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RESUMO 
 

 

 

Pacientes com distrofia muscular de Duchenne apresentam alterações no 

sistema nervoso central (SNC). Mudanças no SNC também ocorrem nos 

camundongos distróficos (mdx), incluindo perda de fibras rubro-espinais. Para 

examinar se outras vias também são reduzidas no mdx, propusemo-nos a estudar a 

organização topográfica das vias trigêmino-rubrais e quantificar os neurônios do 

Complexo Trigeminal que se projetam para o núcleo Rubro em camundongos 

C57BL10 (normais) e distróficos (mdx) de diferentes idades. Para tanto, os animais 

foram submetidos à cirurgia estereotáxica para as injeções dos traçadores de 

transporte retrógrado Fluorogold, Rodamina e Fluoresceína, bilateralmente, no 

núcleo Rubro. Sete dias depois, os animais foram sacrificados sob anestesia através 

de perfusão transcardíaca e os encéfalos foram congelados em meio de embebição 

próprio no uso do aparelho criostato e, destes encéfalos foram realizados cortes 

seriados na espessura de 35 µm. A análise foi realizada em microscópico de 

epifluorescência. Foram contados os neurônios do subnúcleo oral do núcleo espinal 

do nervo trigêmeo em camundongos normais e distróficos de 3, 6 e 12 meses de 

idade. No Sistema Intersticial, foram contados todos os neurônios marcados ao 

longo de sua extensão. Nossos resultados mostraram que existe uma organização 

topográfica na projeção dos neurônios do Complexo Trigeminal e do Sistema 

Intersticial para o núcleo Rubro, em camundongos. Todos os núcleos sensoriais do 

Complexo Trigeminal apresentaram intensa marcação bilateral, com predomínio 

contralateral quando o sítio de injeção foi na região magnocelular do núcleo Rubro; 

os neurônios apresentaram pouca ou nenhuma marcação quando o sítio atingiu a 



 

 xii

região parvocelular e, quando o sítio de injeção atingiu a região intermediária do 

núcleo a qual abrange suas partes magnocelular e parvocelular, a marcação 

retrógrada foi mais intensa só quando o foco do sítio atingiu mais a região 

magnocelular. O núcleo motor do Complexo Trigeminal não foi marcado em 

nenhuma das situações. No Sistema Intersticial, foram marcados os neurônios 

apenas quando o sítio de injeção abrangeu a região magnocelular do núcleo Rubro. 

Também foi verificado que no Complexo Trigeminal essa organização é semelhante 

em ambos os grupos normais e distróficos. Os resultados mostraram uma redução 

de 50% no número de neurônios do Complexo Trigeminal no mdx com a idade de 3 

meses. Essa redução neuronal se manteve nos camundongos mdx nos grupos de 6 

e 12 meses, não ocorrendo progressão desta perda com a idade. Além disso, o 

grupo de camundongos C57BL10 (normais) também não apresentou perda neuronal 

com a idade. Concluímos que a diferença observada no complexo trigeminal no 

grupo de 3 meses já está estabelecida e que não é progressiva com o avanço da 

idade; portanto, é bem provável que os camundongos mdx já nasçam com essa 

redução ou que a mesma ocorra logo nas primeiras semanas após o nascimento. 
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Distrofias Musculares Progressivas englobam um grupo de doenças genéticas que 

se caracterizam por uma degeneração progressiva do tecido muscular. Até o 

presente, tem-se o conhecimento de mais de trinta formas diferentes de distrofias, 

que podem atingir crianças e adultos de ambos os sexos. Todas atingem a 

musculatura, mas os músculos comprometidos podem ser diferentes de acordo com 

o tipo de distrofia. 

A mais grave e mais freqüente é a Distrofia Muscular de Duchenne (DMD) 

(Duchenne, 1868). 

 
 

Distrofia Muscular de Duchenne (DMD) 

As distrofias musculares de Duchenne e de Becker são miopatias recessivas 

causadas pela mutação do gene que expressa a proteína distrofina, localizado no 

cromossomo X na região Xp21(Pearson et al., 1963; Zatz et al., 1981; Davies et al., 

1983; Moser, 1984; Monaco et al., 1986). Alterações genéticas do tipo deleções e 

duplicações representam 65% dos defeitos nesse gene e, 35% são causadas por 

mutações de ponto (Hoffman et al.,1987; Mônaco et al., 1987; Forrest et al., 1988; 

Koening et al., 1987, 1988,1989). 

Sabe-se que a DMD é a forma mais freqüente de distrofia, cuja incidência é de 

1 em 3500 meninos (Emery, 1991). Os primeiros sinais clínicos são observados 

antes dos 5 anos com quedas freqüentes, dificuldade de subir escadas, correr, 

levantar do chão e hipertrofia das panturrilhas. Essa fraqueza muscular é agravada 

progressivamente, levando à incapacidade de andar por volta dos 10 anos, e 

falência cardiorespiratória levando ao óbito antes da idade de 20 anos (Moser, 

1984).  

Na DMD, a proteína distrofina está ausente ou apresenta-se em quantidade 

muito reduzida nas células musculares (Hoffmann et al., 1987). Já nos pacientes 

com a distrofia muscular de Becker (DMB), a proteína distrofina está alterada, porém 

parcialmente funcional (Hoffman et al., 1988a) apresentando um fenótipo mais 
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brando, e a sobrevida é maior (Moser, 1984; Hoffman & Kunkel, 1989; Koening et 

al., 1988; Hoffman, 1993). 

