ocorre em razão da apoptose celular
100,120,186–188

. 

 

A técnica imuno-histoquímica aqui empregada constitui-se em uma nova vertente 

de avaliação, uma vez que propõe-se a quantificar, não um número determinado de 

células, mas áreas de imunomarcação. Desta maneira, para haver consideração à 

modificação da idade/degeneração que o tecido em questão sofre, a quantificação deve 

ser sempre por campo e região do disco aleatorizado
189

. 
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Após o exposto acerca das amostras e da metodologia aqui utilizadas, convém 

ressaltar que, na literatura à qual se teve acesso, muito embora os resultados de alguns 

trabalhos tenham sido discutidos, não foram observados experimentos que permitissem 

confrontos diretos com os resultados da presente pesquisa, sobretudo pela gama de 

moléculas testadas. Desta forma, para o segmento cervical foram considerados os 

trabalhos de Kang et al.
33

, Kokubo et al.
28

, Kanemoto et al.
8
, Furusawa et al.

190
 e Baba et 

al.
191

 enquanto que, para o segmento lombar, apesar do extenso o número de referências, 

todos utilizaram-se de discos obtidos de indivíduos sintomáticos.  

 Exceção feita ao NGF-β e BDNF, que apresentaram-se distribuídos de forma 

esparsa no tecido discal, em ambos os grupos, a imunoexpressão foi predominantemente 

detectada no citoplasma das células nativas do DIV mais próximo ao NP (ou seja, na 

parte profunda do AF e NP), conforme previamente relatado
31,32,36,37,113

, sugerindo que o 

DIV possui um centro ativo não limitado pelo NP e/ou AF
176

, capaz de sintetizar tais 

proteínas. No entanto, essas assertivas não são corroboradas pelos diversos autores, que 

verificaram desde a não detecção de NGF-β no citoplasma de células de DIVs, até 

discrepâncias acerca da maior ou menor imunoexpressão nas diferentes regiões do 

disco
19,20,148

, justificando desta forma, a realização da presente pesquisa. 

 

 No eixo longitudinal do DIV, a região onde mais se verificou imnoexpressão de 

todas as moléculas, foi na interseção PV/AFC. Essa área ainda não havia sido apontada 

em publicações específicas sobre o assunto em questão, uma vez que pelo fato da amostra 

ser de origem cirúrgica, as avaliações não puderam ser sistematizadas, como aqui 

proposto
15,20,122,140

. O estudo detalhado de Boos et al.
97

 empregando técnicas rotineiras de 

histologia,  destaca que com a idade, a primeira região do disco a ser comprometida é a 

PV, antes mesmo dos elementos do NP; por sua vez, o AF só degenera com a senectude. 

Na presente pesquisa, embora não tenha sido realizada quantificação celular, os dados 

permitem concordar com Boos et al., uma vez que essa região destacou-se como o sítio 

principal de detecção das imunomarcações. 

 

 A detecção da MMP-2, -3, TNF-α, VEGF e NGF-β foi destacada nos dois grupos 

estudados; todavia, revelaram ser particularmente atuantes no processo de 

envelhecimento dos DIVs cervicais e lombares, uma vez que comparativamente ao GJ 

revelaram maior expressão no GI. Esses resultados, confirmados por aqueles descritos em 
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pacientes sintomáticos
14,19,22,28,112,113

, são compatíveis com o perfil dos DIVs dos 

indivíduos do GI. 

 

 Acerca dos experimentos delineados no subgrupo 1, o disco cervical do GI exibiu 

as maiores diferenças no setor anterior, onde observou-se desproporção entre a expressão 

de MMP-2, -3 e TIMP-1, como relatado em espécimes com hérnia ou prolapso
8,190,191

, 

mesmo em estudos com técnicas bioquímicas
33

, resultando em desequilíbrio no 

remodelamento de Cols II, III, IV, V, VII e X. Utilizando-se dos mesmos espécimes da 

presente pesquisa, Fontes
1
 observou a diminuição do perfil de Cols II e VI no DIV 

cervical dos espécimes do GI, correspondente ao aqui descrito sobre as 

metaloproteinases.   

