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RESUMO 

 

ALTERAÇÕES MOTORAS, COMPORTAMENTAIS E HISTOPATOLÓGICAS 
APÓS INJEÇÃO INTRACEREBROVENTRICULAR DE LIQUOR DE PACIENTES 
COM ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA EM RATOS, Auderlan Mendonça 
de Gois, São Cristóvão, 2016. 

 

A Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) é uma doença neurodegenerativa progressiva, 
que afeta o sistema motor somático através da degeneração dos neurônios motores 
superiores e inferiores. Evidências apontam que o líquido cefalorraquidiano (LCR), 
que está em íntimo contato com o sistema nervoso, apresenta substâncias solúveis 
que podem provocar lesões em neurônios motores. Modelos animais que expressam 
genes mutantes associados à ELA foram desenvolvidos, para o estudo dos mais 
diversos mecanismos etiopatológicos que se manifestam de forma similar aos que 
ocorrem em pacientes com a doença. Entretanto, esses modelos representam 
melhor a etiologia da doença em casos familiares e, apesar da semelhança entre 
casos familiares e esporádicos, ainda não se tem um modelo animal que represente 
características da doença nesta última. Diante disso, o objetivo do presente trabalho 
foi avaliar as alterações motoras e histológicas após injeção intracerebroventricular 
(i.c.v.) de LCR de pacientes com ELA esporádica em ratos Wistar. Foram ultilizados 
43 ratos Wistar, com idade aproximada de sete meses, provenientes do Biotério 
Setorial do Departamento de Fisiologia da Universidade Federal de Sergipe. O 
trabalho foi dividido em 2 experimentos: (I) com uma única administração i.c.v. de 
LCR e (II) com administrações repetidas i.c.v. de LCR. No experimento I os animais 
foram divididos em 3 grupos, controle (CTR, solução de LCR artificial), não-ELA (N-
ELA, LCR de pacientes sem doenças neurológicas) e ELA (ELA, LCR de paciente 
com ELA esporádica) que receberam uma única injeção i.c.v. de 7,5 µL e após uma 
semana foram submetidos aos testes motores: teste de força, catalepsia, campo 
aberto e teste de marcha uma vez por semana durante 30 dias. No experimento II, 
os animais foram divididos em 3 grupos, controle (CTR), Não-ELA (N-ELA) e ELA 
que receberam uma injeção diária, durante 6 dias, i.c.v. de 5 µL. Ao longo do 
tratamento, os animais foram submetidos aos testes motores acima mencionados. 
Após os testes, em ambos experimentos, os ratos foram anestesiados, perfundidos, 
suas medulas removidas e submetidas à análise histológica pela coloração de 
hematoxilina-eosina para observação morfológica geral. No experimento I, no grupo 
ELA, foi observado alteração motora no teste de força, campo aberto e no teste de 
marcha, acompanhado por uma redução de neurônios motores e células gliais na 
região torácica e lombar da medula espinal. No experimento II, também no grupo 
ELA, foi observado alteração motora na catalepsia, campo aberto e no teste de 
marcha, acompanhado de um aumento de células gliais na região lombar da medula 
espinal. Os dados apresentados neste estudo mostram que a administração de LCR 
de pacientes com ELA pode provocar mecanismos patogênicos semelhantes aos 
observados em humanos e outros modelos animais de ELA. 

Palavras-chave:  Doenças Neurodegenerativas, Doença do Neurônio Motor, Injeção 
intracerebroventricular e Modelo Animal. 
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ABSTRACT 

 

MOTOR, BEHAVIORAL AND HISTOPATHOLOGICAL CHANGES AFTER 
INTRACEREBROVENTRICULAR CEREBROSPINAL FLUID INJECTION OF 
PATIENTS WITH AMYOTROPHIC LATERAL SCLEROSIS IN RATS, Auderlan 
Mendonça de Gois, São Cristóvão, 2016.  

 

Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS) is a progressive neurodegenerative disease that 
affects the somatic motor system through the degeneration of upper and lower 
motors neurons. Evidence suggests that the cerebrospinal fluid (CSF), which is in 
direct contact with the nervous system, has soluble substance that could cause 
injuries in motor neurons. Animal models that express mutant ALS associated genes 
have been created to study the various etiopathological mechanisms which manifest 
themselves similarly to that occur in ALS patients. However, these models best 
represent the etiology of the disease in familiar cases and there is not yet an animal 
model that represents the characteristics of the disease in sporadic form, despite the 
similarity between familiar and sporadic cases. Thus, the aim of this study was to 
evaluate the motor and histological changes after intracerebroventricular injection 
(i.c.v.) of CSF from ALS sporadic patients in rats. 43 seven-month-old Wistar rats 
were used, coming from the sectoral animal facility of the Department of Physiology 
at the Federal University of Sergipe. The study was divided into two experiments: (I) 
with a single administration i.c.v. of the CSF and (II) with repeated administration 
i.c.v. of the CSF. In the experiment I, the animals were divided into 3 groups: control 
(CTR, artificial CSF solution), non-ALS (N-ALS, CSF of patients without neurological 
disease) and ALS (ALS, LCR of patients with sporadic ALS) who received a single 
injection i.c.v. (7.5μL) and one week after were subjected to motor tests: strength 
test, catalepsy test, open field test and walking test once a week for 30 days. In the 
Experiment II, animals were divided into 3 groups: control (CTR) Non-ALS (N-ALS) 
and ALS and they received daily injection for 6 days, i.c.v. (5.0μL). Throughout the 
treatment the animals underwent the motor tests already mentioned. After the tests, 
in both experiments, rats were anesthetized, perfused, their spinal cords were 
removed and subjected to histological analysis by hematoxylin-eosin for general 
morphological observation. In the first experiment ,in ALS group, motor alteration was 
observed in the strength test, open field and in the walking test, accompanied by a 
reduction of motor neurons and glial cells in the thoracic and lumbar regions of the 
spinal cord. In the second experiment, Also in the ALS group, it was observed driving 
change in catalepsy, open field and in the walking test, accompanied by an increase 
of glial cells in the lumbar region of the spinal cord. Data presented in this study show 
that the CSF management of ALS patients can cause pathogenic mechanisms 
similar to those seen in humans and other animal models of ALS. 

Keywords: Neurodegenerative Diseases, Motor Neuron Disease, 
intracerebroventricular injection and Animal Model. 
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1 INTRODUÇÃO 

A Esclerose lateral amiotrófica (ELA) foi descrita há mais de cem anos por 

Jean Martin Charcot, no entanto, ainda não se tem esclarecido qual o principal 

mecanismo etiopatológico que leva à degeneração dos neurônios motores. Nesse 

sentido, tem sido crescente o número de estudos que investigam possíveis 

biomarcadores para a ELA, destacando-se os trabalhos que investigam a 

composição dos fluidos corporais, como por exemplo, o Líquido Cefalorraquidiano 

(LCR), pois evidências apontam que algumas substâncias presentes nesse fluido de 

pacientes podem estar relacionadas com à patogênese da doença. 

Grande parte do conhecimento sobre as características da ELA se deve aos 

estudos em modelos animais transgênicos. Esses modelos representam a forma 

familiar da doença e contribuem para o esclarecimento dos mecanismos 

patogênicos. No entanto, ainda é ausente um modelo animal adulto que possa 

reproduzir as características clínicas da doença na forma esporádica. Sendo assim, 

alguns estudos têm buscado desenvolver esse tipo de modelo, baseando-se na 

exposição a fatores ambientais ou ao LCR de paciente com a doença na forma 

esporádica. 

No presente estudo observamos se o LCR de pacientes com ELA 

esporádica é capaz de induzir características sintomatológicas de pacientes com a 

doença em ratos e qual sua ação no sistema nervoso central, com ênfase nas 

alterações motoras e morfológicas. O trabalho apresenta também uma comparação 

entre os efeitos da administração aguda e repetida de LCR pela via 

intracerebroventricular (i.c.v.), com o intuito de propor uma melhor forma para 

investigar mecanismos envolvidos na degeneração de neurônios motores frente a 

diferentes administrações com LCR de pacientes com ELA esporádica. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

A ELA é uma doença neurodegenerativa, progressiva, que afeta o sistema 

motor somático através da degeneração dos neurônios motores superiores e 

inferiores (ROWLAND; SHNEIDER, 2001). Essa patologia apresenta uma 

progressão acelerada, quando comparada à outras doenças neurodegenerativas, 

levando os pacientes ao óbito, comumente, em um intervalo entre 2 a 5 anos após o 

seu diagnóstico (MITCHELL; BORASIO, 2007). 

A ELA foi descrita pela primeira vez em 1869, pelo médico neurologista 

francês Jean Martin Charcot, ao realizar análise do tecido (autópsias) de pacientes, 

que em vida apresentavam espasmos musculares. Em suas análises, ele observou 

uma diminuição dos neurônios motores no corno anterior da medula espinal. 

Associado à morte dessas células, Charcot também observou a presença de atrofia 

muscular e cicatrizes ou endurecimento do tecido na região lateral da medula 

espinal, especificamente a região do trato corticoespinal lateral (MEININGER, 2011). 

A partir das observações de Charcot, muitos pesquisadores enveredaram-se em 

estudos para tentar caracterizar, de forma mais completa, a doença (ROWLAND; 

SHNEIDER, 2001;WIJESEKERA; LEIGH, 2009; LEBLOND et al., 2014). Entretanto, 

mesmo com diversos avanços científicos, a identificação da ELA não é simples, 

sendo essa doença de difícil diagnóstico. Além disso, existem poucos estudos 

epidemiológicos que apresentem dados sobre a incidência e prevalência de pessoas 

acometidas nas diferentes partes do mundo (MITCHELL; BORASIO, 2007; 

GORDON, 2013; NZWALO et al., 2014). 

O atraso no tempo de diagnóstico, aproximadamente 12 meses na maioria 

dos casos (NZWALO et al., 2014), o curto tempo de sobrevida do paciente e pela 
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maioria dos estudos epidemiológicos estarem concentrados em algumas regiões do 

globo (Europa e América do Norte), dificultam ainda mais a precisão das estimativas 

globais para incidência e prevalência da ELA (LINDEN-JUNIOR et al., 2013; CHIÒ et 

al., 2013). Estudos na Europa e América do Norte mostram que a incidência da 

doença pode variar de 0,5 - 3,9 / 100.000 habitantes ao ano (CHIÒ et al., 2013; 

LOGROSCINO et al., 2005; LOGROSCINO et al., 2010). Na Ásia, a incidência não 

difere muito, sendo de 0,3 - 3,3 / 100.000 habitantes (DOI et al., 2014). Já a 

prevalência da ELA para as três regiões mencionadas pode variar de 1,0 a 11,3 / 

100.000 habitantes (LOGROSCINO et al., 2005; LOGROSCINO et al., 2010; CHIÒ 

et al., 2013; DOI et al., 2014; MEHTA et al., 2014). Na América do Sul, até o 

momento, foram realizados apenas três estudos sobre a epidemiologia da ELA 

(VÁZQUEZ et al., 2008; LOUREIRO et al., 2012; LINDEN-JUNIOR et al., 2013). 

Vázquez et al. (2008) mostraram que as taxas de incidência e prevalência no 

Uruguai são de 1,4 e 1,9 casos por 100.000 habitantes, respectivamente. Os dois 

outros estudos foram realizados no Brasil. Linden-Junior et al. (2013) mostraram que 

a prevalência da doença foi de 5 / 100.000 habitantes para Porto Alegre, região sul 

do país, enquanto que Loureiro et al. (2012), desenvolvendo um estudo mais voltado 

para os aspectos clínicos, mostraram que a ELA clássica e bulbar (classificadas a 

seguir) foram as formas mais comuns (95,2% da população estudada) no Rio de 

Janeiro, região sudeste do país. Pode-se notar que as taxas epidemiológicas da 

doença são comuns entre diferentes países, apesar das diferenças genéticas, 

ambientais e sócio-econômicas. 

Outros fatores importantes a serem notados nos estudos epidemiológicos da 

ELA são a idade, etnia e diferença de gênero. Na literatura é bem documentado que 

a doença afeta principalmente pessoas acima de 50 anos de idade, brancas e 
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apresenta maior incidência e prevalência para o sexo masculino. Entretanto, quando 

observados os tipos de ELA (clássica e bulbar), a primeira apresenta maior 

incidência e prevalência entre os homens, enquanto a segunda, entre mulheres de 

idade mais avançadas. Mas, são escassos os estudos que apresentam tal grau de 

detalhamento. No estudo de Loureiro et al. (2012), os autores relatam a prevalência 

do sexo para os dois tipos mais frequentes de ELA na população estudada, 

mostrando que a forma clássica foi mais prevalente no sexo masculino (69,4%) e a 

forma bulbar no sexo feminino (52,2%). 

Apesar de não haver estudos específicos que relatem com precisão a relação 

entre a incidência e prevalência de doenças neurodegenerativas e etnia, há indícios 

de que a maioria das doenças neurodegenerativas são mais comuns em pessoas do 

gênero masculino, de meia idade e brancas. Levando em consideração as 

desordens mais conhecidas, como a doença de Parkinson, doença de Huntington, 

ELA e doença de Alzheimer, as três primeiras apresentam maior incidência e 

prevalência em homens brancos quando comparado à descendentes africanos e 

asiáticos (BATES et al., 2015; LOUREIRO et al., 2012; WRIGHT WILLIS et al., 

2010), sendo que na doença de Huntington, essa característica está relacionada à 

maior frequência de alelos com 28 a 35 repetições “CAG” nesses indivíduos 

(WALKER, 2007). Isso mostra que a ELA, como mencionado anteriormente, segue 

um padrão semelhante na classe dessas doenças. Entretanto, na doença de 

Alzheimer, apesar de ser mais comum com o avanço da idade, existe um maior risco 

de demência para mulheres e descendentes africanos (GREEN et al., 2002; 

HELZNER et al 2008; SHEA et al., 2015). Frente à este contraste e à ausência de 

dados que mostrem uma relação consistente entre neurodegeneração e grupos 

étnicos raciais, é necessário a realização de um maior número de estudos 
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epidemiológicos para conhecer um pouco mais sobre os aspectos dessas doenças 

na população. 

A ELA é também classificada como Doença do Neurônio Motor. Uma das 

suas características anátomo-patológicas corresponde à morte dos neurônios que 

tem seus axônios projetados através do trato corticoespinal. Esses neurônios 

apresentam os axônios projetados a partir do córtex motor primário para os 

neurônios motores inferiores. É possível observar também extensa perda dos 

neurônios motores inferiores, nos cornos anteriores da medula espinal e tronco 

encefálico; e aumento de células da glia no córtex motor e na medula espinal em 

torno das áreas em degeneração (MITCHELL; BORASIO, 2007;TOVAR-Y-ROMO; 

SANTA-CRUZ; TAPIA, 2009;LEBLOND et al., 2014). 