O retardo mental é descrito em pelo menos 30% dos pacientes com DMD 

(Rowland, 1988). A ideia que a função do encéfalo está alterada em pacientes com 

DMD foi primeiro descrita por Duchenne em 1872 e, posteriormente, outros estudos 

voltaram sua atenção para o sistema nervoso dos pacientes com DMD (Nakao et al., 

1968; Dubowitz, 1979; Boyce et al., 1991; Emery, 1993).  

Foram descritas anormalidades cognitivas, deficiências na memória, 

compreensão, menor habilidade em leituras e aritméticas (Karagan, 1979; Karagan 

& Sorensen, 1981; Leibowitz & Dubowitz, 1981; Hinton et al., 2000,2001; Hinton, 

2007), redução da excitabilidade cortical e hipometabolismo cerebral e cerebelar 

(Cohn & Campbell, 2000), desordens psiquiátricas, depressão, hipocondriase, alto 

nível de ansiedade (Roccella et al., 2003), além de prejuízos no processamento 

sensorial, apresentando hiper ou hiporeatividade nas respostas auditivas, visuais, 

táteis, orais ou informações sensoriais vestibulares (Poysky, 2007). 

 

 

A distrofina 

 

 A distrofina é uma proteína do sarcolema com 427 kDa. É um dos principais 

componentes do citoesqueleto e está localizada sob a membrana plasmática de 

todos os tipos de miócitos (esqueléticos, cardíacos e lisos), onde permite o engate 

dos filamentos de actina da célula muscular à laminina da membrana basal (Hoffman 

et al., 1988b; Koening et al., 1988).  

Em uma de suas extremidades, a distrofina está ligada às sintrofinas e à actina; 

em outra, a β-distroglicana ligada a proteína extracelular α-distroglicana, e esta à 

laminina da lâmina basal (Koening et al., 1988; Ervasti et al., 1990; Ervasti & 

Campbell, 1993; Blake et al., 2001) formando “o complexo de proteínas associadas 

à distrofina”, no qual está incluído o complexo sarcoglicana   (γ,α,β,δ). Figura 1 
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Figura 1: Organização molecular do complexo distrofina/ glicoproteínas  
 
Fonte: Sunada, Campbell*, 1995 
 
 

Uma das funções desse complexo é dar estabilidade ao suporte mecânico da 

membrana durante a contração muscular, a ausência da distrofina altera a 

composição estrutural deste complexo.  

A forma completa da distrofina (427 kDa) é transcrita por três promotores: o  

promotor M ativo no músculo esquelético e cardíaco, o promotor B ativo no 

hipocampo e córtex cerebral e, por fim, o promotor P dirigindo a síntese da distrofina 

nas células de Purkinje (Blake & Kroger, 2000). Isoformas menores são codificadas 

por promotores na parte distal do gene e conservam a mesma região C-terminal, 

sendo elas a Dp260, Dp140, Dp116 e Dp71 (Culligan & Ohlendieck, 2002). Portanto, 

                                                 
* Sunada, Campbell. Dystrophin-glycoprotein complex:  molecular organization and critical roles in 
skeletal muscle. Curr Opin Neurol. 1995;8:379-84 apud Poirier J, Dumas JL, Catala M, et al. Hotologia 
molecular. São Paulo: Santos; 2003. A contratilidade celular. p. 215. 

γ α β δ 
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em pacientes com DMD, a produção destas isoformas menores pode permanecer 

intacta ou ser bloqueada, dependendo da locação da mutação. Figura 2 

 

 
 

Figura 2: Diagrama do gene que cofifica a proteína distrofina completa – 427 kDa e suas 
isoformas Dp260 – Dp140 – Dp116 e Dp71 

 
Fonte: Derek, Blake, Stephan Kröger, 2000. 

 
 

A perda da distrofina leva à ruptura do complexo de proteínas, tornando o 

sarcolema suscetível a quebras durante a contração muscular (Hoffman & Kunkel, 

1989; Menke & Jockush, 1991; Matsumura & Campbell, 1994). Além disso, a falta 

desta proteína altera o transporte intracelular (Miyatake et al., 1991), comunicação e 

sinalização de moléculas celulares (Cohn & Campbell, 2000), aumento do tamanho 

das vesículas sinápticas e das cisternas do retículo endoplasmático rugoso 

(Vannucchi et al., 2003), redução da permeabilidade osmótica da membrana 

plasmática muscular (Menke & Jockusch, 1991), necrose das fibras musculares 

(Weller et al., 1990) e, por fim, provoca mudanças no nível de lipídeos (Roses et al., 

1975; Roses & Appel, 1976; Head, 1993) e na concentração do cálcio intracelular 
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levando à necrose da célula (Duncan, 1989; Weller et al., 1990; Turner et al., 1991; 

Head, 1993). 

 

 

A distrofina no SNC 

 

No SNC, a distrofina está presente em neurônios piramidais corticais, células 

de Purkinje cerebelares, hipocampo, substância negra e motoneurônios espinais 

(Lidov et al., 1990,1993; Mouklhles & Carbonetto, 2001). Foi detectada a sua 

presença em pequenas quantidades, no núcleo facial (Lidov, 1996), complexo olivar 

inferior (Lidov et al., 1993) e no complexo trigeminal (Lidov et al., 1993; Lidov, 1996). 

A presença da distrofina no complexo trigeminal, nos motivou a verificar se ocorria 

algum tipo de alteração neste sistema em animais adultos jovens sem distrofina 

(Pinto et al., 2007a). 

Distrofina está ausente no giro denteado, tálamo, hipotálamo, gânglio basal, 

tronco encefálico (Lidov, 1996) e em neurônios sensoriais da medula espinal 

(Hoffman et al., 1988b; Moukhles & Carbonetto, 2001). 

