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Resumo 

O sistema endógeno de controlo da dor é um sistema complexo que inclui várias 

regiões encefálicas, sendo essencial no modo como experienciamos a dor. Uma dessas 

regiões encefálicas com maior densidade de áreas envolvidas na modulação da dor é o 

bolbo raquidiano, onde se destacam o VLM (“ventrolateral medulla”) e o DRt (“dorsal 

reticular nucleus”), alvos de estudo deste trabalho. O VLM, considerado até 

recentemente um importante núcleo antinociceptivo, parece exercer igualmente acções 

facilitatórias (Tavares & Lima, 2007). O DRt, entre outras funções que lhe foram 

atribuídas pelas várias conexões que estabelece no encéfalo, tem acção pronociceptiva, 

i.é facilitadora da transmissão nociceptiva na medula espinhal (Almeida et al. 1999). 

Nos últimos tempos, novas abordagens ao problema do controlo da dor têm 

equacionado o papel do sistema supra-espinhal de controlo da dor. A terapia génica, por 

permitir uma acção dirigida e sustentada, tem-se destacado como uma possível 

abordagem nomeadamente por permitir conhecer melhor a neurobiologia do sistema. 

A tese de Mestrado incluiu dois trabalhos que utilizaram terapia génica para 

controlo da dor em animais de experiência. No primeiro trabalho, aumentou-se a 

expressão de pré-proencefalina (PPE) no VLM através de um vector derivado do Herpes 

Simples tipo 1 (HSV-1) e avaliou-se o efeito analgésico na dor inflamatória, recorrendo 

ao teste do formol. O segundo trabalho foi dividido em 2 partes: a primeira parte 

consistiu na caracterização da expressão de c-fos, proto-oncogene induzido em resposta 

a estímulos nociceptivos, na medula espinhal num modelo de dor neuropática (SNI; 

“spared nerve injury”) com o intuito de avaliar posteriormente o efeito das abordagens 

de manipulação do DRt sobre essa mesma expressão; a segunda parte consistiu na 

avaliação dos efeitos analgésicos, no modelo SNI, da injecção de um vector lentivírico 

que expressa os receptores  opióides (DOR) no DRt. 

No primeiro trabalho, ratos Wistar machos foram injectados estereotaxicamente 

no VLM esquerdo com o vector de HSV-1 transportando PPE ou lacZ, sob o controlo 

de um promotor de citomegalovÍrus humano. Dois dias após a estereotaxia, foi 

administrada uma injecção subcutânea de 50 µl de formol a 5% na pata posterior 

esquerda, e os animais filmados durante 60 minutos para avaliação do número de 

retracções da pata injectada. Duas horas após a injecção de formol, os animais foram 



perfundidos transcardiacamente, e os encéfalos e o segmento espinhal L4 foram 

removidos, cortados, e armazenados sequencialmente. Os cortes do bolbo raquidiano de 

animais injectados com o vector HSV-1 contendo lacZ foram processados com um 

anticorpo contra a -galactosidase para se estabelecer quais as estruturas abrangidas 

pelo local de injecção. A activação do proto-oncogene c-fos foi avaliada 

imunohistoquímicamente na medula espinhal. Verificou-se uma redução significativa 

do número de retracções da pata injectada, nas fases inicial e tardia do teste de formol e 

redução do número de células expressando c-fos no corno dorsal da espinhal medula, 

nos animais injectados com o vector HSV-1 transportando PPE. Numerosos neurónios 

marcados pela -galactosidase foram observados no local de injecção e apenas alguns 

foram encontrados em aferentes encefálicos do VLM, o que indica que os efeitos 

antinociceptivos do vector que contém a PPE são mediados pelo VLM. A redução da 

expressão de c-fos no corno dorsal sugere que o vector de PPE potencia a inibição 

descendente por parte do VLM ou inibe as acções facilitatórias. Os resultados reforçam 

o valor da transferência directa de genes para áreas supraespinhais de controlo da dor no 

tratamento da dor. 