Doença do Neurônio Motor é um termo usado para incorporar várias 

doenças que apresentam degeneração dos neurônios motores somáticos. A ELA 

apresenta vários fenótipos clínicos distintos marcados pela degeneração variável 

dos neurônios motores superiores e inferiores. A heterogeneidade fenotípica da ELA 

pode estar relacionada com o local e idade de início da doença, histórico familiar, 

tipo de neurônio motor envolvido, grau de envolvimento extramotor e duração da 

doença (SWINNEN; ROBBERECHT, 2014). A maioria dos pacientes com ELA 

apresenta o fenótipo da ELA clássica ou espinal, onde estes apresentam sinais de 

degeneração dos neurônios motores superiores e inferiores. Um segundo fenótipo 

caracteriza-se pela associação de acometimento da região bulbar, na qual o 

paciente cursa com disartria, disfagia e fasciculação de língua, em conjunto com os 

outros sintomas. (CHIO et al., 2011; SWINNEN; ROBBERECHT, 2014; WOLF et al., 

2014). Essas duas classificações compreendem cerca de 75% dos casos de 

Doenças dos Neurônios Motores (CHIO et al., 2011; LOUREIRO et al., 2012; 
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SWINNEN; ROBBERECHT, 2014; WOLF et al., 2014). Os outros 25% restantes 

compreendem doenças que afetam predominantemente um dos neurônios motores. 

A Esclerose lateral primária, por exemplo, apresenta como característica o 

envolvimento dos neurônios motores superiores (GORDON et al., 2009; TARTAGLIA 

et al., 2007). A atrofia muscular progressiva apresenta predominante envolvimento 

dos neurônios motores inferiores (VISSER et al., 2007). Por essas doenças 

apresentarem características clínicas muito semelhantes aos casos de ELA típica 

muitas vezes o diagnóstico não é preciso, mostrando uma sobreposição e 

heterogeneidade na ELA (VISSER et al., 2007). 

Os pacientes com ELA clássica apresentam sintomas relacionados à 

fraqueza muscular focal, podendo iniciar de forma distal ou proximal nos membros 

superiores e inferiores. Com o avanço da doença os pacientes podem notar perda 

de massa muscular, fasciculações, que indicam envolvimentos dos neurônios 

motores inferiores, hiperreflexia e em alguns casos ligeira hipertonia, indicando 

envolvimento dos neurônios motores superiores. Em seguida, os pacientes passam 

a desenvolver espasticidade nos membros, afetando a destreza manual e a marcha 

e, algumas vezes, sintomas respiratórios. Paciente com ELA do tipo bulbar, 

incialmente apresentam fraqueza nos músculos bulbares com disartria, disfagia e 

fasciculações na língua. Esses pacientes também podem desenvolver sialorréia e 

leve fraqueza facial bilateral que afeta a parte mais inferior da face, indicando 

envolvimento de neurônios motores superiores, além dos sintomas que afetam os 

membros que podem aparecer simultâneos aos sintomas bulbares. Em casos que a 

ELA inicia com características de insuficiência respiratória, com presença ou 

ausência de sintomas da ELA clássica ou bulbar, são observados dispnéia e 

ortopnéia, distúrbio do sono, dores de cabeça matinais, sonolência excessiva, 



7 
 

anorexia, déficits de concentração, irritabilidade ou mudança de humor (CHIO et al., 

2011; GORDON, 2013; KIERNAN et al., 2011; MITCHELL; BORASIO, 2007; 

ROWLAND, 2001; SWINNEN; ROBBERECHT, 2014; WIJESEKERA; LEIGH, 2009). 

Apesar dos sintomas pré-estabelecidos para cada fenótipo, devemos levar em 

consideração que a doença apresenta progressão rápida, podendo aparecer vários 

sintomas de forma simultânea ou passar rapidamente de um estágio para outro. 

A ELA pode se manifestar sob duas formas, sendo elas clínica e 

patologicamente semelhantes: formas esporádica e familiar. A forma esporádica é a 

mais comum, compreendendo cerca de 90% dos casos, enquanto que a forma 

familiar compreende apenas 10% do total de casos (MULDER et al, 1986). A 

similaridade nas manifestações da ELA, em suas diferentes formas, mostram que 

muitas questões precisam ser esclarecidas para se compreender melhor os 

mecanismos etiopatológicos envolvidos na doença (ROWLAND; SHNEIDER, 2001). 

Os principais alvos de investigação, nas diferentes formas de manifestação 

da ELA, são mutações em genes apontados como principais causadores da 

patogênese da doença. Entre as mutações estudadas, destacam-se as mutações no 

gene que codifica uma metalo enzima homodimérica citosólica, a Cu/Zn-superóxido-

dismutase (SOD1), que catalisa a dismutação do ânion superóxido em oxigênio e 

peróxido de hidrogênio (ROSEN et al., 1993). Dada essa função, acreditava-se que 

a toxicidade das diferentes formas mutadas da SOD1 poderia resultar da diminuição 

de eliminação de radicais livres, no entanto, existe grande variação no grau de 

atividade enzimática dessas proteínas (EZZI; URUSHITANI; JULIEN, 2007), e após 

estudos já se sabe que, em geral, essas mutações na SOD1 levam a morte do 

neurônio motor através do ganho de propriedades tóxicas através da má formação 
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de proteínas, agregados proteicos e espécies reativas de oxigênio, entre outros 

(EZZI; URUSHITANI; JULIEN, 2007; GRAD; CASHMAN, 2014). 

Mutações no gene TARDBP, que codifica a proteína de ligação ao DNA 

TAR-43 (TDP-43), também foram observadas. A TDP-43 tem sido uma das 

principais proteínas encontradas em agregados proteicos presentes no citoplasma 

de neurônios motores em casos de ELA (NEUMANN et al., 2006; SREEDHARAN et 

al., 2008; KABASHI et al., 2008). Além disso, a perda de função dessa proteína 

prejudica o transporte axonal, que também está associado à neurodegeneração 

(ALAMI et al., 2014). 

Mutações no gene FUS/TLS, que codifica a proteína de ligação ao RNA 

(proteína de fusão ao sarcoma), também foram evidenciadas. Essa proteína 

normalmente localiza-se no núcleo celular, mas formas mutadas são encontradas 

agregadas no citoplasma das células nervosas (KWIATKOWSKI et al., 2009;VANCE 

et al., 2009), e agregados proteicos são apontados como um dos mecanismos 

patogênicos que provoca a morte de neurônios motores em casos de ELA (HUANG 

et al., 2011). 

Mais recentemente, a identificação da expressão repetida de 

hexanucleotideo “GGGGCC” na região não-codificante do gene C9ORF72 foi 

associada às diferentes formas da doença, sugerindo que a toxicidade no RNA 

desses nucleotídeos está relacionada à neurodegeneração em presença da 

C9ORF72. Atualmente sabe-se que essa mutação é mais comum que a mutação 

para o gene SOD1 e três vezes mais comum que as mutações em TDP-43 e FUS 

(RENTON et al., 2012; DEJESUS-HERNANDEZ et al., 2012). Outras mutações 

genéticas, menos frequentes, também são descritas como envolvidas em alguns 
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casos de ELA, como os genes VABP, OPTN, VCP, UBQLN2, entre outros 

(LEBLOND et al., 2014).  

A partir da descoberta do envolvimento dessas mutações na patogênese da 

ELA, algumas questões sobre possíveis propriedades tóxicas provocadas por eles 

foram mais estudadas. Dentre essas, podemos citar o dano oxidativo e agregados 

proteicos intracelulares (ROSEN et al., 1993; BRUIJN et al., 1997a; BRUIJN et al., 

1997b; RIZZARDINI et al., 2005; EZZI; URUSHITANI; JULIEN, 2007; 

ZETTERSTRÖM et al., 2007); a interrupção dos sistemas de transporte axonal 

(MORFINI et al., 2013); disfunção mitocondrial (DAL CANTO; GURNEY, 1994; 

RIZZARDINI et al., 2005); ativação excessiva dos canais para Ca2+-AMPA por 

glutamato, que pode levar a excitotoxicidade e a geração de radicais livres 

(YIN;WEISS, 2012; PIERI et al., 2013). Esta última, por sua vez, pode causar 

ativação de astrócitos e microglia, provocando neuroinflamação; bem como alguns 

outros fatores que contribuem para degeneração (HOWLAND et al., 2002; YIN et al., 

2014). 

Além dos fatores genéticos, a causa da doença pode estar associada à 

fatores ambientais que podem alterar o funcionamento das células nervosas. Dentre 

esses fatores ambientais, os mais associados à ELA são o ácido α-amino-β-

metilamino propanoico, presentes em sementes de cicadáceas e que eram usadas 

para alimentação na população da ilha de Guam, e quando administrado em animais 

experimentais foi observado características patológicas semelhantes às encontradas 

em pacientes com ELA (YIN et al., 2014). Além disso, fertilizantes, pesticidas, 

tabagismo, radiação, atividade física (YU et al., 2014), poluentes atmosféricos, 

metais pesados e solventes aromáticos podem ter algum tipo de associação à 

doença (MALEK, 2015). Essas evidências apontam que os mecanismos 
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fisiopatológicos subjacentes ao desenvolvimento da ELA sejam multifatoriais, com 

interação entre as vias genéticas e moleculares (VUCIC; KIERNAN, 2009).  

Observa-se que as mutações que ocorrem, na maioria das vezes, promovem 

agregados protéicos mal formados no citoplasma das células nervosas e parecem 

desencadear os eventos envolvidos nas doenças neurodegenerativas, sendo tais 

doenças caracterizadas como proteinopatias (AKIYAMA; HASEGAWA, 2013; 

NONAKA et al., 2013). 

Algumas proteínas estão envolvidas diretamente com mecanismos tóxicos 

que provocam a morte celular em várias doenças neurodegenerativas. Na doença 

de Alzheimer, o peptídeo β-amilóide associado à deposição de placas extracelulares 

e emaranhados neurofibrilares citoplasmáticos de proteínas tau são as principais 

alterações associadas à patologia (KANE et al., 2000; GÖTZ, et al., 2001). Na 

doença de Parkinson as inclusões da proteína α-sinucleina formam os corpos de 

Lewy no citoplasma das células dopaminérgicas, levando à morte neuronal 

(VOLPICELLI-DALEY et al., 2014). Já na doença de Huntington, a expressão 

repetida de resíduos de poliglutamina localizados na extremidade N-terminal da 

proteína huntingtina é a responsável por formar inclusões intracelulares que podem 

levar a morte de células nervosas (DAVIES et al., 1997; HOFFNER; DJIAN, 2014). 

Como mencionado, a ELA também apresenta agregados de proteínas mal formadas, 

sendo também classificada como uma proteinopatia, semelhante a outras doenças 

neurodegenerativas (ROSEN et al., 1993; BRUIJN et al., 1997a; RIZZARDINI et al., 

2005;EZZI; URUSHITANI; JULIEN, 2007; ZETTERSTRÖM et al., 2007; MORFINI et 

al., 2013; AKIYAMA; HASEGAWA, 2013; NONAKA et al., 2013; KANE et al., 

2000;GÖTZ, et al., 2001; VOLPICELLI-DALEY et al., 2014; DAVIES et al., 1997; 

HOFFNER; DJIAN, 2014). 
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A paralisia muscular, característica clínica da ELA, aparece inicialmente em 

uma região específica e, em seguida, essa paralisia se espalha para outros 

segmentos corporais (RAVITS; LA SPADA, 2009; KANOUCHI; OHKUBO; YOKOTA, 

2012). Devido a essa característica de disseminação progressiva e aparentemente 

específica, semelhante à outras doenças neurodegenerativas (LUK et al., 2012; 

KANE et al., 2000), nos últimos anos um mecanismo que tem sido proposto para 

explicar a etiopatogênese da ELA é a propagação do tipo priônica, uma vez que as 

proteínas associadas a agregados proteicos apresentam características de 

transmissão priônica (GRAD et al., 2011;MÜNCH; O’BRIEN; BERTOLOTTI, 

2011;NONAKA et al., 2013; VERMA, 2013; GRAD; CASHMAN, 2014; AYERS et al., 

2014; BUNTON-STASYSHYN et al., 2014). 

Prusiner (1982) definiu príons como uma pequena partícula proteica 

infecciosa e resistente a inativação por procedimentos que alteram os ácidos 

nucléicos. O evento central na patogênese priônica é a alteração conformacional de 

uma glicoproteína de superfície celular (PrPC) em uma isoforma insolúvel resistente 

à proteólise (PrPSc) (WEISSMANN, 1994), por apresentar alterações estruturais e 

bioquímicas na proteína (COHEN; PRUSINER, 1998). A estrutura secundária da 

PrPC é formada por 42% de α-hélices e 3% de folhas β-pregueadas e após 

conversão em PrPSc há um predomínio de folhas β-pregueadas (43%) sobre a 

estrutura α-hélice (30%) (PAN et al., 1993). A alteração pode ocorrer através de 

infecção a partir de uma fonte exógena de príons; a partir do enovelamento incorreto 

da PrPC endógena devido a mutações no gene da PrP ou devido ao enovelamento 

incorreto da proteína PrPC normal (COLLINGE, 2001), em um processo dinâmico 

que ocorre rapidamente, sendo a membrana plasmática o principal local associado à 

converção de uma proteína PrPC em PrPSC (GOOLD et al., 2011). Por outro lado, 
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Makarava et al. (2011) mostraram que pequena quantidade de partículas 

danificadas, do tipo priônicas, não tem alta taxa de infecção devido a uma lenta 

transformação das partículas, o que corresponde à fase silenciosa (inicial) das 

doenças neurodegenerativas. 

Diante do apresentado, nota-se que existem várias perguntas sobre a 

etiologia das proteinopatias, em especial na patogênese da ELA. Para tentar 

respondê-las, nos últimos anos, vários modelos animais têm sido propostos, com a 

finalidade de investigar os mais diversos e complexos mecanismos envolvidos 

nessas doenças (TURNER et al., 2013). 