A proteína distrofina está envolvida na organização da membrana pós-

sináptica, servindo como ancoragem aos elementos pós-sinápticos (Lidov et al., 

1990,1993; Kim et al., 1992). Por exemplo, a ausência de distrofina nas células de 

Purkinje no camundongo mdx leva a redução da transmissão GABA-ergica nestes 

neurônios (Anderson et al., 2003; Yoshihara et al., 2003), e também em vários 

outras regiões (Kim et al., 1992; Mehler et al., 1992, Rafael et al., 2000). A falta de 

distrofina também afeta a excitabilidade neuronal (Vaillend et al., 2004) e reduz o 

número de projeções para certas regiões cerebrais (Sbriccoli, 1995; Carretta et al., 

2001, 2003, 2004).  

Distrofina também influencia a motilidade celular, regula o formato celular, 

(Miyatake et al., 1991), e é necessária para a distribuição polarizada da proteína 

aquaporina -4 (AQP4) no encéfalo, onde facilita os movimentos de água entre a 

barreira hemato-encefálica e o fluido cerebroespinal (Vajda et al., 2004). 

Foi documentado que no sistema nervoso central, a ausência da proteína 

distrofina provoca alterações em várias funções neurológicas (Lidov et al., 

1990,1993; Kim et al., 1992), déficits cognitivos e retardo mental (Boyce et al., 1991; 
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Lidov, 1996; Dêsmomd et al., 1997; Melher, 2000; Hinton et al., 2000; Anderson et 

al., 2002). Ainda não está esclarecido quando ocorrem estas alterações, assim, 

também decidimos investigar se as perdas neuronais se agravam com a idade (Pinto 

et al., 2008). 

 

MDX 

 
No mdx ocorre, um ponto de mutação na base 3185 do gene dystrophin no 

cromossomo X, produzindo uma parada na transcrição do gene que expressaria 

normalmente a forma completa da distrofina com 427 kDa (Bulfield et al., 1984; 

Hoffman et al., 1987; Sicinski et al., 1989). No entanto, ele retém algumas pequenas 

isoformas da distrofina, como a Dp71 (Muntoni et al., 1991; Lidov et al., 1993; 

Fabbrizio et al., 1994).  

O camundongo mdx tem muitas semelhanças com o paciente DMD, incluindo a 

fraqueza muscular. Apesar de que em ambos falte a produção da proteína distrofina, 

existe algumas diferenças. Primeiro, embora ocorra perda rápida de miócitos no mdx 

jovem (Tanabe et al., 1986; Coulton et al., 1988; Weller et al., 1990), a capacidade 

de regeneração muscular é mais alta no camundongo, portanto a perda de força  no 

mdx acontece só com idade bem avançada (Bulfield et al., 1984; Sicinski & Barnard, 

1990; Stedman et al., 1991; Lefaucheur et al., 1995; Pastoreti & Sebille, 1995). 

Segundo, enquanto que em alguns pacientes com DMD a produção de isoformas de 

distrofina é bloqueada, o camundongo mdx mantem as isoformas (Muntoni et al., 

1991; Culligan et al., 2001; Dalloz et al., 2001;). 

 

0 núcleo Rubro  

 
O núcleo Rubro, assim denominado pela sua tonalidade rósea, tem o formato 

ovóide e localiza-se bilateralmente no mesencéfalo. No rato ele se estende por uma 

distância de 1200 µm rostrocaudalmente (Reid et al., 1975). 

No camundongo este núcleo se estende por 1080 µm rostrocaudalmente. Estas 

informações foram obtidas em nosso laboratório. 
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Este núcleo está anatomicamente separado em duas partes – a região caudal, 

magnocelular - NRm e a rostral, parvocelular - NRp (Hatschek, 1907; Massion, 

1967); sendo que esta subdivisão existe em todos os mamíferos em proporções que 

diferem conforme a escala filogenética.  

Nas espécies filogeneticamente inferiores a região magnocelular é mais 

desenvolvida que a região parvocelular até chegar ao homem, onde o NRm, além de 

ter seu desenvolvimento embrionário em estágios mais tardios, apresenta-se pouco 

desenvolvido em relação à região parvocelular (Yamaguchi & Goto, 2006). 

Em ratos e camundongos, o núcleo rubro apresenta neurônios gigantes 

maiores de 40 µm, neurônios grandes entre 26-40 µm, ambos participam na 

execução do comportamento motor; os neurônios médios  de 20-25 µm e neurônios 

pequenos com menos de 20 µm, ambos desempenhando um papel nas funções 

antinociceptivas  (Reid et al., 1975; Iwahori & Nakamura, 1991). 

O núcleo rubro desempenha uma importante função no controle dos músculos 

responsáveis pela motricidade da parte distal e proximal dos membros anteriores e 

posteriores (Jarratt & Hyland, 1999; Horn et al., 2002; Pong et al., 2002;), músculos 

intrínsecos e extrínsecos da mão, do pé e dos dedos (Massion, 1967; Gibson et al., 

1985; Alstermark & Kümmel, 1986; Donkelaar, 1988; Houk et al., 1988; Canedo, 

1997). Exerce, ainda, uma ação facilitatória sobre os músculos flexores 

contralaterais agindo sobre o tônus muscular (Massion, 1967; Flumerfelt, 1980; 

Canedo, 1997) e função inibitória sobre os músculos extensores (Massion, 1967). 

Atua também sobre os músculos controlados pelo núcleo facial (Panneton & Martin, 

1979; Fay & Norgren, 1997). 