No segundo trabalho, ratos Wistar machos foram sujeitos a uma cirurgia para 

indução de SNI, em que os ramos terminais do nervo ciático, peroneal comum e tibial 

foram seccionados, mantendo-se apenas intacto o nervo sural. Na primeira parte deste 

trabalho, animais sujeitos a SNI foram submetidos a diferentes estímulos: não-nóxico 

(fricção da pata) e nóxico (“Pin Prick” com diferentes durações, 10 ou 20 minutos), 

tendo sido posteriormente avaliada imunohistoquimicamente a activação do proto-

oncogene c-fos nos segmentos espinhais L4-L5. O estímulo inócuo induziu expressão 

mais intensa de c-fos, mas não havia, no entanto, diferenças estatisticamente 

significativas relativamente a ratos SNI não-estimulados. Deste modo, abandonou-se a 

ideia de complementar a avaliação comportamental dos efeitos da manipulação do DRt 

pelo LV-DOR com o estudo da activação dos neurónios espinhais.  

Na segunda parte deste trabalho, catorze dias após a cirurgia para indução do 

modelo de SNI, foi injectado estereotaxicamente no DRt esquerdo um vector lentivírico 

conduzindo à expressão de receptores DOR (grupo LV-DOR) ou um vector controlo 

que continha a “green fluorescence protein” (GFP) como transgene de marcação (grupo 

LV-EGFP). Um terceiro grupo de animais não foi injectado (grupo SNI). Foi feita a 



avaliação comportamental destes animais recorrendo a testes de alodínia mecânica e 

pelo frio.  

O teste de alodínia mecânica revelou a ausência de efeito do DRt atendendo a que 

os animais do grupo LV-DOR apresentaram um limiar de resposta com valores 

próximos aos obtidos antes da injecção e similares aos observados em animais não-

injectados. O grupo LV-EGFP não apresentou diferenças estatisticamente significativas 

relativamente aos outros dois grupos experimentais. 

Quanto ao teste de alodínia ao frio, a injecção do vector LV-DOR no DRt, surtiu 

efeito, já que se observou uma diminuição da intensidade da resposta significativamente 

abaixo da resposta observada nos grupos controlo (LV-EGFP e SNI), apesar de 

modesto. Tais resultados podem ser devidos a uma expressão insuficiente dos 

receptores DOR, sendo necessários mais estudos para averiguar este efeito. 

Os trabalhos incluídos nesta tese de Mestrado mostraram ser possível induzir 

analgesia intensa e sustentada pela injecção do vector HSV-PPE no VLM, num modelo 

de dor inflamatória. No modelo de dor neuropática, a injecção no DRt de um vector que 

sobre-expressava receptores DOR, induzia uma analgesia que não era, contudo, tão 

intensa e apresentava diferenças na modalidade sensorial ensaiada. Os resultados 

obtidos nesta tese de Mestrado poderão servir de base a outros estudos, necessários para 

uma melhor compreensão dos papéis do VLM e DRt no sistema supra-espinhal 

endógeno de controlo da dor. Poderão também ser equacionados no desenvolvimento de 

novas estratégias de manipulação da dor. 

  



 

   



Abstract 

The endogenous system of pain control is a complex system that includes several 

brain areas. One of these brain areas with higher density of regions involved in pain 

modulation is the medulla oblongata, which encompasses the VLM (ventrolateral 

medulla) and the DRt (dorsal reticular nucleus). Both medullary areas were targeted in 

this Master thesis. The VLM was until recently considered an important antinociceptive 

nucleus, but it was recently shown to also exert facilitatory actions (Tavares & Lima, 

2007). The DRt has a pronociceptive action, i.e facilitates nociceptive transmission in 

the spinal cord (Almeida et al. 1999). 

In the last few years, new approaches to the pain control problematic have equated 

the role of the supraspinal pain control system. Gene therapy, by allowing directed and 

sustained action, has been highlighted as a possible approach to gather information 

concerning the neurobiology of the supraspinal pain control system. 

The Master thesis includes two studies that used gene therapy to control pain in 

laboratory animals. In the first study, we increased the expression of pre-proenkephalin 

(PPE) in the VLM by using a vector derived from Herpes Simplex type 1 (HSV-1) and 

evaluated the analgesic effect in inflammatory pain, using the formalin test. The second 

study was divided into 2 parts: the first part was to characterize the expression of c-fos 

proto-oncogene induced in response to noxious stimulation, in the spinal cord in a 

neuropathic pain model (SNI; "spared nerve injury) intending to further assess the effect 

of manipulating DRt over this same expression. The herein defined protocol would be 

used in the second part, which consisted on evaluation of the analgesic effects of the 

injection of a lentiviral vector that expresses in the DRt the  opioid receptors (DOR) in 

a neuropathic pain model (SNI model). 