Após a descoberta da mutação do gene que codifica a enzima SOD1 como 

principal causa de algumas formas da patologia (ROSEN et al., 1993), foi proposto 

um modelo animal baseado na indução da expressão genética dessa enzima com a 

substituição da glicina pela alanina na posição 93 da proteína, em camundongos 

transgênicos (G93A). Nesse modelo é possível observar características semelhantes 

às que se manifestam em pacientes com ELA na forma familiar (GURNEY et al., 

1994). A partir disso, esse e outros modelos animais, que simulam algumas 

características da patologia, contribuíram para a maior parte do conhecimento sobre 

a patogênese da doença (TURNER et al., 2013). Até o momento, o modelo mais 

explorado é o camundongo G93A, com a mutação SOD1.  Estudos com modelo 

animal mostram expressão excessiva de canais para cálcio e excitotoxicidade (PIERI 

et al., 2013; YIN et al., 2014; YIN; WEISS, 2012), efeito do sexo na progressão da 

doença (BAME et al., 2012), estresse oxidativo (HADZHIEVA et al., 2013), disfunção 

no transporte axonal (MORFINI et al., 2013), alterações comportamentais 

(SCHÄFER; HERMANS, 2011; KNIPPENBERG et al., 2010), entre outros 
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mecanismos (LEE et al., 2013; ZETTERSTRÖM et al., 2007; JABLONSKI, et al. 

2014; ATKINS et al., 2008). 

A criação de novos animais transgênicos, além do G93A, que expressam a 

mutação SOD1 humana em outras posições também vem contribuindo para o 

estudo da patologia. Entre eles, destacam-se os modelos conhecidos por G37R, 

D90A, G85R, H46R e D83G. O modelo G37R (substituição da glicina por arginina no 

códon 37), em camundongos, está associado à grave progressão da doença e morte 

celular devido à aquisição de mudança na funcionalidade da enzima com o gene 

mutante (WONG et al., 1995). O modelo D90A (substituição da alanina por aspartato 

no códon 90) apresenta agregados citoplasmáticos SOD1 positivos e morte neuronal 

no corno anterior da medula espinal semelhante a alguns casos de ELA (JONSSON 

et al., 2006) e o camundongo G85R (substituição da glicina por arginina no códon 

85), apresenta uma evolução extremamente rápida da doença, atrelada ao aumento 

astrocitário e diminuição no transportador glial de glutamato (BRUIJN et al., 1997a). 

O modelo G85R, apresenta melhor a transmissão da doença através da injeção 

(i.c.v., medula espinal e em nervo ciático) de homogeneizado de medula espinal de 

camundongo G93A quando comparado a outros modelos (AYERS et al., 2014). O 

modelo H46R (substituição da histidina por arginina no códon 46), apresenta 

disfunção motora semelhante aos pacientes de ELA, diminuição acentuada de 

neurônios motores no corno anterior da medula espinal acompanhada de 

proliferação astrocitária e presença de inclusões citoplasmáticas (CHANG-HONG et 

al., 2005). Recentemente, foi proposto o modelo de camundongo transgênico D83G 

(substituição do aspartato por glicina no códon 84) (MILLECAMPS et al., 2010), que 

desenvolve degeneração dos neurônios motores superiores e inferiores, na fase 

inicial da vida, provocada pela perda redução da atividade da enzima SOD1 
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mutante, no entanto, os animais não apresentam paralisia na fase adulta (JOYCE et 

al., 2014), entretanto, a literatura é controversa em relação a atividade da enzima.  

Além de camundongos, outros animais são utilizados como modelos animais 

da ELA. Ainda associado à mutação SOD1, ratos transgênicos foram desenvolvidos, 

como por exemplo, os ratos SOD1, G93A e H46R, que possuem alterações 

genéticas semelhantes às realizadas nos camundongos e desenvolvem intensa 

degeneração dos neurônios motores. Entretanto, por serem maiores em relação aos 

camundongos, apresentam vantagem em relação à manipulação de fluido espinal 

(HOWLAND et al., 2002; NAGAI et al., 2001). 

Peixes também são utilizados como modelo animal da ELA. O modelo T70I 

SOD1, desenvolvido em zebrafish (Danio rerio), é baseado na mutagênese N-etil-N- 

nitrosourea e segmentação induzida por lesões locais no genoma. Essa mutação 

ocorre no sítio de ligação do zinco da proteína SOD1, mostrando que esse locus não 

contém genes da ELA que poderiam contribuir para o fenótipo destes animais. A 

partir de estudos com esse modelo é possível avaliar danos na junção 

neuromuscular, sensibilidade ao estresse oxidativo e morte de neurônios motores 

que são características da doença (DA COSTA et al., 2014). Outro modelo utilizado 

é o da mosca da fruta (Drosophila melanogaster) produzido a partir da amplificação 

do gene SOD1 humano, com técnicas da mutação missense e mutagênese dirigida 

para a substituição de bases nitrogenadas no DNA correspondente ao local de 

leitura da SOD1 humana. Como resultado esse modelo apresenta disfunção motora, 

acúmulo focal de SOD1 em neurônios motores e aumento de células da glia 

(WATSON et al., 2008).  

Alguns pesquisadores também têm utilizado o nematódeo Caenorhabditis 

elegans como modelo de ELA. Eles são produzidos através dos clones mutantes de 
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SOD1 humana, in vitro, que são expressos no nematódeo utilizando promotores 

gênicos (hsp 16-2 e myo-3) a partir de injeções de plasmídeos que são incorporados 

ao DNA. Estes estudos mostraram a presença de agregação de SOD1, deficiência 

no crescimento axonal, dano oxidativo e neurodegeneração (LI; HUANG; LE, 2013; 

LI et al., 2014; OEDA et al., 2001).  

Há também estudos em um modelo com a levedura Saccharomy 

cescerevisiae, baseado na inserção de plasmídeos contendo um vetor promotor da 

proteína SOD1 humana que é incorporada ao DNA da levedura. Esse modelo 

apresenta grande relevância para ELA esporádica, sugerindo que o dano oxidativo 

da proteína selvagem pode gerar agregados protéicos que dão origem à doença 

(MARTINS; ENGLISH, 2014). Apesar da intensa investigação nestes modelos com a 

mutação da SOD1, a compreensão de como essa enzima mutante causa a 

degeneração de neurônios motores ainda não é clara.  

Com a descoberta de novos genes associados à patogênese da ELA, como 

por exemplo, os genes relacionados à TDP-43, FUS e C9ORF72, novos modelos 

que expressam esses genes, além dos já mencionados e relacionados à SOD1, 

foram criados. A mutação no gene TARDBP conduzem à alterações em seis 

resíduos de aminoácidos na região do domínio C-terminal da proteína TDP-43, onde 

as alterações mais comuns ocorrem com a substituição de um resíduo de 

asparagina por um aspartato ou uma serina na porção que corresponde ao códon 

390 (KABASHI et al., 2008; NEUMANN et al., 2006; SREEDHARAN et al., 2008).  

As mutações relacionadas ao gene FUS, são localizadas no exon 15 do C-

terminal da proteína com substituição de glutamina para histidina no códon 517 e de 

arginina para cisteína no códon 521 (KWIATKOWSKI et al., 2009; VANCE et al., 

2009) e com relação à C9ORF72 a mutação baseia-se na expressão repetida do 
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hexanucleotideo (GGGGCC) no cromossomo 9p21 (DEJESUS-HERNANDEZ et al., 

2012; RENTON et al., 2012). 

Há ainda modelos em levedura (Saccharomy cescerevisiae), utilizados para 

o estudo de alterações nas proteínas TDP-43 e FUS (JOHNSON et al., 2008). 

Modelos no nemátoda (Caenorhabditis elegans) (VACCARO et al., 2012;THERRIEN 

et al., 2013); mosca da fruta (Drosophlila melanogaster) (LANSON et al., 2011; 

MIQUEL, et al., 2012;MIZIELINSKA et al., 2014) e zebrafish, (Danio rerio) (KABASHI 

et al., 2011; BOSCO et al., 2010;CIURA et al., 2013), que além das proteínas TDP-

43 e FUS, também são utilizados para compreender o envolvimento da proteína 

C9ORF72. Entretanto, entre os modelos para essas novas mutações descobertas, 

destacam-se os desenvolvidos em ratos e camundongos para TDP-43 (ALFIERI; 

PINO; IGAZ, 2014;SHAN; VOCADLO; KRIEGER, 2009;AKAMATSU, et al., 2013; 

JOYCE et al., 2011), FUS (HUANG et al., 2011;HUANG; XIA; ZHOU, 

2010;MITCHELL et al., 2013) e C9ORF72 (HUKEMA et al., 2014) e o modelo em 

primata não humano, Macaca fascicularis, para a TDP-43 (UCHIDA et al., 2012). 

Essa diversidade em modelos animais com mutações nos mais diversos genes 

associados à ELA foram desenvolvidos para o estudo de um ou mais mecanismos 

etiopatológicos que se manifestem de forma similar ao que ocorre em humanos. 

Entretanto, esses modelos representam melhor a etiologia da doença em casos 

familiares e, apesar da semelhança entre casos familiares e esporádicos (MULDER, 

et al, 1986; ROWLAND; SHNEIDER, 2001), não se tem um modelo animal que 

represente características da doença na forma esporádica. 

Além desses estudos, são encontrados na literatura uma grande diversidade 

de experimentos em culturas de células. Estudos baseados na mutação dos genes 

já mencionados anteriormente e também em outros genes ou vias metabólicas 
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permitem a observação dos mecanismos alterados, dos efeitos tóxicos ou 

neurodegeneração provocado pela presença desses genes mutantes nas culturas 

de células (MAKIKO NAGAI, DIANE B RE, TETSUYA NAGATA, ALCMÈNE 

CHALAZONITIS, THOMAS M JESSEL, HYNEK WICHTERLE, 2007; THONHOFF; 

OJEDA; WU, 2009; VIJAYALAKSHMI et al., 2009) 

Os primeiros experimentos que testaram um possível mecanismo de 

transmissibilidade priônica foram realizados em culturas de tecidos, baseados no 

tratamento das células em cultura ou injeção intramedular com LCR de pacientes 

com ELA e gerou aumento nos astrócitos imunorreativos, degeneração de neurônio 

motores, diminuição na expressão de canais para sódio (Nav1.6) e potássio (kv1.6) 

dos neurônios motores, acúmulo de neurofilamento fosforilado e diminuição da 

concentração de fatores neurotróficos (DEEPA et al., 2011; GUNASEKARAN et al., 

2009; SHAHANI et al., 1998; VIJAYALAKSHMI et al., 2009). Entretanto, apesar das 

grandes contribuições científicas, os estudos com células em cultura apresentam 

limitações metodológicas, as quais poderiam ser resolvidas, em parte, com o uso de 

modelos animais. 

Pensando nisso, Sankaranarayani et al. (2010, 2014) inocularam LCR de 

pacientes com ELA esporádica no ventrículo lateral de ratos Wistar e observaram 

redução no desempenho motor, alteração na atividade neural do córtex motor, 

hiperexcitabilidade e alterações estruturais no córtex motor. Estes estudos mostram 

que o agente causador da doença pode estar entre os componentes do LCR de 

pacientes doentes e que a infusão dessa amostra biológica em ratos pode transmitir 

a doença. Dessa forma, os pesquisadores sugerem esse modelo experimental para 

estudar os mecanismos da doença na forma esporádica. No entanto, nesses 

estudos, o volume do LCR injetado é elevado (100 µL em uma mesma injeção), o 
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que por si só pode ter sido o fator causador de algumas alterações observadas. 

Além disso, são insuficientes as respostas motoras, para os testes de força e 

rotarod, e fisiológicas, alterações na atividade neuronal, avaliadas pelos autores. 

Uma vez que, o tempo de observação dos animais após a injeção é pequeno (10 

dias e 24h, respectivamente). 

Sendo assim, faz-se necessária uma melhor padronização do modelo animal 

baseado na infusão i.c.v. de LCR de pacientes doentes no ventrículo lateral de 

cérebro de ratos sadios, para que se tenha maior esclarecimento e aprimoramento 

de conhecimentos da patogênese da doença em casos esporádicos. Além de poder 

subsidiar o desenvolvimento de novas estratégias para o estudo de mecanismos 

envolvidos na patogênese que permita a validação da transmissibilidade proteica na 

doença. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Geral 

Avaliar as alterações motoras e histológicas após injeção 

intracerebroventricular de LCR de pacientes com ELA esporádica em ratos Wistar. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 Avaliar a atividade motora exploratória entre os grupos de animais estudados; 

 Analisar o comportamento dos grupos de animais envolvidos em diferentes 

testes comportamentais (testes de força, catalepsia e marcha);  

 Avaliar possíveis alterações morfológicas em diferentes níveis da medula 

espinal dos animais estudados. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 Animais 

Foram utilizados 43 ratos Wistar (350-550 g), com idade aproximada de sete 

meses, provenientes do Biotério Setorial do Departamento de Fisiologia da 

Universidade Federal de Sergipe (UFS) e mantidos no Biotério do Laboratório de 

Neurofisiologia da mesma Universidade. Os animais foram acondicionados em 

número de 4-5 por gaiolas plásticas (33 x 40 x 17 cm), com grade de aço inoxidável, 

sob ventilação e temperatura controladas (25 ± 1ºC), ciclo claro/escuro de 12h/12h 

(luzes acesas às 06h00) e acesso livre à água e ração. Todos os procedimentos 

realizados no presente estudo foram conduzidos cuidadosamente de acordo com a 

lei brasileira para o uso de animais em pesquisas (Lei nº 11.794/2008) e aprovado 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Animais (CEPA) da Universidade Federal de 

Sergipe (protocolo nº 13/2015). 

 

4.2 Procedimentos gerais 

Os animais foram submetidos a um período de 5 min de manipulação diária, 

durante quatro dias. As manipulações foram iniciadas três dias após a cirurgia com 

finalidade de habituar os animais ao experimentador (SANTOS et al. 2012). Durante 

os procedimentos experimentais, todas as sessões dos testes em campo aberto 

foram filmadas por uma câmera posicionada acima do aparato comportamental. Em 

todos os experimentos, os animais foram observados alternadamente entre os 

grupos. Entre as sessões comportamentais, os aparelhos foram limpos com uma 

solução de etanol 10% para evitar possíveis pistas de odores deixadas por outro 
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animal. Todos os testes foram analisados pelo mesmo experimentador, sem que 

tivesse informações do tratamento dado a cada animal. 

 

4.3 Coleta e processamento do LCR humano 

As amostras de LCR utilizadas nesse experimento foram provenientes do 

banco de amostras de LCR do Laboratório das Doenças Degenerativas do Sistema 

Nervoso, da UFS (Campus Professor Alberto Carvalho). Foram utilizadas amostras, 

armazenadas em biofreezer (-80ºC), de pacientes com diagnóstico de ELA definida, 

forma esporádica clássica (ELA), com mais de 12 meses de evolução, e de um pool 

de LCR de quatro indivíduos saudáveis (N-ELA). As amostras foram coletadas 

através de punção lombar. A coleta das amostras de LCR foi aprovada pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa em Humanos do Hospital Universitário de Sergipe (protocolo 

de nº 0369.0.107.000-11). 