O nucleo Rubro recebe intensas projeções do cortex motor (Brown, 1974; 

Gwyn & Flumerfelt, 1974) e dos núcleos cerebelares (Cohen et al., 1958; Angaut & 

Bowsher, 1965; Courville, 1966; Massion, 1967; Otabe & Courville, 1972; Courville & 

Otabe, 1973; Flumerfelt, 1973; King et al., 1973; Caughell & Flumerfelt, 1977; 

Asanuma et al., 1983; Angaut et al., 1986; Robinson et al., 1987; Teune et al., 1995). 

A parte caudal do núcleo Rubro projeta-se intensamente para neurônios motores na 

medula espinal, originando o trato rubro-espinal, o qual é predominantemente 

cruzado (Pompeiano & Brodal, 1957; Kuypers & Lawrence, 1967; Martin & Dom, 

1970). A região parvocelular origina um trato ipsilateral que termina no núcleo olivar 

inferior (Walberg, 1957; Edwards, 1972; Kenedy, 1987), em outros núcleos bulbares 

(Anderson, 1971; Shinoda et al., 1977) e por fim na medula espinal (Otabe & 
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Courville, 1972; Brown, 1974; Huisman et al., 1981-1983; Shieh et al., 1983; Kenedy, 

1987). 

Em adição ao controle motor, o núcleo Rubro participa do processamento de 

informações sensoriais (Massion, 1967; Steffens & Padel, 1991). Uma das fontes de 

informações sensoriais para o núcleo Rubro é do complexo sensorial trigeminal 

(Godefroy et al., 1998; Pinto et al., 2007a) tais como dos subnúcleos oral, interpolar 

e caudal do núcleo espinal do nervo trigêmeo, núcleo principal sensitivo do 

complexo trigeminal (Eisenman et al., 1964; Martin & Dom, 1970; Edwards, 1972; 

Miller & Strominger, 1973; Martin et al., 1974; Bandler & Fatouris, 1978; Robinson et 

al., 1987; Godefroy et al., 1998; Pong et al., 2002; Pinto et al., 2007a) e núcleo 

mesencefálico (Pinto et al., 2007a). 

Os primeiros dados sobre a existência de aferências sensoriais para o núcleo 

Rubro foram publicados por Starzl et al., 1951. Posteriormente foram descritas 

aferências somáticas, auditivas, visuais (Albe-Fessard & Massion, 1959 a-b; Mancia 

et al., 1957) e de fibras corticais sensorais da área da mandíbula, lábios e língua 

(Ruigrok & Cella, 1995).  

Estudos documentaram que não há conexões entre o núcleo rubro e o núcleo 

motor do nervo trigêmeo (Edwards, 1972; Godefroy et al., 1998; Yasui et al., 1996; 

Pinto et al., 2007a). 

  

 

Complexo Trigeminal 

 
O nervo trigêmeo (V par de nervo craniano) é um nervo misto que supre os 

músculos da mastigação com fibras motoras, a pele da face, a conjuntiva e uma 

grande parte da membrana mucosa que reveste as cavidades bucal e nasal com 

fibras sensoriais. 

 Emerge lateralmente da ponte por duas raízes (motora e sensorial), e trafega 

em direção ao cavo trigeminal da dura-máter, ao lado do seio cavernoso. Nesse 

ponto, a raiz sensorial intumesce em gânglio trigeminal, onde estão os neurônios de 

origem das suas fibras aferentes. Os neurônios do gânglio enviam seus 

prolongamentos para os três ramos do nervo trigêmeo - oftálmico, maxilar e 
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mandibular, - este último recebe também a raiz motora do trigêmeo para distribuir 

suas fibras à musculatura da mastigação. 

As fibras da raiz sensorial do nervo trigêmeo, ao penetrar na ponte, atravessam 

suas porções basilares, cursando na direção do núcleo sensorial principal. Muitas 

das fibras dicotomizam-se em ramos ascendentes e descendentes. Os ramos 

ascendentes terminam no núcleo sensorial principal situado dorsomedialmente a 

essas fibras, enquanto que os ramos descendentes constituem o trato espinal do 

nervo trigêmeo, o qual atinge os segmentos cervicais superiores da medula espinal, 

onde se funde com o trato posterolateral. 

 À medida que o trato desce, fibras terminais e colaterais são emitidas para um 

núcleo grande, de pequenas células, situado medialmente ao trato, o núcleo do 

Trato Espinal do nervo Trigêmeo, contínuo com o corno posterior da medula espinal.  

Os núcleos sensoriais do nervo trigêmeo são: o núcleo Mesencefálico, o núcleo 

Sensorial Principal, e o núcleo do Trato Espinal do nervo Trigêmeo. 

O núcleo Mesencefálico estende-se ao longo de todo o mesencéfalo e da parte 

mais cranial da ponte; este núcleo recebe impulsos proprioceptivos originados em 

receptores situados nos músculos da mastigação e outras estruturas.  

O núcleo Sensorial Principal é composto de dois subnúcleos - o ventrolateral, 

que se estende do núcleo motor até a subnúcleo oral do trato espinal do nervo V -  

e, o posterior medial que se estende mais caudalmente. É o maior de todos os 

núcleos e sua função é processar todos os tipos de informações somatosensoriais.  

O núcleo do Trato Espinal do nervo Trigêmeo, localizado no tronco encefálico 

em uma pequena extensão da ponte e por toda a extensão do bulbo ocupando a 

concavidade medial do trato espinal do nervo trigêmeo. Limita-se rostralmente com o 

núcleo Sensorial Principal e caudalmente com o corno posterior da medula espinal.  

A este núcleo chegam fibras aferentes somáticas gerais trazendo a sensibilidade de 

quase toda a cabeça pelos nervos Trigêmeo, Facial, Glossofaríngeo e Vago. 

