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RESUMO 

O córtex somatosensorial primário (S1) recebe informações dos receptores táteis 

localizados na periferia sensorial e desempenha um papel crucial na exploração ambiental. No 

entanto, essa região do SNC adulto, como várias outras, apresenta uma redução expressiva no 

seu potencial plástico quando o indivíduo entra na fase adulta. Esse fato se deve à presença, 

no parênquima cerebral, de estruturas e substâncias que inibem a plasticidade como, por 

exemplo, os componentes da matriz extracelular (MEC) presentes nas redes perineuronais. O 

amadurecimento das redes perineuronais (RPNs) coincide com o fechamento do período crítico 

de plasticidade de áreas corticais, pois os proteoglicanos da matriz extracelular atuam na 

estabilização dos contatos sinápticos. A remoção dos componentes desta matriz é uma 

manobra terapêutica promissora para o restabelecimento da plasticidade e da recuperação 

funcional de áreas lesionadas do sistema nervoso central de animais adultos. Na presente 

tese, realizamos a remoção das PGSCs do meio extracelular do córtex cerebral como terapia 

para restaurar a plasticidade e promover a regeneração morfofuncional do córtex somestésico 

primária (SI) após remoção das vibrissas mistaciais durante o período crítico. O tratamento com 

CABC mostrou-se eficaz para o estabelecimento de plasticidade cerebral com alterações 

axonais, celulares e recuperação funcional subsequente. 

 

 

 

 

PALAVRAS CHAVE: Plasticidade, córtex somatosensrial, condroitinase. 
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ABSTRACT 

 

 

 

The primary somatosensory cortex (S1) receives inputs from peripheral tactile receptors and 

plays a crucial role on many important behaviors. However, the plastic potential of this region is 

greatly reduced during adulthood, limiting functional recovery after injuries. This fact is due to 

the presence, in the brain parenchima, of structures and substances that have an inhibitory 

effect on plasticity, such as chondroitin sulfate proteoglicans (CSP) present in the 

perineuronal.nets (PNNs) surrounding a subset of neurons. Maturation of PNNs coincide with 

the closure of critical periods of plasticity in cortical areas, since CSP act to stabilize synaptic 

contacts. Removal of CSP is proven to be an effective therapeutic approach to restore plasticity 

and increase the odds of functional recovery after cortical lesion. In the present work, we 

removed CSP from the sensorimotor cortex of rats to restore plasticity and promote the 

compensatory morphofunctional regeneration of cortical circuits modified by removal of 

mystacial vibrissae during the critical period. Treatment with the CSP-digesting enzyme 

chondroitinase ABC proved efficient to restore plasticity in S1 circuits, as evidenced by 

morphological rearrangements and functional recovery. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O córtex somestésico primário (S1) de roedores é caracterizado por uma organização 

colunar definida, durante o desenvolvimento cortical, por aferentes talâmicos associados com 

receptores cutâneos e proprioceptivos localizados no lado contralateral do corpo. A região de 

representação dos receptores da face dos roedores em SI é chamada de subcampo 

posteromedial do campo de barris (PMBSF, de posteromedial barrel subfield, em inglês) e 

ocupa uma área desproporcionalmente maior que a representação de outras áreas do corpo. 

No PMBSF, os aferentes provenientes das grandes vibrissas contralaterais terminam na 

camada IV e ocupam a região central de uma estrutura citoarquitetônica chamada de barril 

(WALLACE, 1987). Os barris são módulos de processamento organizados em um arranjo 

matricial isomórfico com as vibrissas e separados entre si por regiões rarefeitas de células, 

chamadas de septo (KIM; EBNER, 1999). 

Os neurônios localizados dentro dos barris no PMBSF respondem ao deslocamento 

tanto passivo quanto ativo das vibrissas contralaterais. Alguns neurônios também apresentam 

seletividade direcional, respondendo apenas quando a vibrissa é movimentada em uma direção 

específica (DIAMOND et al., 2008).  

Woolsey e Van der Loos (1973) demonstraram que a estimulação periférica é essencial 

para a formação dos barris durante o desenvolvimento, já que a remoção das vibrissas de ratos 

neonatos impede que o barril correspondente seja formado e a região silenciosa resultante é 

ocupada por barris vizinhos. Vários estudos confirmaram e ampliaram essa descoberta 

pioneira, mostrando que o PMBSF possui um período crítico onde as modificações plásticas 

induzidas pela manipulação dos inputs sensoriais são mais evidentes. 

À medida que o córtex amadurece, a plasticidade fica mais restrita, pela ação de 

elementos inibidores das modificações sinápticas e crescimento de neuritos, chamados 

coletivamente de “freios da plasticidade” (BARDIN, 2010). Estes elementos podem ser 

divididos em “freios” estruturais e funcionais (HENSCH et al., 2005). Os primeiros 

compreendem estruturas da matriz extracelular, como as redes perineuronais (RPN), que 

envelopam neurônios inibitórios, estabilizando as sinapses, e cujo amadurecimento se dá ao 

final do período crítico de plasticidade. Vários trabalhos demonstram que a remoção das RPNs 



19 
 

promove a plasticidade em adultos (HARRIS et al., 2010; BARTUS et al., 2011; CARTER; 

MCMAHON; BRADBURY, 2011). Os freios funcionais são elementos químicos, como a 

molécula Lynx, por exemplo, que atua no neurotransmissor acetilcolina e afeta o equilíbrio 

entre excitação e inibição no córtex (MORISHITA et al., 2010). 

Neste projeto, propomos uma terapia baseada na remoção enzimática de um dos “freios” 

da plasticidade neuronal no cérebro, as RPNS, mais especificamente de um dos seus 

componentes chamados de proteoglicanas de sulfato de condroitina (PGSC), utilizando a 

enzima condroitinase ABC (CABC). Após uma lesão no sistema nervoso central adulto, as 

PGSCs impedem o recrescimento de neuritos e o restabelecimento da função cerebral. Esta 

proposta terapêutica é inovadora, uma vez que os trabalhos anteriores disponíveis na literatura 

que utilizam a CABC para induzir plasticidade no SNC administram a enzima no parênquima 

cerebral através de injeções, um processo altamente invasivo e que precisa ser repetido várias 

vezes para garantir o efeito necessário (BERARDI et al., 2003).  

Para este propósito, utilizaremos fatias finas do polímero de acetato de vinil-etil (EVA) 

saturadas com a CABC e dispostas sobre a superfície cortical para liberar a enzima 

lentamente. As matrizes sintéticas de polímero têm várias vantagens como veículo para infusão 

de fármacos, pela sua fácil aquisição, baixo custo de produção, não exigir procedimentos 

cirúrgicos complexos, além de garantir a liberação contínua da substância e sua estabilidade 

por um período de tempo relativamente longo (KIM; SHIN, 2004). 

 

1.1. O córtex somestésico primário e o campo de barris 

Em humanos, o córtex somestésico primário (S1) localiza-se no giro pós-central do 

lobo parietal e é associado com a área 3b de Brodmann (Figura 1). Adjacente a área 3b 

existem as áreas 3a, 1 e 2, que também contêm representações suplementares da superfície 

corporal contralateral, com organização somatotópica semelhante a área 3b (KAAS, 1983). As 

áreas 3a e 3b recebem aferências talâmicas ascendentes provenientes do complexo 

ventrobasal do tálamo [núcleo ventro-posterior-lateral (VPL) e núcleo ventral-posterior-medial 

(VPM)] e enviam projeções para as áreas 1, 2 e também para a área somestésica secundária 

(S2). As áreas 3b e 1 respondem preferêncialmente a estímulos cutâneos superficiais 

provenientes de toda a superfície corporal, enquanto as áreas 3a e 2 respondem 
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preferêncialmente a estímulos profundos provenientes dos receptores das articulações e 

músculos (KILLACKEY, 1983; KILLACKEY; RHOADES; BENNETT-CLARKE, 1995; ELSTON; 

POW; CALFORD, 1997; KAAS, 1997; KIM; EBNER, 1999) . 

 

Figura 1 Áreas somestésicas no lobo parietal de humanos. Em A, temos o giro pós-central (em 
azul) que contem S1; em B e em C são mostradas as aferências talâmicas para S1. Adaptada de 
Lent, 2001. 

 

Os axônios provenientes do tálamo chegam principalmente à camada IV de S1, 

semelhante ao que se observa em outras áreas corticais sensoriais primárias, como V1 

(LOPEZ-BENDITO; MOLNAR, 2003; DIAMOND, VON HEIMENDAHL et al., 2008). Os 

neurônios da camada IV projetam-se, por sua vez, para as células das camadas II/III que 

enviam axônios para outras regiões corticais no hemisfério ipsilateral e contralateral. As 

projeções contralaterais permitem a integração das informações somestésicas provenientes de 

cada lado do corpo (LOPEZ-BENDITO; MOLNAR, 2003; SCHUBERT; KOTTER; STAIGER, 

2007; DIAMOND, VON HEIMENDAHL et al., 2008). 

Em roedores, uma grande parte da área de S1 é dedicada à representação das 

vibrissas localizadas no focinho contralateral, enquanto uma área relativamente menor é 

dedicada à representação das outras partes do corpo. Essa especialização reflete a forma 

peculiar de exploração do ambiente pelos roedores, que usam as vibrissas para a captura de 
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informações sensoriais do espaço peri-pessoal (DAWSON; KILLACKEY, 1987; KORALEK; 

OLAVARRIA; KILLACKEY, 1990; SANTIAGO et al., 2007).  

Os sinais provenientes de cada vibrissa mistacial são dirigidos para os barris da 

camada IV. Cada barril é associado com a representação de uma das vibrissas da face 

contralateral do animal e são separados por regiões de baixa densidade celular, chamadas de 

septos (Figura 2) (KORALEK; OLAVARRIA et al., 1990; DIAMOND, VON HEIMENDAHL et al., 

2008). 

 

 

Figura 2 Desenho esquemático mostrando a estrutura das vibrissas mistaciais, incluindo 
mecanorreceptor. b) Desenho esquemático mostrando a via táctil trigeminal do rato, desde a 
vibrissa até o córtex somestésico primário (campo de barris). Adaptado de Diamond, 2004. 

 

Os barris são visíveis mesmo a olho nu em secções histológicas processadas por 

diversas técnicas, como a tradicional coloração de Nissl ou outras que revelam a atividade de 

enzimas metabólicas, como a citocromo oxidase (CO), succinato desidrogenase e a 

nicotinamida adenina dinucleotideo fosfato-diaforase (NADPH-d) (WALLACE, 1987; PEREIRA 

et al., 2000). 

A informação sensorial tátil causada pela estimulação dos mecanorreceptores 

associados com os folículos das vibrissas é enviada por neurônios do gânglio trigeminal para 

neurônios de segunda ordem localizados nos núcleos trigeminais do tronco encefálico. Nestes 

núcleos, os terminais ganglionares permanecem segregados, formando estruturas semelhantes 

aos barris corticais, chamados de barriletes; as informações sensoriais são posteriormente 

enviadas para neurônios de terceira ordem localizados no núcleo VPM do tálamo contralateral, 



22 
 

onde se encontram os barrilóides, e daí para o PMBSF (Figura 3) (KIM; EBNER, 1999; 

SCHUBERT; KOTTER et al., 2007; DIAMOND, VON HEIMENDAHL et al., 2008).  

 

Figura 3 Diagrama esquemático das vias aferente somestésica das vibrissas e representação 
cortical do campo de barris. Ao estimular uma vibrissa a informação é enviada via nervo trigeminal 
para o barrilete correspondente, no tronco encefálico e depois para os barrilóides presentes no 
núcleo VPM do Tálamo até chegarem aos Barris presentes em S1 (A). (B) Marcação para citocromo 
oxidase de secção tangencial da camada IV de S1, com marcação intensa dos barris e mais clara 
na região dos septos entre barris. A organização dos barris se dá em fileiras (A, B, C, D e E) e em 
colunas (1, 2, 3, 4, 5 e 6). (C) Secção coronal de ratos PN19 visualizada por contraste de fase. Os 
barris estão identificados na camada IV e indicados pelas estrelas e os números romanos indicam 
as camadas corticais. a, anterior; m, medial; v, ventral. Adaptado de Schubert et al, 2007. 

 

1.2. Desenvolvimento do córtex de barris 

O encéfalo dos mamíferos origina-se do desenvolvimento de três vesículas 

primárias do tubo neural: o prosencéfalo, o mesencéfalo e o rombencéfalo. Essas vesículas 

são geradas a partir da intensa atividade proliferativa das células precursoras dos neurônios e 

da neuroglia na região subventricular (LENT, 2001; BEAR; CONNORS et al., 2002; PURVES, 

AUGUSTINE et al., 2005). 

O desenvolvimento pré-natal do córtex cerebral é caracterizado por eventos 

neuronais progressivos – gênese, migração e diferenciação morfológica e funcional (expressão 

de neurotransmissores, emissão de prolongamentos, plasticidade, etc.) (SCOTT et al., 2007; 

TAKAMURA et al., 2007). 
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Durante a embriogênese, na maioria dos mamíferos, após a migração dos 

neuroblastos para assumir sua posição definitiva no sistema nervoso, os neurônios se 

diferenciam e estendem seus prolongamentos, os neuritos, que irão se transformar em axônios 

e dendritos. O crescimento axonal depende da expressão e liberação na matriz extracelular 

(MEC) de proteínas sinalizadoras apropriadas para interagir com receptores presentes na 

superfície celular e, assim, direcionar o alongamento do axônio. O padrão de distribuição de 

substratos permissivos e repulsivos criados pelas proteínas sinalizadoras podem formar 

corredores de crescimento que guiam os axônios ao longo de caminhos específicos (figura 4) 

(LENT, 2001; SIVASANKARAN et al., 2004; PURVES et al., 2005; SCOTT, BRAUD et al., 

2007; OLIVEIRA et al., 2008). 

 

Figura 4 Formação das camadas corticais. Esquema da formação das camadas no córtex de 
mamíferos em corte coronal onde temos a multiplicação, migração e organização das células 
(neurônios) nas camadas e em redes neuronais comunicando-se com outras células. Os números 
romanos indicam as camadas corticais. Adaptada de Lent, 2002. 

 

A formação das conexões entre o tálamo e o córtex ocorre entre o 13º e 18º dia do 

período embrionário (E13-E18) em camundongos. Durante esse período, as conexões tálamo-

corticais seguem para o córtex, guiadas por moléculas da MEC. No córtex, neurônios da sub-

placa (SP) atuam como alvos temporários das conexões tálamo-corticais, já que as células da 
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camada IV, seus alvos definitivos, ainda estão em processo de migração (BERARDI; 

PIZZORUSSO; MAFFEI, 2000; FOX, 2002; SHAMSIZADEH et al., 2007). 

Os axônios talâmicos permanecem na SP por dois ou três dias (E16-E19, em 

ratos), para então invadirem a placa cortical (PC), antes mesmo que as camadas corticais 

estejam formadas. Dois dias após o nascimento, os axônios penetram na camada IV em 

desenvolvimento, formando arborizações terminais discretas. A formação dos barris ocorre nos 

dias subsequentes (LOPEZ-BENDITO; MOLNAR, 2003; SIVASANKARAN, PEI et al., 2004).  

No dia do nascimento (PN0) já existe um alto grau de segregação das fibras 

talâmicas, sugerindo a importância destes elementos na formação dos barris. Somente após a 

segregação destes aferentes na camada IV é que os neurônios granulares se agregam e 

formam os barris. Da mesma forma, moléculas da MEC, como o sulfato de condroitina, já 

podem ser identificadas, delimitando o contorno dos barris (BAHIA et al., 2008; LEE; LEAMEY; 

SAWATARI, 2008; NAKAMURA et al., 2009).  

Os barris aparecem completamente formados em PN3-PN4. No entanto, para que 

o padrão adulto seja atingido, muitas mudanças ainda ocorrerão durante o desenvolvimento 

pós-natal, no chamado período crítico de plasticidade (BERARDI; PIZZORUSSO et al., 2000; 

FELDMAN, 2001; HENSCH, 2005). Entre PN4 e PN8, cada barril é invadido por aferentes 

provenientes do barrilóide correspondente no complexo ventrobasal (VB) (Figura 5). Entre P6 e 

P12, a densidade de arborização das conexões tálamo-corticais aumenta na camada IV, 

principalmente dentro do limite do córtex de barril. A correspondência entre os 

mecanorreceptores das vibrissas e sua representação cortical é devida a segregação de 

axônios tálamo-corticais nos domínios dos barris, decorrente da competição por espaço cortical 

entre terminais provenientes de vibrissas diferentes (FOX, 2002; LOPEZ-BENDITO; MOLNAR, 

2003; SCHUBERT; KOTTER et al., 2007; DIAMOND, VON HEIMENDAHL et al., 2008). 
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Figura 5 Chegada dos aferentes talâmicos ao córtex durante o desenvolvimento. Esquema de 
secção coronal de córtex de camundongo demonstrando a laminação cortical e o crescimento das 
fibras talâmicas. Em E11, as primeiras células pós-mitóticas migram para a camada cortical mais 
externa, formando a pré-placa (PP) e a partir daí separando-se da zona marginal (ZM) e da sub-
placa (SP) para a chegada de neurônios da placa cortical. Quando os axônios talâmicos (fibras 
vermelhas) chegam ao córtex em E15, acumulam-se na SP. Inicialmente, muitas fibras talâmicas 
invadem a PC e as camadas V e VI. Axônios talâmicos organizam-se na camada IV impondo uma 
organização aos neurônios, formando os barris. SB, substância branca; ZI, zona intermediaria; 
ZSV zona subventricular; ZV, zona ventricular. Adaptada de López-Benedito e Molnár, 2003. 

 

Durante o período crítico ocorre o refinamento das conexões corticais, com 

redução das sinapses e eliminação dos neurônios, constituindo o chamado período regressivo 

do desenvolvimento cortical (REFERÊNCIA). Populações neuronais inteiras são eliminadas por 

um progresso chamado de morte celular programada, que reflete a competição por fatores 

tróficos presentes no meio extracelular e o rearranjo sináptico é o passo final no processo da 

formação das conexões (FELDMAN, 2001).  
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Figura 6 Desenvolvimento das camadas corticais com refinamento progressivo das conexões 
neurais. Adaptada de Feldman, 2001. 

 

1.3. Aferentes 

O fluxo da informação sensorial do folículo da vibrissa até o córtex somestésico ocorre 

através de três vias paralelas chamadas de lemniscal, paralemniscal e extralemniscal (KIM; 

EBNER, 1999; DIAMOND, 2000) (Figura 7). 