 

 Ainda, o setor posterior cervical revelou menor expressão de MMP-2 no GI, o que 

pode explicar os resultados de Fontes
1
, que não detectou nessas mesmas amostras, o 

aumento de Col IV, V,VII e X. Por outro lado, no GI, em virtude do aumento quantitativo 

(não confirmado estatisticamente) de MMP-2 e -3 desproporcional ao de TIMP-1, houve 

uma diminuição de Col II, III, IV, VI e IX
1
. 

  

 Provavelmente em virtude dos diferentes tipos de cargas e funções desempenhadas 

em todos os setores do DIV lombar
167

, o  remodelamento da MEC foi mais amplo nesses 

discos em GI pois, além do verificado nos discos cervicais, ocorreu uma significante 

expressão de MMP-1, -2, -3 e TIMP-1. Ainda assim, a expressão de MMP-1, -3 e TIMP-1 

não foi proporcional, revelando que ocorreu um desequilíbrio na manutenção dessa 

matriz, culminando na degradação de seus elementos em todos os setores discais do GI. 

Reforçam essas afirmações, as observações de Fontes
1
, que detectou, respectivamente nos 

setores anterior, médio e posterior dos DIVs lombares do GI, uma diminuição de Col II, 

III, IV e V, Col V, VI e IX, e Col I, III e X. Deve-se também acrescentar que, nos 

trabalhos com espécimes sintomáticos esses mesmos resultados são apresentados, 

sobretudo na desprorpoção MMP-3/TIMP-1
25,39

, propondo que essa mudança na MEC 

diminui a hidratação, a habilidade de suportar cargas, e a integridade estrutural dos DIVs, 

resultando em um fenótipo de degeneração
21,32,34,112,113,113

.  

  

 Ao se avaliar as moléculas do subgrupo 2, foi ainda no GI que as características 

de degeneração foram mais exacerbadas, expressas pela maior detecção de VEGF nos 
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setores anteriores dos discos cervicais, corroborando com resultados obtidos em discos 

sintomáticos
28

. Embora sem diferença entre os grupos, esses DIVs expressaram IL-1β e 

TNF-α, fato comprovado estatisticamente em discos herniados, em comparação com os 

controles
28,191

. Desta maneira, Kokubo et al.
28

 revelam que o perfil de degeneração do 

disco cervical aqui descrito demonstra estreita relação entre MMP-3, TNF-α e VEGF, 

sugerindo porém, que isso ocorra em virtude de um processo de reabsorção da hérnia ou 

regeneração. Embora haja uma similaridade entre os resultados, não é possível corroborar 

com essas afirmações, uma vez que, como já salientado, o fator etário isoladamente 

propiciou, no GI, caracteres compatíveis com degeneração.  

 

 O TNF-α se mostrou a citocina primária no processo de degeneração discal, pois, 

embora destacando-se estatisticamente nos setores anterior e posterior, também sinalizou 

um aumento no setor médio dos DIVs lombar do GI. Muito embora Le Maitre et al.
22

 e 

Hoyland et al.
192

 apontem com bastante segurança que a IL-1β é mais importante no 

processo de degeneração do DIV, e que experimentos utilizando o seu inibidor (IL-

1Ra)
30,36,131

 tenham alcançado relativo sucesso terapêutico, o TNF-α não parece ter 

apenas um papel determinante no tecido durante o envelhecimento e degeneração
37

, mas 

também é apontado como a citocina mais catabólica e anti-anabólica no tecido discal
177

, 

além de atuar na origem da dor discogênica através da desmielinização ou inflamação dos 

terminais nervosos do DIV
20,29,177,193

. Desta forma, considerando-se os resultados acerca 

da IL-1β, pode-se afirmar que a mesma é secundária nesse processo, uma vez que foi 

diferenciada apenas no setor anterior desses espécimes. 

 

 O VEGF corrobora os dados acerca da maior degeneração do disco lombar de GI, 

uma vez que exibiu intensa expressão nesses espécimes
35,133

, com relativa 

correspondência em relação à expressão de TNF-α, como relatado por alguns 

pesquisadores
14,194

.  