Apresenta três divisões distintas quanto à sua cito-arquitetura:  o subnúcleo oral, o 

subnúcleo interpolar e  o subnúcleo caudal. A parte oral estende-se entre os planos 

que passam pela extremidade rostral e caudal do núcleo do nervo facial. A parte 

interpolar estende-se entre o plano que passa no pólo caudal do núcleo do nervo 

facial até o início da substância gelatinosa, que ocorre no plano que passa pelo 

óbex. A parte caudal inicia-se, aproximadamente, na altura do óbex e continua até o 
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início da região cervical da medula espinal, onde se funde com o corno posterior da 

medula espinal. 
       

                  

Me5Me5

Pr5Pr5

Sp5OSp5O

Sp5ISp5I

Sp5CSp5C

 
Figura 3: Diagrama dos núcleos sensoriais do nervo trigêmeo e dos subnúcleos oral (Sp5O), 

interpolar (Sp5I) e caudal (Sp5O) do núcleo espinal do nervo trigêmeo. 
Fonte: Paxinos*, 1995 
 

Sistema intersticial do trato espinal do nervo trigêmeo (InSy-S5T) 
 
 Pelo fato de existir um Sistema Intersticial alojado no tato espinal do nervo 

trigêmeo, e sabendo-se que os núcleos do Complexo Trigeminal projetam-se para o 

núcleo Rubro, resolvemos investigar também se os núcleos desse sistema projetam-

se também para o núcleo Rubro em camundongos (Pinto et al., 2007b). 

 

O Sistema Intersticial do Trato Espinal do nervo Trigêmeo, apresenta diversas 

coleções de neurônios morfológica e funcionalmente distintas, localizadas dentro do 

trato espinal do nervo trigêmeo ou entre o trato espinal do nervo trigêmeo e o trato 

espinocerebelar. No rato, estende-se da porção rostral da parte caudal do núcleo 

espinal do nervo trigêmeo até a parte oral, apresentando cinco componentes: 

                                                 
* Waite PM, Tracey DJ. Trigeminal sensory system. In: Paxinos G. The rat  nervous system. London: 
Academic Press; 1995. p. 708. 
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contribuição das Lâminas I e II da parte caudal do núcleo Espinal do nervo Trigêmeo 

- LI-II, o núcleo Paramarginal Dorsal - PaMd, a Extensão Trigeminal da Formação 

Reticular Parvocelular - 5-Rpc, o núcleo Paratrigeminal - Pa5 e o núcleo Insular 

Trigemino-Cuneato Lateral - i5-Cul  (Phelan & Falls, 1989ª). 

 

 As contribuições das Lâminas I e II (LI-LII) 
    São formadas por um grupo de neurônios espalhados através do trato 

espinal do nervo trigêmeo, ao nível do bulbo. Estes neurônios são similares àqueles 

presentes na lâmina I do corno posterior da parte caudal do núcleo Espinal do nervo 

Trigêmeo.  

 

 Extensão Trigeminal da Formação Reticular Parvocelular (5-Rpc) 
 É constituída por um discreto agrupamento de neurônios localizados no 

interior de uma fina rede de neurópila, presente na região ventro medial do trato 

espinal do nervo trigêmeo, ao nível de transição entre a parte caudal e a parte 

interpolar do núcleo espinal do nervo trigêmeo. Este núcleo, o qual se estende por 

aproximadamente 500 µm no eixo rostro caudal, é importante para o processamento 

da dor, pois recebe aferências primárias da córnea (Marfurt & Del Toro, 1987; 

Takemura et al., 1991).  

 
 O núcleo Insular Trigemino-Cuneato Lateral (i5-Cul) 

    É formado por uma coleção descontínua de neurônios localizados entre o 

trato espinal do nervo trigêmeo e o trato espinocerebelar. Este núcleo estende-se 

por 1 mm ao longo da parte interpolar e níveis caudais da parte oral do núcleo 

espinal do nervo trigêmeo. Ele pode estar envolvido no processamento de 

informações proprioceptivas oriundas do pescoço e membros superiores para o 

cerebelo (Phelan & Falls, 1989b). 

 

O núcleo Paramarginal Dorsal (PaMd) 
    O PaMd está representado por um agrupamento de neurônios que aparece 

em uma porção restrita do terço dorsal do trato espinal do nervo trigêmeo, ao nível 

do pólo rostral da parte caudal do núcleo Espinal do nervo Trigêmeo. O PaMd 

recebe  aferências primárias do nervo alveolar inferior, indicando um papel no 
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processamento de informações sensoriais da mandíbula (Lapa, dados não 

publicados).  

 O núcleo Paratrigeminal (Pa5) 

 O núcleo paratrigeminal consiste de um grande grupo de neurônios e neurópila 

situados inteiramente dentro da parte dorsal do trato espinal do nervo trigêmeo, na 

superfície dorso-lateral do bulbo, através da metade caudal da parte interpolar do 

núcleo Espinal do nervo Trigêmeo. No rato, mede aproximadamente 700 µm no eixo 

rostro-caudal e tem por volta de 600 µm em sua maior extensão dorso-ventral. O 

núcleo Paratrigeminal tem sido relacionado com a transmissão de informações 

nociceptivas (Bernard et al., 1989; Hayashi & Tabata, 1989; Lapa et al., 1996; Lapa 

& Watanabe, 2005). 