 

Figura 7  Representação esquemática das 3 vias paralelas de aferentes a partir do complexo 
folicular da vibrissa. Observa em vermelho a representação da via leminiscal, em azul a via 
extraleminiscal e em verde a via paraleminiscal. Retirado de Diamond, 2008. 
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A via lemniscal é composta por axônios de neurônios localizados no núcleo principal 

trigeminal, que se projetam para os barrelóides na porção dorsomedial do núcleo 

ventroposterior medial (VPMdm) do tálamo. Neurônios localizados em VPMdm se projetam 

principalmente para os barris na camada IV de SI. Na via extralemniscal, os neurônios do 

núcleo interpolar trigeminal se projetam para a seção ventrolateral da VPM (VPMvl) e estes 

neurônios por sua vez se projetam para os septos em SI e para o córtex somestésico 

secundário (S2). A via paralemniscal projeta-se, através do núcleo interpolar posterior (POM) 

do tálamo, para o córtex de barris de S1 e para S2, especialmente para a camada 5. Estas três 

vias paralelas transmitem informação das diversas submodalidades somestésicas provenientes 

da ativação das vibrissas (KIM; EBNER, 1999; DIAMOND, 2000). 

 

1.4. Período Crítico 

O período crítico é um evento plástico que vem sendo bastante estudado nos 

últimos anos, principalmente em áreas corticais de processamento sensorial primário, como o 

córtex visual primário (V1). Em primatas, V1 também possui uma estrutura colunar 

característica, que recebe aferências sensoriais equivalentes e alternadas, ao longo da camada 

IV, de cada olho (LENT, 2001; BEAR; CONNORS et al., 2002; BERARDI et al., 2003; PURVES, 

AUGUSTINE et al., 2005; TAKAMURA, ICHISAKA et al., 2007; OLIVEIRA, RIGON et al., 2008).  

Quando um primata sofre privação monocular durante os primeiros dias de vida, 

os terminais provenientes do olho não-afetado são privilegiados na competição por território na 

camada IV, ocorrendo uma invasão das colunas correspondente ao olho privado (WIESEL, T. 

N.; HUBEL, D. H., 1963). A re-abertura do olho privado durante o período crítico pode 

restabelecer os padrões espaciais normais de ocupação territorial da camada IV. Do mesmo 

modo, nesse período, se o olho não-afetado for privado da experiência visual simultaneamente 

à reabertura do olho privado, os padrões de dominância ocular se invertem (BERARDI et al., 

2003; TAKAMURA, ICHISAKA et al., 2007). Esse período crítico do desenvolvimento é uma 

fase no início do desenvolvimento cortical no qual os neurônios apresentam máxima 

plasticidade dependente de experiência (BERARDI; PIZZORUSSO et al., 2000; FELDMAN, 

2001; FOX, 2002; HENSCH, 2005) (Figura 8).  
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Figura 8 Diagrama esquemático da morfologia dos terminais talamocorticais visuais em dois 
estágios do desenvolvimento e em situações de privação sensorial. Adaptado de Lent, 2004. 

 

Existem dois tipos de plasticidade: a plasticidade subcelular ou sináptica, que é 

definida como mudanças na eficácia das conexões sinápticas existentes (JIN, 2005) e a 

plasticidade celular, também chamada de plasticidade estrutural ou remodelagem, que implica 

na formação de novas sinapses (SUR; RUBENSTEIN, 2005; DE PAOLA et al., 2006; 

MAJEWSKA; NEWTON; SUR, 2006; STETTLER et al., 2006; NADINE GOGOLLA; IVAN 

GALIMBERTI; CARONI., 2007). 

Após o término do período crítico, as conexões sinápticas tendem a permanecer 

estáveis e há uma diminuição da plasticidade estrutural. Para cada modalidade sensorial existe 

um período crítico específico, com início e duração diferenciados (LENT, 2001; PURVES, 

AUGUSTINE et al., 2005). 

 

1.5. Plasticidade no Sistema Nervoso Central 

Até bem recentemente, o cérebro adulto era considerado imutável. Contudo, nas 

últimas décadas do século XX vários estudos demonstraram definitivamente que o SNC adulto 

também é plástico, ou seja, pode sofrer mudanças resultantes das experiências 

comportamentais do animal interagindo com o ambiente, da formação de memórias e do 

aprendizado. Essa quebra de paradigma permitiu vislumbrar a possibilidade de induzir a 

plasticidade neuronal para permitir a recuperação neurológica após injúria cerebral (WIELOCH; 

NIKOLICH, 2006). O cérebro adulto é considerado uma estrutura dinâmica, tanto 
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morfologicamente quanto funcionalmente, sendo influenciado pelo ambiente e constituído por 

um sistema interativo glio-neuro-sináptico (NADINE GOGOLLA; IVAN GALIMBERTI et al., 

2007). 

Segundo Jin (2005), plasticidade cerebral é um processo contínuo que permite o 

remodelamento do mapa sináptico a curto, médio e longo prazo, como maneira de aperfeiçoar 

o funcionamento das redes neurais. Ainda segundo este autor, a plasticidade desempenha um 

papel fundamental durante a elaboração de novos circuitos induzidos pela aprendizagem e 

com a manutenção das redes neurais nos adultos (plasticidade natural). Após lesão do SNC ou 

periférico, a plasticidade é responsável pelo remodelamento subjacente à recuperação 

funcional do paciente. 

Compreender os mecanismos responsáveis pela plasticidade no cérebro é de extremo 

interesse, uma vez que isso abre uma oportunidade para o entendimento do desenvolvimento 

cerebral e do comportamento e também porque permite inferir sobre as causas do 

comportamento anormal (SCHMEICHEL, 2007; LEE; LEAMEY et al., 2008; PIZZORUSSO, 

2009). Além disso, a indução de plasticidade poderia ser útil em muitas condições patológicas 

que afetam o sistema nervoso, incluindo lesão medular, acidente vascular cerebral, 

traumatismo craniano e esclerose múltipla. Ou mesmo para permitir a melhoria de funções 

cognitivas e impedir o seu declínio natural com a idade. 

Uma combinação de fatores celulares parece determinar a diminuição da plasticidade 

celular no SNC adulto. O ambiente no SNC adulto é claramente menos favorável ao 

crescimento dos neuritos em relação ao sistema nervoso periférico. Por exemplo, as células da 

glia no SNC e SNP apresentam uma série de diferenças, inclusive quanto ao seu papel 

inibitório ao crescimento de neuritos no SNC, mas não no SNP (SUR; RUBENSTEIN, 2005; 

WIELOCH; NIKOLICH, 2006). O sistema nervoso periférico é rico em células de Schwann, e os 

axônios de neurônios tanto do sistema nervoso periférico quando do central crescem de forma 

efetiva nesse ambiente glial (WIELOCH; NIKOLICH, 2006). O SNC, no entanto, possui 

oligodendrócitos, que expressam proteínas inibitórias ao crescimento axonal de neurônios do 

sistema nervoso periférico e central (WIELOCH; NIKOLICH, 2006). 

 

1.6. A matriz extracelular (MEC) 
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Apesar das descrições por Camillo Golgi e Santiago Ramón y Cajal, na virada do 

século XIX para o século XX, até antes da década de 1970 aceitava-se que o tecido cerebral 

era totalmente ocupado por neurônios e células gliais e, portanto, nenhuma quantidade 

apreciável de "estroma" clássico ou MEC poderia existir no cérebro (LENT, 2001). Essa visão 

foi posteriormente alterada pela descoberta de quantidades significativas de espaço 

extracelular preenchido com materiais semelhantes à MEC (LENT, 2001). Mais recentemente, 

entretanto, foi demonstrado que a MEC é uma estrutura extremamente complexa, com a 

presença de uma variedade de moléculas preenchendo uma quantidade significativa do espaço 

desta matriz (LUKAS et al., 1998; VINCK et al., 2010). A MEC compreende cerca de 20% do 

volume do tecido neural (Figura 9). Muitas das moléculas presentes na MEC do sistema 

nervoso são exclusivas desse tecido (TILO REINERT et al., 2003). 

Componentes comuns da MEC (por exemplo, fibronectina e colágeno) são virtualmente 

ausentes na MEC no cérebro adulto, enquanto que diferentes tipos de glicoproteínas e 

proteoglicanos, por exemplo, são expressos abundantemente no cérebro adulto e estão 

localizadas no espaço intercelular entre neurônios e células gliais (GARCEZ et al., 2007). 

 

Figura 9 Representação do espaço intercelular entre os neurônios, células gliais e a matriz 
extracelular. Retirado de FAISSNER et al., 2010. 
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1.7. Proteoglicanos de sulfato de condroitina: estrutura, isoformas e distribuição 

Os proteoglicanos abrangem uma grande variedade de moléculas complexas 

encontradas em todos os tipos de tecidos, sendo eles os principais componentes da MEC; os 

proteoglicanos têm sido associados a um grande número de propriedades celulares, incluindo 

adesão, crescimento e migração celular, ligação a receptores celulares, formação de barreira 

física a migração de neuritos e interação com outros constituintes da MEC (ALBERTS et al., 

2004; NELSON; COX, 2004). 

Estas diferentes moléculas de proteoglicanos são caracterizadas por um núcleo 

protéico com cadeias de açúcar de glicosaminoglicanos (GAGs) ligadas covalentemente a este 

núcleo. Os GAGs são polímeros não ramificados de dissacarídeos que se repetem (de 2-20 

vezes) com a participação de dois monossacarídeos que se alternam: normalmente o açúcar e 

um ácido urônico (glicurônico [GluA] ou idurônico [IdoA]); o outro monossacarídeo é a N-

acetilglicosamina (GlcNAc) ou a N-acetilgalactosamina (GalNAc) (ALBERTS, JOHNSON et al., 

2004; NELSON; COX, 2004) (Figura 9). Assim, o comprimento das cadeias das GAGs pode 

variar e o núcleo protéico em si pode ter um número variado de cadeias de GAGs inseridas, de 

uma a até mais de 100, resultando em um conjunto diversificado de proteoglicanos com grande 

complexidade funcional. Os polímeros de dissacarídeo são conectados ao núcleo protéico 

através de resíduos de serina (PILLER; PILLER; CARTRON, 1990; LUKAS, AIGNER et al., 

1998). 

A abundância no tecido nervoso de proteoglicanos que se ligam ao ácido hialurônico 

(também conhecido como hialuronana ou hialuronato) sugere que a organização da MEC é 

formada principalmente pela agregação de filamentos centrais do ácido hialurônico com os 

proteoglicanos associados. O ácido hialurônico é um polímero não-sulfatado de glicosamina e 

ácido glicurônico que pode existir na superfície das células como um polissacarídeo não ligado 

a proteínas, assim como também pode fazer parte da MEC (SCHWARZ; BREUER; KRESSE, 

1990; SUGAHARA et al., 2003). 

Os GAGs têm propriedades físicas características, atribuídas à abundância de grupos 

carboxila, hidroxila e sulfato. Dependendo da composição de seus dissacarídeos, as GAGs 

podem ser associadas com os seguintes grupos: condroitina-, dermatam, queratam e heparam-



32 
 

sulfato (SCHWARZ; BREUER et al., 1990; LUKAS, AIGNER et al., 1998; SUGAHARA, MIKAMI 

et al., 2003) (Figura10). 

 

 

 

Figura 10 Estrutura dos glicosaminoglicanos (GAGs) encontrados nos proteoglicanos. IdoA: Ácido 
Idurônico. Adaptado de Kleene & Schachner (2004). 

 

O sulfato de condroitina e o heparam sulfato compõem a maioria dos proteoglicanos do 

SNC; alguns deles são componentes da MEC e outros estão ligados à superfície das células 
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por um domínio transmembrana ou ancorados ao glicosil fosfatidilinositol. Por motivos 

desconhecidos, o SNC é particularmente rico em PGSCs. Os principais PGSCs no SNC são os 

quatro membros da família lecticam (também chamado hialectam): agrecam, versicam, 

neurocam, e brevicam (Figura 10) (LUKAS, AIGNER et al., 1998; TILO REINERT, M. 

MORAWSKI et al., 2003). Enquanto brevicam e neurocam são expressos principalmente no 

tecido nervoso e agrecam ocorre predominantemente na cartilagem, versicam é o membro da 

família expresso em vários tecidos (LUKAS, AIGNER et al., 1998; TILO REINERT, M. 

MORAWSKI et al., 2003). 

 

Table 1: Proteoglicanos de condroitim sulfato presentes no SNC. Adaptado de Crespo et 
al 2007. 

Proteoglicanos de Condroitim sulfato do SNC 

Nome (GAG) Célula de origem Família 

Matriz extracelular   

Agrecam (CS) Neurônios Lecticanas 

Brevicam (CS) Glia e neurônio Lecticanas 

Neurocam (CS) Neurônios e precursora de oligodendrocitos Lecticanas 

Vesicam (CS) Precursora de oligodendrocitos Lecticanas 

Fosfacam (CS e KS) Glia e neurônio RPTPβ 

Biglicam (CS e DS) Glia Único 

Decorinas (CS e DS) Glia Único 

Membrana   

Brevicam-GPI (CS) Glia da substância branca Lecticanas 

NG2 (CS) Precursora de oligodendrócitos Único 

RPTPβ (CS) Glia e neurônio RPTPβ 

Neuroglicam-c (CS) Neurônios Único 

Apicam (CS) Glia APP 

 

Os proteoglicanos da família lecticam (Figura 10 e 11), que se ligam ao ácido 

hialurônico, são caracterizados estruturalmente por apresentar um domínio globular N-terminal, 

de ligação ao ácido hialurônico, e um domínio globular C-terminal, separados por uma região 
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central mucina-like, que abriga os oligossacarídeos e as cadeias dos GAGs (LODISH; BERK; 

MATSUDAIRA, 2005). 

 

 

Figura 11 Estrutura esquemática das lecticanas, uma família dos proteoglicanos de sulfato de 
condroitina. Retirado de Sherman (2007). 

A interação entre o ácido hialurônico e lecticanas é reforçada por proteínas de ligação 

de pequeno porte (ver Figura 12), denominados coletivamente de HAPLNs (do inglês, 

hyaluronan and proteoglycan link protein). Não obstante, os agregados do ácido hialurônico, 

lecticanas e proteínas de ligação podem ainda ser todos interligados por proteínas 

oligoméricas. Foi demonstrado que a glicoproteína trimérica Tenascina-R interage com o 

domínio C-terminal de todas as quatro lecticanas de mamíferos (SHERMAN; BACK, 2007) (ver 

Figura 11). 
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Figura 12 Um modelo hipotético da configuração da matriz extracelular (MEC) no SNC. Retirado de 
Sherman (2007). 

 

Em fases iniciais do desenvolvimento pós-natal do cérebro de roedores, os PGSCs, a 

neurocam em particular, estão presentes com abundância no tecido cerebral. Durante o 

primeiro mês pós-natal foi demonstrado a presença de um volume elevado de GAGs 

sulfatados, cerca de 90% da MEC existente (TILO REINERT, M. MORAWSKI et al., 2003). 

 

1.8. As lecticanas 

A MEC é organizada não apenas para fornecer suporte físico, mas também para as 

funções homeostáticas cruciais para a sobrevivência de neurônios. Além de possuir um grande 

número de moléculas de sinalização celular, a MEC pode tamponar íons e neurotransmissores. 

As lecticanas, por exemplo, desempenham um papel importante no desenvolvimento. A maioria 

destas funções está relacionada ao seu papel como moduladores da adesão celular, migração 

e crescimento de neuritos (CRESPO et al., 2007; ALONSO, MORO et al., 2008; VINCK, LIMA 

et al., 2010). 

Muitas das propriedades funcionais dos proteoglicanos são atribuídas às suas cadeias 

laterais; boa parte da interação entre proteoglicanos e receptores da superfície celular, ou 

proteínas da MEC, por exemplo, ocorre por meio de sítios de ligação nas cadeias das GAGs, 

embora o núcleo protéico também seja capaz de se ligar a substratos (SHERMAN; BACK, 

2007). 
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A interação do ácido hialurônico com os proteoglicanos formam as redes perineuronal 

com propriedades físicas e hidrodinâmicas que podem regular, assim, a morfogênese e a 

difusão de muitos fatores de crescimento (GARCEZ, HENRIQUE et al., 2007; VINCK, LIMA et 

al., 2010). 

A capacidade da MEC de atração dos fatores de crescimento através de sulfato de 

condroitina e heparam sulfato modula sua interação com a superfície da célula. De fato, a 

localização e a atividade biológica de substâncias como fatores de crescimento derivados de 

fibroblastos (FGFs) dependem muito da presença e da composição da MEC (GARCEZ, 

HENRIQUE et al., 2007). No entanto, a interação entre proteoglicanos – como os de sulfato de 

condroitina – e fatores de crescimento tem atraído menos atenção. 

 

1.9. A matriz extracelular e seu papel na inibição do crescimento dos neuritos 

Os mecanismos moleculares exatos envolvidos na regulação do crescimento dos 

processos neuronais ainda não estão completamente esclarecidos. Sabe-se, entretanto, que o 

ambiente extrínseco extracelular pode promover ou inibir o crescimento de neuritos (RHODES; 

FAWCETT, 2004; HOKE, 2005; SHERMAN; BACK, 2007). 

Muitos estudos in vitro têm demonstrado que os PGSCs possuem propriedades que 

inibem o crescimento de neuritos. A atividade inibitória dos PGSCs sobre o crescimento de 

axônio é mediado principalmente pelas GAGs e depende de suas características estruturais 

(RHODES; FAWCETT, 2004; SHERMAN; BACK, 2007). 

A expressão dos PGSCs é particularmente intensa no embrião: os padrões de 

expressão durante o desenvolvimento (em regiões como a crista neural e medula espinhal) e 

suas propriedades inibitórias sobre os axônios são consistentes com a teoria de que os 

proteoglicanos de sulfato de condroitina se comportam como moléculas de orientação axonal 

durante o desenvolvimento, já que os axônios em crescimento geralmente evitam as regiões 

ricas nestas moléculas. Além disso, foi demonstrado em experimentos in vitro que a remoção 

de sulfato de condroitina facilita o crescimento axonal (RHODES; FAWCETT, 2004; 

SHERMAN; BACK, 2007; ALONSO, MORO et al., 2008). 