In the first study, male Wistar rats were injected stereotaxically in the left VLM 

with the HSV-1 vector carrying PPE or lacZ, under the control of the human 

cytomegalovirus promoter. Two days after stereotaxy, a subcutaneous injection of 50 µl 

formaldehyde 5% was performed in the left hind paw. The formalin test was then 

performed and the animals were filmed for 60 minutes to assess the number of 

retractions of the injected paw. Two 2 hours after formalin injection, the animals were 

transcardiac perfused and the brains and spinal segments of L4, removed and cut in 



series. The brain sections from animals injected with HSV-1 vector containing lacZ 

were processed with an antibody against -galactosidase in order to establish a pattern 

of neuronal transduction. Activation of the proto-oncogene c-fos was assessed 

immunohistochemically in the spinal segments. There was a significant reduction in the 

number of retractions of the injected paw, at early and late stages in the formalin test 

and reduced the number of cells expressing c-fos in the dorsal horn of the spinal cord, 

for the animals injected with HSV-1 vector carrying PPE. Many neurons marked by -

galactosidase were observed at the injection site, with only a few occurring in brain 

afferents of the VLM, which indicates that the antinociceptive effects of the vector 

containing the PPE are mediated by the VLM. Reducing the expression of c-fos in the 

dorsal horn suggests that the vector containing PPE potentiate descending inhibition 

from the VLM, or inhibits descending facilitation. The results reinforce the value of the 

direct genes transfer to supraspinal areas of pain control in the treatment of pain. 

In the second study included in the Master thesis, male Wistar rats were subjected 

to surgical induction of SNI, where the terminal branches of the sciatic nerve, common 

peroneal and tibial were cut, keeping intact only the sural nerve. In the first part of this 

second study animals subjected to SNI were subjected to different stimuli: non-noxious 

(gentle touch of the skin of the lesioned hindlimb) and noxious (“Pin Prick” with 

different duration, 10 or 20 minutes) and were further evaluated 

immunohistochemically the activation of proto oncogene c-fos in spinal segments L4-

L5. The non-noxious stimulus was what induced a higher expression of c-fos, however, 

expression was not statistically superior to SNI rats not stimulated. Therefore, the idea 

of complementing the behavioral assessment of the effects of manipulation of the DRt 

LV-DOR was abandoned. 

In the second part of this work, fourteen days after surgery to induce the SNI 

model, a lentiviral vector was injected by stereotaxy in the left DRt. Two different viral 

constructs were used: a vector leading to the expression of delta-opioid receptors (DOR) 

(LV-DOR group) or a control vector containing the green fluorescence protein (GFP) as 

marking gene (LV-EGFP group). A third group of animals was not injected (SNI 

group). The behavioral assessment of animals was made using validated tests to acess 

mechanical and cold allodynia. 



The test of mechanical allodynia supported previous results indicating a lack of 

effect of DRt in the control of this modality, given that the animals in the LV-DOR 

showed a response threshold with values close to those seen prior to injection and 

similar to those obtained in animals that were not injected. The LV-EGFP group did not 

show statistically significant differences in relation to the remaining experimental 

groups. 

In the test of cold allodynia, the injection of the vector LV-DOR in the DRt 

induced a moderate analgesic effect, since there was a decrease in the intensity of the 

response significantly below the response observed in control groups (LV-EGFP and 

SNI), although modest. These results may be due to an insufficient expression of 

receptors DOR, more research is needed to investigate this effect. 

The results obtained in this Master thesis demonstrate that an intense analgesia 

can be induced by the injection of the vector HSV-PPE in VLM in a model of 

inflammatory pain. The modest analgesia achieved in cold allodynia in a model of 

neuropathic pain after injection of the vector LV-DOR in DRt also supports the value of 

gene therapy approaches directed to the pain control system. These results may serve as 

a basis for further studies, required for a better understanding of the VLM and DRt in 

the endogenous system of pain control as well as in the develop of new strategies for 

pain control. 

 