 

LI

Sp5C

PaMD

Sp5C

Pa5

I5CuL

I5CuL

Sp5I

Pa5

5RPC

Sp5I

Sp5I

PaMD

LI

Sp5C

Sp5O

Sp5I

sp5
icp

Rostral

Caudal  
 

Figura 4: Diagrama esquemático dos componentes do InSy-SVT no rato. Núcleo 

Paramarginal Dorsal (PaMD), Extensão Trigeminal da Formação Reticular Parvocelular (5-

RPC), núcleo Paratrigeminal (Pa5), núcleo Insular Trigêmino-Cuneato Lateral (i5-Cul). 

Lâmina (LI), lâmina II (LII), trato espino cerebelar (icp), trato espinal do nervo trigêmeo (sp5), 

parte caudal (Sp5C), parte interpolar (Sp5I) e parte oral (Sp5O) do núcleo espinal do nervo 

trigêmeo. Adaptado de Phelan & Falls, 1989a 
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Estando a proteína distrofina também presente no complexo trigeminal de 

camundongos normais e tendo em vista a escassez de dados na literatura sobre a 

via trigêmino-rubral em camundongos, além de se saber da existência de alterações 

no encéfalo de camundongos distróficos, propusemo-nos aos estudos abaixo 

relacionados, utilizando, para tanto, traçadores de transporte retrógrado Fluorogold e 

microesferas de látex aderidas à Rodamina e ou Fluoresceína injetados no núcleo 

Rubro bilateralmente. 

 

Estudo 1 – Descrever a organização topográfica das projeções dos neurônios 

do Complexo Trigeminal para o núcleo Rubro e ainda investigar as possíveis 

alterações que ocorrem na via trigêmino-rubral em camundongos distróficos 

(mdx), com a idade de 3 meses. 

 

Tendo em vista as estreitas relações topográficas do Sistema Intersticial do 

trato Espinal do nervo Trigêmeo (InSy-SVT) com o Complexo Trigeminal e, uma vez 

que os neurônios do Complexo trigeminal projetam-se para o núcleo Rubro, 

propusemo-nos a: 

  

Estudo 2 – Descrever a organização topográfica das projeções do Sistema 

Intersticial do trato Espinal do nervo Trigêmeo para o núcleo Rubro em 

camundongos C57BL10 normais e verificar possíveis perdas neuronais com o 

avanço da idade. 

  

Os resultados do estudo 1 apontaram uma redução neuronal de 50% nos 

camundongos distróficos mdx com 3 meses de idade. Assim, propusemo-nos então 

a: 

 

Estudo 3 - Investigar se essa perda progride com o avançar da idade do 

animal, utilizando camundongos C57BL10 normais e distróficos com 6 e 12 

meses de idade. 
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Para realização dos três estudos, foram utilizados camundongos machos da 

linhagem C57BL10 normais e distróficos (mdx) com as idades de 3, 6 e 12 meses, 

criados no Biotério do INFAR da Escola Paulista de Medicina/ UNIFESP, sob a 

responsabilidade da Profa. Dra. Valderez Bastos. Todos os experimentos seguiram 

os protocolos conforme o Colégio Brasileiro de Experimentação Animal (COBEA) e 

foram aprovados pelo Comitê de Ética da Universidade Federal de São Paulo com 

os números: Estudo 1 -  0362/04, Estudo 2 –0451/06 e  Estudo 3 – 0362/04. 

Após sua retirada do biotério de criação, os animais foram mantidos em gaiola 

em um ambiente com temperatura controlada (22-25ºC) pelo período de uma 

semana para adaptação ao ambiente, evitando, assim, qualquer estresse, e  tiveram 

também acesso livre a água e ração.  

Todos os camundongos foram previamente anestesiados com 1 mg de 

quetamina e 0,2 mg de xilasina  intra peritoneal e, posteriormente, submetidos aos 

seguintes procedimentos: 

 

2.1 Estereotaxia – microinjeções  bilaterais  de 0,20 µl dos traçadores de transporte 

retrógrado fluorescente Fluorogold no núcleo rubro esquerdo, e 0,40 µl de  

microesfera de látex aderida à rodamina e ou fluoresceína no núcleo rubro direito. 

Coordenadas antero-posterior - 3,35 mm; latero-lateral - 0,55 mm e dorso-ventral -

4,30 mm. 

 

 



2 - Metodologia                                                                                          
 

 

 

15

2.2. Histologia – perfusão transcardíaca, cortes em congelação e análises 

histológicas no microscópio de epifluorescência e microscopia de luz, coloração com 

o método de  Klüver Barrera e  desenhos em câmara clara. 

 

2.3 Estereologia – contagem do número de neurônios em animais controle e 

distróficos nos núcleos em estudo. 

 

Estudo 1 - Foram utilizados animais controle e mdx com a idade de 3 meses.  

 

Estudo 2 – Foram utilizados animais C57BL10 controle, com a idade de 3 – 6  

e 12 meses. 

 

Estudo 3 – Foram utilizados animais controle e mdx com a idade de 6 – 12 

meses. 
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Estudo 1  
 
A via trigêmino-rubral está também presente em camundongos onde apresenta 

uma organização topográfica; 

Nos camundongos distróficos, essa organização topográfica também se 

mantém; 

No mdx, houve uma nítida redução no número de  neurônios  marcados nos 

núcleos sensoriais do Complexo Trigeminal. No subnúcleo oral do núcleo espinal do 

nervo trigêmeo, esta redução foi de 50%. 

 

Estudo 2 
 
Existe uma conexão neuronal entre os núcleos do Sistema Intersticial do Trato 

Espinal do nervo Trigêmeo e o Núcleo Rubro em camundongos; 

Estas projeções seguem uma organização topográfica semelhante à observada 

na via trigêmino-rubral; 

Não ocorre redução neuronal significativa entre as idades de 3,6 e 12 meses 

nos camundongos normais. 