Outro obstáculo importante à capacidade plástica do SNC são as redes perineuronais 

que se formam durante o amadurecimento do SNC. 
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1.10. As redes perineuronais (RPNs): Estrutura e composição 

 

As redes perineuronais (RPN) são uma das especializações da MEC e foram descritas 

inicialmente por Camilo Golgi (1893) como uma malha reticular encobrindo a superfície dos 

corpos celulares e dendritos proximais (Figura 13). Durante o desenvolvimento pós-natal esses 

componentes se acumulam em volta de interneurônios GABAérgicos contendo a proteína 

ligante de cálcio parvalbumina (Morris & Henderson, 2000). A RPN resulta da acumulação 

seletiva de materiais da MEC em torno destas estruturas celulares, materiais estes que incluem 

lecticanas, ácido hialurônico, tenascina-C e tenascina-R(GARCEZ, HENRIQUE et al., 2007). 
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Figura 13 Representações da estrutura das redes perineuronais. Em A, desenho esquemático feito 
por Ramón y Cajal. Em B, uma construção hipotética das redes perineuronais. Retirado e adaptado 
de Dityatev & Schachner (2003) e Galtrey & Fawcett (2007). 

 

 

Estudos imuno-histoquímicos mostraram que algumas moléculas de adesão da 

MEC estão presentes nas RPN, incluindo as lectinas, hialuronana, tenascina-C e tenascina-R 

(FOX; CATERSON, 2002; SHERMAN; BACK, 2007). 

Os PGSC presentes nas RPNs pertencem a três classes principais: 

 As lectinas ou hialectanas, que incluem agrecam, versicam, neurocam e 

brevicam 

 Proteoglicanos associados à MEC, como a fosfacam; e 

 Proteoglicanos da superfície celular, tal como neuroglicam C 

A composição das RPNs pode diferir dependendo do tipo neuronal, região 

cerebral ou mesmo da espécie animal. Algumas proteínas das RPNs, como a tenascina, são 

restritas a interneurônios presentes no córtex cerebral de roedores enquanto outras podem ser 

encontradas em neurônios piramidais no córtex cerebral de marsupiais ou primatas 

(HOCKFIELD, S.; MCKAY, R. D, 1983, TILO REINERT et al. 2003). As áreas corticais 

primárias (somestésica, auditiva, visual) apresentam um padrão distinto de RPN, quando 

comparadas com outras regiões cerebrais, como o córtex límbico (TILO REINERT et al., 2003; 

BRUCKNER; KACZA; GROSCHE, 2004; BAHIA, HOUZEL et al., 2008; LEE; LEAMEY et al., 

2008; NAKAMURA, NAKANO et al., 2009). 

As RPNs são formadas integralmente até o final do período crítico, um evento 

relacionado com redução da plasticidade neural dependente de atividade. No caso de V1, a 

digestão enzimática das RPNs pela CABC no animal adulto pode modificar os padrões de 
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dominância ocular na camada IV, sugerindo que os PGCS e em particular o CS regulam a 

plasticidade estrutural neuronal (PIZZORUSSO, MEDINI et al., 2002; PIZZORUSSO, MEDINI et 

al., 2006). 

As RPNs podem ser reveladas histologicamente através do uso de lectinas, que 

são proteínas com alta afinidade por carboidratos. Lectinas extraídas de plantas como a Vicia 

villosa (Vv) e a Wisteria floribunda (WFA) têm sido usadas para revelar a estrutura das RPNs 

de neurônios em diversas espécies de mamíferos, como roedores, carnívoros e primatas. Três 

lectinas apresentam alta afinidade à porção terminal de N-acetil-D-galactosamina (GAlNac) em 

cadeia formando glicoconjugado (aglutinina Dolichos diflorus, aglutinina Glicina Max e a 

aglutinina Vicia villosa B), incluindo o sulfato de condroitina (BAHIA, HOUZEL et al., 2008; LEE; 

LEAMEY et al., 2008; NAKAMURA, NAKANO et al., 2009). 

Bahia e colaboradores (2008) demonstraram mudanças no padrão de RPNs 

durante o desenvolvimento pós-natal do campo de barris através da marcação com a Vicia 

villosa. Estes autores demonstraram os seguintes estágios de desenvolvimento no padrão de 

marcação das redes perineuronais: nas três primeiras semanas pós-natal as PGSCs são 

distribuídas difusamente na MEC, não estando associadas inicialmente com os corpos 

celulares localizados nos barris. No final da terceira semana pós-natal ocorre uma mudança 

drástica no padrão de marcação, com os PGSCs agora concentrados na superfície da célula, 

com aspecto típico de RPN e em corpos celulares localizados preferêncialmente na borda dos 

barris.  

Este padrão adulto torna-se mais evidente durante as semanas seguintes, quando 

o número de células marcadas aumenta e o padrão adulto definitivo já pode ser observado ao 

final do terceiro mês pós-natal. Quando a privação sensorial das vibrissas ocorre a partir do dia 

do nascimento, com a cauterização diária do folículo durante o período crítico, os barris não se 

formam normalmente e apenas “bandas contínuas” orientadas longitudinalmente aparecem no 

PMBSF, até a idade de P17. A partir de P24 a distribuição das células com RPN não possui 

uma organização topográfica definida nesses animais privados (BAHIA et al., 2008). 

 

1.11. Proteoglicanos de sulfato de condroitina, RPNs e suas implicações sobre 
a plasticidade neuronal 
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Como discutido anteriormente, a formação de RPNs ocorre relativamente tarde no 

desenvolvimento pós-natal (em roedores, de 2-5 semanas após o nascimento) e coincide 

também com o encerramento do período crítico em várias regiões corticais (BAHIA, HOUZEL et 

al., 2008; LEE; LEAMEY et al., 2008; NAKAMURA, NAKANO et al., 2009). Acredita-se que o 

complexo ácido hialurônico-lecticanas-tenascina, depositado na superfície neuronal forme uma 

barreira repulsiva contra axônios e dendritos em aproximação (DEEPA, S. S. et al. 2006, CUI, 

H. et al.2013). 

De fato, diversos estudos mostram alterações na expressão de proteoglicanos de 

sulfato de condroitina em V1 de ratos com privação visual, o que sugere um papel para os 

proteoglicanos e RPNs na manutenção da estabilidade sináptica e na prevenção da 

plasticidade nesta região no animal adulto (PIZZORUSSO et al., 2002; BERARDI, 

PIZZORUSSO et al., 2003; PIZZORUSSO et al., 2006; TAKAMURA, ICHISAKA et al., 2007; 

OLIVEIRA, RIGON et al., 2008). 

 

1.12. Plasticidade dependente da experiência no campo e barris 

A plasticidade dependente da experiência/atividade é comumente estudada no PMBSF 

devido à facilidade na implementação dos protocolos de manipulação dos padrões de 

estimulação das vibrissas mistaciais. A deaferentação sensorial total (lesão permanente dos 

receptores periféricos) durante o períodocrítico afeta a estrutura anatômica dos barris 

(BERARDI; PIZZORUSSO et al., 2000). A privação sensorial transitória pode induzir mudanças 

rápidas no mapa cortical na idade adulta, sem alterações correspondentes na estrutura do 

barril. Estes dois paradigmas parecem funcionar por mecanismos diferentes de plasticidade 

(BERARDI; PIZZORUSSO et al., 2000; FELDMAN, 2001; FOX, 2002; HENSCH, 2005). 

Dois processos correm simultaneamente quando o PMBSF é privado dos inputs 

provenientes de algumas vibrissas sensoriais. No hemisfério privado, a ativação decorrente da 

estimulação das vibrissas íntegras é reforçada e as respostas para vibrissas privadas são 

enfraquecidas. Estes dois processos têm curso temporal diferente, com o enfraquecimento da 

resposta às vibrissas privadas ocorrendo antes do aumento da responsividade das vibrissas 

íntegras, o que implica que os mesmos são regulados por mecanismos diferentes (BERARDI; 

PIZZORUSSO et al., 2000; FELDMAN, 2001). 



41 
 

Esses efeitos se combinam para produzir uma expansão da representação cortical da 

vibrissa poupada em detrimento da vibrissa privada adjacente (BERARDI; PIZZORUSSO et al., 

2000; FELDMAN, 2001; FOX, 2002; HENSCH, 2005). A plasticidade resultante da privação 

sensorial é regulada por diferentes mecanismos celulares ao longo do tempo (MICHEVA; 

BEAULIEU, 1995; WALLACE; FOX, 1999; BERARDI; PIZZORUSSO et al., 2000; FELDMAN, 

2001; FOX, 2002; HENSCH, 2005; SUR; RUBENSTEIN, 2005): 

 Em minutos ou horas após a privação, ocorre um desmascaramento imediato de 

influências excitatórias silenciosas provenientes de colunas vizinhas pela perda de 

inibição horizontal na coluna privada. Esse fenômeno se deve ao não 

amadurecimento das redes perineuronais que é dependente da experiência 

sensorial do animal. O desmascaramento desaparece se a entrada sensorial 

privada for restabelecida (por exemplo, permitindo o crescimento da vibrissa). 

 Sugere-se o envolvimento de mecanismos sinápticos do tipo LTP e LTD, devido à 

observação de que a plasticidade pode ser comprometida por interferência na 

expressão de proteína cinase dependente de calmodulina (CaMKII) ou AMP cíclico 

(MAROTO, M. et AL, 2013). 

 Foi demonstrado que a privação sensorial provoca alterações em potenciais pós-

sinápticos excitatórios. O efeito resultante destas mudanças é o aumento da 

ativação sináptica na camada 2/3 em barris privados que recebem sinapses de 

barris íntegros. Estas observações sugerem que outros mecanismos, além de 

LTP/LTD, podem participar da plasticidade dependente da experiência (LEBEDEV, 

M. A. et al. 2000; PETERSEN, R. S. et al, 2001). 

 As mudanças estruturais nos axônios, ramos dendríticos e espinhas dendríticas 

formem a base de algumas das mudanças plásticas de longo prazo no córtex. A 

remodelação axonal tem sido descrita na plasticidade induzida por lesão, mas não 

é normalmente observada em plasticidade dependente da experiência sensorial 

(HOLTMAAT, A.; SVOBODA, K., 2009; FROSTIG, R. D, 2006, SUR, M.; 

RUBENSTEIN, J. L..2005). 
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1.13. Barris e Proteoglicanos 

 

A existência de períodos críticos para indução de plasticidade não significa que 

modificações plásticas não ocorram em outros períodos do desenvolvimento, ou mesmo na 

fase adulta. O início e a duração dos períodos críticos são determinados por mudanças na 

expressão de várias moléculas, entre as quais neurotrofinas como o BDNF (do inglês, Brain-

derived neurotrophic factor), GDNF (glia-derived neurotrophic factor), IGF (insulin-like growth 

factor) e receptor de glutamato tipo NMDA. Em animais adultos, os processos de 

reorganização e modificação dos componentes de matriz são vitais para manter o 

funcionamento dos neurônios e a integridade dos contatos sinápticos. 

Como visto anteriormente, os PGSCs têm uma função importante na consolidação das 

sinapses. A estabilização das RPNs ao redor de determinados neurônios coincide com o final 

do período crítico (BAHIA, C., 2008). No PMBSF de camundongos, a expressão das RPNs é 

dependente de estímulos sensoriais apropriados durante os primeiros trinta dias após o 

nascimento: a privação sensorial durante o período crítico diminui a expressão das RPNs ao 

redor de células na camada IV do córtex de barris (NAKAMURA, M. et al.2009. 

Estudos recentes mostraram que injeções da enzima Condroitinase ABC (CABC) 

diretamente em V1 de ratos adultos privados da visão de um olho contribui para restaurar as 

colunas de dominância ocular. Pizzorusso e colaboradores (2002, 2006) demonstraram que 

após ação da CABC em V1 os cérebros de animais adultos privados respondem a alterações 

no padrão de estímulos visuaias da mesma maneira que animais dentro do período crítico de 

plasticidade. Este resultado sugere que a degradação da RPN remove a barreira inibitória para 

a geração de novas conexões dependentes de estímulos ou para a reorganização sináptica. 

1.14. A enzima condroitinase ABC (CABC) 

As enzimas que degradam as cadeias de sulfato de condroitina, porém sem alterar a 

estrutura do núcleo protéico (Figura 14), são purificadas a partir de várias espécies de 

bactérias. Algumas dessas enzimas são expressas constitutivamente, enquanto outras são 

induzidas pela adição de sulfato de condroitina ao meio de crescimento. A enzima CABC é 

produzida pela bactéria Proteus vulgaris. A nomenclatura 'ABC' refere-se às formas 4-S, DS, e 
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6-S do sulfato de condroitina que são respectivamente as isoformas de condroitin A, B e C 

(SUZUKI et al., 1968; BARTUS, JAMES et al., 2011). 

 

Figura 14 Esquema mostrando a ação da enzima Condroitinase ABC (CABC) sobre um 
proteoglicano, nesse caso a lecticana agrecam, pois é a única que contém um domínio G2. 
Baseado em Fox (2002). 

 

Um volume crescente de trabalhos disponíveis na literatura comprovam o efeito da 

CABC na promoção da plasticidade neuronal, estando bem estabelecido que o tratamento com 

esta enzima reduz acentuadamente os efeitos inibitórios dos proteoglicanos de sulfato de 

condroitina tanto in vitro quanto in vivo (DUAN; GIGER, 2010).Um estudo demonstrou que 

CABC administrada via intratecal promove a regeneração de axônios de tratos sensoriais e 

corticoespinhais após lesão da coluna dorsal (CARTER et al., 2008). Em outro exemplo, a 

capacidade dos neurônios em cultura de estender neuritos sobre substratos de proteoglicanos 

de sulfato de condroitina aumentou significativamente após a digestão da GAG pela CABC o 

que revela o poder da condroitinase como indutora de plasticidade (CARTER et al., 2008; 

HAIDARLIU et al., 2008; LEE; MCKEON; BELLAMKONDA, 2010). 
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2. JUSTIFICATIVA 

 

O presente trabalho se propõe a avaliar o efeito terapêutico da enzima CABC na camada IV do 

córtex de barris do rato, através da utilização de fatias finas do polímero de acetato de vinil-etil 

(EVA), saturado com a enzima. A utilização do EVA saturado com CABC permite que ocorra 

uma liberação lenta e gradual da enzima no parênquima tecidual, diminuindo as possibilidades 

de lesão. Essa proposta terapêutica é inovadora, uma vez que os trabalhos disponíveis na 

literatura utilizam injeções intracerebrais de CABC, um processo invasivo e que provoca danos 

ao parênquima tecidual. Assim, propomos a tecnologia de manipulação e saturação de 

matrizes sintéticas de polímeros para a infusão de drogas no tecido de interesse por ser de 

fácil aquisição, possuir baixo custo de produção, baixa complexidade cirúrgica para 

implantação e a liberação da droga é contínua, estável e por um período de tempo 

relativamente longo (KIM; SHIN, 2004). 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo geral 

Nosso objetivo principal é verificar a possibilidade da reabertura de um novo período 

crítico de plasticidade no PMBSF de ratos usando a enzima CABC, que digere proteoglicanos 

da matriz extracelular. Este trabalho também visa contribuir para o entendimento dos 

mecanismos responsáveis pela organização citoarquitetônica do córtex somestésico primário 

durante o desenvolvimento e pela estabilização das sinapses tálamo-corticais 

 

3.2. Objetivos específicos 

 

1. Determinar os efeitos da privação sensorial periférica na formação das Redes 

Perineuronais (RPNs) no Subcampo Posteromedial de Barris de S1 (PMBSF) 

2. Avaliar o papel das moléculas de Proetoglicanas de Sulfato de Condroitina (PGSCs) na 

determinação da estrutura citoarquitetônica do PMBSF ao final do período crítico  

3. Determinar a eficácia do polímero metil-etil acetato (EVA) como agente para a 

liberação lenta, controlada e minimamente invasiva de drogas no tecido cebral 

4. Avaliar os efeitos plásticos da remoção das moléculas de PGSCs na matriz extracelular 

com auxílio da enzima CABC 

5. Caracterização dos tipos celulares envolvidos com a plasticidade induzida por CABC  
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1. Ensaios in vitro 

 

4.1.1. Curva padrão de liberação da condroitinase ABC 

O objetivo da determinação da curva de liberação foi verificar se o padrão de liberação 

da enzima é estável ao longo do tempo. Uma única fatia de Eva foi incubada a 37ºC por 24 

horas em uma solução de BSA (100ul) por 4 dias a 37ºC. Posteriormente o meio foi retirado e 

imediatamente congelado (Figura 15). Ao termino de 4 dias, a quantidade de enzima liberada 

foi estimada pela quantificação de proteína disponível no meio pela técnica de Bradfohr (1976), 

com leitura em medidor de ELISA com comprimento de onda de 595 nm. 

 

 

Figura 15 Esquema ilustrativo da Curva padrão de liberação da condroitinase ABC 

 

Baseado em cálculos farmacocinéticos, a estimativa é de que a concentração da CABC 

nos alvos teciduais seja de 0,6U/ml após as primeiras 12 horas. Essa concentração é 

semelhante àquela utilizada em diversos trabalhos disponíveis na literatura com o uso de 

microinjeções (PIZZORUSSO, MEDINI et al., 2002; PIZZORUSSO, MEDINI et al., 2006; IACI, 

VECCHIONE et al., 2007; CARTER, STARKEY et al., 2008; GARCIA-ALIAS, BARKHUYSEN et 

al., 2009; GOGOLLA, CARONI et al., 2009; LEE; MCKEON et al., 2010). 

 

4.1.2. Curva de atividade da condroitinase ABC 
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Para medir a atividade da CABC, utilizamos a amostras coletadas de 6h do ensaio da 

Curva de liberação da condroitinase ABC, descrito anteriormente. Utilizamos o protocolo 

descrito por Suzuki (1968), que infere a atividade da CABC pela despolimerização de seus 

substratos (ANEXO I).  

 

4.2. Ensaios in vivo 

 

4.2.1. Privação sensorial 

Nosso protocolo é baseado na privação sensorial de animais neonatos durante o período 

crítico. Esse tipo de lesão periférica é caracterizado pela ausência de lesão mecânica e da 

consequente formação de processos inflamatórios, muito comuns em outros protocolos de 

lesão do SNC. 

 

4.2.2. Animal experimental 

Os motivos principais para a escolha do rato como modelo experimental são os 

seguintes: (a) Presença de módulos corticais isomórficos no córtex somestésico primário, com 

vasta informação disponível na literatura sobre aspectos morfológicos e fisiológicos sobre os 

mesmos; (b) O campo e barris é um dos principais modelos estabelecidos para o estudo do 

desenvolvimento, plasticidade e regeneração do sistema nervoso e, por fim, (c) o rato possui 

um cérebro pequeno e liso, facilitando os procedimentos histológicos e a análise dos dados 

obtidos. 