 

 É interessante notar que ambas moléculas demonstraram maior quantitativo no 

setor posterior, diminuindo à medida que se alcança o setor anterior do DIV. Desta 

maneira, os dados permitem presumir que o crescimento de vasos para o DIV ocorra a 

partir do setor posterior, proposição já referenciada por outros autores ao avaliarem o 

possível mecanismo de reabsorção de hérnias lombares
133,137,138

.  
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 Admite-se que o tecido discal expressa o VEGF como um mecanismo para 

realização de metabolismo glicolítico, uma vez que o microambiente discal é 

essencialmente anaeróbio, e a GAG mais importante da matriz, o sulfato de 

condroitina
77,79

, necessita de oxigênio e glicose para ser metabolizado
79,195

. Essas 

assertivas foram verificadas em experimento por Scott et al. 
79

, sobre a alteração das 

GAGs durante o envelhecimento de DIVs cervicais e lombares humanos. Esses autores 

observaram que o sulfato de condroitina é hidrofílico e diminui com a idade, ao contrário 

do sulfato de queratana, que mesmo aumentando não possui característica hidrofílica o 

bastante para suporta as modificações decorrentes do processo de envelhecimento, 

contribuindo para a desidratação do DIV. Sugeriram, ainda, que a diminuição de oxigênio 

leva ao aumento de lactato no tecido, induzindo a modificação de síntese do sulfato de 

condroitina para o de queratana. Desta maneira, o VEGF atua no tecido discal como 

agente catabólico, em virtude do ambiente discal ser avascular após a primeira década de 

vida
6,9,18,34

, sinalizando o crescimento de vasos para aquela região
23,135

.  

 

 Partindo do princípio que o disco cervical, comparado ao lombar, exibe mais 

características compatíveis com o processo de degeneração, e equivalência na expressão 

dessas citocinas, pode-se presumir que nos DIVs em geral, a IL-1β e o TNF-α são os 

agentes que orquestram os eventos catabólicos nessas estruturas, sendo capazes de 

desorganizar o remodelamento da MEC e induzir à angiogênese 

(VEGF)
14,31,36,130,131,191,192,132

. 

 

 Estudos em DIVs sintomáticos detectaram a expressão de neuropeptídeos, 

relacionando-os com o estímulo ou origem da dor discogênica
17,19,140

, e que os 

neurofilamentos profundos na estrutura discal somente ocorrem na presença de NGF-β e 

BDNF, geralmente acompanhando os vasos neoformados através da PV ou do setor 

posterior
14,133,137,138

. Yamauchi et al.
145

 observaram que essas neurotrofinas também 

atuam regulando a expressão de Substância P, sinalizando nocicepção aberrante, podendo 

ser interpretado como um fator de proteção contra futuras lesões à estrutura discal
19

. Os 

achados acerca das neurotrofinas testadas nos espécimes do subgrupo 3, permitem inferir 

que os indivíduos do GI exibiram um fenótipo degenerativo, compatível com o descrito 

por esses autores, uma vez que o NGF-β destacou-se sobremaneira no setor anterior do 

disco cervical (onde também ocorreu a maior expressão de BNDF) e no setor médio do 

disco lombar.  
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 Muito embora não se tenha verificado na literatura dados que corroborem com a 

maior expressão de BDNF no setor posterior do DIV lombar do grupo GJ, as correlações 

de Purmessur et al.
20

 entre um disco mais degenerado e a maior expressão de BDNF 

levam a presumir que esse fator possa explicar o porque de um indivíduo jovem 

manifestar episódios de dor discogência, mesmo não exibindo, ainda, as características 

morfológicas de um disco idoso.  

 

 Também não foram encontrados estudos que tenham investigado a expressão do 

BDNF em discos cervicais; porém, em virtude da expressão do NGF-β ter se mostrado 

quantitativamente maior nas análises aqui empreeendidas, presume-se que esse seja a 

principal neurotrofina envolvida no processo de degneração discal. 

 

 Assim, com o envelhecimento, considerando-se as peculiaridades biológicas 

próprias de cada região, os disco cervicais e lombares são submetidos a um extenso 

remodelamento da MEC, muito provavelmente em virtude da ação catabólica do TNF-α. 