 

4.4 Delineamento experimental 

O trabalho foi dividido em 2 experimentos, em ambos, os animais foram 

divididos em 3 grupos: CTR, N-ELA e ELA. No experimento I, foi realizado uma 

única administração de i.c.v de LCR e no experimento 2, foi realizado 

administrações repetidas i.c.v de LCR. Em ambas as etapas os animais foram 

distribuídos aleatoriamente entre os grupos. 

Grupos experimentais:  

1) CTR, grupo de animais inoculados com solução de LCR artificial de baixa 

concentração de cálcio; 
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2) N-ELA, grupo de animais inoculados com LCR de pacientes sem doença 

neurológica (N-ELA); 

3) ELA, grupo de animais inoculados com LCR de pacientes com ELA 

esporádica. 

 

4.4.1 Experimento I: uma única administração de LCR 

Os animais foram divididos em três grupos: CTR, n=7, N-ELA, n=6 e ELA, 

n=7. Todos os animais foram cirurgiados, como descrito detalhadamente no item 

4.5. Durante a cirurgia os animais foram submetidos a uma injeção de LCR, de 

acordo com os grupos citados acima. Os animais de todos os grupos receberam o 

volume de 7,5 µL das respectivas soluções mencionadas via i.c.v. Três dias após a 

cirurgia os animais foram submetidos à manipulação diária (5 min, durante 4 dias). 

Após esse tempo de habituação dos animais ao pesquisador e recuperação do 

processo cirúrgico, os testes comportamentais foram iniciados.  

Os animais foram avaliados nos seguintes testes comportamentais: (1) teste 

de força; (2) catalepsia; (3) campo aberto e (4) teste de marcha. Todos os testes 

foram realizados semanalmente, durante 30 dias. Após o fim dos testes 

comportamentais, ou seja, em 30 dias, os animais foram anestesiados e perfundidos 

para remoção das medulas espinais (Figura 1) que, posteriormente, foram 

processados e submetidos à análise histológica. Para a análise histológica, os 

tecidos foram submetidos ao protocolo de coloração de rotina (hematoxilina-eosina) 

para observação morfológica geral. 



23 
 

 

Figura 1: Ilustração esquemática do delineamento experimental do experimento 1. 

 

4.4.2 Experimento 2: administração repetida de LCR 

Os animais foram divididos em três grupos: CTR, n=6, N-ELA, n=8 e ELA 

ELA, n=9. Todos os animais foram cirurgiados, como descrito detalhadamente no 

item 4.5. Três dias após a cirurgia os animais foram submetidos à manipulação 

diária (5 min durante 4 dias). Após esse tempo de habituação dos animais ao 

pesquisador e recuperação do processo cirúrgico, os animais de todos os grupos 

receberam uma injeção diária, durante 6 dias, no volume de 5 µL das respectivas 

soluções mencionadas via i.c.v. Ao longo do experimento os animais foram 

avaliados nos seguintes testes comportamentais: (1) teste de força (antes da 1ª e 48 

h após a 6ª injeção); (2) catalepsia (diariamente); (3) campo aberto (24 h após a 5ª e 

48 h após a 6ª injeção) e (4) teste de marcha (24 h após a 5ª e 48 h após a 6ª 

injeção). Após o fim dos testes comportamentais os animais foram anestesiados, e 

perfundidos para remoção das medulas espinais (Figura 2) que, posteriormente, 

foram processados e submetidos à análise histológica. Para análise histológica, os 

tecidos foram submetidos ao protocolo de coloração de rotina (hematoxilina-eosina) 

para observação morfológica geral.  
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Figura 2: Ilustração esquemática do delineamento experimental do experimento 2. 

 

4.5 Cirurgia estereotáxica 

Para as cirurgias foram utilizadas as coordenadas do Atlas Paxinos e 

Watson (2007), para a localização correta da aplicação das injeções i.c.v. do LCR. 

Os animais do grupo controle foram submetidos aos mesmos procedimentos 

cirúrgicos, entretanto, na mesma região foi microinjetado LCR artificial com baixa 

concentração de cálcio. Os animais foram anestesiados com cloridrato de cetamina 

(Ketamina®, Agener União) e cloridrato de xilazina (Calmiun®, Agener União) i.p. 

nas doses de 80 mg/kg e 10 mg/kg, respectivamente. Após tricotomia, o crânio e os 

incisivos superiores dos animais foram fixados ao aparelho estereotáxico (Insight, 

Brasil). Na região foi utilizado solução de álcool iodado para limpeza do local. Após 

injeção subcutânea de lidocaína 2%, músculos e demais tecidos foram afastados 

para a exposição dos ossos da caixa craniana, com auxílio de um bisturi. As 

coordenadas foram determinadas utilizando-se o bregma como referência: 

anteroposterior (AP), -0,96 mm e mesolateral (ML), ± 1,8 mm. Em seguida, foi 

realizada uma perfuração no crânio dos animais com uma broca odontológica.  

Experimento 1 - após perfuração do crânio e remoção da dura-máter, uma 

agulha de 30 gauges (agulha gengival) conectada a um tudo EP 10 e a uma 
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microseringa de Hamilton (Hamilton, EUA), acoplada na bomba de infusão, foi 

inserida no cérebro (coordenada dorsoventral- DV de + 3,7 mm) e o LCR foi injetado 

como descrito no item 4.6. Em seguida, a agulha foi removida e no local da 

perfuração do crânio foi colocado um parafuso raso de 2.0 mm de comprimento para 

fechar a abertura. Por fim, a pele foi suturada e os animais foram colocados em 

gaiolas com maravalha limpa, onde permaneceram em observação pós-cirúrgica 

durante as primeiras 24 h.  

Experimento 2 - após a perfuração do crânio, foi inserida uma cânula de 10 

mm e fixada ao crânio com acrílico odontológico e 2 parafusos 2,0 mm, de aço 

inoxidável.  

Em ambos os experimentos não foram utilizados antibióticos ou anti-

inflamatórios, para evitar interação entre o LCR e essas drogas. 

 

4.6 Microinjeção 

As microinjeções do LCR foram realizadas alternadamente no ventrículo 

lateral esquerdo ou direito com auxílio de agulhas (30 gauges) conectadas a um 

tubo de polietileno (1 mm de diâmetro), adaptado a uma microseringa de 10 µL 

(Hamilton, EUA). Foi utilizada uma bomba de infusão (Insight, Brasil) com um fluxo 

de 1.0 µL/min. Após o término das microinjeções as agulhas foram mantidas no 

interior do cérebro por mais 2 min com o objetivo de evitar o refluxo da substância 

injetada. 

 

 

 

 



26 
 

4.7 Drogas 

Nesse estudo foram utilizadas as seguintes drogas: Cloridrato de cetamina 

(Ketamina®, Agener União), 80 mg/kg; Cloridrato de xilazina (Calmiun®, Agener 

União),10 mg/kg; Heparina sódica 50 U.I. (Heparina®, Billi Farmacêutica) e Tiopental 

sódico (Cristália, Brasil), 100 mg/kg. 

A solução de LCR artificial é composta por 100 mL de uma solução mista, 

contendo NaCl 1,26 M, KCl 25 nM, NaH2PO4 12,5 mM e NaHCO3 250 mM; 50 mL de 

uma solução de glicose; mistura carbogênica (95% de O2 e 5% de CO2); 500 µL da 

solução de CaCl2, 3,24 mL da solução de MgCl2 e água destilada até formar 1L da 

solução de baixo cálcio e alto magnésio (11 mM de glicose; 0,5 mM de Ca2+ e 12m 

M de Mg2+). 

 

4.8 Avaliações comportamentais 

4.8.1Teste de força de preensão (GripStrength Meter) 

Análise de força foi realizada através de um medidor de força de preensão 

(Modelo FEP-305, Insight, Ribeirão Preto-SP, Brasil), descrito anteriormente por 

Meyer et al. (1979). Este aparato permite avaliar a força muscular dos membros em 

roedores. O aparato consiste em um transdutor de força com uma grade de metal, 

na qual as patas do animal são colocadas, e um visor digital evidencia leitura das 

informações apresentadas durante o teste. Cada rato foi colocado sobre a grade e 

puxado pela cauda até que a força de puxar superasse a força de preensão (Figura 

3). Após o rato perder o controle sobre a preensão da grade, o pico de força 

alcançada pelos membros anteriores foi indicado no visor, em gramas. O valor final 

foi determinado pela média de três ensaios consecutivos. 
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Figura 3: Imagem ilustrativa de um animal submetido ao teste de força de preensão. 

 

4.8.2 Catalepsia 

O teste de catalepsia é utilizado para avaliar o comportamento motor dos 

animais. Os animais foram colocados com ambas as patas dianteiras sobre uma 

barra horizontal de vidro elevada a 9,0 cm da superfície de apoio das patas traseiras 

(Figura 4). Foi medida a latência para o animal realizar um movimento completo de 

retirada da pata da barra. Os animais foram submetidos três vezes consecutivas ao 

aparato, até um limite de 180 seg em cada sessão. Para cada dia foi realizada uma 

média do tempo durante as três tentativas (SANTOS et al. 2013). 

 

 

Figura 4: Imagem ilustrativa de um animal submetido ao teste de catalepsia. 

4.8.3 Atividade geral em campo aberto 
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O campo aberto é um aparato circular (raio = 84 cm, altura = 35 cm) sem o 

teto, que permite avaliar a exploração espontânea, atividade motora e estado de 

ansiedade dos animais (Figura 5). Para a realização dos experimentos, uma câmera 

foi posicionada sobre o campo aberto a uma altura de 230 cm e conectada a um 

computador. As imagens obtidas foram analisadas por um programa de 

rastreamento de animais (Anymaze, Stoelting, USA) para registro dos parâmetros 

comportamentais. A parte interna do campo aberto foi pintada de preto para 

aumentar o contraste e favorecer a identificação da posição do animal pelo 

programa (SANTOS et al. 2013). 

Em cada sessão de teste os animais foram colocados separadamente no 

centro do campo circular e tiveram seus comportamentos avaliados durante 5 min, 

sendo esse tempo fracionado em 0 a 100, 100 a 200 e 200 a 300 seg, para observar 

em qual intervalo de tempo os animais estavam mais ativos. A avaliação 

comportamental incluiu os seguintes parâmetros: (1) distância percorrida (em metros 

do percurso realizado pelo animal); (2) velocidade média; (3) distância percorrida em 

cada uma das zonas do campo aberto, e (4) parâmetros etológicos, como 

comportamento de levantar ou tentativa de fuga (rearing) e comportamento de 

limpeza (grooming). 

 

Figura 5: Imagem ilustrativa de um animal submetido ao teste de campo aberto. 
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4.8.4 Análise de marcha 

A análise de marcha foi adaptada de Costa et al. (2008). Para a análise 

analógica, as patas dos ratos foram levemente pressionadas sobre uma esponja 

embebida em tinta guache lavável e não tóxica. Após esse procedimento, o animal 

foi colocado para caminhar sobre uma tira de papel de dimensões 56 x 12 cm - 

(Figura 6 A). As pegadas impressas sobre o papel foram posteriormente analisadas 

com um paquímetro e os seguintes dados foram coletados: a distância da passada 

(da pata posterior e anterior direita e esquerda, entre as patas posterior direita e 

esquerda, patas anterior direita e esquerda, patas posterior esquerda e anterior 

direita, e patas posterior direita e anterior esquerda), a largura e comprimento das 

patas posterior e anterior direita e esquerda (no mínimo 3 e no máximo 7 pares de 

pegadas) - (Figura 6 B). Os dados obtidos foram levados para uma planilha, onde foi 

feito uma média para comparação da diferença destes parâmetros entre os animais 

(BABU; NAMASIVAYAM, 2008). 
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4.9 Perfusão dos animais e processamento das medulas espinais 

Após o período de realização dos testes motores, os animais foram 

anestesiados com cetamina e xilazina Intraperitoneal (i.p.). Com o animal 

completamente anestesiado foi realizado um acesso à cavidade torácica 

seccionando-se a pele e partes moles, expondo a cavidade abdominal e feita a 

incisão do músculo diafragma para a exposição do coração. Posteriormente, foi feita 

a inserção de uma agulha no ventrículo esquerdo, através do ápice do ventrículo, 

posicionando-a na direção da aorta, seguindo-se de uma pequena incisão no átrio 

direito e um volume de 150-200 mL de solução salina 0,9% em tampão fosfato 0,1 

mol/L, pH 7,4, heparinizado (0,2%), foi injetado com auxílio de uma bomba 

peristáltica. Em seguida, foram injetados 200 mL de uma solução de 

paraformaldeído a 4%, em tampão fosfato 0,1 M, pH 7,4. Após a perfusão, as 

Figura 6: A - Imagem ilustrativa de um animal submetido ao teste de marcha e B - ilustração dos 
parâmetros avaliados (distância da passada e comprimento e largura da pegada). 
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medulas espinais foram removidas e mergulhadas em tampão fosfato 0,1 M pH 7,4, 

a 4ºC, por 24 h. Depois dessa lavagem, as medulas espinais foram crioprotegidas 

por mais 24 h em formol a 10%, também a 4ºC. O material foi emblocado em 

parafina. As secções foram obtidas por meio de cortes em micrótomo, obtendo-se 

cortes frontais de 7 µm, os quais foram distribuídos em lâminas de vidro para 

histologia. As lâminas foram guardadas ao abrigo da luz, em ambiente com baixa 

umidade e temperatura ambiente até o processamento de coloração histoquímica. 

 

4.10 Preparação histológica das amostras  

As lâminas passaram por duas soluções de xilol (5 min cada), para a 

desparafinização do tecido, seguida por uma hidratação em bateria de álcool com 

concentrações decrescentes e água destilada, durante aproximadamente 20 min. 

Em seguida, as lâminas foram banhadas sequencialmente, em soluções de 

hematoxilina (2 min), água destilada (3 min), eosina floxina (30 sega 60 seg). Após 

coloração, as lâminas foram desidratadas em bateria de álcool com concentrações 

crescentes durante aproximadamente 10 min. Por fim, as lâminas passaram por 

duas soluções de xilol (5 min cada), correspondente ao processo de clarificação. 

Após essa etapa, as lâminas foram cobertas com meio de inclusão (Entellan, Merck) 

e montadas com lamínulas.  