 

4.2.3. Tratamento do Sistema nervoso 

Uma grande dificuldade para a administração de fármacos no sistema nervoso é 

estabelecer uma forma segura para realizar a infusão contínua de drogas. Como atravessar a 

barreira hemato-encefálica sem danificá-la e como controlar a concentração da droga no 

parênquima cerebral ao longo do tratamento?  
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Neste trabalho, testamos um método de infusão de drogas que utiliza como veículo 

matrizes de polímeros saturados com a droga de escolha (KIM; SHIN, 2004; RECINOS et al., 

2006). As matrizes de polímeros possuem diversas vantagens em relação a outros métodos de 

administração de fármacos. A primeira é que são biologicamente inertes e, portanto, não 

ativam a resposta imune; além disso, a saturação com drogas é facilitada, a manipulação é 

fácil e o custo de produção é relativamente baixo (KIM; SHIN, 2004; RECINOS, PRADILLA et 

al., 2006). Neste trabalho, escolhemos matrizes de EVA (acetato de etil vanil) saturadas para a 

infusão da enzima CABC no parênquima cerebral.  

Outra vantagem da utilização de matrizes de polímeros é a liberação lenta e gradativa da 

substância ativa, que podem durar dias, tornando a entrega de fármacos ao tecido um 

processo contínuo, resultando em maior regularidade na entrega e maior tempo de ação e 

efeito, diferente de técnicas que são limitados à apenas uma única aplicação da droga. 

A baixa complexidade do processo cirúrgico requerido para o implante epidural das 

matrizes diminui a possibilidade de lesão mecânica tecidual, diferente de outras técnicas 

descritas anteriormente, como as micro-injeções de CABC (PIZZORUSSO, MEDINI et al., 

2002; PIZZORUSSO, MEDINI et al., 2006; IACI, VECCHIONE et al., 2007; CARTER, 

STARKEY et al., 2008; HAIDARLIU, YU et al., 2008; LEE; LEAMEY et al., 2008; GARCIA-

ALIAS, BARKHUYSEN et al., 2009; LEE; MCKEON et al., 2010). Em termos experimentais, é 

importante manter a integridade tecidual para poder atribuir os eventuais fenômenos plásticos 

apenas à degradação dos proteoglicanos de matriz extracelulare não a perturbações colaterais 

do microambiente cerebral por ruptura da barreira hemato-encefálica, por exemplo. 

 

4.2.4. Animais experimentais 

 Para este trabalho, utilizamos ratos (Rattus Norvegicus) da linhagem Wistar, de 

ambos os sexos e com as idades listadas na tabela 1. Os animais eram provenientes do 

Biotério Central do Instituto de Ciências Biológicas (ICB) da Universidade Federal do Pará 

(UFPA) e do Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). O 

uso e os cuidados na manipulação dos animais seguiram as normas estabelecidas pela Society 

for Neuroscience (Handbook for Use of Animals in Neuroscience Research. Washington, D.C.: 

SfN, 1991. http://www.sfn.org) e com o protocolo aprovado pelo Comitê de Ética para o Uso de 

http://www.sfn.org/
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Animais Experimentais (Cepae) do Instituto de Ciências Biológicas – Universidade Federal do 

Pará (www3.ufpa.br/cepae), com o Nº BIO015-09 (ver anexo I) e pela comissão de ética no uso 

de animais (CEUA) do Centro de Biociências – Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

com o Nº 040/2012 (ver anexo II). 

 

4.2.5. A Privação sensorial como modelo de lesão cortical em S1 

Nos primeiros 21 dias de vida pós-natal (PN) os animais foram submetidos a um 

protocolo de privação sensorial, onde as cinco fileiras de vibrissas mistaciais do lado direito 

removidas diariamente com ajuda de uma pinça (Figuras 16 e 17). Este procedimento assegura 

a integridade dos folículos das vibrissas. Atingida a idade-alvo estipulada (PN40), os animais 

foram submetidos a cirurgia de implante de EVA.  

 

Figura 16 Diagrama esquemático do protocolo experimental. Em A, temos o procedimento de 
privação e em B o desenvolvimento normal da via aferente no lado não privação (controle) e o 
desenvolvimento anormal no lado que sofre a privação sensorial. 
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Figura 17 Procedimento de remoção das vibrissas da face direita dos animais experimentais. 

 

4.2.6. Preparação da matriz de polímeros e saturação 

 Uma pequena quantidade de EVA foi previamente lavada com álcool (90-95%), 

sob agitação constante, durante 24 horas. Em seguida, 200mg do polímero foram dissolvidos 

em 2ml de diclorometano (VETEC). Alíquotas de 2ml foram separadas em tubos de vidros de 

70 X 9mm e adicionadas de 20µl de condroitinase ABC (5U/ml, SIGMA). O volume resultante 

foi homogeneizado durante 1 minuto e ultracongelado (-80
o
C). Após, as alíquotas foram 

transferidas para um tubo de liofilização e colocadas sob vácuo durante 24 horas para a 

evaporação do diclorometano e então cortadas em fatias de 150 µm com o auxílio de um 

criostato, com os cortes sendo mantidos a -20ºC até o momento do implante (Figura 18). 
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Figura 18 Membrana de EVA, em maior aumento. Podemos observar detalhes da estrutura e 
organização do polímero em microcompartimentos saturados com CABC ou BSA (aumento de 4x e 
10x). 

 

4.2.7. Procedimentos Experimentais de implante de EVA saturado com CABC no 
córtex cerebral 

Após a realização dos procedimentos cirúrgicos para implante do EVA (dia 0) os 

animais tiveram tempos variados de sobrevida (3 ou 10 dias). 

4.2.8. Anestesia 

 Os animais foram anestesiados com uma mistura de cloridrato de cetamina 

(Vetanarcol, Konig) e cloridrato de xilazina (Kensol, Konig), nas doses de 46,1 mg e 4,0 mg, 

respectivamente, por via intraperitonial (IP). Para evitar a salivação e o acúmulo de 

secreções tráqueo-brônquicas, os animais receberam 0,1 mg/kg IM de sulfato de atropina 

(Ariston). Ao longo do experimento, caso houvesse superficialização do nível anestésico, 

medida através de reflexos dolorosos com o pinçamento das patas, administravam-se doses 

suplementares de cloridrato de cetamina. 

 

4.2.9. Procedimentos Cirúrgicos 
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  Os animais anestesiados ficaram com a cabeça imobilizada em um 

aparato estereotáxico (Insight). Em condições assépticas foi feita uma incisão longitudinal ao 

longo da linha média na superfície dorsal da cabeça do animal, expondo parte dos músculos 

parieto-temporais que foram divulsionados para permitir acesso ao córtex sensóriomotor. 

 

Figura 19 Esquema de como foi realizado o implante do EVA. 

 

Após a exposição do crânio, foi feita uma pequena fenda (3.5mm) com uma broca 

odontológica adaptada a um micromotor em local de coordenadas estereotáxicas definidas 

pelo atlas de Paxinos e Watson (1995). Sob visualização com um esteromicroscópio cirúrgico 

(Sm 2001-Optoeletrônica) foi realizado o implante da matriz saturada ou com CABC (tratados) 

ou com BSA (controle) no espaço epidural do hemisfério esquerdo, contralateral ao lado 

privado. Durante todo o procedimento cirúrgico a superfície cortical permaneceu umedecida 

com solução salina a 0,9%, para prevenir ressecamento (figura19 e 20).  
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Figura 20 Esquema fotográfico do procedimento cirúrgico de implante de EVA. 

 

Após os implantes, os animais tiveram 03 ou 10 dias de sobrevida. Os 

procedimentos cirúrgicos foram realizados em idades diferentes para assegurar que em ambos 

os tempos de sobrevida os animais fossem sacrificados no mesmo estágio de 

desenvolvimento. Por exemplo, animais com a idade de PN40 foram operados em PN37 e 

PN30, respectivamente para os grupos de 3 e 10 dias de sobrevida. O mesmo protocolo foi 

seguido para todas as idades. Após o tempo de sobrevida adequado os animais foram 

submetidos a uma bateria de testes comportamentais e em seguida, foram submetidos à 

perfusão transcardíaca. 

 

Tabela 2: Caracterização dos grupos experimentais (para mais detalhes anexo I). 

 
Procedimento  

Implante 
Sobrevida 

(dias) 
Comportamento Neurotraçador 

Marcações 

(WFA/GFAP/GOLGI) 

EVACABC 3 10 0 5 

EVABSA 3 10 0 5 

EVACABC 10 10 4 5 

EVABSA 10 10 4 5 
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4.2.10. Injeção de Neurotraçador 

 Injeções extracelulares de dextrana biotinilada a 10% (Molecular Probes), 

diluída em tampão fosfato salina a 0,1M e PH 7,4, foram realizadas utilizando micropipetas de 

vidro com diâmetro externo da ponta de 10 a 25 μm conectadas a seringas Hamilton. O 

conjunto foi posicionado para injeção através de um micromanipulador com movimento nos três 

eixos cartesianos.  

O local de injeção do traçador no núcleo VPM do tálamo obedeceuas seguintes 

coordenadas estereotáxicas (Paxinos, 1995): AP: -3,3; ML:3; DV: 6. O volume injetado foi de 

0.1µl (Figura 21). 

 

Figura 21 Figura do atlas estereotáxico utilizado para a localização das coordenadas para a injeção 
do neurotraçador. 

 

Após a injeção, a micropipeta permaneceu no local por 5 minutos antes de ser 

retirada, para prevenir refluxo do traçador. Ao final desta etapa, a abertura no crânio foi vedada 

com gel foam e acrílico odontológico. Os tecidos moles foram suturados e protegidos com uma 

pomada bactericida (Nebacetim, Byk Química Farmacêutica) para prevenir infecções. Em 

seguida, o animal retornou para sua gaiola para recuperação. Este procedimento foi realizado 

apenas no grupo CABC com 10 dias de tratamento, por limitação metodológica decorrente do 

tempo mínimo necessário para a migração do neutrotraçador. 

 

4.2.11. Testes Comportamentais 
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Para a avaliação a função sensório-motora dos animais foi realizada os seguintes 

testes: escala neurológica, teste da junção e colocação da pata, tigmotaxia e alternância 

espontânea.  

 

4.2.12. Escala neurológica 

 

A finalidade do teste é verificar se houve dano neurológico proveniente do 

procedimento cirúrgico. O teste utiliza a seguinte escala para caracterizar os movimentos 

espontâneos gerais do animal:  

(0) não possui déficits,  

(1) falha ao estender a pata direita completamente  

(2) circulando pela direita,  

(3) não possui um andar espontâneo, apresentando nível deprimido de 

consciência.  

 

4.2.13. Teste da junção 

A recuperação da função sensório-motora dos animais tratados com a CABC foi 

avaliada através da adaptação do teste da junção (ZHANG et al., 2002; LI et al., 2004). Nesse 

teste, o roedor foi colocado em frente a uma junção de 30º, e foi contado o número de retornos 

pelo lado direito ou esquerdo que o animal executava quando encontrava o vértice da junção 

(Figura 22). O procedimento foi repetido dez vezes. Tomou-se o cuidado de revestir a junção 

com plástico e a cada retorno do animal a junção era limpa para eliminar pistas olfativas. 
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Figura 22 Animal realizando o teste da junção e retornando para a esquerda 

 

Para expressar o resultado dos testes foi calculado o Índice de assimetria 

através da seguinte fórmula: [|(D-E)|/|(D+E)|], que calcula o módulo da diferença entre direita 

(D) e esquerda (E) dividido pelo módulo da somatória de D e E. Os valores mínimos e máximos 

em resposta ao teste, para cada lado, pode ser 0 ou 10 respectivamente. 

 

4.2.14. Teste da colocação da pata 

O teste da colocação da pata também é um teste sensório-motor e se baseia na 

estimulação das vibrissas de um lado da face do animal. Em resposta, o animal estende 

reflexamente a pata dianteira ipsilateral (HUA et al., 2002; WOODLEE et al., 2005). O protocolo 

foi implementado da seguinte maneira: o rato foi segurado pelo torso e as vibrissas de cada 

lado foram estimuladas através do contato com uma superfície plana (Figura 23). 

Anteriormente, o animal havia sido habituado à manipulação pelo experimentador, para 

minimizar o estresse. Foi anotado um valor positivo para cada vez que o animal colocasse a 

pata na superfície da mesa em resposta ao estímulo. O processo foi repetido dez vezes para 

as vibrissas de cada lado da face. 
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Figura 23 Teste da colocação da pata. Demonstração da aplicação do teste, com o animal reagindo 
ao estímulo sensorial das vibrissas e estendendo a pata dianteira. 

 

O resultado dos testes foi expresso através do cálculo de um índice de 

assimetria,semelhante ao utilizado para o teste da junção. Os valores mínimo e máximo, para 

cada lado, são 0 e 10, respectivamente.  

 

4.2.15. Tigmotaxia 

Quando os roedores são colocados em um campo aberto, apresentam uma tendência 

de explorar as zonas periféricas do campo. Esta tendência de permanecer próximo às paredes, 

chamada de tigmotatismo, diminui gradualmente nos primeiros minutos de exploração do 

aparato (TREIT; FUNDYTUS, 1988; SIMON; DUPUIS; COSTENTIN, 1994). 

O teste foi realizado em um aparato de madeira (0,60 X 0,60 X 0,35m) com a zona de 

tigmotaxia demarcada com linhas retas distantes 0,05m das paredes do aparato. Três dias 

antes do experimento, os animais foram manuseados (5 minutos/ dia) para habituá-los ao 

contato com o pesquisador. Para habituação no dia do teste, os animais foram colocados 30 

minutos antes na sala comportamental. Ao final do teste de cada animal o aparato foi limpo 

com papel toalha, umedecido com água e álcool 70%, e secado.  

Os ratos eram gentilmente colocados no centro do aparato de teste (um de cada vez) 

e o comportamento do animal foi gravado em vídeo por cinco minutos. O registro do 

comportamento foi analisado por um avaliador cego. O índice de tigmotaxia é baseado na 

percentagem de tempo no qual o rato permanece dentro da zona de tigmotaxia. A entrada da 
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cauda ou do focinho do rato neste espaço não foi pontuada se a maior parte do corpo do 

animal estivesse fora da área de delimitação de tigmotaxia (ver TREIT; FUNDYTUS, 1988; 

SIMON; DUPUIS; COSTENTIN, 1994). 

 

4.2.16. Teste de Alternância Espontânea 

 

Quando colocados em labirintos com braços os roedores apresentam uma tendência 

em alternar os braços escolhidos em tentativas consecutivas. A alternância espontânea é uma 

das medidas para avaliar a capacidade de memória operacional espacial (LALONDE, 2002). 

O teste foi realizado num aparato com estrutura em madeira com quatro braços 

fechados (0,47 X 0,16 X 0,34 m), cruzados e sem cobertura, com um espaço central 

(plataforma central – 0,16 X 0,16 m; Figura 24). O labirinto foi posicionado a uma elevação de 

0,5m do solo. Os ratos foram colocados individualmente no centro do aparato para explorá-lo 

livremente durante dez (10) minutos. Durante esse tempo os animais alternaram 

espontaneamente entre os quatro braços, utilizando informações sensoriais dos braços 

previamente visitados e pistas ambientais externas ao labirinto. Ao final do teste de cada 

animal, o aparato foi limpo com álcool. O comportamento de cada animal foi filmado para 

análise posterior.  

Os braços do labirinto foram previamente identificados por letras do alfabeto. A 

sequencia de entradas nos braços (p.ex, ABCDBACB) foi registrado manualmente durante a 

realização do teste. O desempenho do animal foi determinado pela porcentagem de 

alternâncias (total de alternâncias/máximo de alternâncias possíveis x 100). O número máximo 

de alternâncias possíveis é calculado a partir do total de entradas nos braços menos 

três (número total de entradas realizadas pelo animal durante o teste). Foi considerada 

alternância quando o animal, em uma sequência de quatro tentativas de entradas nos braços, 

não retornou a nenhum braço anteriormente visitado (e.g.: ABCD, BCDA, CBDA). Pontuamos 

uma entrada no braço do labirinto quando todas as quatro patas estavam dentro no braço. 

Também calculamos o total de entradas nos braços do labirinto. 
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Figura 24 Diagrama do aparato utilizado no Teste de Alternância Espontânea. A sequencia de 
entradas do animal nos braços é registrada e considera-se a alternância espontânea quando o 
animal entra em quatro braços distintos numa sequencia de quatro tentativas. 

 

4.3. Perfusão, craniotomia e microtomia 

Para perfusão, os animais receberam uma dose letal de uma mistura de cloridrato 

de cetamina (Ketalar, PARKER) e cloridrato de tiazina (Rompun, BAYER), na dose de 100 mg 

e 8 mg, respectivamente, por via intraperitoneal (IP). Após verificar a ausência de respostas à 

estimulação dolorosa, foi realizada uma ampla abertura torácica, com obliteração da aorta 

descendente. As perfusões foram iniciadas com uma injeção intraventricular de 0,20ml de 

Heparina Sódica (ARISTON) seguida de perfusão transcardíaca com 200 ml de tampão fosfato 

(0,1M) e salina 0,9% (PBS) (pH 7,2) e 300ml de paraformoldeído 4% (PFA, SIGMA) para 

animais adultos ou 100ml de PBS, seguido de 150ml de PFA 4%, para animais neonatos. 

 Após a perfusão, os cérebros foram retirados da caixa craniana, os hemisférios 

foram separados e deixados aplanando de um dia para o outro entre duas lâminas de vidro 

imersas em tampão fosfato 0,1M (pH 7,2) a 4ºC. Os encéfalos foram seccionados 

tangencialmente a 50mm de espessura (como descrito na tabela 1) com o auxílio de um 

vibrátomo (Vibratome Serie 1000 – TED PELLA INC). Os cortes foram recolhidos em solução 

de tampão fosfato a 0,1M e pH 7,2 – 7,4. 
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4.3.1. Procedimentos histoquímicos 

Após microtomia, as secções foram lavadas três vezes em PBS, vinte minutos 

cada vez, para retirar o excesso de fixador. Em seguida, os cortes foram processados paras as 

diversas técnicas descritas a seguir 

 

4.3.2. Histoquímica para citocromo oxidase 

Os cortes foram lavados por cinco minutos em tampão fosfato 0,1M (pH 7,2) para 

retirar o excesso de fixador. A seguir, as secções foram pré-incubadas em solução contendo 

0,5% de cloreto de cobalto (Sigma) durante 20 minutos. Posteriormente, as secções foram 

incubadas na solução de citocromo oxidase contendo 0,05% de diaminobenzidina (DAB, 

Sigma), 0,02% de catalase (Sigma) e 0,03% de citocromo C (Sigma) dissolvidos em tampão 

fosfato 0,1 M (pH 7.2-7.4), sob agitação suave e constante, protegido da luz e à temperatura 

ambiente. A cada 30 minutos, a reação foi monitorada. A reação foi interrompida com uma 

lavagem de 5 minutos em formalina 10% seguido de uma lavagem de 10 minutos em tampão 

fosfato 0,1M e pH 7,4. 

