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INTRODUÇÃO: 

O Sistema Nervoso Central (SNC) é responsável por integrar o organismo no ambiente e, como 

seu constituinte, a medula espinal faz a transmissão dos estímulos entre periferia e sistema nervoso supra 

segmentar, que interpreta os estímulos e gera respostas adequadas a eles. Nesse contexto, a ocorrência de 

lesões medulares pode levar a danos nessa região acarretando o impedimento da passagem dos estímulos. 

Os danos podem ser de esmagamento, no qual se dá uma compressão das raízes, de secção, onde as raízes 

são cortadas, ou de avulsão, quando as raízes são separadas da medula (Spejo et al., 2013). Geralmente, 

essas situações são consequências de acidentes automobilísticos e quedas de locais altos, sendo esses de 

grande impacto (Carlstedt, 2008). Em 2003 no Brasil existiam cerca de 250 mil casos, sendo que a cada 

ano ocorrem em média 9 mil novos casos (Meyer et al. 2003). Esses números são significativos quando 

se leva em conta a inexistência de um tratamento, levando a uma perda na qualidade de vida da pessoa, 

que fica impossibilitada de realizar tarefas básicas do dia a dia. Apesar de existirem intervenções cirúrgicas 

em lesões extravertebrais, como a neurorrafia que reestabelece a conexão entre as partes do nervo 

lesionado, não há uma padronização clínica em lesões intravertebrais, como a avulsão de raízes, havendo 

apenas métodos de reimplante das raízes sendo testados em laboratório (Carlstedt, 2008). A nível celular, 

a avulsão causa diversas alterações, como a interrupção no suprimento de fatores neurotróficos, trauma 

vascular, excitotoxicidade, morte neuronal e aumento na produção de citocinas inflamatórias pela 

micróglia reativa, sendo essa muito importante, visto que ao se prolongar, se cronifica e aprofunda ainda 

mais o dano, dificultando a regeneração (Kachramanoglou et al., 2010; Olsson et al., 2006). Assim, a 

avulsão e reimplante de raízes com um selante biológico em laboratório surge como um método de estudo 

para uma padronização clínica de tratamento que vem apresentando resultados muito positivos (Carlstedt 

et al., 1986; De Castro et al.2016; Barbizan et al. 2013; Barbizan et al. 2014). Nesse contexto, a associação 
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com a droga anti-inflamatória Etanercepte pode trazer ainda mais benefícios, pois pode ajudar a controlar 

a resposta inflamatória a níveis homeostáticos.  

METODOLOGIA: 

   Foram utilizados camundongos fêmeas C57BL/6Unib obtidos no Centro Multidisciplinar para Investigação 

Biológica da Universidade de Campinas. Os procedimentos foram aprovados pelo Comitê Institucional de Ética em 

Experimentação Animal (CEUA/IB/UNICAMP, número de protocolo: 5767-1). Com 8 semanas de vida os animais 

foram submetidos à cirurgia de avulsão e reimplante das raízes ventrais L4-L6 com selante heterólogo de fibrina 

(CEVAP, Unesp Botucatu) (Fig.1) e então submetidos ao tratamento intraperitoneal com o Etanercepte, sendo 

divididos em 4 grupos com concentrações de medicamento diferentes e contendo 5 animais cada um.  

 

Figura 1. Imagem representativa da cirurgia de avulsão e reimplante das raízes ventrais seguidos por reimplante. 1. Raízes ventrais 

indicadas pelas setas antes da avulsão. 2. Raízes avulsionadas da medula. 3. Raízes reimplantadas na medula com selante 

heterólogo de fibrina apontadas nas setas. 

 

No primeiro momento, todos os grupos passaram por 

análises a nível celular de sobrevivência neuronal e 

imunoistoquímica, e posteriormente apenas dois grupos 

passaram por análises funcionais, sendo eles o grupo 

controle e o grupo com os melhores resultados obtidos nas 

primeiras análises (tabela 1).  O tratamento com a droga foi 

feito com 4 doses intraperitoneais, a primeira aplicada logo 

após a cirurgia de avulsão e reimplante, e as demais após 3, 

6 e 9 dias.  

Para as primeiras análises, os animais foram perfundidos solução PBS (tampão fosfato de sódio, PB, 0.1M. cm 0,9% 

NaCl) seguido por solução fixadora (paraformaldeído 4% em PB 0.1M). Foram então dissecadas e congeladas em 

Tissue-Tek entre -32ºC e -35ºC para serem cortadas em criostato e obtidas lâminas, que serão então processadas.  

Para a análise de sobrevivência neuronal, as lâminas obtidas foram coloridas com Azul de Toluidina 0,05%, 

evidenciando os motoneurônios sobreviventes e permitindo sua contagem na região de interesse. Foram contados 

Tabela 1. Grupos experimentais 
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motoneurônios no lado do dano (ipsilateral) e no lado oposto (contralateral) como controle. A partir desses valores 

foram obtidas razões ipsi/contralateral e estabelecida uma média por animal, e estas foram inseridas no software Graph 

Prism para cálculo da média e erro padrão, bem como análise estatística, sendo posteriormente analisados através do 

teste ANOVA de uma via.  