 

4.11 Aquisição de imagens e análise de cortes histológicos 

As lâminas foram fotografadas em um microscópio óptico (Nikon Eclipse Ci-

S, Nikon Corporation inc., Japan), com câmera fotográfica digital acoplada (Ds-fi1c, 

Nikon Corporation inc., Japan) e programa de computador específico para essa 

finalidade (Ds-U3, Labconco Corporation inc., USA). Para cada animal analisado 
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foram feitas imagens em aumento de 100x nas quais foi possível ver em detalhes a 

presença ou a ausência de células nos tecidos. A contagem de célula foi realizada 

pelo software ImageJ (1.6.0). Foram analisadas 4 seções de tecido medular de cada 

animal e o número de células mensurado corresponde à média de células em 4 

seções analisadas. O corno anterior da medula espinal foi analisado nas porções 

cervical, torácica, lombar e sacral. Nas 4 secções foram contadas todos os 

neurônios motores e células da glia dos cornos anteriores da medula espinal. Dentre 

os neurônios motores foram quantificados os neurônios sadios, neurônios 

eosinofílicos (citoplasma com coloração róseo avermelhado) e neurônios com 

núcleos picnóticos (núcleos com coloração densa e formato fusiforme). Todas as 

contagens foram realizadas de forma “cega”, onde o experimentador não sabia a 

que grupo o animal pertencia cada imagem a ser contada. Os dados coletados para 

cada animal dos diferentes grupos foram normalizados pela média dos valores 

obtidos pelos animais do grupo controle. 

 

4.12 Análise estatística 

Inicialmente os dados foram submetidos ao teste de Shapiro-Wilk para 

verificar a normalidade dos dados e podermos aplicar o teste recomendado, 

baseado na distribuição dos dados. Em linhas gerais, os dados dos testes 

comportamentais foram analisados por análises de variância (ANOVA) de duas vias, 

com medidas repetidas, seguida pelo pós-teste de Fisher para análises 

paramétricas. Os dados da contagem de células foram analisados através da 

ANOVA de uma via, seguida pelo pós-teste de Fisher. Os dados foram expressos 

em média ± erro padrão da média (± E.P.M.) e nível de significância de p < 0,05 para 
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diferenças estatisticamente significativas. Para realização dos testes estatísticos 

foram utilizados os softwares Statistica 8.0 e o Graphpad Prism 6.0. 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 Experimento 1: administração única de LCR 

5.1.1 Teste de Força de Preensão 

A ANOVA de duas vias com medidas repetidas mostrou efeito do tempo 

(dias de tratamento) [F(3, 51) = 6,93 p < 0,001], porém não mostrou efeito do 

tratamento (CTR, N-ELA e ELA) [F(2, 17) = 2,54; p = 0,107], nem interação tempo x 

tratamento [F(6, 15) = 2,00; p = 0,082] no teste de força de preensão. O pós-teste de 

Fisher revelou, na primeira semana, diminuição significativa na força de preensão do 

grupo ELA quando comparado aos grupos CRT e N-ELA (p = 0,012 e 0,011, 

respectivamente). Na quarta semana, também foi observada uma diminuição 

significativa dessa força no grupo ELA quando comparado ao N-ELA (p = 0,035), 

como apresentado na Figura 7. 

 

Figura 7: Efeito da administração intracerebroventricular de líquido cefalorraquidiano de pacientes 
CTR, N-ELA e ELA em ratos wistar (n=7 por grupo) no teste de força de preensão. A ANOVA de duas 
vias com mediadas repetidas mostrou efeito do tempo para a força de preensão. O pós-teste de 
Fisher revelou que o grupo ELA apresentou diminuição significativa da força na primeira semana, 
comparado aos grupos CRT e N-ELA e, na quarta semana, comparado ao grupo N-ELA. Os valores 
são expressos como média ± E.P.M. *p < 0,05 comparado ao grupo CTR e #p < 0,05 comparado ao 
grupo N-ELA.  
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5.1.2 Comportamento de Catalepsia 

A ANOVA de duas vias com medidas repetidas mostrou efeito do tempo 

(dias de tratamento) [F(3, 51) = 23,70; p < 0,001], e interação tempo x tratamento 

[F(6, 51) = 3,25; p = 0,008], porém não mostrou efeito do tratamento (CTR, N-ELA e 

ELA) [F(2, 17) = 0,06; p = 0,938] no comportamento de catalepsia. O pós-teste de 

Fisher revelou diminuição significativa na segunda semana e aumento significativo 

na quarta semana no comportamento de catalepsia do grupo ELA quando 

comparado ao grupo N-ELA (p < 0,030 e 0,004, respectivamente), como mostrado 

na Figura 8. 

 

Figura 8: Efeito da administração intracerebroventricular de líquido cefalorraquidiano de pacientes 
CTR, N-ELA e ELA em ratos wistar (n= 7,6 e 7, respectivamente) no comportamento de catalepsia. A 
ANOVA de duas vias com medidas repetidas mostrou efeito do tempo e interação tempo x tratamento 
no comportamento de catalepsia. O pós-teste de Fisher revelou que o grupo ELA apresentou 
diminuição significativa de tempo na barra, na segunda semana, comparado ao grupo N-ELA, e 
aumento significativo de tempo na barra, na quarta semana, comparado ao grupo N-ELA. Os valores 
são expressos como média ± E.P.M. #p < 0,05 e ##p < 0,01 comparado ao grupo N-ELA. 

 

5.1.3 Campo Aberto 

A ANOVA de duas vias com medidas repetidas mostrou efeito do tempo 

(dias de tratamento) para distância total percorrida no campo [F(3, 30) = 11,09; p < 



36 
 

0,001], velocidade média total [F(3, 30) = 11,09; p < 0,001], distância percorrida no 

campo durante os primeiros 100 seg [F(3, 30) = 12,81; p < 0,001] e velocidade 

média durante os primeiros 100 seg [F(3, 30) = 12,88; p < 0,001], porém não 

mostrou efeito do tratamento (CTR, N-ELA e ELA) para distância total percorrida 

[F(2, 10) = 2,00; p = 0,185] e velocidade média total [F(2, 10) = 2,00; p = 0,185], 

além da distância percorrida [F(2, 10) = 2,14; p = 0,167] e velocidade média nos 

primeiros 100 seg [F(2, 10) = 2,16; p = 0,165]. Também não mostrou interação 

tempo x tratamento para distância total percorrida [F(6, 30) = 1,09; p = 0,386] e 

velocidade média total [F(6, 30) = 1,09; p = 0,386], além da distância percorrida [F(6, 

30) = 0,99; p = 0,448] e velocidade média nos primeiros 100 seg [F(6, 30) = 0,99; p = 

0,447], no campo aberto. O pós-teste de Fisher revelou, na primeira semana, que 

quando comparado aos demais grupos, o grupo ELA apresentou uma diminuição 

significativa na distância total percorrida (CTR: p = 0,030; N-ELA: p = 0,032) e 

velocidade média total (CTR: p = 0,030; N-ELA: p = 0,032) - (Figura 9 A e B), além 

de uma diminuição significativa, na primeira semana, na distância percorrida (CTR: p 

= 0,014; N-ELA: p = 0,031) e velocidade média (CTR: p = 0,014; N-ELA: p = 0,030) 

durantes os primeiros 100 seg - (Figura 9 C e D). 

A ANOVA de duas vias com medidas repetidas também mostrou efeito do 

tempo (dias de tratamento) [F(3, 36) = 15,73; p < 0,001] e interação tempo x 

tratamento [F(6, 36) = 3,54; p = 0,007], porém não houve efeito do tratamento (CTR, 

N-ELA e ELA) [F(2, 12) = 2,43; p = 0,129] para o número de eventos de 

comportamento de fuga (rearing). O pós-teste de Fisher revelou diminuição 

significativa, na primeira semana, no número de eventos de comportamento de fuga 

(rearing) entre o grupo ELA e os grupos CTR (p < 0,001) e N-ELA (p < 0,001) como 

apresentado na Figura 9 E. 
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No teste do campo aberto, também foram avaliados a distância percorrida e 

a velocidade média nos intervalos de 100-200 e 200-300 seg; o número total de 

entrada no centro, o tempo total de permanência no centro e a distância total 

percorrida no centro nos intervalos de 0-100, 100-200 e 200-300 seg. Os dados não 

são mostrados por não apresentarem diferença estatística significativa. 

 

Figura 9: Efeito da administração intracerebroventricular de líquido cefalorraquidiano de pacientes 
CTR, N-ELA e ELA em ratos wistar (n=5, 6 e 5, respectivamente) no campo aberto. A ANOVA de 
duas vias com medidas repetidas mostrou efeito do tempo para a distância total percorrida, 
velocidade média total, distância percorrida e velocidade média nos primeiros 100 seg. Para o 
número de eventos de rearing houve efeito do tempo e interação tempo x tratamento. O pós-teste de 
Fisher revelou que o grupo ELA apresentou diminuição significativa, na primeira semana, na distância 
total percorrida (A), velocidade média total (B), distância percorrida nos primeiros 100 seg (C), 
velocidade média nos primeiros 100 seg (C) e números de eventos de rearing (E). Os valores são 
expressos como média ± E.P.M. *p < 0,05 e ***p < 0,001 comparado ao grupo CTR e #p < 0,05 e 
###p < 0,001 comparado ao grupo N-ELA. 
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5.1.4 Comportamento de Limpeza (Grooming) 

A ANOVA de duas vias com medidas repetidas não mostrou efeito do tempo 

(dias de tratamento) [F(3, 27) = 1,18; p = 0,334], do tratamento (CTR, N-ELA e ELA) 

[F(2, 9) = 1,00; p =0,404], nem interação tempo x tratamento [F(6, 27) = 0,55; p = 

0,759] para o número de eventos do comportamento de grooming. Também não 

mostrou efeito de tempo (dias de tratamento) [F(3, 27) = 0,67; p = 0,572], do 

tratamento (CTR, N-ELA e ELA) [F(2, 9) = 1,35; p = 0,305], nem interação tempo x 

tratamento [F(6, 27) = 0,28; p = 0,940] para o tempo total de comportamento de 

grooming - (Figura 10 A e B). 

 

 

Figura 10: Efeito da administração intracerebroventricular de líquido cefalorraquidiano de pacientes 
CTR, N-ELA e ELA em ratos wistar (n=5, 6, e 5, respectivamente) no comportamento de grooming. A 
ANOVA de duas vias com mediadas repetidas não mostrou efeito do tempo, do tratamento, nem 
interação tempo x tratamento para o (A) número de eventos e (B) tempo de comportamento de 
grooming. Os valores são expressos como média ± E.P.M. 

 

5.1.5 Teste de Marcha 

A ANOVA de duas vias com medidas repetidas não mostrou efeito do tempo 

(dias de tratamento) [F(3, 51) = 2,29; p = 0,089], do tratamento (CTR, N-ELA e ELA) 

[F(2, 17) = 2,27; p = 0,133], nem interação tempo x tratamento [F(6, 51) = 1,21; p = 
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0,208] para a distância da passada da pata anterior direita. Mostrou efeito do tempo 

(dias de tratamento) [F(3, 51) = 4,74; p = 0,005], e interação tempo x tratamento 

[F(6, 51) = 4,23; p = 0,001], porém não mostrou efeito do tratamento [F(2, 17) = 0,11; 

p = 0,892] para a distância da passada entre as patas traseiras esquerda e direta. 

Também mostrou efeito do tempo (dias de tratamento) [F(3, 51) = 4,44; p = 0,007], 

mas não de tratamento (CTR, N-ELA e ELA) [F(2, 17) = 1,79; p = 0,196], nem 

interação tempo x tratamento [F(6, 51) = 1,21; p = 0,315] para a distância da 

passada entre a pata posterior esquerda e pata anterior direta. O pós-teste de Fisher 

revelou, na quarta semana, diminuição significativa na distância da passada da pata 

anterior direita do grupo ELA quando comparado ao grupo N-ELA (p < 0,019) – 

(Figura 11 A); diminuição significativa, na terceira semana, na distância da passada 

entre as patas traseiras esquerda e direita dos grupos N-ELA e ELA (p = 0,021 e 

0,001, respectivamente) quando comparados com o grupo CTR (Figura 11 B); na 

quarta semana, mostrou aumento significativo, na distância da passada entre as 

patas traseiras esquerda e direita, do grupo ELA quando comparado aos grupos 

CRT e N- ELA (p = 0,004 e 0,017, respectivamente) – (Figura 11 B). O pós-teste 

também mostrou aumento significativo, na quarta semana, na distância da passada 

entre a pata posterior esquerda e pata anterior direita do grupo ELA quando 

comparado aos grupos CTR e N-ELA (p = 0,006 e 0,045, respectivamente) – (Figura 

11 C). 
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Figura 11: Efeito da administração intracerebroventricular de líquido cefalorraquidiano de pacientes 
CTR, N-ELA e ELA em ratos wistar (n=7, 6 e 7, respectivamente) no teste de marcha. A ANOVA de 
duas vias de medidas repetidas revelou que para a distância da passada entre as patas traseiras 
esquerda e direita houve efeito do tempo e interação tempo x tratamento e, para a distância da 
passada entre a pata posterior esquerda e pata anterior direta houve efeito do tempo. O teste de 
Fisher mostrou que o grupo ELA apresentou uma diminuição significativa, na quarta semana, na 
distância da passada da pata anterior direita comparado ao grupo N-ELA (A); os grupos ELA e N-ELA 
apresentaram diminuição significativa, na terceira semana, comparado ao grupo CTR e, um aumento 
significativo, na quarta semana, na distância da passada entre as patas traseiras esquerda e direita 
do grupo ELA comparado aos grupos CTR e N-ELA (B); o grupo ELA apresentou aumento 
significativo, na quarta semana, na distância entre as patas posterior esquerda e anterior direita 
comparado aos grupos CTR e N-ELA (C). Os valores são expressos como média ± E.P.M. *p < 0,05 e 
**p < 0,01 comparado ao grupo CTR e #p < 0,05 comparado ao grupo N-ELA. 