 

Figura 25 Padrão de marcação de CO no PMBSF. Aumento de 4x. 
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4.3.3. Histoquímica para a lecitina Wisteria floribunda 

Para a Marcação das redes perineuronais utilizamos histoquímica para Wisteria 

Floribunda obedecendo ao seguinte protocolo. As secções foram incubadas numa solução 

contendo 0,5% de Wisteria floribunda (SIGMA), 4% de triton X-100 (SIGMA), diluídos em PBS, 

durante dezesseis horas ininterruptas, em temperatura ambiente (21-23ºC) sob agitação suave 

e constante. Em seguida, os cortes foram lavados em nova solução de PBS, por duas vezes de 

vinte minutos cada.  

Posteriormente, as secções foram deixadas sob agitação suave e constante e à 

temperatura ambiente (21-23ºC) numa solução contendo o complexo avidina-biotina-

peroxidase (complexo ABC, VECTOR) e Triton X-100 (Sigma) a 4% diluídos em tampão fosfato 

durante 24 horas, de acordo com as instruções do fabricante. Em seguida, houve nova 

lavagem em PBS e a peroxidase foi revelada utilizando-se o método da glicose oxidase-

diaminobenzidina-níquel (GND) (SHU et al., 1988), adaptado para a histoquímica da Wisteria 

floribunda. Para controle negativo, alguns cortes foram incubados em soluções sem a presença 

da lectina (Figura 26).  

 
 

Figura 26 Marcação de RPNs em S1. Fotografia mostrando o padrão de marcação para células 
WFA+. As linhas demarcam a camada IV de S1 
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4.3.4. Revelação do neurotraçador 

 As secções foram incubadas durante 24 horas, sob agitação constante em 

temperatura ambiente (22ºC), em 10ml de uma solução de PBT 1 % (pH 7,4) contendo o 

complexo ABC (concentração indicada pelo fabricante: Elite-Vector, avidina, biotina, 

peroxidase). Os cortes foram lavados em tampão fosfato 0,1M por três vezes durante 5' e em 

seguida foram lavados com tampão acetato 0,2M (pH 6,0) uma vez durante 5'. Em seguida a 

peroxidase do complexo ABC foi revelada com o método da glicose oxidase, diaminobenzidina 

níquel (GND), adaptado de Shu e colaboradores (1988). Resumidamente, para preparo da 

solução A, adiciona-se 1,5g de sulfato de níquel amoniacal em 25ml de tampão acetato 0,2M 

(pH 6,0). Para a solução B adiciona-se 0,03g de DAB em 25ml de água destilada. Após a 

mistura e dissolução das duas soluções acrescenta-se 0,1g de β-D glicose e 0,02g de cloreto 

de amônia. As secções foram imersas nesta solução e agitadas após adição de algumas 

pitadas de glicose oxidase. O tempo de incubação foi controlado visualmente pela qualidade de 

marcação observada em um microscópio óptico. Finalmente, a reação foi interrompida com 

lavagem em tampão fosfato 0,1M três vezes por 5 minutos. 

 

4.3.5. Protocolo para coloração de Golgi 

 

Para a realização da coloração de Golgi (ver Figura 27) utilizamos secções de 100um 

seguindo o protocolo definido por Pilati e colaboradores (2008). 
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Figura 27 Fotomicrografia da marcação de neurônios piramidais em S1 corados pelo método de 
Golgi 

 

4.3.6. Imunohistoquimica para Proteína Glial Fibrilar (GFAP) 

 

 O método utilizado para a marcação imuno-histoquímica foi o da avidina-biotina de 

LIMA e colaboradores (2008). Os cortes foram incubados durante 16 horas a 4
o
C, com o 

anticorpo policlonal primário anti-GFAP (Rabbit anti-cow GFA, Dako) ou com o anticorpo 

monoclonal anti-VIM (Mouse anti-swine VIM, Dako), padronizados, respectivamente, nas 

diluições 1:1000 e 1:200. A seguir, foram incubados por 30 minutos com anticorpo secundário 

biotinilado anti-imunoglobulina de coelho/camundongo (Biotinylated goat anti-mouse/rabbit Ig, 

Duet kit Dako) na diluição de 1:400 e em seguida com o conjugado estreptavidina-biotina-

biotinilado (Dako) por mais 30 minutos. A imunorreatividade foi visualizada com 

diaminobenzidina (DAB, Sigma) (0,1%) como cromógeno. Os cortes foram contracorados com 

nissl (Figura 28). 
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Figura 28 Fotomicrografia de S1 com imunohistoquímica para GFAP. Observar o padrão de 
marcação para células astrocitárias GFAP+ 

 

4.3.7. Contra-coloração, Lavagem, Desidratação e Montagem 

 

As secções foram montadas em lâminas gelatinizadas e secadas em temperatura 

ambiente durante oito horas. A contra-coloração foi realizada pela coloração de Nissl e os 

cortes foram desidratados em bateria de álcool com concentração de 50%, 70%, 80%, 90% e a 

100% e clareados em xileno. Em seguida, as secções foram cobertas com lamínula com o 

auxílio de um meio de inclusão (Entellan, Merk). 

 

4.3.8. Método de Reconstrução e Contagem de Células 

 

4.3.8.1. Reconstruções de terminais axonais 

A reconstrução em 3D dos axônios tálamo-corticais foi feita com o auxilio do 

sistema Neurolucida (MicroBrigthField, Inc.). As secções marcadas com a dextrana biotinilada 

foram analisadas em alto e baixo aumento (Objetivas de 4x, 10x, 40x e 150x) em microscópio 
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óptico. Os fragmentos axonais marcados foram avaliados qualitativamente com base no padrão 

de ramificação e intensidade de marcação, formato e tipo dos botões e espessura do tronco 

axonal principal.  

Para a reconstrução tridimensional computadorizada, aproximadamente 20 

fragmentos axonal marcados com a dextrana biotinilada foram selecionados em cada animal, 

por grupo experimental, totalizando aproximadamente 70 axônios por grupo. Cada fragmento 

axonal foi reconstruído individualmente, diretamente da lâmina usando uma objetiva de 

imersão em glicerina de (150X) em um microscópio (Nikon) equipado com platina motorizada 

que permite armazenar as coordenadas x, y e z de pontos definidos durante a digitalização 

aclopado a um computador e ao programa Neurolucida (MicroBrightField inc.).  

Para o propósito do estudo, foram reconstruídos fragmentos axonais cujos ramos 

estavam restritos a uma única secção coronal. Fragmentos menores, com extremidades 

espessas cortadas, não foram incluídos na amostra. Os contornos de cada secção (superfície 

pial) foram desenhados em aumento intermediário (Objetiva de 10x), junto com outros 

acidentes anatômicos, para melhor vizualização dos fragmentos axonais nos seus respectivos 

alvos (Figura 29, 30 e 31). 

 

Figura 29 Fotomicrografia mostrando em detalhes o sítio de injeção do neurotraçador e a 
marcação anterógrada de corpos celulares no VPM esquerdo. 
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Figura 30 Fotomicrografia ilustrando o processo de reconstrução dos axônios talâmicos 
preenchidos pela DBA. Em A, a seta aponta para a presença de um botão de passagem (marcados 
em verde), enquanto que em B podemos identificar um botão terminal (marcado em azul). 

 

 

Figura 31 Montagem esquemática mostrando um axônio talamocortica lpreenchido com DBA (A) e 
sua respectiva reconstrução (B). Barra de escala: 25um. 

 

Os parâmetros morfométricos medidos em cada fragmento axonal foram os 

seguintes: número de pontos de ramificação, número de botões de passagem (de passagem) e 

terminais (terminais) por mm de fragmento axonal, número de segmentos, comprimento dos 

segmentos, comprimento total dos segmentos e área de superfície axonal. Para cálculo da 

densidade média de pontos de ramificação, densidade de botões e densidade de segmentos, 

dividiu-se o número total destes parâmetros pelo comprimento total do fragmento axonal (ver 

as fórmulas descritas abaixo). O comprimento total do fragmento axonal foi obtido pela soma 

de todos os segmentos individuais. 
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Parâmetros compostos: 

Densidade de botão de Passagem = nº botão de passagem /mm 

Densidade de botão terminal = nº botão terminal /mm 

Densidade de botão total = DBP + DBT 

Índice de botão de passagens= nº de botão de passagem/total de botão 

Índice de botão terminal= Nº de botão terminal/total de botão 

 

4.3.9. Reconstrução morfológicas dos neurônios da camada 4 do córtex 
somatosensorial 

As reconstruções em 3D dos neurônios piramidais da camada 4 do PMBSF foram 

feitas com o auxilio do sistema Neurolucida (MicroBrigthField, Inc.). 

 

 

Figura 32 Diagrama esquemático do processo de reconstrução da morfologia de neurônios 
piramidais da camada 4 do PMBSF 
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A análise morfométrica foi realizada com as seguintes variáveis:Área do corpo 

celular; Número de dendritos de primeira ordem; Número de bifurcações; Área de superfície 

dendrítica; Volume dendrítico. 

 

4.3.10. Análise estereológica 

Realizamos a contagem do número total de células Wisteria floribunda (Wf+) 

localizadas nos septos e barris do PMBSF. Todas as secções dos encéfalos foram 

reconstruídas serialmente em três dimensões para visualização completa do PMBSF e as 

células foram marcadas em suas respectivas posições, com o auxílio do software 

Stereoinvestigator (MicroBrigthField, Inc.). 

O número total de células contadas foi estimado usando a técnica do fracionador 

óptico. Para cada indivíduo todas as primeiras secções de um grupo contendo a área de 

interesse foram escolhidas. Esta seleção resultou em secções separadas uma da outra por 

intervalo regular ao longo da região de interesse de cada indivíduo.  

O método do fracionador óptico estima o número de célulasmultiplicando-se o numero de 

objetos contados dentro de cada bloco pelos valores de probabilidade da amostra. De acordo 

com a equação abaixo, esses valores dependem: 1) do numero de secções investigadas 

comparadas com o numero total de secções que contem a região de interesse; 2) da área dos 

blocos de contagem comparada com a área da matriz de contagem; 3) da altura do bloco de 

contagem comparada com a média da espessura da secção após a realização dos 

procedimentos histológicos. 
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Comparando o coeficiente de erro verdadeiro para grandes amostras com o 

calculado por diferentes métodos, detrminamos que o coeficiente de Scherffer é o que mais se 

aproxima do erro verdadeiro. 

Definiu-se que a grade e as dimensões da caixa de contagem seriam adequadas 

quando a relação entre o coeficiente de Scherffer e o coeficiente de variação fosse menor do 

que 0,5. Outro parâmetro estimado foi o coeficiente de variação biológica definida como 

CVB
2
=CV

2
-CE (CE, coeficiente de erro; CV coeficiente de variação; CVB coeficiente de 

variação biológica expresso em valor percentual do coeficiente de variação estabelecendo-se 

que sua contribuição precisa ser sempre maior do que 50% para que se minimizem os erros 

intrínsecos do processo amostral). 

 

 

Figura 33 Diagrama esquemático do protocolo de contagem estereológica 
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Figura 34 Esquema ilustrando o processo de contagem estoreológica das células GFAP+. 

 

4.4. Processamento das imagens 

O processamento das imagens foi feita com o programa Image J (NIH) e Adobe 

Photoshop CS (Adobe, Inc.). 

 

4.5. Análise Estatística 

Para comparação entre as amostras utilizou-se teste T (Mann-Whitney) definindo 

se o nível do coeficiente de significância em 0, 05, onde *p<0,05; ** p<0,01 e *** p<0, 001. Os 

resultados médios são apresentados como média ± erro padrão. 
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5. RESULTADOS 

 

5.1. Caracterização qualitativa do complexo EVA-CABC 

O complexo EVA-CABC foi moldado na forma de uma membrana de aproximadamente 

2,20mm de diâmetro e espessura de 150um (área superficial de 4.10mm
2
 e volume de 

0.615mm
3
). A membrana possuía um aspecto esponjoso, com coloração cristalina e textura 

emborrachada e flexível. Cada membrana apresentava aproximadamente 760 

microcompartimentos de forma arredondada, com diâmetros variando entre 0.022mm a 0.075 

mm (Figura 35). 

 

5.2. Caracterização quantitativa do complexo EVA-CABC: Curva de liberação de 
enzima pelo complexo EVA-CABC 

 

Foi realizado um ensaio fotocolorimétrico para medir a concentração de CABC liberada a 

partir do complexo EVA. Com os dados obtidos foi construída uma curva de liberação para a 

difusão da CABC. Os resultados se mostraram bastante próximos aos obtidos com cálculos 

farmacocinéticos. Em 24 horas, aproximadamente 0.6 U/ml de CABC foi liberada no tecido 

cortical, valor semelhante ao obtido em protocolos que utilizam injeção intracortical (figura 35). 
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Figura 35 Gráfico do perfil de liberação temporal da enzima CABC 

 

5.3. Perfil bioquímico do complexo EVA-CABC 

A difusão da CABC da matriz de EVA para o tecido ocorre devido ao gradiente de 

concentração da droga com relação ao meio extracelular. Antes de iniciar o processo de 

saturação na matriz de EVA, a CABC foi conjugada à albumina para preservar a sua 

integridade estrutural e funcional. A concentração de CABC utilizada foi de 2.5U/ml.  

Baseado em cálculos farmacocinéticos a estimativa é de que a liberação da CABC 

ocorreu a uma taxa de 0,6U/ml após as primeiras 12 horas. Essa concentração é semelhante 

àquela relatada em diversos trabalhos disponíveis na literatura com o uso de microinjeções 

(PIZZORUSSO, MEDINI et al., 2002; PIZZORUSSO, MEDINI et al., 2006; IACI, VECCHIONE 

et al., 2007; CARTER, STARKEY et al., 2008; GARCIA-ALIAS, BARKHUYSEN et al., 2009; 

GOGOLLA, CARONI et al., 2009; LEE; MCKEON et al., 2010). 

Para medir a atividade da CABC utilizamos o ensaio descrito por Suzuki (1968), que 

infere a atividade da CABC pela despolimerização de seus substratos. Nossos resultados 

mostraram que a CABC apresenta um padrão de atividade máximo em 40 minutos (Figura 36).  
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Figura 36 Cinética de atividade da enzima CABC revelada por espectrofotometria. As curvas em 
vermelho e azul representam a absorbância dos substratos (ou produtos de clivagem) de 
chondroitin C e A, respectivamente, ao longo do tempo na presença de CABC 

 

A quantificação do produto da degradação dos proteoglicanos pela ação da CABC 

(figura 3) demonstra que o valor máximo foi atingido em 5 minutos de atividade da enzima, 

revelando que a mesma atua rapidamente liberando as subunidades de dissacarideos que 

compõem os proteoglicanos. 

 

Figura 37 Quantificação dos produtos da ação enzimática da CABC. O gráfico mostra ascurvas de 
concentração dos produtos originados da clivagem de sulfatos de condroitina dos tipos A e C ao 
longo do tempo. Observa-se que o ponto máximo de clivagem da cond 
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Pelos resultados dos ensaios de cinética enzimática, é razoável supor que logo após o 

implante in vivo começa a difusão lenta das moléculas de CABC da fatia de EVA para o tecido 

cortical. Enquanto as moléculas de CABC se difundem pelo tecido, vão degradando as GAGs 

de CS e liberando o tecido cortical dos efeitos inibitórios dessa molécula. As moléculas de 

CABC são liberadas em concentração significativa até o quarto dia após o implante. Após o 

quinto dia ocorre uma liberação residual que, segundo a literatura, pode prosseguir por até dois 

meses (REIPRICH et al., 2004).  

Estudos anteriores realizados no nosso laboratório já haviam demonstrado a eficácia da 

utilização de matrizes sintéticas para a difusão lenta de drogas no sistema nervoso central, 

levando a uma recuperação funcional satisfatória após privação sensorial crônica (De Sá, 

2009). A CABC age como indutora de plasticidade no SNC ao remover os proteoglicanos de 

matriz extracelular.Entretanto, uma grande dificuldade para o uso de fármacosno sistema 

nervoso central é garantir o acesso preciso das drogas ao parênquima nervoso. Existem 

drogas que não atravessam a barreira hemato-encefálica e, quando o fazem, tem uma atuação 

difusa no parênquima cerebral.  

A baixa complexidade do processo cirúrgico requerido para o implante epidural 

das matrizes diminui a possibilidade de lesão mecânica do parênquima cerebral e a indução de 

processo inflamatório ou infeccioso, diferente de outras técnicas de entrega, como as micro-

injeções, que podem causar lesão tecidual, e ativação imunológica. Em situações 

experimentais, é importante preservar a integridade do tecido para descartar a influência de 

variáveis de confusão associadas com a ruptura da barreira hematoencefálica.  

 

5.4. Avaliação neurológica: Escore Neurológicos 

 

Todos os animais analisados não apresentaram nenhum tipo de déficit motor 

antes ou depois da cirurgia, como pode ser observado na tabela abaixo (0 significa ausência de 

comprometimento motor). 
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Tabela 3: Resultados da escala neurológica aplicada a todos os grupos experimentais. 
Esse resultado mostra que não ouve comprometimento motor em nenhum dos grupos 
que fosse atribuído as intervenções experimentais. 

Escala neurológica 

Implante Sobrevida (dias) PN40 

  
Antes Depois 

EVA CABC 3 0 0 

EVA PBS 3 0 0 

EVACABC 10 0 0 

EVA PBS 10 0 0 

 

 

5.5. Tigmotaxia 

 

Nossos resultados mostram que os animais normais apresentam índice de 

tigmotatismo próximo dos valores de normalidade para a espécie, demonstrada pela 

comparação com os valores basais (animais normais) (ver Figura 38).  