 

Estudo 3 
 
Os camundongos distróficos com 6 e 12 meses de idade mantêm a diferença 

de 50% a menos de neurônios no subnúcleo oral do núcleo espinal do nervo 

trigêmeo com relação ao grupo normal; 

Não ocorre uma redução neuronal progressiva com o avanço da idade. 

 

A deficiência da distrofina afeta também as vias sensoriais que se 
projetam para o núcleo rubro. 
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Abstract 

 
Patients suffering Duchenne muscular dystrophy present changes in central 

nervous system (SNC). Changes in SNC also occur in dystrophyc mice (mdx) 

including lost of rubro-spinal fibers. Therefore the objective of this thesis was to study 

the topographic organization of the trigeminal-rubral pathways and to quantify the 

neurons in the neurons in the trigeminal complex that project to the red nucleus in 3, 

6, and 12 month old dystrophic (mdx) and control mice (C57BL10). The animals were 

subjected to stereotaxic surgery to receive bilateral injections with retrograde tracers 

in the red nucleus. Fluorogold was injected in one side, latex microbeads coated with 

rhodamine or fluorescein in the other side. Seven days later the animals were 

sacrificed and perfused through the heart, and the brain stem was cut on a cryostat 

in 35 µm sections. The number of fluorogold-labeled neurons in the oral subnucleus 

of the spinal trigeminal nucleus was counted in 3, 6, and 12 month old normal and 

dystrophic mice. The number of fluorogold-labeled neurons in the entire interstitial 

system of the trigeminal tract was counted. Our results show a topographic 

organization of the projection of neurons in the trigeminal complex and interstitial 

system to the red nucleus in mice, and that this organization in the trigeminal 

complex is similar in dystrophic and control mice. Injections in the magnocellular 

region of the red nucleus caused intense bilateral labeling in all nuclei of the 

trigeminal sensory complex, with contralateral staining  stronger than ipsilateral. 

Injections in the parvocellular part of the red nucleus caused little or no staining in the 

trigeminal sensory complex, and injections in the intermediate region of the red 

nucleus caused more staining when the focus of the injection was on the 

magnocellular red nucleus. The number of neurons in the trigeminal complex of 3 



 

 

month old mdx mice was only 50% of that in age matched control mice. This 

reduction was seen also in 6 and 12 month old mdx mice. Neither control nor mdx 

mice lost significant numbers of neurons with age. We conclude that the difference 

observed in the trigeminal complex at 3 months does not increase with age, and that 

it is probable that mdx mice are born with this reduction or that it occurs during the 

first weeks after birth. 

 

                                                                                                      



 

 

ANEXOS 

  

 
Um'versidade Federal de São Paulo  
Escola Paulista de Medicina  
 
Comitê de Ética em Pesquisa  
Hospital São Paulo  
 
São Paulo, 4 de maio de 2004 CEP 0362/04  
 
Ilmo(a). Sr(a).  
Pesquisador(a) MAGALI LUCI PINTO  
Disciplina/Departamento: Histologia e Biologia Estrutural/Morfologia da Universidade Federal de São Paulo/Hospital São Paulo  
 

Ref: Projeto de pesquisa intitulado: "Organização topográfica e quantificação das vias trigêmino-rubrais em camundongos distróficos e normais".  

 
Prezado(a) Pesquisador(a),  
 

o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo/Hospital São Paulo ANALISOU e APROVOU o projeto de pesquisa acima 

referenciado.  

Conforme estabelecido pelo CEP/UNIFESP, são deveres do pesquisador: 1. Comunicar toda e qualquer alteração do projeto.  

2. Apresentar primeiro relatório parcial em 04/maio/2005. 3. Apresentar primeiro relatório parcial em 04/maio/2006.  

 
Atenciosamente.  
 
Prof. Dr. José Osmar Medina Pestana  
Coordenador do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo/ Hospital São Paulo  
 

Obs: Responder item 8 do formulário de submissão: -será usado material radioativo? Se for usado, submeter ao núcleo de proteção radiológica da 

UNIFESP  

 
"Ressaltamos que é de essencial importância que seja verificado, antes da divulgação dos processos e/ou resultados obtidos nesta pesquisa, se os mesmos são potencialmente patenteáveis ou 

passíveis de outras formas de proteção intelectual/industrial. A proteção por meio do depósito de patente, ou de outras formas de proteção da propriedade intelectual, evita a ação indevida de 

terceiros e confere maior segurança quando da publicação dos resultados da pesquisa".  

 
Rua Botucatu, 572- 1° andar -conj. 14- CEP 04023-062- São Paulo / Brasil TQI .In11\ ~~71_1n~? -~~~Q 71 
 
 
 
Atenciosamente,  
 
 

 
Comitê de Ética em Pesquisa  
Hospital São Paulo  



 

 

 
Universidade Federal de São Paulo  
Escola Paulista de Medicina  
 
Comitê de Ética em Pesquisa  
Hospital São Paulo  
 
São Paulo, 26 de maio de 2006 CEP 0451/06  
 
Ilmo(a). Sr(a).  
Pesquisador(a) MAGALI LUCI PINTO  
Co-lnvestigadores: Rita de Cássia Ribeiro da Silva Lapa(orientadora), Heloisa Helena Vieira Olymtho Tokunaga Disciplina/Departamento: 
Histologia e Biologia Estrutural/Morfologia da Universidade Federal de São Paulo/Hospital São Paulo  
Patrocinador: Recursos Próprios.  
 
PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA INSTITUCIONAL  
 

Ref: Projeto de pesquisa intitulado: "O sistema intersticial do trato espinal do nervo trigêmeo projeta-se para o núcleo rubro 

em camundongos".  