 

A ANOVA de duas vias de mediada repetidas não mostrou efeito do tempo 

(dias de tratamento) [F(3, 51) = 0, 71; p =0,547], do tratamento (CTR, N-ELA e ELA) 

[F(2, 17) = 1,95; p = 0,171], nem interação tempo x tratamento [F(6, 51) = 1,72, p = 

0,133] para o comprimento da pegada da pata anterior esquerda. Mostrou efeito de 

tempo (dias de tratamento) [F(3, 51) = 4,69; p = 0,005], e interação tempo x 

tratamento [F( 6, 51) = 2,96; p = 0,014], porém não mostrou efeito do tratamento 
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(CTR, N-ELA e ELA) [F(2, 17) = 0,69; p = 0,511] para o comprimento da pegada da 

pata posterior direta. Também mostrou efeito do tempo (dias de tratamento) [F(3, 51) 

= 4,55; p = 0,006], porém não mostrou efeito do tratamento (CTR, N-ELA e ELA) 

[F(2, 17) = 2,80; p = 0,088], nem interação tempo x tratamento [F(6, 51) = 0,68; p = 

0,663] para a largura da pegada da pata anterior direita. Não mostrou efeito do 

tempo (dias de tratamento) [F(3, 51) = 1,81; p = 0,156], do tratamento (CTR, N-ELA 

e ELA) [F(2,17) = 0,96; p = 0,399], nem interação tempo x tratamento [F(6, 51) = 

0,71; p = 0,637] para a largura da pegada da pata posterior direita. O pós-teste de 

Fisher revelou aumento significativo, na primeira e quarta semana, no comprimento 

da pegada da pata anterior esquerda do grupo ELA e N-ELA, respectivamente, 

quando comparado ao grupo CTR (p = 0,048 e 0,026, respectivamente) – (Figura 12 

A). Foi observado aumento significativo, na terceira semana, no comprimento da 

pegada da pata posterior direita do grupo ELA e N-ELA quando comparado ao grupo 

CTR (p = 0,003 e 0,002, respectivamente) – (Figura 12 B). O teste de Fisher também 

mostrou diminuição significativa, na primeira semana, na largura da pegada da pata 

anterior direita do grupo ELA quando comparado ao grupo N-ELA (p = 0,027) – 

(Figura 12 C) e mostrou aumento significativo, na primeira semana, na largura da 

pegada da pata posterior direita do grupo ELA quando comparado ao grupo N-ELA 

(p = 0,047) – (Figura 12 D). 
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Figura 12: Efeito da administração intracerebroventricular de líquido cefalorraquidiano de pacientes 
CTR, N-ELA e ELA em ratos wistar (n=7, 6 e 7, respectivamente) no tamanho da pegada. A ANOVA 
de duas vias com medidas repetidas mostrou efeito do tempo para o comprimento da pegada da pata 
posterior direita e largura da pegada da pata anterior direita. Também foi observada uma interação 
tempo x tratamento para o comprimento da pegada da pata posterior direita. Através do teste de 
Fisher foi observado que os grupos ELA e N-ELA apresentaram aumento significativo, na primeira 
semana e quarta semana, respectivamente, no comprimento da pegada da pata posterior esquerda 
comparado ao grupo CTR (A); os grupos ELA e N-ELA apresentaram aumento significativo, na 
terceira semana, no comprimento da pata posterior direita comparado ao grupo CTR (B); o grupo ELA 
apresentou diminuição significativa, na primeira semana, na largura da pata anterior direita 
comparado ao grupo N-ELA (C) e o grupo ELA apresentou aumento significativo, na primeira 
semana, na largura da pata posterior direita comparado ao grupo N-ELA (D). Os valores são 
expressos como média ± E.P.M.. *p < 0,05 e **p < 0,01 comparado ao grupo CTR e #p < 0,05 
comparado ao grupo N-ELA. 

 

No teste de marcha também foi avaliada a distância da passada da pata 

anterior esquerda, a distância da passada das patas traseiras esquerda e direita, 

distância da passada entre a pata posterior direita e anterior esquerda e distância da 

passada entre a pata anterior esquerda e direita. Foi avaliado o comprimento da 

pegada da pata posterior esquerda e comprimento da pegada da pata anterior 

direita, bem como, a largura da pegada da pata posterior esquerda e a largura da 

pegada da pata anterior direita, porém os dados não são mostrados por não 

apresentarem diferença estatística significativa.  
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5.1.6 Análise Histológica 

Foi quantificado o número de neurônios motores sadios, eosinofílicos, 

picnóticos e células da glia no corno anterior das regiões cervical, torácica, lombar e 

sacral da medula espinal dos animais estudados. 

Para os neurônios motores sadios, a ANOVA de uma via mostrou que o 

tratamento com LCR não causou alteração no número de neurônios motores no 

corno anterior das regiões medulares, cervical [F(2, 11) = 0,65; p = 0,539] e sacral 

[F(2, 9) = 0,99; p = 0,407]. No entanto, mostrou uma alteração número de neurônios 

nas regiões, torácica [F(2, 14) = 6,26; p = 0,011] e lombar [F(2, 12) = 14,95; p < 

0,000].  

Para os neurônios motores eosinofílicos, a ANOVA de uma via mostrou que 

tratamento com LCR não causou alteração no número de neurônios eosinofílicos no 

corno anterior de nenhuma das regiões da medula espinal, cervical [F(2, 11) = 0,03; 

p = 0,961], torácica [F(2, 15) = 0,30; p = 0,738], lombar [F(2, 12) = 0,41; p = 0,669] e 

sacral [F(2, 9) = 0,87; p = 0,449]. Da mesma forma, não mostrou alteração no 

número de neurônios picnóticos na regiões cervical [F(2, 12) = 0,50; 0,617], torácica 

[F(2, 15) = 0,68; p = 0,521], lombar [F(2, 12) = 0,32; p = 0,731] e sacral [F(2, 9) = 

1,15; p = 0,358] da medula espinal. 

Em relação às células da glia, a ANOVA de uma via não mostrou alteração 

no número de células nas regiões cervical [F(2, 12) = 1,20; p = 0,334] e sacral [F(2, 

9) = 1,90; p = 0,204]. No entanto, mostrou uma alteração no número de células na 

regiões, torácica [F(2, 13) = 4,75; p = 0,028] e lombar [F(2, 12) = 5,83; p = 0,017].  

O pós-teste de Fisher revelou redução significativa no número neurônios 

motores no corno anterior na região torácica do grupo ELA e N-ELA quando 
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comparado ao grupo CTR (p = 0,020 e 0, 004, respectivamente), e na região lombar 

do grupo ELA quando comparado aos grupos CTR e N-ELA (p = 0,000 e 0,006, 

respectivamente). O pós-teste também revelou diminuição significativa de células da 

glia no corno anterior da região torácica do grupo ELA e N-ELA quando comparado 

ao grupo CTR (0,015 e 0,029, respectivamente), e na região lombar do grupo ELA 

quando comparado ao grupo CTR (0,005) – (Figura 13 A-D). 

 

Figura 13: Efeito da administração intracerebroventricular de líquido cefalorraquidiano de pacientes 
CTR, N-ELA e ELA em ratos wistar (n=4 e 5 por grupo) no número de neurônios motores e células da 
glia nas porções, torácica e lombar. A ANOVA de uma via mostrou que o tratamento com LCR causou 
diminuição de neurônios motores e células da glia nas porções torácica e lombar da medula espinal. 
Através do pós-teste de Fisher foi observado que os grupos ELA e N-ELA apresentaram diminuição 
significativa no número de neurônios motores na porção torácica da medula espinal comparado ao 
grupo CTR (A), o grupo ELA apresentou diminuição significativa no número de neurônios motores da 
porção lombar da medula espinal comparado aos grupos CTR e N-ELA (B), o grupo ELA e N-ELA 
apresentaram diminuição significativa no número de células da glia na porção torácica da medula 
espinal comparado ao grupo CTR (C) e o grupo ELA apresentou diminuição significativa no número 
de células da glia na porção lombar da medula espinal comparado aos grupos CTR e N-ELA (D). Os 
valores são expressos como média ± E.P.M. *p < 0,05, **p < 0,01 e ***p < 0,001 comparado ao grupo 
CTR e ##p < 0,01 comparado ao grupo N-ELA. 
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A B C

 

Figura 14: Imagem representativa do corno anterior da medula espinal na região lombar de animais 
tratados com líquido cefalorraquidiano de pacientes (A) CTR; (B) N-ELA e (C) ELA. Neurônio sadio 
(seta preta); Célula da glia (seta vermelha); Neurônio com citoplasma eosinofílico (cabeça de seta 
preta); Neurônio com núcleo picnótico (cabeça de setas vermelhas). Coloração de Hematoxilina-
Eosina (A – C). Escala da barra: 10 µm. 

 

5.2 Experimento II: Administração repetida de LCR 

5.2.1 Teste de Força de Preensão 

A ANOVA de duas vias de medidas repetidas não mostrou efeito do tempo 

(dias de tratamento) [F(1, 19) = 1,17; p = 0,291], do tratamento (CTR, N-ELA e ELA) 

[F(2, 19) = 0,56; p = 0,576], nem interação tempo x tratamento [F(2, 19) = 0,61; p = 

0,549] no teste de força de preensão - (Figura 15). 

 

Figura 15: Efeito da administração intracerebroventricular repetida de líquido cefalorraquidiano de 
pacientes CTR, N-ELA e ELA em ratos wistar (n=6, 8 e 9, respectivamente) no teste de força de 
preensão. A ANOVA de duas vias com medidas repetidas não mostrou efeito do tempo, do 
tratamento, nem interação tempo x tratamento. Os valores são expressos como média ± E.P.M. 
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5.2.2 Comportamento de Catalepsia 

A ANOVA de duas vias de medidas repetidas mostrou efeito do tempo (dias 

de tratamento) [F(7, 140) = 12,11; p < 0,001] e interação tempo x tratamento [F(14, 

140) = 1,65; p = 0,029], porém não mostrou efeito do tratamento (CTR, N-ELA e 

ELA) [F(2, 20) = 2,91; p = 0,181] e no comportamento de catalepsia. O pós-teste de 

Fisher revelou diminuição significativa, após a 4ª e 5ª injeção (d4 e d5), no 

comportamento de catalepsia do grupo ELA quando comparado ao grupo N-ELA (p 

= 0,015 e 0,018, respectivamente), e aumento significativo, após a 6ª injeção (d7) no 

comportamento de catalepsia do grupo ELA quando comparado ao grupo CTR (p = 

0,048) e após a 4ª, 5ª e 6ª injeção (d4, d5 e d7), no comportamento de catalepsia do 

grupo N-ELA quando comparado ao grupo CTR, (p = 0,024; 0,030 e 0,003, 

respectivamente) – (Figura 16). 

 

Figura 16: Efeito da administração intracerebroventricular repetida de líquido cefalorraquidiano de 
pacientes CTR, N-ELA e ELA em ratos wistar (n=6, 8 e 9, respectivamente) no comportamento de 
catalepsia. A ANOVA de duas vias com medidas repetidas mostrou efeito do tempo e interação 
tempo x tratamento para o comportamento de catalepsia. O pós-teste de Fisher revelou que o grupo 
ELA apresentou menor tempo na barra, após a 4ª e 5ª injeção (d4 e d5), comparado ao grupo N-ELA 
e aumentou o tempo na barra após a 6ª injeção (d7) quando comparado ao grupo CTR e, o grupo N-
ELA apresentou aumento significativo de tempo na barra, após a 4ª, 5ª e 6ª injeção (d4, d5 e d7), 
comparado ao grupo CTR. Os valores são expressos como média ± E.P.M. *p < 0,05 e **p < 0,01, 
comparado ao grupo CTR; #p < 0,05, comparado ao grupo N-ELA. 
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5.2.3 Campo Aberto 

A ANOVA de duas vias de medidas repetidas mostrou efeito de tempo (dias 

de tratamento) para distância total percorrida no campo [F(1, 18) = 9,28; p = 0,006], 

velocidade média total [F(1, 18) = 9,24; p = 0,007], distância percorrida no campo 

durante os primeiros 100 seg [F(1, 18) = 39,26; p < 0,001] e velocidade média 

durante os primeiros 100 seg [F(1, 18) = 39,62; p < 0,001], porém não mostrou efeito 

do tratamento (CTR, N-ELA e ELA) para distância total percorrida [F(2, 18) = 2,40; p 

= 0,118] e velocidade média total [F(2, 18) = 2,40; p = 0,118], nem para a distância 

percorrida [F(2, 18) = 2, 04; p = 0,577]  e velocidade média nos primeiros 100 seg 

[F(2, 18) = 2, 02; p = 0,160]. Também não foi mostrada interação tempo x tratamento 

para distância total percorrida [F(2, 18) = 1,29; p = 0,296] e velocidade média total 

[F(2, 18) = 1,32; p = 0,289], para distância percorrida [F(2, 18) = 1,00; p = 0,386] e 

velocidade média nos primeiros 100 seg [F(2, 18) = 0,99; p = 0,396]. No entanto, 

para a distância percorrida e velocidade média no intervalo entre 100 e 200 seg não 

houve efeito do tempo (dias de tratamento) [F(1, 18) = 3,54; p = 0,076] e [F(1, 18) = 

3,50; p = 0,077], do tratamento (CTR, N-ELA e ELA) [F(2, 18) = 3,05; p = 0,072] e 

[F(2, 18) = 3,03; p = 0,073], nem interação tempo x tratamento [F(2, 18) = 0,64; p = 

0,534] e [F(2, 18) = 0,67; p = 0,522], respectivamente. O pós-teste de Fisher revelou, 

aumento significativo, após a 5ª injeção (d5), na distância total percorrida (p = 

0,014), velocidade média total (p = 0,014), na distância percorrida, (p = 0,020) e 

velocidade média (p = 0,021), durante os primeiros 100 seg e no intervalo entre 100-

200 seg (p = 0,025 e 0,025, respectivamente) do grupo ELA quando comparado aos 

grupo N-ELA – (Figura 17 A-F). 

A ANOVA de duas vias de medidas repetidas mostrou efeito do tempo (dias 

de tratamento) [F(1, 18) = 6,51; p = 0,019], porém não houve efeito do tratamento 
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(CTR, N-ELA e ELA) [F(2, 18) = 0,09; p = 0,908], nem interação tempo x tratamento 

[F(2, 18) = 0,16; p = 0,846], para o número de eventos de rearing - (Figura 17 G). 