 

Figura 38 Tigmotaxia em animais normais tratados por 3 ou 10 dias 
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Quanto aos animais privados sensorialmente, estes apresentaram um índice maior de 

movimentação/exploração que os animais normais (Figura 39) Provavelmente isso se deve as 

compensações decorrentes ao déficit sensorial, que levam o animal a se movimentar mais para 

explorar o ambiente.   

 

Figura 39 Comportamento tigmotáxico de animais privados 

 

5.6. Testes da junção e colocação da pata 

 

De Sá (2009) mostrou que animais privados sensorialmente durante o período crítico e 

tratados com CABC apresentaram uma melhora significativa no desempenho em testes 

comportamentais quando comparados com animais não-tratados. No teste de colocação da 

pata, por exemplo, os animais tratados apresentaram um desempenho significativamente 

melhor que os animais não-tratados. Esse fenômeno era mais evidente em animais jovens, 

provavelmente pela proximidade do período crítico. Esse achado permitiu concluir que em caso 

de lesão no SNC ocorridas durante o desenvolvimento, quanto mais cedo for realizado o 

tratamento melhor será o prognóstico. Embora os animais adultos também apresentassem 

plasticidade induzida pela ação da CABC, esta foi menos exuberante e diretamente 

proporcional ao tempo de tratamento. Essa diferença de magnitude no efeito pode estar 
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relacionada a uma maior estabilidade das redes perineuronais e uma organização mais 

compactada dos proteoglicanos de matriz na fase adulta, impedindo que o efeito da CABC seja 

mais evidente. Além disso, a recuperação funcional depende não apenas da retirada das 

RPNs, mas também da preparação de um micro-ambiente propício para que as novas redes 

sejam formadas com o aumento da mobilidade de cones de crescimento e/ou a formação de 

ramos colaterais. 

Nossos resultados no presente trabalho corroboram os resultados de De Sá (2006). O 

índice de assimetria no teste de colocação da pata em animais privados, por exemplo, 

apresentou diferenças com o grupo controle apenas com 10 dias de tratamento com a CABC 

(Figura 40).  

 

Figura 40 Avaliação comportamental de animais submetidos ao tratamento com CABC, ***p≤0,001; 
Mann-Whitney, α=0,05. 

 

Como os animais sofreram um processo de privação sensorial na face direita estes 

tendem a utilizar preferêncialmente a face esquerda para explorar o ambiente. Em nossos 

resultados observamos uma reversão da preferência de exploração dos animais CABC após 10 

dias de tratamento, com os mesmos passando a utilizar preferêncialmente as vibrissas direitas 

para realizar a exploração ambiental e a saída da junção (Figura 41). 
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Figura 41 Desempenho comportamental de animais submetidos ao tratamento com CABC em dois 
testes comportamentais de resposta sensório-motora da junção. 

 

No teste de colocação da pata, nossos resultados foram mais expressivos, com 

igualdade na resposta das duas patas após o tratamento com CABC, demonstrando que o 

resgate funcional foi completo (Figura 42). 

Resumindo, esses dados sugerem que o tratamento com CABC foi eficiente no resgate 

funcional de áreas que sofreram privação sensorial crônica desde o nascimento.  
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Figura 42 Desempenho comportamental de animais submetidos ao tratamento com CABC, teste da 
colocação da pata. ***p≤0,001; Mann-Whitney, α=0,05. 

 

5.7. Teste de alternância espontânea 

 

A memória operacional foi avaliada pelo teste de alternância espontânea. Podemos 

observar na Figura 41 que os animais tratados com CABC (por 3 e 10 dias) apresentam 

desempenho superior ao animais tratados com BSA e próximo ao desempenho de animais 

não-operados. Os animais com 3 dias de tratamento obtiveram uma resposta 

significativamente melhor que os animais do grupo BSA. A resposta foi semelhante em 10 dias 

de tratamento.  
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Figura 43 Efeito do tratamento com CABC sobre a percentagem de alternância realizada por 
animais privados*p≤0,05; Mann-Whitney, α=0,05. 

 

Os animais privados possuíam uma maior atividade exploratória do que os animais 

normais (não privados). Os animais tratado com CABC por 3 dias demonstraram um aumento 

no numero de braços visitados durante o teste como pode ser observado na Figura 43. Esse 

comportamento é bastante interessante e coincide com o inicio da recuperação da função 

sensorial, predispondo os animais à explorarção do aparato de teste. 
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Figura 44 Número de braços visitados. O Efeito do tratamento com CABC sobre a atividade motora 
refletida sobre a exploração dos braços do aparato*p≤0,05; Mann-Whitney, α=0,05. 

 

Em termos do número de alternâncias corretas, os animais CABC obtiveram um 

rendimento significativamente maior (p<0,05) quando comparados com animais BSA e animais 

normais, sugerindo uma melhor retenção na memória da identidade dos últimos braços 

visitados (Figura 43). 
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Figura 45 Número de alternâncias realizadas pelo animal ao longo do tempo. Podemos observar 
que o tratamento com CABC elevou o número de alternância corretas realizadas pelos animais. 

 

O teste para memória operacional quando decomposto em nº de alternâncias por minuto 

pode revelar o estado de atividade motora dos animais testados. De maneira geral, os animais 

privados possuem uma maior atividade motora quando comparado com animais normais 

visitando mais braços. Porém, os animais tratados com CABC realizam um número maior de 

alternâncias corretas, revelando uma melhora da capacidade de memorização dos ambientes 

já explorados. 

 

5.8. Alteração no Campo dos Barris: Caracterização do modelo experimental 

 

Em roedores, os mapas somatotópicos são formados principalmente na primeira semana 

pós-natal, quando as células da camada IV assumem definitivamente a estrutura 

citoarquitetônica característica dos barris (FOX, 2002), apesar dos aferentes talâmicos já terem 

chegado ao córtex ainda na fase pré-natal (KILLACKEY; RHOADES et al., 1995).  
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Em nossos estudos, a retirada das vibrissas foi feita diariamente, ao longo dos vinte 

primeiros dias de vida pós-natal, de uma maneira adequada para evitar danos aos folículos e 

às terminações nervosas (MCCASLAND et al., 1992; FELDMAN, 2001). Trabalhos disponíveis 

na literatura (MCCASLAND, BERNARDO et al., 1992; FOX, 2002) sugerem que para induzir 

um desarranjo significativo da estrutura do PMBSF é necessário que as vibrissas sejam 

retiradas por um intervalo de tempo relativamente longo, por dias alternados, para que não 

cresçam de volta.  

Observamos a formação de barris no PMBSF mesmo após a privação continuada 

(Figura 46). Nos animais privados, entretanto, os barris estavam morfologicamente alterados 

(com bordas imprecisas, tamanho reduzido, ou alargados), demonstrando o sucesso da 

metodologia escolhida para realizar a privação sensorial. 

 

 

Figura 46 Efeito da privação sensorial sobre a organização do campo de barris. Reconstrução do 
campo de barris de animais PN40 controle (A) e animais que passaram pelo processo de privação 
sensorial por 20 dias (B). Note a completa desestruturação do PMBSF dos animais privados em 
comparação aos controles. 

 

A utilização do nosso protocolo experimental gerou uma alteração na organização 

espacial do PBMSF, com uma diminuição significativa de área total e ausência de barris 

específicos (Figura 47 e 48), quando comparado com o hemisfério contralateral.  
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Figura 47 Número total de barris no PBMSF. Gráfico mostrando a média do número de barris no 
PMBSF em animais privados e controle (não-privados). Observar que os animais privados tiveram 
um número menor de barris quando comparados com o grupo controle (média ± erro padrão) 
Mann-Whitney, α=0,05; n=3. 

 

Figura 48 Quantificação da área média do PBMSF. O Gráfico mostrando a média do total de área 
ocupada pelos barris no PBMSF em animais controle e animais que sofreram o processo de 
privação sensorial, Note que em animais privados houve uma diminuição da área atribuída aos 
barris quando comparados com o controle (média ± erro padrão)*p≤0,05; Mann-Whitney, α=0,05; 
n=3. 
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De acordo com a literatura, o final do período crítico do PMBSF em ratos ocorre em P4 ( 

ver HENSCH, 2005). Entretanto, a maior parte desses estudos utiliza como método a retirada 

de apenas uma vibrissa ou de uma fileira delas (FOX, 2002). Entretanto, um estudo do nosso 

laboratório demonstra que o amadurecimento das redes perineuronais em ratos, com o 

estabelecimento do padrão adulto, finaliza em P24 (BAHIA, HOUZEL et al., 2008). Em nosso 

estudo, a privação sensorial ocorreu durante toda a extensão do período critico com 21 dias de 

deaferentação periférica contínua após o nascimento. 

 

5.9. Manipulação da MEC 

O método mais comum de manipulação enzimática da MEC é a utilização de 

CABC, uma enzima bacteriana que catalisa e quebra ligações glicosídicas entre GAGs. 

Existem três subfamílias de chondroitinases: condroitinase AC despolimeriza C-4 e C-S-6-S, a 

condroitinase B decompõe dermatam sulfato, e a condroitinase ABC (CABC) tem uma ação 

mais ampla, desnaturando sulfato de condroitina, sulfato de dermatan e HA (PRABHAKAR, V. 

et AL; 2005; POJASEK K,. et al, 2001).  

No cérebro, a plasticidade estrutural e o remodelamento sináptico dependem da 

participação de elementos da matriz extracelular (MEC) (RHODES et al., 2004). As moléculas 

da MEC, tais como o PGCS, são reguladoras importantes da plasticidade, modulando a 

permissividade do microambiente tecidual para o crescimento de neuritos. Já está bem aceito 

na literatura que a CABC pode induzir a plasticidade e a recuperação funcional quando ocorre 

lesão do SNC (CRESPO et al., 2007) . Entretanto, existem várias lacunas na compreensão dos 

mecanismos celulares e moleculares que entram em ação para promover o efeito da CABC. 

Uma possibilidade é a de que o CS tem um efeito inibitório no crescimento axonal via um 

receptor específico de membrana (CRESPO et al., 2007). Um dos efeitos da ativação desse 

receptor seria o aumento na concentração de Ca
2+

 intracelular, que atuaria em outras vias de 

sinalização intracelular que regulam a mobilidade do cone de crescimento (RHODES et al., 

2004).  

PGSC ativam a proteína cinase C (PKC) em neurônios granulares do cerebelo e a 

inibição de PKC leva ao crescimento de neuritos (SIVASANKARAN et al., 2004). A PKC ativa 

uma pequena Rho GTPase (SIVASANKARAN, PEI et al., 2004) que, quando inativada, diminui 
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os efeitos inibitórios dos PGCS (CRESPO et al., 2007). Recentemente, foi descrito que os 

efeitos inibitórios dos PGCS podem ser diminuídos pela supressão da atividade cinase de 

receptores de fator de crescimento epidermal (EGF-R) (CRESPO et al., 2007). Os PGCS 

induzem a fosforilação de EGF-R de maneira cálcio-dependente, sugerindo que o influxo de 

cálcio atua no efeito inibitório dos PGCS (CRESPO et al., 2007).  

Outra possibilidade pode ser a liberação de fatores que estão associados ao PGCS 

depois da degradação realizada pela CABC, permitindo assim a difusão e interação desses 

fatores com receptores da superfície de células neuronais. Para Crespo e colaboradores 

(2007), se esses fatores forem neurotróficos ou promotores do crescimento axonal, a CABC 

exerceria um efeito benéfico indireto para a plasticidade e recuperação funcional.  

Já está descrito que um dos produtos da digestão do PGCS pela CABC, o dissacarídeo 

C6S, promove reparo e plasticidade no SNC (ROLLS et al., 2004). Em ensaios in vitro, foi 

demonstrado que os produtos da digestão pela CABC são principalmente tetra e dissacarídeos. 

Entretanto, isto não necessariamente ocorre in vivo, sendo mais provável a produção de uma 

quantidade alta de oligossacarídeos de tamanhos variáveis (CRESPO et al., 2007). 

Várias evidências indicam que o equilíbrio entre excitação e inibição em circuitos 

corticais influencia os níveis de plasticidade neuronal (JONES, 1993). Os níveis de elementos 

inibitórios como o neurotransmissor GABA, receptores GABAA e enzimas que sintetizam o 

GABA são regulados pela privação sensorial (FOELLER & FELDMAN, 2004).  

 

5.10. Condroitinase ABC promove a desestruturação de redes perineuronais 

Como já foi dito acima, as PGCS são componentes da MEC e, em animais adultos, 

alguns desses proteoglicanos se condensam ao redor do corpo celular e dos dendritos 

proximais de alguns neurônios, formando as RPNs. A expressão das RPNs no córtex de barris 

é dependente de estimulação sensorial durante o desenvolvimento (McRAE et al., 2007). 

Injeções intracerebrais de CABC mostram que esta enzima causa a remoção das RPNs. 

Alguns meses após a injeção, os componentes da matriz parecem reconstituir-se 

completamente (BRÜCKNER et al., 1998b). 

No nosso trabalho, a ação do CABC resultou na diminuição da marcação para as 

lectinas WFA e para vicia villosa, demonstrando que a N-acetilgalactosamina presente na 
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unidade dissacarídica do CS foi removida durante o processo de digestão. A digestão do CS, 

como aplicada no presente estudo, não corresponde ao passo inicial da degradação dos 

proteoglicanos in vivo. O catabolismo dos proteoglicanos em diferentes tecidos se dá pela 

clivagem do núcleo protéico por proteinases extracelulares e a endocitose subsequente dos 

produtos da degradação (WIEGEL et al., 1997). No cérebro, as metaloproteinases são fatores 

de degradação da MEC (BIGNAMI et al., 1994; ROMANIC & MADRI, 1994). Evidências da 

ação da CABC mostram que ela age em torno de 10 minutos, enquanto os mecanismos de 

inativação da enzima podem levar horas ou até mesmo dias para entrar em ação. 

A reconstrução dos agregados da MEC após ação da CABC parece seguir as rotas 

metabólicas normais do organismo (LANDER, 1993). Utilizando um anticorpo para a CABC, Lin 

e colaboradores (2008) observaram que a enzima continua presente no córtex dez dias após a 

sua injeção no parênquima. Não podemos confirmar se o mesmo ocorreu no nosso modelo. 

Entretanto, pode-se inferir positivamente que isso ocorreu devido a ausência de marcação para 

WFA até 10 dias após o implante da matriz saturada com CABC (Figuras 49 e 50).  

McRae e colaboradores (2007) determinaram que o número de células GABAérgicas 

marcadas para um subtipo de PGCS diminui no córtex de barris após a privação sensorial 

durante os primeiros trinta dias após o nascimento. No presente trabalho, após vinte dias de 

retirada das vibrissas, o número de células GABAérgicas com RPNs também pode ter 

diminuído. Porém, o número de células remanescentes deve ser maior do que a observada por 

McRae e colaboradores (2007), se considerarmos o período de retirada das vibrissas.  
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Figura 49 Efeito do tratamento com CABC sobre a organização das redes perineuronais (a-c). 
Cortes coronais na região S1 de animais controle (a) e tratados com CABC por 3 dias (b) ou 10 
dias (c) marcados com WFA. Observe a diminuição da marcação para WFA nos animais tratados 
após 3 dias e 10 dias (dados brutos apresentados em anexo). 
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Figura 50 Contagem estereológica de células positivas para WFA+. O Gráfico mostrando a 
contagem estereológica de células WFA+ na camada 4 do campo de barris de animais tratados por 
3 e 10 dias com CABC e seus respectivos controles. Observe a diminuição de células marcadas 
positivamente em 3 dias de tratamento o que se mantem em 10dias,.(média±erro padrão). 
***p<0,001; Mann-Whitney, α=0,05 (dados brutos apresentados em anexo). 

 

5.11. Tratamento com CABC promove alterações em circuitos axonais tálamo-
corticais 

O potencial da CABC em promover a regeneração de axônios lesados foi confirmado em 

inúmeros estudos. Após hemissecção torácica, a aplicação de CABC promoveu a regeneração 

axonal após lesão no núcleo de Clarke (YICK L.W. ET AL, 2006). A expressão de CABC em 

promotores funcionais de GFAP promoveu regeneração axonal significativa após rizotomia 

dorsal (CAFFERTY W.B. ET AL, 2007), com efeitos semelhantes observados após a aplicação 

intratecal de CABC (SHIELDS L.B. ET AL, 2008). Além disso, uma única injeção intra-espinal 

de CABC melhorou a regeneração de axônios em um modelo de hemisecção medular (ISEDA 

T. ET AL, 2008). Também foi identificado um efeito neuroprotetor do tratamento com CABC na 

recuperação de neurônios cortiço espinhais axotomizados e em neurônios rubrospinhais 

lesionados (CARTER L.M. ET AL, 2008).  

Efeitos similares da CABC em promover brotamento axonal foi demonstrado em um 

modelo de acidente vascular cerebral, em que foi realizado uma injeção de CABC na medula 

espinhal cervical de ratos idosos 3 dias após o acidente vascular cerebral isquêmico, induzindo 
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recuperação funcional dos membros anteriores afetados pela isquemia (SOLEMAN S. ET AL, 

2014).  

Por meio de microscopia por duplo fóton e eletrofisiologia in vivo e in vitro, um estudo 

recente revelou que após a digestão enzimática de CSPG no cérebro adulto aumentou o 

número e a mobilidade de espinhas dendríticas em neurônios corticais (DE VIVO L,. ET AL, 

2013) e do hipocampo (ORLANDO C. ET AL, 2012). Após lesão por impacto no córtex 

somestésico, o tratamento com CABC produziu modificações compensatórias nos mapas de 

representação somestésica e o brotamento de axônios (HARRIS NG. ET AL, 2013). A 

plasticidade sináptica também pode ser demonstrada in vivo pela digestão de RPN por CABC 

em neurônios do hipocampo de rato (FRISCHKNECHT R., 2009).  

A degradação de proteoglicanos da matriz extracelular leva a uma cadeia de eventos 

que favorecem a plasticidade neuronal. Os proteoglicanos são moléculas carregadas 

negativamente que aprisionam íons positivos como o Ca
++

. {Hrabetova, 2009 #1534}Hrabetova 

(2009) demonstrou que após a degradação dos proteoglicanos ocorre a liberação de Ca
++

 no 

espaço intersticial aumentando a disponibilidade deste íon para as células. O Ca
++

 possui um 

papel importante no processo de sinalização celular como segundo mensageiro e amplificador 

de sinais extrínsecos e intrínsecos que levam à ativação de diversas via de sinalização 

intracelular. Portanto, a quebra dos proteoglicanos de matriz promovida pela CABC não 

constitui apenas a retirada da barreira física nibitória ao crescimento axonal, mas também a 

formação de um microambiente permissivo à plasticidade.  