Os dados também sugerem que essas moléculas estimulam expressão de VEGF e NGF-β 

nos indivíduos idosos, sinalizando para um processo de vascularização e inervação de 

regiões avasculares e aneurais do DIV. Embora os resultados da presente pesquisa não 

sejam conclusivos o suficiente para afirmar que essas proteínas são as causadoras da 

doença degenerativa discal, estudos com DIVs doentes apontam nessa direção
19,22,140,177

.  

 

 Finalizando, ao traçar o perfil de moléculas relacionadas à inflamação, 

angiogênese, axonogênese e remodelamento da matriz extracelular este trabalho teve 

como escopo detectá-las em indivíduos assintomáticos, surpreendendo o fato de as 

mesmas terem sido evidenciadas em indivíduos jovens.  

  

 Considerando-se que a incidência da cervicalgia e lombalgia são altas em todas as 

sociedades do mundo
2,3,40,41

; os custos diretos e indiretos são elevados, e vêm sendo 

ampliados ao longo dos anos com a introdução de novos fármacos e aumento da 

expectativa de vida da população
5,42,43,49

; e ainda, que a degeneração discal geralmente é 

apontada como a principal causa,  espera-se que os dados aqui apresentados possam 

auxiliar no delineamento de pesquisas futuras subsidiando uma proposta terapêutica 

preventiva
196–199

 visando solucionar um dos maiores males crônicos da sociedade atual. 
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 Considerando-se os objetivos aqui propostos, a metodologia empregada e face aos 

resultados obtidos, é lícito concluir-se que: 

 

 1) Os DIVs cervicais e lombares humanos dos grupos jovem (GJ) e idoso (GI) 

expressaram as moléculas envolvidas nos processos inflamatório, angiogênico, 

axonogênico e de remodelamento da matriz extracelular; 

 2) O envelhecimento de DIVs cervicais e lombares caracterizou-se por exibir um 

processo catabólico com extensivo remodelamento da MEC, e estímulos angiogênico e 

axonogênico; 

 3) A expressão de nocicepção anormal em discos lombares pode ocorrer em fase 

precoce. 
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Anexo A 

 

Tabela A.1 - Cálculo da quantificação total da imuno-histoquímica 

Parâmetro Cálculo 

Cadáver: GJ ou GI 
1 

(Cada cadáver é submetido ao mesmo protocolo) 

 
X 

N
o
 de peças ou 

lâminas/cadáver + 2 

controles 

12 
(C4A, C4P, L5A, L5M e L5P por exemplo) + 2 controles/cadáver 

 
X 

N
o
 de anticorpos/ subgrupo 

4 
4 anticorpos de 9 no 

total 

Subgrupo 1 

3 
3 anticorpos de 9 no 

total 

Subgrupo 2 

2 
4 anticorpos de 9 no 

total 

Subgrupo 3 

 
X 

N
o
  de imagens/ cadáver 10 

 
= 

Total medidas / cadáver 480 360 240 

 
X 

Número de cadáveres em 

cada subgrupo 
10 

 
= 

Total de medidas por 

subgrupo 
4.800 3.600 2.400 

  
= 

 

Somatória 
 

10.800 quantificações 
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Anexo B 

 

 

Tabela B.1 - Representação da análise estatística adotada. 
Variáveis Tipo Análise Teste 

Idade 

Contínua GJ x GI T Student 
Peso 

Altura 

Thompson Ordinal GJ x GI Mann-Whitney 

Área de marcação 

(IHQ) 
Contínua 

AC x 00 x 0AC2 

ANOVA,  

post-hoc Turkey 

GJ x GI T Student 
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Anexo C 

Tabela C.1 - Graduação de Thompson para os espécimes do GJ e GI. 