No teste do campo aberto, a distância percorrida e velocidade média 

também foram avaliados no intervalo entre 200-300 seg. Além desses, também 

foram analisados o número total de entrada no centro, tempo total de permanência 

no centro e a distância total percorrida no centro. Todos esses parâmetros foram 

avaliados nos intervalos entre 0-100, 100-200 e 200-300 seg, porém os dados não 

são mostrados por não apresentarem diferença estatística significativa. 
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Figura 17: Efeito da administração intracerebroventricular repetida de líquido cefalorraquidiano de 
pacientes CTR, N-ELA e ELA em ratos wistar (n=6, 7 e 8, respectivamente) no campo aberto. A 
ANOVA de duas vias com medidas repetidas mostrou efeito do tempo para a distância percorrida 
total, velocidade média total, distância percorrida e velocidade média no primeiros 100 seg. O pós-
teste de Fisher revelou que o grupo ELA apresentou aumento significativo, após a 5ª injeção (d5), na 
distância percorrida total (A); velocidade média total (B); distância percorrida nos primeiros 100 seg 
(C); velocidade média nos primeiros 100 seg (D); distância percorrida entre 200 a 300 seg (E); 
velocidade média entre 200 a 300 seg, comparado aos grupo N-ELA (F). Os valores são expressos 
como média ± E.P.M. #p < 0,05, comparado ao grupo N-ELA. 
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5.2.4 Comportamento de Limpeza (Grooming) 

A ANOVA de duas vias de medidas repetidas não mostrou efeito do tempo 

(dias de tratamento) [F(1, 18) = 2,53; p = 0,128], tratamento (CTR, N-ELA e ELA) 

[F(2, 18) = 2,53; p = 0,138], nem interação tempo x tratamento [F(2, 18) = 0,50; p = 

0,613] para o número de eventos do comportamento de grooming. Também não 

mostrou efeito de tempo (dias de tratamento) [F(1, 18) = 1,44; p = 0,244], do 

tratamento (CTR, N-ELA e ELA) [F(2, 18) = 0,86, p = 0,438], nem interação tempo x 

tratamento [F(2, 18) = 0,87; p = 0,434] para o tempo total de comportamento de 

grooming – (Figura18 A e B). 

 

 

Figura 18: Efeito da administração intracerebroventricular repetida de líquido cefalorraquidiano de 
pacientes CTR, N-ELA e ELA em ratos wistar (n=6, 7 e 8, respectivamente) no comportamento de 
grooming. A ANOVA de duas vias com medidas repetidas não mostrou efeito do tempo, do 
tratamento, nem interação tempo x tratamento para o (A) número de eventos e (B) tempo do 
comportamento de grooming. Os valores são expressos como média ± E.P.M. 

 

5.2.5 Teste de Marcha 

A ANOVA de duas vias de medidas repetidas mostrou efeito do tempo (dias 

de tratamento) [F(1, 18) = 11,28; p = 0,003), tratamento (CTR, N-ELA e ELA) [F(2, 

18) = 6,64; p = 0,006], porém não mostrou interação tempo x tratamento [F(2, 18) = 
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0,28; p = 0,759) para a largura da pata posterior esquerda. Também mostrou efeito 

do tempo (dias de tratamento) [F(1, 18) = 14,39; p = 0,001], mas não mostrou  efeito 

do tratamento (CTR, N-ELA e ELA) [F(2, 18) = 3,51; p = 0,051] e interação tempo x 

tratamento [F(2, 18) = 1,57; p = 0,235] para a largura da pegada da pata posterior 

direita. O pós-teste de Fisher revelou diminuição significativa, após a 5ª injeção (d5), 

na largura da pegada da pata posterior esquerda do grupo N-ELA (p = 0,039) e 

marginalmente significativa do grupo ELA (p = 0,053), além de uma diminuição 

significativa, após a 6ª injeção (d7), na largura da pegada posterior esquerda do 

grupo ELA (p = 0,007) e N-ELA (p = 0,005), quando comparado ao grupo CTR 

(Figura 19 A). O teste de Fisher também mostrou diminuição significativa, após a 5ª 

injeção (d5), na largura da pegada da pata posterior direita do grupo ELA quando 

comparado aos grupos CTR (p = 0,003) e diminuição marginalmente significativa 

após a 6ª injeção (d7) quando comparado ao grupo CTR (p = 0,053) – (Figura 19 B). 

 

 

Figura 19: Efeito da administração intracerebroventricular repetida de líquido cefalorraquidiano de 
pacientes CTR, N-ELA e ELA em ratos wistar (n=6, 7 e 8, respectivamente) no tamanho da pegada. A 
ANOVA de duas vias com medidas repetidas mostrou efeito do tempo e do tratamento para a largura 
da pata posterior esquerda. Para a largura da pata posterior direita houve efeito do tempo. O teste de 
Fisher mostrou que após a 5ª injeção (d5) os grupos N-ELA e ELA e após a 6ª injeção (d7) os grupos 
ELA e N-ELA, apresentaram diminuição significativa na largura da pegada da pata posterior esquerda 
comparado ao grupo CTR (A) e que após a 5ª e 6ª injeção (d5 e d7) o grupo ELA apresentou 
diminuição significativa na largura da pegada da pata posterior direita comparado ao grupo CTR (B). 
Os valores são expressos como média ± E.P.M.*p < 0,05, **p < 0,01 e §p = 0,053 (marginalmente 
significativo) comparado ao grupo CTR. 
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No teste de marcha também foi avaliado a distância da passada da pata 

anterior esquerda e direita, a distância da passada das patas traseiras esquerda e 

direita, distância da passada entre a pata posterior esquerda e anterior direita, a 

distância da passada entre a pata posterior direita e anterior esquerda e distância da 

passada entre a pata anterior esquerda e direita e a distância da passada entre a 

pata traseira esquerda e direita. Também foi avaliado o comprimento da pegada da 

pata anterior esquerda e direita, comprimento da pegada da pata posterior esquerda 

e direita, bem como, a largura da pegada da pata anterior esquerda e direita, porém 

os dados não são mostrados por não apresentarem diferença estatística. 

 

5.2.6 Análise Histológica  

Foram quantificados o número de neurônios motores sadios, eosinofílicos, 

picnóticos e células da glia no corno anterior das regiões cervical, torácica, lombar e 

sacral da medula espinal dos animais estudados. 

Para os neurônios motores sadios, a ANOVA de uma via mostrou que a 

administração repetida de LCR não causou alteração no número de neurônios 

motores no corno anterior das regiões medulares, cervical [F(2, 9) = 0,07 p = 0,924], 

torácica [F(2, 9) = 2,10; p = 0,178], lombar [F(2, 9) = 0,21; p = 0,812] e sacral [F(2, 9) 

= 0,14; p = 0,867].  

Para os neurônios motores eosinofílicos, a ANOVA de uma via mostrou que 

a administração repetida de LCR não causou alteração no número de neurônios 

eosinofílicos no corno anterior de nenhuma das regiões da medula espinal, cervical 

[F(2, 9) = 0,34; p = 0,720], torácica [F(2, 9) = 0,66; p = 0,539], lombar [F(2, 9) = 0,43; 

p = 0,661] e sacral [F(2, 9) = 0,36; p = 0,705]. Da mesma forma, não mostrou 
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alteração no número de neurônios picnóticos na regiões cervical [F(2, 9) = 0,03; 

0,964], torácica [F(2, 9) = 1,14; p = 0,361], lombar [F(2, 9) = 1,34; p = 0,307] e sacral 

[F(2, 9) = 2,48; p = 0,138] da medula espinal. 

Em relação às células da glia, a ANOVA de uma via não mostrou alteração 

no número de células nas regiões cervical [F(2, 9) = 0,01; p = 0,987], torácica [F(2, 

9) = 0,44; p = 0,654] e sacral [F(2, 9) = 2,74; p = 0,117]. No entanto, mostrou uma 

alteração no número de células na região lombar [F(2, 9) = 5,06; p = 0,033].  

O pós-teste de Fisher revelou aumento significativo no número de células de 

glia no corno anterior da região lombar do grupo ELA quando comparado aos grupos 

CTR e N-ELA (p = 0,043 e 0,014, respectivamente) – (Figura 20). 

 

Figura 20: Efeito da administração intracerebroventricular repetida de líquido cefalorraquidiano de 
pacientes CTR, N-ELA e ELA em ratos wistar (n=4 por grupo) no número de células da glia nas 
região lombar. A ANOVA de uma via mostrou que a administração de LCR causou aumento de 
células da glia na região lombar da medula espinal. Através do pós-teste de Fisher foi observado que 
o grupo ELA apresentou aumento significativa no número de células da glia na região lombar da 
medula espinal comparado aos grupos CTR e N-ELA. Os valores são expressos como média ±E.P.M. 
*p < 0,05 comparado ao grupo CTR e #p < 0,05 comparado ao grupo N-ELA. 
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A B C

 

Figura 21: Imagem representativa do corno anterior da medula espinal na região lombar de animais 
tratados com líquido cefalorraquidiano de pacientes (A) CTR; (B) N-ELA e (C) ELA. Neurônio sadio 
(seta preta); Célula da glia (seta vermelha). Coloração de Hematoxilina-Eosina (A – C). Escala da 
barra: 10 µm. 
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6 DISCUSSÃO 

No presente estudo, investigamos as alterações comportamentais, motoras 

e histopatológicas causadas pela administração i.c.v. única (experimento I) ou 

repetida (experimento II), em ratos, de LCR de pacientes com ELA na forma 

esporádica. No experimento I, observamos que houve déficits de força de preensão, 

alteração motora exploratória no campo aberto e no teste de marcha, 

acompanhados de uma diminuição no número de neurônios motores e células da 

glia nos segmentos torácico e lombar da medula espinal dos animais tratados com 

LCR-ELA. Já no experimento II, observamos aumento na atividade motoras no teste 

de catalepsia e campo aberto, além de uma diminuição da largura da pegada dos 

animais no teste de marcha, acompanhados de um aumento no número de células 

da glia na região lombar da medula espinal. 

O LCR é composto, principalmente, por íons em solução aquosa (Na +, Cl -, 

HCO3 -, K +, Ca ++, Mg ++ e Mn ++), vitaminas, peptídeos e proteínas sintetizados nas 

células do plexo coroide e transportados para o sangue juntamente com fatores de 

crescimento e manutenção do cérebro, como pequenos RNAs. Estes RNAs não 

estão presentes no plasma, e proteínas que se difundem através da barreira 

hematoencefálica em função de seu tamanho, como a albumina e imunoglobulinas 

(SPECTOR; ROBERT SNODGRASS; JOHANSON, 2015). Vale ressaltar que 

alterações na composição tem sido observadas no LCR de pacientes com ELA 

(MENDONÇA et al., 2011; WUOLIKAINEN et al., 2011). No entanto, alguns estudos 

têm mostrado que a injeção de LCR de pacientes com ELA em ratos 

(SANKARANARAYANI et al., 2010, 2014) ou que a exposição de culturas de células 

à esse líquido corporal, são capazes de causar alterações celulares semelhantes às 

relacionadas com a doença (VIJAYALAKSHMI et al., 2009). 
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A perda de força muscular é um dos sintomas mais comuns em pacientes 

que são diagnosticados com ELA (FISCHER et al., 2004), e essa característica é 

observada em estudos com modelos animais (ALVES et al., 2011; FILALI; 

LALONDE; RIVEST, 2011; SCHÄFER; HERMANS, 2011; VINSANT et al., 2013). 

Utilizando camundongo transgênico G93A, Vinsant et al. (2013) observaram déficits 

na força muscular a partir do 30º dia de vida, acompanhado da desnervação da 

junção neuromuscular. Em camundongos G37R, Filali; Lalonde e Rivest, (2011) 

observaram uma redução da força a partir do 8º mês de vida, tornando-se mais 

acentuado com o avanço da idade. Ambos os modelos estão associados com à 

mutação da SOD1, entretanto diferem quanto ao locus da mutação. O primeiro 

modelo é o mais estudado e está baseado na substituição da glicina pela alanina na 

posição 93 da proteína, enquanto o segundo apresenta uma substituição da glicina 

por arginina na posição 37. No presente trabalho, investigamos se a força muscular 

de ratos tratados com LCR de pacientes com ELA esporádica, através do teste de 

força de preensão, seria alterada. Esse teste permite avaliar a força muscular dos 

membros em roedores (MEYER et al. 1979). No experimento I, foi observado que a 

administração única de LCR-ELA provocou diminuição da força de preensão dos 

animais na primeira semana após a injeção. Porém, em avaliações subsequentes 

não foram observadas mudanças significativas quando comparados aos demais 

grupos (Figura 7). Resultado semelhante foi mostrado por Sankaranarayani et al. 

(2010) que observou déficits na força muscular de ratos após injeção i.c.v. de LCR-

ELA durante avaliações subsequentes. Entretanto, no estudo mencionado, as 

avaliações foram realizadas apenas até o 10º dia após a injeção. No experimento II, 

do presente estudo, não foram observadas alterações significativas na força de 

preensão dos animais que receberam LCR-ELA, quando comparado aos demais 
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grupos (Figura 15). Esses resultados sugerem que o aparecimento temporal da 

fraqueza muscular pode variar entre os modelos animais estudados, de acordo com 

as alterações genéticas que expressem características da doença nestes modelos.  

A maioria dos sinais de degeneração progressiva dos neurônios motores em 

pacientes com ELA são observados através da identificação de alterações motoras 

progressivas, as quais aparecem nos pacientes por meio da fraqueza muscular, 

disartria, disfagia e fasciculação de língua, em conjunto com os outros sintomas 

(CHIO et al., 2011; SWINNEN; ROBBERECHT, 2014; WOLF et al., 2014). Avaliamos 

o comportamento motor dos ratos tratados com LCR-ELA através do teste de 

catalepsia, que mede a latência para o animal realizar o movimento completo 

através da retirada da pata da posição inicial. Na literatura esse teste vem sendo 

utilizado para avaliar alterações motoras progressivas em modelos animais da 

doença de Parkinson (FERNANDES et al. 2012; SANTOS et al. 2013). No 

experimento I, observamos que a administração única de LCR-ELA não alterou o 

tempo dos animais para iniciar o movimento sobre a barra, quando comparado ao 

grupo controle (Figura 8). Já no experimento II, com administrações repedidas, foi 

observado que os animais tratados com LCR-ELA apresentaram um maior tempo de 

latência para iniciar o movimento de saída da barra, dois dias após a última injeção, 

quando comparado ao grupo controle (Figura 16). Este retardo no aparecimento da 

alteração motora no teste de catalepsia pode estar relacionado ao curto período de 

avaliação e administração de LCR nos animais, uma vez que é bem estabelecido na 

literatura que o surgimento de alterações motoras é mais evidente com o aumento 

da idade em modelos animais de ELA (ALVES et al., 2011; FILALI; LALONDE; 

RIVEST, 2011; SCHÄFER; HERMANS, 2011; VINSANT et al., 2013). No entanto, no 

experimento I, apesar do maior período de avaliação, acreditamos que uma única 
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injeção de LCR não tenha sido suficiente para provocar alteração no tempo para 

iniciar o movimento. Nosso estudo foi o primeiro a realizar esse tipo de teste em um 

modelo animal para a ELA.  