Uma forma importante de plasticidade verificada nos trabalhos utilizando CABC foi a 

plasticidade estrutural com brotamento axonal (CARTER, STARKEY et al., 2008; GARCIA-

ALIAS, BARKHUYSEN et al., 2009; LEE; MCKEON et al., 2010). Embora o re-crescimento 

axonal após lesão seja comum no SNP, isso não ocorre naturalmente no sistema SNC. A 

capacidade regenerativa do SNP decorre do ambiente permissivo proporcionado pelas células 

de Schwann, que isolam os axônios em regeneração, afastando-os dos proteoglicanos do MEC 

(CARTER, STARKEY et al., 2008). já no SNC, os oligodendrócitos, que possuem um papel 

análogo ao da célula de Schwann na formação da bainha de mielina, além de não realizarem 

este papel de isolamento físico, contribuem como agentes inibitórios do crescimento eles 

mesmos, através da expressão de oligoproteinas repulsivas ao crescimento axonal.  
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Outra característica importante em eventos de lesão no SNC é o comportamento de 

células da glia (astrócitos) que secretam PGSCs que vão contribuir para a formação da cicatriz 

glial, um agregado de moléculas de matriz celular que estabelece uma barreira física à 

regeneração axonal (WIELOCH; NIKOLICH, 2006).  

Diversos autores relatam que a infusão de CABC em regiões lesionadas do SNC impede 

a formação da cicatriz glial e promovem o desenvolvimento de cones de crescimento 

(esporulação) e sinaptogênese (CARTER, STARKEY et al., 2008; GARCIA-ALIAS, 

BARKHUYSEN et al., 2009; LEE; MCKEON et al., 2010). 

Nossos resultados mostram que o tratamento com CABC promove alterações 

morfológicas nos terminais axonais proveniente do tálamo, que possuem botões sinápticos 

com características funcionais diferentes, Bp e Bt (botões de passagem e terminais), 

respectivamente. Portanto, provavelmente, a plasticidade induzida por CABC promove uma 

reestruturação morfológica das projeções cortico-talâmicas (Figura 49, 50 e 51), revelando que 

os achados comportamentais de recuperação funcional se devem em parte, pelo menos, a um 

fenômeno de reorganização do input excitatório dos aferentes talâmicos, assim como a já 

demonstrada remodelação de circuitos inibitórios. Os aferentes talâmicos possuem a 

característica de serem excitatórios e seus principais alvos sinápticos são os neurônios 

granulares localizados nos barris na camada IV de S1. Entretanto, também podem realizar 

sinapses com neurônios piramidais da camada infragranular e com diferentes interneurônios 

gabaérgicos presentes no barril (LUBKE, J. et AL, 2000). . 
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Figura 51 Tratamento com CABC aumenta o número de botões sinápticos em terminais tálamo-
corticais. Reconstruções de terminais axonais oriundos do VPM para a camada 4 do PBMSF após 
o tratamento com BSA (controle) ou CABC por 10 dias. Os pontos verdes sinalizam botões de 
passagem e os pontos azuis são botões terminais. Observe a maior quantidade de botões 
sinápticos nos axônios de animais tratados com CABC quando comparado ao controle. 

 

De Paola e colaboradores (2006), em um estudo realizado no córtex visual, 

demonstraram que os terminais talamocorticais possuem alta densidade de botões de 

passagem e baixa densidade de botões terminais. Estes autores demonstraram que a dinâmica 

de aparecimento ou desaparecimento destes botões também era diferente em observações in 

vivo (De PAOLA et al., 2006).  

Em nossos resultados com animais privados, revelamos que os aferentes talâmicos 

apresentaram grandes números de botões terminais e um baixo numero de botões de 

passagem, exatamente o inverso da descrição de De Paola e colaboradores (2006) e de De 

Sá, 2014 (Figura 52). Esses dados revelam que a privação sensorial não altera apenas a 

quantidade total de botões sinápticos, mas a dinâmica e as propriedades intrínsecas dos 

terminais talamocorticais. 
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Figura 52 Efeito do tratamento com a CABC sobre os terminais tálamo-corticais no PMBSF. O 
Gráfico mostra a distribuição das densidades de botões sinápticos na camada 4 do PMBSF. 
Observar um aumento no número de botões sinápticos em animais tratados com CABC por 10 
dias quando comparados com os controles. *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001; Mann-Whitney, α=0,05 
(dados brutos apresentados em anexo). 

 

Como demonstrado na Figura 52, a CABC promoveu um aumento significativo do 

número total de botões sinápticos em terminais talamocorticais em S1 (B, na Figura 50). 

Quando diferenciados em botões de passagem e botões terminais, podemos observar que a 

CABC induziu um grande aumento no número de botões de passagem e um aumento mais 

discreto nos botões terminais.  

Segundo De Paola e colaboradores (2006), morfologias axonais diferentes podem estar 

associadas com diversos tipos de plasticidade. De acordo com estes autores, os botões de 

passagem são mais dinâmicos e menos estáveis que os botões terminais. Nossos resultados 

indicam que o tratamento com a CABC tem um efeito mais destacado no aumento de botões 

de passagem do que no aumento de botões terminais em terminais tálamo-corticais no PMBSF 

de animais privados. 

A análise dos terminais axonais talâmicos nos animais tratados com CABC revelou, além 

do aumento no número de botões sinápticos, um aumento da complexidade do terminal, 

medida pelo aumento do grau de ramificação, determinada pelo índice de bifurcação de 

segmentos (Figura 53). 
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Figura 53 CABC promove aumento da complexidade de terminais tálamo-corticais no PMBSF de 
animais privados. Observar um aumento no número de ramificações em animais tratados com 
CABC por 10 dias quando comparados com animais controle. *p<0,05; Mann-Whitney, α=0,05 
(dados brutos apresentados em anexo). 

 

Anteriormente, CARTER (2008) demonstrou que a CABC poderia promover alterações 

da morfologia celular com o aumento da complexidade de terminais axonais (nº de botões e nº 

de bifurcações), possivelmente pela ação de fatores tróficos. HARRIS (2010) também 

demonstrou que o tratamento com CABC promove crescimento das ramificações de terminais 

axonais. Nossos resultados corroboram esses achados, reforçando o papel da CABC em 

promover a plasticidade não apenas por rearranjos sinápticos localizados no corpo celular e 

facilitados pela remoção das RPNs, mas causando modificações estruturais nos terminais 

tálamo-corticais. 

 

5.12. CABC promove alteração em células excitatórias da camada 4 do córtex 
somatosensorial do campo de Barril. 

As células excitatórias presentes no centro do barril apresentam morfologia típica de 

neurônios piramidais estrelados e correspondem a 73% do total de neurônios do cérebro 

(ELSTON ET AL, 1997). Os neurônios piramidais estrelados possuem campos dendríticos com 
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morfologia que permite a segregação dos inputs dentro de um barril individual (LUBKE ET AL , 

2000). 

Utilizando a técnica de Golgi, realizamos a marcação e a reconstrução morfológica dos 

neurônios localizados na camada 4 do PMBSF. Nossos resultados demonstram que não houve 

mudanças significativas no corpo celular dos neurônios piramidais da camada IV do PMBSF de 

ratos provados e tratados com a CABC (Figura 54). 

 

 

Figura 54 Tamanho da área do corpo celular dos neurônios piramidais da camada IV do PMBSF 

 

Da mesma forma, o tratamento com CABC não promoveu alteração do número médio 

de dendritos primários ou dendritos de 1º ordem nas células marcadas pelo método de Golgi na 

camada IV do PMBSF (Figura 55). 



96 
 

.  

Figura 55 Número de dendritos primários de neurônios piramidais na camada IV do PMBSF de 
animais privados tratados com BSA ou CABC (dados brutos apresentados em anexo). 

 

No entanto, quando analisadas as características dendríticas das células marcadas 

com Golgi na camada IV, podemos verificar que houve uma diminuição da área de cobertura 

da árvore dendrítica, com uma diminuição da ramificação dos dendritos de primeira ordem em 

animais tratados com CABC por 10 dias (Fig.56). Efeito semelhante acontece com o volume 

dendrítico (Figuras 56 e 57). 

 

 

Figura 56 Número médio de bifurcação dendrítica de neurônios piramidais na camada IV do 
PMBSF de animais privados tratados com BSA ou CABC (dados brutos apresentados em anexo). 
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Figura 57 Área de superfície dendrítica de neurônios piramidais na camada IV do PMBSF de 
animais privados tratados com BSA ou CABC (dados brutos apresentados em anexo). 

 

Os dados obtidos sugerem uma alteração morfológica caracterizada por retração 

dendrítica e remodelamento celular. A diminuição da arvore dendrítica coincide com o aumento 

da arborização dos axônios provenientes do tálamo no grupo de animais com 10 dias de 

tratamento. Esse fenômeno deve-se provavelmente ao efeito do reestabelecimento do input 

sensorial talâmico excitatório. Esses aferentes talâmicos fazem conexões com células 

inibitórias gabaérgicas WFA+ localizadas na borda dos barris. Essas células inibitórias, por sua 

vez, fazem sinapse com neurônios excitatórios localizados no centro dos barris, exercendo um 

papel importante na modulação neuronal da excitabilidade nessa estrutura. Com a degradação 

das redes perineuronais com CABC o sistema colunar se reorganiza em todos os seus 

componentes (JONES, E. G., 1993; KATZEL, D. et al.2011; MOLYNEAUX, B. J. et AL, 2007; 

MOUNTCASTLE, V. B., 1997).  
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Figura 58 Volume dendritico médio de neurônios piramidais na camada IV do PMBSF de animais 
privados tratados com BSA ou CABC (dados brutos apresentados em anexo). 

 

 

Figura 59 Reconstrução morfológica de neurônios piramidais na camada IV do PMBSF de animais 
privados tratados com BSA ou CABC. 

 

5.13. Quantificação do número de células GFAP+ na camada 4 do PMBSF. 
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Os astrócitos são células da glia com papel importante no controle da homeostasia 

cerebral e são os principais reguladores do ambiente extracelular, controlando a concentração 

de íons e neurotransmissores nesse compartimento e modulando a atividade neuronal. Em 

termos de plasticidade, já foi demonstradao a importância dos astrócitos para os mecanismos 

de plasticidade neuronal, regulando o surgimento e desaparecimento de sinapses (EROGLU, 

C.; BARRES, B. A., 2010; SOFRONIEW, M. V., 2009, KASISCHKE, K. A. et AL, 2004). 

 

 

Figura 60 Número de células GFAP+ na camada IV do PMBSF de animais privados tratados com 
BSA ou CABC (dados brutos apresentados em anexo). 

 

Nossos resultados revelaram um aumento progressivo da quantidade de astrócitos 

GFAP+ ao longo do tratamento com a CABC, em S1 de animais tratados, apresentando níveis 

significativamente diferentes quando comparados ao grupo controle em 10 dias de tratamento. 

Essa dinâmica acompanha os demais fenômenos plásticos apresentados anteriormente nesse 

trabalho, como a degradação das redes perineuronais, aumento da arborização de terminais 

tálamo-corticais, retração dendrítica de neurônios piramidais estrelados na camada IV do 

PMBSF e a recuperação funcional subsequente. Esses fenômenos são provavelmente 

afetados por uma série de fatores tróficos liberados pelos astrócitos e que potencializam a 

plasticidade neuronal. 



100 
 

 

 

 

  



101 
 

6. DISCUSSÃO 

 

O potencial da CABC para a terapeutica, a fim, de promover a regeneração de 

axônios lesados foram confirmados por vários estudos. Por exemplo, pós hemissecção 

torácica, a aplicação de Gelfoam saturado com CABC promoveu a regeneração dos neurônios 

do núcleo de Clarke, além reduzirem a formação da cicatriz glial na lesão (YICK L.W. ET AL, 

2006). Um trabalho que utilizou o promotor de gfap para expressar CABC mostrou uma 

regeneração axonal significativa após rizotomia dorsal (CAFFERTY W.B. ET AL, 2007), com 

efeitos semelhantes ao observado após a entrega intratecal de CABC (SHIELDS L.B. ET AL, 

2008). Além disso, uma única injeção intra-espinal de CABC melhorou a regeneração de 

axônios em um modelo de hemisecção espinhal (ISEDA T. ET AL, 2008). Também foi 

identificado um efeito neuroprotetor do tratamento com CABC na recuperação de neurônios 

corticoespinhais axotomizados e em neurônios rubrospinhais com atrofia induzida por lesão 

aguda e após lesão da coluna dorsal (CARTER L.M. ET AL, 2008). 

Em um protocolo de desnervação induzida por lesão seguido do tratamento com 

CABC ocorreu um aumento da arborização de axônios na medula espinhal e restabelecimento 

pelo tratamento com CABC (BARRITT AW. ET AL, 2006). Adicionalmente, a modificação da 

MEC pelo tratamento intraespinal com CABC na medula espinhal cervical promoveu 

plasticidade funcional e recuperação de reflexos espinhais após a reinervação periféricas dos 

membros anteriores em ratos adultos (GALTREY CM. ET AL, 2007; BOSCH KD. ET AL, 2012). 

Os efeitos do tratamento com CABC são tão expressivos que uma única injeção de CABC na 

medula espinhal resultou em expansão compensatória da representação periférica em áreas 

primárias (MASSEY JM. ET AL, 2006) e recuperação funcional do membro anterior desnervado 

(CAFFERTY WB. ET AL, 2009).   

Efeitos similares da CABC em promover brotamento axonal foi demonstrado em 

um modelo de acidente vascular cerebral experimental, em que foi realizado uma injeção de 

CABC na medula espinhal cervical de ratos idosos 3 dias após o acidente vascular cerebral 

isquêmico (SOLEMAN S. ET AL, 2014). Esses achados corroboram os nossos resultados e 

revelam a manipulação da matriz extracelular induz modificações plásticas em terminais 
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axonais, promovendo recuperação funcional. Injeções CABC na amígdala revelaram CSPG 

dentro do MEC podem ser importante na formação do medo condicionado e esquecimento 

(CHUNG KY. ET AL, 2000). Além disso, a administração de CABC no córtex perirrinal causou 

facilitação da LTD e melhoras no reconhecimento de objetos (BECKER CG., 2002). 

Um estudo recente, com microscopia por duplo fóton e eletrofisiologia in vivo e in 

vitro, revelou que após a digestão enzimática de CSPG no cérebro adulto as espinhas 

dendríticas de neurônios corticais aumentam em quantidade e se tornam mais móveis, 

associado com um maior grau de plasticidade estrutural e funcional (DE VIVO L,. ET AL, 2013), 

um fenômeno também observado via vídeo microscopia de culturas organotípicas de 

hipocampo (ORLANDO C. ET AL, 2012). Após um impacto cortical controlado (ICC) o 

tratamento com CABC causou plasticidade compensatória cortical com brotamento de neuritos 

(HARRIS NG. ET AL, 2013).  

Com base em nossos resultados apresentados acima, sugerimos o seguinte 

modelo para sintetizar os mecanismos relacionados com a plasticidade induzida no PMBSF de 

ratos privados pela administração de CABC no parênquima cerebral (figura 61). 

 

Figura 61 Diagrama esquemático mostrando uma proposta de modelo para explicar as alterações 
provenientes do tratamento com CABC. Em A, vemos o efeito da privação sensorial no PMBSF e em B 
vemos os efeitos do tratamento com CABC. 

 

Em nosso modelo experimental, o tratamento com a CABC promoveu um 

crescimento dos axônios da projeção talâmica excitatória que trazem informações sensoriais 

provenientes das vibrissas mistaciais para o centro dos barris da camada IV. No PMBSF, a 

borda dos barris é povoada por neurônios gabaérgicos ricos em PNNs (figura 61). O tratamento 
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com CABC torna esses neurônios receptivos a novas sinapses que, associado ao crescimento 

dos terminais axonais dos neurônios de projeção talâmicos, reorganiza os circuitos na região 

dos barris. Este trabalho, portanto, propõe que essas modificações estabelecem uma nova 

janela de oportunidade terapêutica para promover a recuperação funcional de áreas cerebrais 

após lesões. 
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7. CONCLUSÃO 

 

A MEC desempenha um papel importante na fisiopatologia de lesões agudas do 

SNC. Particularmente, alguns componentes da MEC constituem obstáculos para a 

regeneração axonal e a plasticidade compensatória após lesões do SNC. 

A manipulação da MEC representa atualmente uma poderosa ferramenta 

terapêutica, com o potencial de ajudar na recuperação funcional após lesões do SNC. Dentre 

as possibilidades de manipulação, o tratamento enzimático com a CABC se mostrou eficaz na 

indução de plasticidade através da reabertura de períodos críticos de plasticidade em diversos 

sistemas sensoriais, motores e cognitivos. Nossos resultados vêm ratificar esses achados com 

uma recuperação robusta de animais privados sensorialmente durante o período critico de 

plasticidade. 