Espécime 
Disco 

C4C5 C5C6 L4L5 L5S1 

 

Grupo jovem    

300/08 4 4 2 3 

314/08 3 3 3 3 

479/08 4 4 4 4 

2780/08 3 2 4 3 

2781/08 2 2 1 3 

2788/08 2 1 2 1 

6040/08 2 1 1 1 

9386/08 2 2 3 2 

11243/08 3 3 3 4 

11250/08 4 3 3 4 

1767/09 2 2 1 1 

4410/09 2 2 3 4 

4413/09 5 4 2 2 

5050/09 3 4 2 2 

5091/09 3 3 4 3 

 

Média +/- DP 2,93 +/- 0,96 2,67 +/- 1,05 2,53 +/- 1,06 2,67 +/- 1,11 

 

Média segmento +/- DP 2,80 +/- 1,00 2,6 +/- 1,07 

 

Grupo idoso    

320/08 5 5 3 4 

321/08 4 5 5 3 

323/08 2 2 2 2 

478/08 3 3 2 4 

482/08 4 3 2 2 

2786/08 5 5 3 4 

2787/08 4 5 4 4 

2789/08 5 5 5 5 

2790/08 4 4 4 4 

5981/08 5 4 5 4 

6042/08 5 5 5 5 

8354/08 5 5 4 3 

8356/08 2 3 5 5 

8358/08 5 5 5 5 

4411/09 5 5 5 5 

 

Média +/- DP 4,20 +/- 1,08 4,27 +/- 1,03 3,93 +/- 1,22 3,93 +/- 1,03 

 

Média segmento +/- DP 4,23 +/- 1,04 3,93 +/- 1,11 

FONTE: Fontes RBV, 2011
1
 



159 
 

Anexo D 

Tabela D.1 - Tabela com médias gerais da quantificação imuno-histoquímica. 

Setor discal MMP-1 MMP-2 MMP-3 TIMP-1 IL1 TNF VEGF NGF BDNF 0AC2 00 

Cervical anterior GJ 0,2957 0,2367 0,5435 0,3577 0,2741 0,1341 0,1822 0,1295 0,08282 0,00895 0,02688 

Cervical anterior GI 0,2422 0,6013 0,8516 0,3206 0,3938 0,1845 0,3917 0,4816 0,2674 0,02783 0,01509 

Cervical posterior GJ 0,3976 0,7209 0,5839 0,3701 0,3321 0,1906 0,4551 0,2451 0,2163 0,00895 0,02688 

Cervical posterior GI 0,2901 0,479 0,6243 0,3185 0,2726 0,2666 0,3899 0,3778 0,2519 0,02783 0,01509 

            Média geral das Moléculas 0,3064 0,509475 0,650825 0,341725 0,31815 0,19395 0,354725 0,3085 0,204605 0,01839 0,020985 

Média da Molécula no GJ 0,34665 0,4788 0,5637 0,3639 0,3031 0,16235 0,31865 0,1873 0,14956 0,00895 0,02688 

Média da Molécula no GI 0,26615 0,54015 0,73795 0,31955 0,3332 0,22555 0,3908 0,4297 0,25965 0,02783 0,01509 

            Setor discal MMP-1 MMP-2 MMP-3 TIMP-1 IL1 TNF VEGF NGF BDNF NEG DUPLO N 

Lombar anterior GJ 0,1467 0,1529 0,1584 0,2016 0,09789 0,04931 0,08904 0,1579 0,08285 0,00895 0,02688 

Lombar anterior GI 0,2743 0,5231 0,4141 0,2373 0,1867 0,1273 0,3519 0,1514 0,08482 0,02783 0,01509 

Lombar médio GJ 0,1211 0,1288 0,32 0,186 0,2069 0,08705 0,2004 0,1037 0,08001 0,00895 0,02688 

Lombar médio GI 0,2393 0,3629 0,5766 0,3466 0,2038 0,184 0,4961 0,1519 0,09762 0,02783 0,01509 

Lombar posterior GJ 0,1644 0,1583 0,1654 0,1673 0,173 0,07878 0,08831 0,1936 0,1818 0,00895 0,02688 

Lombar posterior GI 0,2773 0,5949 0,5569 0,3384 0,1915 0,2488 0,5661 0,1803 0,1118 0,02783 0,01509 

            Média geral das Moléculas 0,20385 0,32015 0,365233 0,2462 0,176632 0,129207 0,298642 0,156467 0,106483 0,01839 0,020985 

Média da Molécula no GJ 0,144067 0,146667 0,2146 0,184967 0,159263 0,071713 0,125917 0,151733 0,114887 0,00895 0,02688 

Média da Molécula no GI 0,263633 0,493633 0,515867 0,307433 0,194 0,1867 0,471367 0,1612 0,09808 0,02783 0,01509 
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