Outro teste realizado para avaliar as alterações motoras dos animais 

tratados com LCR foi o teste de campo aberto. Através desse teste é possível 

analisar parâmetros como atividade motora espontânea, distância total percorrida, 

velocidade média, comportamento de rearing e grooming. No experimento I, 

observamos que a administração única de LCR dos pacientes doentes provocou 

diminuição significativa, uma semana após a injeção, na atividade motora, distância 

total percorrida, velocidade média e rearing, dos animais quando comparado aos 

demais grupos. No entanto, nas avaliações posteriores essas alterações não foram 

observadas. Acreditamos em uma possível habituação dos animais de todos os 

grupos ao ambiente, o que possivelmente pode ter impossibilitado a visualização de 

diferenças na atividade motora entre os animais dos grupos envolvidos no presente 

estudo (Figura 9). Karlsson et al. (2009) mostraram que camundongos neonatos 

tratados com a toxina β-N-metilamino-L-alanina, apresentam alteração na atividade 

motora quando avaliados com 9 e 10 dias de vida, mas tais alterações não foram 

detectadas com 24 e 27 dias de vida. Ainda segundo os mesmos autores, os 

animais recuperaram a atividade motora em um curto período de tempo e que essa 

recuperação pode ter sido em virtude de uma estimulação transiente de glutamato, o 

que não induziria a alterações permanentes, ou a uma maior plasticidade nas áreas 

afetadas. Em contrapartida, Schäfer e Hermans (2011) observaram que ratos 

transgênicos G93A, machos e fêmeas, apresentam diminuição na atividade 

locomotora a partir do 153º e 160º dias de idade, respectivamente, sendo mais 

evidente com o avanço da idade, quando comparado ao controle. Diferentemente do 
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observado em animais transgênicos, acreditamos que a exposição ao LCR-ELA 

pode ter provocado mecanismo semelhante ao proposto por Karlsson et al. (2009), 

estimulando uma maior plasticidade nas áreas motoras afetadas.  

No experimento II, observamos que a administração repetida de LCR 

provocou aumento da atividade motora dos animais tratados com LCR-ELA após a 

5ª injeção, mas não 48 h após a 6ª injeção, quando comparado aos demais grupos. 

Porém, as diferenças significativas surgem apenas quando comparado ao grupo N-

ELA para os parâmetros de distância total percorrida e velocidade média (Figura 17). 

A ausência de alteração após a 6ª injeção pode estar relacionada ao intervalo de 

tempo transcorrido entre a injeção e a realização do teste. Uma possível explicação 

para o aumento da atividade motora 24 h após a 5ª injeção, pode estar relacionada a 

uma maior concentração de glutamato no LCR de pacientes com ELA. Cid et al. 

(2003) investigaram a concentração de glutamato no LCR de pacientes com ELA 

esporádica e pacientes controles, e constataram que o LCR de pacientes com ELA 

apresenta maior concentração de glutamato. Eles observaram também que a 

exposição de culturas de células neuronais em concentrações de glutamato 

semelhantes às encontras em LCR-ELA e controle provocou diminuição da 

viabilidade e aumento da apoptose celular nas culturas expostas às concentrações 

semelhantes ao LCR-ELA, mas não em concentrações encontradas em LCR 

controle. Além disso, eles sugerem que o efeito neurotóxico esteja ligado aos 

receptores alfa-amino-3-hidroxi-metil-5-4-isoxazolpropiónico (AMPA), pois, ao serem 

antagonizados inibiram o efeito produzido pelo glutamato. Shobha et al. (2007) 

observaram que cultura de medulas espinais de ratos recém-nascidos expostas a 

LCR-ELA causa diminuição da expressão do transportador-1 de glutamato (GLT-1), 

o que pode levar ao aumento de glutamato nas fendas sinápticas causando 
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excitotoxicidade e morte celular. Da mesma forma, Sen et al. (2005) observaram 

aumento intracelular na concentração de Ca++ e degeneração em neurônios motores 

após serem expostos a LCR de pacientes de ELA. Por outro lado, Manuel et al. 

(2012) estudaram os receptores de glutamato N-metil-D aspartato (NMDA) que são 

amplamente expressos no sistema nervoso central e na medula espinal e parecem 

estar envolvidos com a atividade locomotora. Eles observaram que neurônios 

motores que inervam músculos da cauda são sensíveis a aplicação de NMDA, 

induzindo a rajadas intrínsecas de atividade nestes neurônios motores, e 

apresentando papel ativo na produção de atividade rítmica. Frente ao exposto, 

podemos constatar que o aumento na atividade motora dos animais tratados com 

LCR-ELA no experimento II pode estar relacionada à um aumento de glutamato nas 

fendas sinápticas dos neurônios motores e uma possível diminuição nos 

transportadores de GLT-1 e uma hiperativação dos receptores AMPA e NMDA já 

que nesse experimento foram realizadas várias administrações em um pequeno 

intervalo de tempo. Para o comportamento de grooming, tanto no experimento I 

quanto no experimento II, não houve diferença entre os grupos envolvidos (Figura 10 

e 18). 

 Com pretensões de avaliar alterações motoras pré-sintomáticas utilizamos o 

teste de marcha que tem sido muito utilizado em estudos de lesão em nervo ciático, 

medula espinal e em modelos animais de ELA (ALVES et al., 2011; BABU; 

NAMASIVAYAM, 2008; FILALI; LALONDE; RIVEST, 2011; GUILLOT et al., 2008; 

KNIPPENBERG et al., 2010). No experimento I, observamos que os animais 

tratados com LCR-ELA apresentaram diminuição do comprimento da passada para 

a pata anterior direita na quarta semana, quando comparado ao grupo N-ELA 

(Figura 11 A); aumento da passada para avaliações envolvendo as patas traseiras 
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na quarta semana, quando comparado aos demais grupos (Figura 11 B e C); os 

animais apresentaram aumento no comprimento da pegada da pata anterior direita e 

posterior direita nas semanas 1 e 3, respectivamente, em relação ao grupo controle 

(figura 12 A e B) e uma diminuição na largura da pegada da pata anterior e posterior 

direita na primeira semana, quando comparado ao grupo N-ELA (Figura 12 C e D). 

No experimento II, observamos que a administração repetida de LCR provocou 

diminuição da largura da pegada da pata posterior direita após a 5ª injeção, e 

diminuição da pegada da pata posterior esquerda do grupo ELA 48 h após a 6ª 

injeção, quando comparado ao grupo controle (Figura 19 A e B). Os resultados 

encontrados na literatura, relacionados à esse parâmetro, são bastante 

controversos. Mancuso et al. (2011) não observaram diferença significativa na 

análise de pegadas entre camundongos transgênicos G93A e selvagens. Os autores 

ainda relatam que esse método não é uma técnica eficaz para detectar déficits de 

locomoção em modelos animais. Entretanto, estudos mostraram que camundongos 

transgênicos G93A apresentaram alteração na macha com 100 (machos) e 60 

(fêmeas) dias de idade (ALVES et al., 2011) e com 125 dias de idade 

(KNIPPENBERG et al., 2010). Segundo Filali et al. (2011), os camundongos 

transgênicos G37R apresentaram alteração na marcha e no comprimento da pegada 

após 8 meses de idade, tornando-se mais acentuada com o avanço da idade. Esses 

resultados sugerem que alterações no padrão de marcha e tamanho da pegada 

estão associados à sintomas precoces que podem estar relacionados com o 

comprometimento da unidade motora ou junção neuromuscular como relatado por 

Fischer et al. (2004).  

 Além dos sinais motores, os estudos em modelos animais e humanos 

também investigam o evento de degeneração de neurônios motores e alta 
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expressão de células da glia no corno anterior da medula espinal, que são 

características observadas em casos de ELA (BRUIJN et al., 1997a; DA COSTA et 

al., 2014; FISCHER et al., 2004; MITCHELL et al., 2013; NAGAI et al., 2001; 

UCHIDA et al., 2012; YIN et al., 2014). Estudos sugerem que o início da 

degeneração no camundongo transgênico G93A ocorre a partir da 12ª semana de 

idade (KING et al., 2012), ou a partir dos 7 meses no camundongo transgênico 

G85R (BRUIJN et al., 1997a). Segundo Watson et al. (2008) no modelo transgênico 

de Drosophila que expressa a SOD1, apesar de apresentar um fenótipo de déficit 

motor progressivo, não é detectado alteração no número de células neuronais, 

justificando que a morte celular pode ocorrer em numa fase posterior a vida útil da 

Drosophila. 

No presente trabalho, através da contagem de células, observamos, no 

experimento I, redução no número de neurônios motores no corno anterior da região 

torácica e lombar da medula espinal dos animais tratados com LCR-ELA quando 

comparado ao grupo controle, o que justifica os déficits motores apresentados pelos 

animais na primeira semana após a infusão do LCR. Entretanto, a contagem de 

células gliais, diferente do que é relatado na literatura, revelou uma redução desse 

tipo celular em duas regiões (torácica e lombar) da medula espinal dos animais 

tratados com LCR-ELA, quando comparado ao grupo controle (figura 13). Segundo 

Yoshihara et al. (2002), o aumento da expressão de genes relacionados à 

inflamação e apoptose ocorre na fase pré-sintomática da doença, antes da morte de 

neurônios motores em camundongos transgênicos G93A. Sugerindo que, 

possivelmente a expressão de células da glia tenha sido elevada durante a primeira 

semana após a infusão do LCR, uma vez que elas estimulam fatores pro-

inflamatórios. Após a possível ação inflamatória e apoptótica na primeira semana 
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após a infusão, a redução de redução de células da glia associada à uma melhora 

da atividade motora dos animais nas semanas posteriores pode ter retardado a 

progressão da doença, uma vez que, Wang et al. (2009) mostraram que a redução 

seletiva de microglia retarda a progressão da ELA. Essas hipóteses são 

corroboradas, em partes, com os dados apresentados no experimento II do presente 

estudo, onde a contagem de células neuronais não mostrou diferença significativa 

entre os grupos estudados, mas houve um aumento do número de células gliais na 

região lombar da medula espinal dos animais do grupo ELA, quando comparado aos 

grupos CTR e N-ELA (Figura 20). A ausência de perda celular pode ser justificada 

pelo curto intervalo de tempo para a avaliação, não sendo tempo suficiente para 

detecção significativa de perda celular. Analisando animais tratados i.c.v. com LCR 

de pacientes da ELA, Sankaranarayani et al. (2014) mostraram uma redução 

(aproximadamente 20%) do número de células corticais motoras 24 h após uma 

única injeção do LCR. Cabe ressaltar que os autores comparam animais infundidos 

com 100 µL de LCR de pacientes da ELA, volume acima do praticado na literatura, 

com animais não infundidos com volume algum de solução veículo ou controle, 

fazendo-nos acreditar que tais alterações apresentadas em seu estudo podem estar 

associadas à uma alteração mecânica, que o alto volume de LCR pode ter causado 

no cérebro dos animais.  

Os animais dos grupos N-ELA apresentaram comportamentos diferentes do 

grupo controle em alguns testes comportamentais, principalmente no teste de 

marcha (Figura 11 B; e 12 A e B), e no número de células gliais da região torácica 

(Figura 13 A e C) do experimento I e nos testes catalepsia e marcha do experimento 

II (Figura 16 e 19 A), respectivamente, fugindo do esperado. Acreditamos que 

proteínas presentes no LCR-N-ELA, que não estão presentes no LCR-CTR 
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(artificial), podem ter sido as responsáveis pelas alterações observadas. Alterações 

não esperadas para o grupo N-ELA também foram mostradas por Sharma et al. 

(2015), quando observaram que animais tratados com injeção (intratecal) com LCR 

de pacientes controles apresentaram um aumento na atividade da SOD1 

mitocondrial, que segundo os autores pode ter sido fator desencadeador de um 

aumento também na peroxidação celular nesse mesmo grupo. 

Na literatura estão disponíveis dois trabalhos que se assemelham ao nosso 

estudo, no que diz respeito a injeção i.c.v. de LCR de pacientes com ELA em ratos 

(SANKARANARAYANI et al., 2010, 2014).  Sankaranarayani et al. (2010) 

observaram que a infusão i.c.v. de LCR-ELA provocou alterações nos potenciais de 

campo local do córtex motor de ratos 24 h após a infusão e alterações motoras 

retornaram a valores normais em até 10 dias após a infusão. Os mesmos autores, 

em 2014, mostraram que a infusão i.c.v. de LCR-ELA levou a um aumento na taxa 

de disparos dos neurônios motores corticais e uma redução de células neuronais na 

camada V do córtex motor primário, associados à um déficit no movimento de 

supinação, 24 h após a infusão. Os dados apresentados por Sankaranarayani et al. 

(2010; 2014) são de grande relevância para conhecimentos acerca dos mecanismos 

tóxicos provocados pelo LCR de pacientes com ELA esporádica, como os mostrados 

em estudos com medula espinal de neonatos e cultura de células (DEEPA et al., 

2011; GUNASEKARAN et al., 2009; SHAHANI et al., 1998; SHOBHA et al., 2007; 

VIJAYALAKSHMI et al., 2009, 2011), entretanto, como mencionado anteriormente, 

acreditamos que os resultados observados por Sankaranarayani et al. (2010; 2014) 

24 h após a infusão, podem ter sido influenciados pelo grande volume (100 

microlitros) de LCR injetado no ventrículo cerebral do rato, além da falta de controle 

apropriado no experimento por eles conduzidos. Nossos resultados, em conjunto, 
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mostram que a administração aguda i.c.v. de um volume muito menor de LCR de 

paciente com ELA esporádica também foi capaz de causar alterações 

comportamentais e neuronais em ratos. Diante disso, nossos dados, com os já 

demonstrados na literatura, sugerem que o LCR de pacientes com ELA pode 

provocar mecanismos patogênicos que assemelham-se aos observados em 

humanos e em outros modelos animais da ELA. Novos estudos são necessários 

para esclarecer melhor o efeito da administração do LCR de pacientes com ELA 

diretamente no cérebro de ratos sadios, além de contribuírem para um melhor 

entendimento sobre a fisiopatologia progressiva da ELA. 
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7 CONCLUSÃO 

Neste estudo foi demonstrado que a administração i.c.v. de LCR de 

pacientes com ELA é capaz de causar alterações motoras, acompanhadas da 

redução de neurônios motores na medula espinal de ratos wistar, mostrando que o 

LCR de pacientes com ELA pode provocar mecanismos patogênicos semelhantes 

aos observados em humanos e outros modelos animais da ELA. Porém, novos 

estudos são necessários para esclarecer melhor os efeitos tóxicos da administração 

de LCR de pacientes com ELA no cérebro de ratos sadios, sobre os mecanismos 

comportamentais e fisiopatológicos da ELA.  
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