A estratégia que utilizamos, de empregar matrizes sintéticas de polímeros para 

promover a difusão lenta e dirigida da enzima CABC no parênquima cerebral, de maneira semi-

invasiva, mostrou-se bastante adequada. O tratamento com CABC promoveu uma serie de 

alterações morfológicas em circuitos corticais, como a degradação das redes perineuronais em 

neurônios localizados nos barris do PMBSF, promoveu o aumento da complexidade (aumento 

no número de botões sinápticos e do grau de ramificação) dos terminais axonais tálamo-

corticais, retração dendritica de células excitátórias localizadas nos barris, e ativação 

astrocitária. Todas essas modificações celulares acarretaram em uma recuperação funcional 

dos animais tratados com CABC. 
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9. ANEXO II 
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10. ANEXO III 

 



124 
 

 

11. ANEXO IV 

DADOS BRUTOS DA CONTAGEM DE CÉLULAS WFA+ 

  Nº amostral Nº estimado CE 

 

Nº amostral Nº estimado CE 

BSA 3 dias     BSA 10 dias    

1 1.35 0.053 

 

1 1.66 0.084 

2 2.3 0.043 

 

2 2.33 0.04 

3 1.7 0.06 

 

3 2.32 0.05 

4 1.89 0.043 

 

4 1.56 0.56 

5 2.41 0.051 

 

5 1.94 0.059 

6 1.21 0.081 

 

6 1.89 0.054 

7 1.95 0.063 

 

7 1.55 0.067 

8 2.39 0.063 

 

8 1.69 0.076 

9 1.65 0.07 

 

9 1.86 0.059 

10 2.15 0.07 

 

10 1.63 0.057 

11 2.19 0.068 

 

11 2.08 0.051 

12 1.84 0.066 

 

12 1.63 0.053 

13 1.25 0.098 

 

13 1.9 0.064 

14 1.45 0.075 

 

14 1.48 0.071 

15 2.26 0.065 

 

15 0.96 0.085 

16 1.99 0.044 

 

16 1.7 0.06 

17 2.13 0.039 

 

17 1.62 0.061 

18 2.01 0.05 

 

18 2.38 0.057 

19 2.42 0.047 

    20 2.21 0.045 

    21 2.52 0.064 
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CABC 3 dias     CABC 10 dias   

1 1.61 0.081 

 

1 1 0.084 

2 1.61 0.063 

 

2 0.7 0.089 

3 0.9 0.085 

 

3 0.02 0.5 

4 0.45 0.15 

 

4 0.74 0.092 

5 0.37 0.17 

 

5 0.49 0.11 

6 0.9 0.099 

    7 0.74 0.09 

    8 0.49 0.099 

    9 0.74 0.084 

    10 0.39 0.14 

    11 1.55 0.07 

    12 2.08 0.053 

    13 1.87 0.059 

    14 1.53 0.068 

    15 2.59 0.047 

    16 2.56 0.066 

    17 1.74 0.07 

    18 1.29 0.075 

    19 0.74 0.1 

    20 0.69 0.11 

    21 1.11 0.079 
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12. ANEXO V 

DADOS BRUTOS DA CONTAGEM DE CÉLULAS WFA+ 

  Nº amostral Nº estimado CE 

 

Nº amostral Nº estimado CE 

BSA 3 dias     BSA 10 dias    

1 3.6 0.03 

 

1 4.81 0.02 

2 3.85 0.02 

 

2 4.09 0.03 

3 4.41 0.03 

 

3 4.07 0.02 

4 2.8 0.04 

 

4 3.74 0.03 

5 3.91 0.05 

 

5 5 0.02 

6 3.7 0.05 

 

6 5.55 0.02 

7 1.75 0.07 

 

7 

  8 1.9 0.082 

 

8 

  9 1.49 0.078 

 

9 

  

       CABC 3 dias     CABC 10 dias   

1 3.51 0.04 

 

1 5.3 0.02 

2 4.02 0.02 

 

2 5.26 0.03 

3 5.26 0.04 

 

3 5.59 0.02 

4 1.89 0.05 

 

4 5.53 0.02 

5 4.24 0.02 

 

5 8.84 0.02 

6 3.33 0.033 

 

6 7.24 0.02 

7 3.03 0.041 

 

7 8.56 0.02 

8 3.51 0.044 

    9 4.02 0.03 

    10 6.28 0.029 

    11 5.26 0.031 
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13. ANEXO VI 

 

DADOS BRUTOS DA RECONSTRUÇÃO DE AXONIOS TALÂMICOS 

  Nº de 

Terminal 

Comprimento 

total (um) 

Comprimento 

médio (um) 

Nº de 

bifurcações 

Nº de 

terminações 

Botão 

terminal 

Botão de 

passagem 

BSA               

1 318.9 157.6 9 10 14 20 

 2 328.7 265.8 1 2 6 6 

 3 354.5 238.5 3 4 12 20 

 4 127.4 127.4 0 1 13 5 

 5 407 194.2 8 9 15 14 

 6 141.5 84.8 3 4 1 2 

 7 338.4 187.8 7 8 14 17 

 8 786.1 777.2 1 2 22 15 

 9 74.3 48.7 1 2 0 1 

 10 1564.4 564 14 15 33 64 

 11 359.4 179.5 7 8 15 18 

 12 507.9 196.2 10 12 18 36 

 13 51.4 51.4 0 1 4 5 

 14 97.9 57.4 1 2 6 4 

 15 182.6 182.6 0 1 9 2 

 16 197.9 178 1 2 9 9 

 17 210.3 210.3 0 1 11 3 

 18 177.7 148.9 1 2 4 2 

 19 117.9 117.9 0 1 7 0 

 20 178.5 102 1 2 10 9 

 21 210.2 210.2 0 1 10 3 
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22 315.1 238.8 2 3 17 15 

 23 182 140.8 1 2 2 7 

 24 300 300 0 1 17 3 

 25 108.5 108.5 0 1 2 4 

 26 137 137 0 1 7 5 

 27 186.3 186.3 0 1 4 3 

 28 278.4 150.5 1 2 5 16 

 29 56.1 29.9 1 2 5 3 

 30 70.7 70.7 0 1 4 4 

 31 166 130.9 2 3 8 23 

 32 54.2 37 1 2 2 3 

 33 155.7 82.4 3 4 8 13 

 34 258.1 258.1 0 1 7 10 

 35 268.3 268.3 0 1 4 5 

 36 403.8 198.3 5 6 11 31 

 37 418.7 320.5 3 4 16 15 

 38 209.3 122.8 1 2 3 3 

 39 95.6 95.6 0 1 2 5 

 40 156.6 89.9 1 2 7 5 

 41 101 101 0 1 2 4 

 42 62.1 62.1 0 1 2 3 

 43 371.6 371.6 0 1 9 17 

 44 158.3 158.3 0 1 8 2 

 45 812.3 504.1 5 6 30 27 

 46 653.7 520.6 1 2 15 15 

 47 119.1 85.7 1 2 7 9 

 48 115.7 83.5 1 2 3 8 

 49 148.7 81.1 3 4 7 13 
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50 393.4 197.7 4 5 17 28 

 51 280.3 180.8 2 3 5 17 

 52 116.2 116.2 0 1 0 5 

 53 356.6 193.4 2 3 12 12 

 54 595.9 243 13 14 16 49 

 55 132.5 71.7 2 3 5 11 

 56 540 342.9 2 3 12 20 

 57 251.9 251.9 0 1 5 4 

 58 443.9 327.6 5 6 9 26 

 59 307.8 228.8 2 3 12 18 

 60 681.8 417.4 5 6 21 29 

 61 210.1 152.7 3 4 10 21 

 62 549.4 549.4 0 1 4 14 

 63 144.6 144.6 0 1 4 7 

 64 234.4 169.4 1 2 16 12 

 65 238.7 201.8 1 2 6 20 

 66 494.5 273.9 2 3 11 20 

 67 267.3 267.3 0 1 2 6 

 68 73.5 73.5 0 1 2 8 

 69 81.8 81.8 0 1 5 6 

 70 594.4 448 1 2 18 17 

 CABC             

 1 78.7 2139.1 2 3 6 4 

 2 112.3 610.3 3 4 16 9 

 3 202.1 2994.3 2 3 21 13 

 4 88.4 4106.6 1 2 15 8 

 5 74.1 843.2 3 4 4 9 

 6 87.4 173.7 1 2 1 7 
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7 27.7 528.1 1 2 1 10 

 8 83.3 1811.2 2 3 17 16 

 9 343.8 3905.5 20 20 52 67 

 10 579.4 12788.4 53 54 99 140 

 11 79.5 0 0 1 5 3 

 12 70.3 0 0 1 4 5 

 13 198.5 0 0 1 12 4 

 14 51 233.9 2 3 2 2 

 15 150.8 0 0 1 7 6 

 16 192.9 4633.3 8 9 15 13 

 17 82.1 15.5 1 2 8 6 

 18 93.7 905.6 3 4 11 11 

 19 127.4 3906.9 3 4 8 18 

 20 56.6 3768.7 1 2 6 6 

 21 103.8 758.6 3 4 16 20 

 22 110.1 0 0 1 6 6 

 23 272.3 10437.9 3 4 32 25 

 24 212 24097.5 4 5 26 21 

 25 109.6 0 0 1 8 12 

 26 68.7 156.8 2 3 4 3 

 27 146.3 0 0 1 6 10 

 28 99 310.3 8 9 13 26 

 29 174.8 20.1 1 2 11 12 

 30 157.3 9708.9 3 4 12 17 

 31 159.1 1021.1 2 3 9 9 

 32 153.9 4745.8 6 7 9 31 

 33 205 3425 5 6 15 29 

 34 113.5 17 1 2 0 0 
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35 643.7 819.1 2 3 27 36 

 36 252.4 2174.9 4 4 21 20 

 37 118.7 0 0 1 8 8 

 38 160.1 1919.8 4 5 12 12 

 39 270.6 34.8 1 2 16 5 

 40 161.4 0 0 1 4 7 

 41 168.7 6345.7 1 2 11 6 

 42 36.1 426.1 1 2 5 5 

 43 212.6 0 0 1 6 6 

 44 678.4 78840.3 5 6 54 38 

 45 108.4 1358.1 1 2 5 6 

 46 181.9 19555.1 3 4 17 11 

 47 156.8 1912.2 3 4 13 7 

 48 276.6 0 0 1 6 3 

 49 199.5 3520.7 1 2 10 8 

 50 187.2 1608.7 2 3 12 21 

 51 129.2 1364.4 4 5 14 18 

 52 257.9 0 0 1 20 4 

 53 208.2 16889.8 2 3 14 18 

 54 120.7 3154.4 2 3 10 14 

 55 86.5 458.5 2 3 7 7 

 56 91.2 1588.6 1 2 4 12 

 57 212.8 963.4 8 8 16 46 

 58 141 1773.6 8 9 9 24 

 59 385.2 58602.2 6 7 39 101 

 60 240.9 0 0 1 11 7 

 61 176.4 12865.4 3 4 16 13 

 62 44.7 27.4 1 2 3 7 
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63 125.6 0 1 2 7 14 

 64 350.2 76217.6 2 3 19 29 

 65 477.7 10352.4 2 3 25 25 

 66 338.5 65878.1 2 3 29 11 

 67 192.1 2570.8 1 2 13 13 

 68 68.7 1035.7 1 2 4 14 

 69 149.8 0 0 1 5 11 

 70 261.5 20431.3 2 3 12 26 

 71 99.4 14955.3 1 2 8 5 

 72 456 6996.6 1 2 17 24 
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14. ANEXO VII 

 

DADOS BRUTOS DA RECONSTRUÇÃO DE NEURONIOS DA 

CAMADA 4 

   Nº de 

célula

s 

Área 

de 

soma 

Nº de 

dendrito

s 

Nº de 

bifurcaçõe

s 

Nº de 

terminaçõe

s 

Compriment

o medio 

(um) 

Superfici

e Média 

(µm
2
) 

Volume 

médio 

(µm
3
) 

BSA 3 dias               

1 342.0 11.0 16 27.0 145.6 259.5 49.8 

 2 166.0 10.0 18 27.0 164.5 1264.8 886.9 

 3 142.1 9.0 18 27.0 122.7 325.2 89.0 

 4 154.6 6.0 7 13.0 93.8 239.6 66.0 

 5 198.5 6.0 13 19.0 169.9 487.6 152.2 

 6 207.0 9.0 19 28.0 187.2 531.0 121.1 

 7 200.1 4.0 8 12.0 143.3 472.2 207.3 

 8 191.9 6.0 8 14.0 119.1 439.1 218.3 

 9 202.8 6.0 7 13.0 83.2 322.6 156.0 

 10 160.5 4.0 23 27.0 322.0 614.0 137.0 

 11 222.5 8.0 28 38.0 290.0 747.0 211.0 

 12 147.6 3.0 6 9.0 130.0 882.4 68.2 

 13 115.3 7.0 6 13.0 102.3 267.0 68.5 

 14 139.5 6.0 7 13.0 74.9 197.2 54.3 

 15 135.2 6.0 11 17.0 198.7 330.0 54.4 

 16 136.5 5.0 9 14.0 162.0 324.8 61.3 

 17 175.1 3.0 4 7.0 194.3 397.7 75.6 

 18 228.9 7.0 20 27.0 284.6 569.7 111.7 
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19 129.8 5.0 7 12.0 170.6 344.4 59.7 

 20 93.6 3.0 8 11.0 261.0 430.9 84.0 

 21 148.6 6.0 17 23.0 209.4 417.2 87.5 

 22 123.3 5.0 9 14.0 131.0 320.1 69.8 

 23 104.1 5.0 8 13.0 192.2 403.4 105.6 

 24 134.0 7.0 4 11.0 45.8 180.3 78.1 

 BSA 10 dias               

1 201 4 12 16 210 630 220 

 2 167.3 7 9 16 136 343 105 

 3 251 5 15 20 228 532 183 

 4 142 6 8 14 134 315 81 

 5 208 7 13 20 149 414 123 

 6 218 8 23 31 220 538 160 

 7 222 6 13 19 248 475 117 

 8 236 5 13 18 229 605 210 

 9 188 6 11 17 144 461 168 

 10 209 6 10 16 170 398 110 

 11 205 7 19 26 319 628 122 

 12 201.7 5 8 13 290 598.7 152.6 

 13 186 6 17 23 287.2 477.9 110.4 

 14 224.1 5 23 28 394.2 694 158.3 

 15 193.3 4 13 17 261.5 487.6 100.3 

 16 303.8 8 10 18 135.8 313.7 97.1 

 17 247.5 5 13 18 213.2 554.8 184.7 

 18 197.7 7 15 22 234.4 559.6 148.2 

 19 160.2 5 13 18 271.7 576.8 140.3 

 

20 136.3 7 19 26 250.1 465.3 

90.52

7 
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21 266.8 7 30 37 310.2 692.7 183.2 

 22 299.6 6 10 16 210.4 592 209 

 23 256.9 6 14 20 189.4 539.8 175.9 

 24 181 6 2 8 111.5 297.8 128.3 

 25 185.7 6 13 19 194.9 487.5 145.1 

 26 241.8 4 14 18 438.6 1076 325 

 27 196.1 3 11 14 310.4 580.3 125.8 

 28 226.5 5 17 22 376.5 1064.7 376.7 

 29 140.4 6 11 17 308 656.4 148 

 30 174.1 6 15 21 260.2 643.7 164 

 31 319 7 18 25 209.9 453.5 97.9 

 32 248.9 8 19 27 211.5 450.8 108 

 CABC 3 dias               

1 124.1 4.0 18 22 332 704 135 

 2 125.4 8.0 10 18 105 201 43 

 3 175 8.0 10 18 115 327 88.3 

 4 109 4.0 15 19 196 381 66 

 5 209 6.0 16 22 211 482 132 

 6 180 6.0 9 15 135 426 133 

 7 154 7.0 14 21 177 444 124 

 8 79.5 3.0 4 7 100 467 20 

 9 128.7 10.0 14 24 119 252 56 

 10 132.2 8.0 21 29 208 561 147 

 11 153 3.0 10 13 249 500 106 

 12 132 3.0 13 16 215 550 151 

 13 231.9 6.0 10 16 169 390.5 80.8 

 14 149.8 7.0 15 22 256 486.5 86.7 

 15 215.4 8.0 15 23 193 467.1 107.2 
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16 117.3 5.0 8 13 168.4 350.3 64.5 

 17 164.1 5.0 14 19 182.8 464.7 102.1 

 18 125.1 5.0 11 16 137 358 90.1 

 19 164.7 8.0 5 13 109.9 305.4 83.2 

 20 129.6 7.0 5 12 135.3 373.7 98.7 

 21 118 5.0 11 15 202.4 444.7 88.67 

 22 129.2 5.0 15 20 229.7 485.5 105.4 

 23 121.8 6.0 12 18 193.3 539 160.6 

 24 162.1 7.0 21 28 277.3 616.2 135.6 

 25 231.8 7.0 15 22 198 565.1 182.9 

 26 129.5 7.0 12 19 162 366 77 

 27 136.3 4.0 12 16 196.5 439.5 91.7 

 28 117.5 4.0 6 10 101.6 285.4 72 

 29 124.9 4.0 13 17 279.7 618 134 

 30 139.2 6.0 15 21 182.4 433.7 118.8 

 31 247.9 5.0 11 16 184.9 532.6 177.7 

 32 171.7 10.0 10 20 132.5 290.2 53.4 

 33 171.8 6.0 7 13 82.4 257.5 79.2 

 34 76.5 3.0 11 14 275.3 447.4 67.8 

 35 120.8 4.0 7 11 114 323.5 87.5 

 36 125.7 5.0 6 11 86.3 186.4 51.1 

 37 112.6 6.0 11 17 157.7 411.9 101.5 

 38 207.6 6.0 12 18 241.3 605.8 164.7 

 39 158.7 6.0 15 21 159.3 372.4 100.9 

 40 134.2 5.0 12 17 181.9 388.9 81.7 

 41 158.1 7.0 16 23 190.3 415 101.5 

 42 176.8 6.0 11 17 204.4 482 130.7 

 43 144.7 7.0 18 25 213.1 502.2 110.9
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6 

44 139.7 6.0 12 18 237.7 530.3 107.1 

 45 148.9 3.0 4 7 183.9 397.6 90.7 

 46 206.7 4.0 23 27 523.8 1271.8 296.7 

 

47 

118.13

9 3.0 27 30 562.1 953.6 

162.0

7 

 CABC 10 dias               

1 170 5 10 15 154 446 117 

 2 201 7 9 16 133 310 66 

 3 240 5 5 10 61 252 119 

 4 245 8 14 22 136 313 84 

 5 176 6 6 12 203 546 190 

 6 227 5 15 20 213 442 133 

 7 245 7 14 21 147 320 93 

 8 181 5 8 13 121 346 119 

 9 202 6 13 19 192 571 205 

 10 255 6 8 14 128 417 173 

 11 197 5 10 15 142 373 122 

 12 305 7 15 22 145 406 194 

 13 245 6 7 13 97 363 160 

 14 272 6 12 18 184 499 129 

 15 212 9 13 22 138 385 133 

 16 174.3 3 11 14 235.1 661.7 229.8 

 

17 

220.12

1 6 13 19 203 399.9 89.2 

 18 226.7 6 15 21 295.9 627.7 116.8 

 19 197.8 5 16 21 245.9 454 91 

 20 136.6 2 6 8 165.7 278.9 47.2 
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21 232.1 6 9 15 170.6 271.5 48.1 

 22 170.2 7 13 20 169.3 327.9 65.6 

 23 137.3 5 5 10 99.5 247.3 76 

 24 202.4 4 9 13 146.8 230.2 41.5 

 25 277 8 14 22 153 337.2 76.4 

 26 262.6 4 7 11 144 346.9 194.9 

 27 291.1 6 3 9 109.6 261.7 70.8 

 

 

 