Para a análise de imunoistoquímica, as lâminas foram transferidas para ambiente úmido e protegido de luz, onde foram 

submersas em solução bloqueadora (3% soro bovino fetal em 0.1M PB), solução de incubação (1,5% soro bovino 

fetal e 0,2% Tween em 0.1M PB) contendo os anticorpos primários (anti-Iba-1, anti-GFAP, anti-Sinaptofisina, anti-

VGLUT1 e anti-GAD65) e em seguida os anticorpos secundários, sendo as soluções intercaladas com sequências de 

lavagem utilizando tampão fosfato (PB) de 5 minutos 3 vezes. No microscópio de fluorescência as imagens obtidas 

com filtros adequados para cada marcação permitiram visualização de preservação sináptica, astrogliose reativa e 

potencial imunomodulador do Etanercepte, sendo estes quantificados através do software ImageJ.  

Para a análise funcional foi utilizado o sistema Catwalk, que consiste em um assoalho de vidro iluminado de modo 

que apenas os locais onde a pata do animal entra em contato são destacados pela luz. Essas pegadas foram registradas 

por uma câmera, classificadas e a partir delas obtidos dados de índice funcional do nervo isquiático (SFI) e de pressão 

da pegada. Os registros foram feitos antes da avulsão de raízes e depois por um período de 12 semanas, duas vezes 

por semana.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
 

Até o momento, foram obtidos dados completos de sobrevivência neuronal e dados parciais de imunoistoquímica e 

análise de marcha. Os animas submetidos ao tratamento com Etanercepte nas doses de 3mg/kg, 6mg/kg e 9mg/kg 

apresentaram sobrevivência neuronal média de 48%, 66% e 55%. Em comparação com o grupo controle, que 

apresentou uma média de 46%, as análises estatísticas apontaram uma melhora com o tratamento com Etanercepte 

para a dosagem de 6mg/kg (p = 0,007) (Fig.2). Os resultados de sobrevivência estão de acordo com o previsto pelo 

projeto, que previa uma melhora nos animais tratados com Etanercepte após avulsão e reimplante radicular em 

comparação aos que foram submetidos apenas a avulsão e reimplante.  

Com base nos resultados acima descritos, foi possível concluir que a dosagem de Etanercepte de 6mg/kg apresenta 

um melhor impacto neuroprotetor, apesar de não apresentar diferença significativa quando comparado a dosagem de 

9mg/kg, mas apresentando diferença significativa com a dosagem de 3mg/kg (p=0,01).  Portanto, a dosagem de 

6mg/kg foi escolhida para a realização da análise funcional no Sistema CatWalk juntamente com o grupo controle.  

As análises de imunoistoquímica e funcional estão em processo final de obtenção e processamento, com previsão para 

término no final de agosto, de modo que ainda não é possível afirmar se houve uma melhora a nível celular na 

preservação sináptica, no controle da astrogliose reativa e no potencial imunomodulador da droga, e a nível funcional 

no uso da pata pelo animal.  
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Fig.2. Sobrevivência neuronal 4 semanas após avulsão e reimplante das raízes ventrais. A. Vista panorâmica de um 

corte transversal medula espinal região L4, animal do grupo Etanercepte 6 mg/kg, demonstrando os neurônios do 

grupo dorsolateral dos lados ipsi- e contralaterais (IL e CL, respectivamente). Barra de escala = 200 µm.  B. Gráfico 

dos resultados de sobrevivência neuronal (ANOVA de uma via, seguido do pós teste de Tukey). C. Imagem 

representativa lado IL grupo Avulsão + Reimplante; D. Imagem representativa lado IL grupo Etanercepte 6 mg/kg. 

E. Imagem representativa lado IL grupo Etanercepte 9 mg/kg. Barra de escala = 50µm. 

 

CONCLUSÕES: 
 

Até o presente momento é possível concluir que a dosagem de 6mg/kg do Etanercepte proporcionou uma melhora na 

sobrevivência dos motoneurônios após avulsão e reimplante de raízes ventrais. Essa concentração do medicamento já 

foi observada com benefícios em diferentes modelos animais e com diferentes lesões (Kato et, al. 2010), mas foi 

importante o desenvolvimento de uma dosagem mais baixa e uma mais alta para melhor entender os níveis de TNF- 

α no momento da lesão e com o decorrer do tempo, sendo então possível obter uma curva de dose-resposta. A dosagem 

mais alta é justificada pela maior gravidade da lesão radicular em camundongos, gerando uma importante perda 

neuronal, de modo que era esperado também uma possível melhora para a dosagem. Contudo, é possível que a grande 

efetividade do fármaco possa, em certo grau ter inibido exacerbadamente a inflamação, prejudicando outros processos 

importantes para a sobrevivência e posterior regeneração dos neurônios afetados. Por outro lado, a dosagem de 3mg/kg 

parece não ter disso suficiente para controlar a inflamação e proporcionar uma melhora na sobrevivência, o que poderá 

ser verificado com mais certeza com o término das análises de imunoistoquímica.  
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