 
CARACTERísTICA PRINCIPAL DO ESTUDO: Experimental, categoria B. RISCOS ADICIONAIS PARA O PACIENTE: não se aplica.  

OBJETIVOS: Mapear a via neuronal de conexão entre o núcleo rubro e o sistema intersticial do trato espinal do nervo trigêmeo com o uso 

dos traçadores de transporte retrógrado, fluorogold, rodamina e fluoresceína em camundongos C57BL 10 com diferentes faixas etárias..  

RESUMO: Serão utilizados 30 camundongos. Anestésico: ketamine, Analgésico: rompun. Eutanásia' perfusão. Neurônios marcados 

retrogradamente, pertencentes aos núcleos do InSy-SVT ( sistema instersticial do trato espinal do nervo trigêmeo) serão quantificados, após 

injeção de fluorogold, rodamina e fluoresceína no núcleo rubro dos camundongos C57BL 10 com 3-6 e 12 meses. Os animais serão divididos 

em grupos conforme a idade de 3-6 e 12 meses. Os animais serão estudados com os seguintes métodos: estereotaxia, histologia e 

estereologia. Por estereologia, serão quantificados o número de neurônios nos núcleos do InSy-SVT.  

FUNDAMENTOS E RACIONAL: Estudo visando avaliar a conexão entre o núcleo rubro e o sistema trigeminal no camundongo.  

MATERIAL E MÉTODO: Descreve os procedimentos a serem realizados, utilizando metodologia de domínio da equipe envolvida.  

DETALHAMENTO FINANCEIRO: Sem financiamento externo -R$ 594,33. . CRONOGRAMA. 6 meses.  

OBJETIVO ACADt::MICO: doutorado.  

ENTREGA DE RELATÓRIOS PARCIAIS AO CEP PREVISTOS PARA. 26/5/2007 e 25/5/2008.  

o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo/Hospital São Paulo ANALISOU e APROVOU o 

projeto de pesquisa referenciado.  

1. Comunicar toda e qualquer alteração do projeto.  

2. Comunicar imediatamente ao Comitê qualquer evento adverso ocorrido durante o desenvolvimento do estudo.  

3.0s dados individuais de todas as etapas da pesquisa devem ser mantidos em local seguro por 5 anos para possível auditoria 

dos órgãos competentes.  

 
Atenciosamente,  

 
~~,...(...  

Prof. Dr. José Osmar Medina Pestana  
Coordenador do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo/ Hospital São Paulo  
 



 

 

 
Universidade Federal de São Paulo  
Escola Pau/i'sta de Medicina  
 
Comitê de Ética em Pesquisa  
Hospital São Paulo  
 
São Paulo, 26 de maio de 2006 CEP 0450/06  
 
Ilmo(a). Sr(a).  
Pesquisador(a) MAGALI LUCI PINTO  
Co-lnvestigadores: Heloisa Helena V O Tokunaga  
Disciplina/Departamento: Histologia e Biologia Estrutural/Morfologia da Universidade Federal de São Paulo/Hospital São Paulo  
Patrocinador: Recursos Próprios.  
 
PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA INSTITUCIONAL  
 

Ref: Projeto de pesquisa intitulado: "Perdas neuronais em camundongos mdx deficientes de distrofina não são progressivas".  

 
CARACTERlsTICA PRINCIPAL DO ESTUDO: Estudo experimental- catB crônico em camundongos. RISCOS ADICIONAIS PARA O 
PACIENTE: não se aplica.  

OBJETIVOS: Mapear a via neuronal de conexão entre o núcleo rubroe o sistema trigeminal com o uso do traçador de transporte retrógrado, 

Fluorogold em camundongos C57BL 10 com diferentes faixas etárias.  

RESUMO: Serão utilizados 30 camundongos. Anestésico: ketamine. Analgésico: rompun. Eutanásia: perfusão. Neurônios marcados 

retrogradamente, pertencentes aos núcleos do InSy-SVT ( sistema instersticial do trato espinal do nervo trigêmeo) serão quantificados, após 

injeção de fluorogold, rodamina e fluoresceína no núcleo rubro dos camundongos C57BL 10 com 3-6 e 12 meses. Os animais serão divididos 

em grupos conforme a idade de 3-6 e 12 meses. Os animais serão estudados com os seguintes métodos: estereotaxia, histologia e 

estereologia. Por estereologia, serão quantificados o número de neurônios nos núcleos do InSy-SVT.  

FUNDAMENTOS E RACIONAL: Estudo visando avaliar a conexão entre o núcleo rubro e o sistema trigeminal no camundongo.  

MATERIAL E MÉTODO: Descreve os procedimentos a serem realizados, utilizando metodologia de domínio da equipe envolvida.  

DETALHAMENTO FINANCEIRO: sem financiamento específico R$ 594,33.  

CRONOGRAMA: 06 meses. . OBJETIVO ACAD~MICO: doutorado.  

ENTREGA DE RELA TáRIOS PARCIAIS AO CEP PREVISTOS PARA: 26/5/2007 e 25/5/2008.  

o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo/Hospital São Paulo ANALISOU e APROVOU o projeto de pesquisa 

referenciado.  

1. Comunicar toda e qualquer alteração do projeto.  

2. Comunicar imediatamente ao Comitê qualquer evento adverso ocorrido durante o desenvolvimento do estudo.  

3.os dados individuais de todas as etapas da pesquisa devem ser mantidos em local seguro por 5 anos para possível auditoria dos órgãos 

competentes.  
Atenciosamente,  
 
 

 
Comitê de Ética em Pesquisa  
Hospital São Paulo  
 


