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RESUMO
Objetivo: revisar a literatura científica sobre degeneração da substância branca, incluindo lesão do cilindro
axonal, da bainha de mielina e oligodendrócitos, enfatizando o papel deste evento patológico na perda tecidual
e deficiências funcionais subjacentes às doenças neurodegenerativas agudas e crônicas. Método: revisão de
literatura através de pesquisa bibliográfica na base de dados PUBMED/MEDLINE. Considerações Finais: o
comprometimento patológico da substância branca é um mecanismo importante da fisiopatologia de doenças
neurodegenerativas agudas e crônicas. Pesquisas translacionais nesta área devem ser realizadas para o
desenvolvimento de novas abordagens terapêuticas para essas desordens neurais. Um objetivo importante
destes estudos deve ser a proteção dos tratos de substância branca do sistema nervoso central humano, os quais
podem degenerar durante doenças, incluindo trauma cerebral e medular, acidente vascular encefálico e esclerose
múltipla.
DESCRITORES: substância branca; lesão axonal; degeneração de oligodendrócitos; desmielinização.

INTRODUÇÃO
O sistema nervoso central (SNC) é composto
pelas substâncias branca e cinzenta. Microscopicamente,
a substância cinzenta corresponde à região de maior
densidade de corpos neuronais, enquanto que a substância
branca possui alguns tipos neuronais, como as células
diaforase positivas e uma grande quantidade de axônios
mielinizados, estrutura condicionante do aspecto
esbranquiçado. Ambas as regiões, além dos neurônios,
possuem grande quantidade de células gliais, tanto da
macróglia (astrócitos e oligodendrócitos), como da
micróglia (macrófagos residentes). Os oligodendrócitos
são mais freqüentes na substância branca, onde formam

a bainha de mielina (o que fazem as células de Schwann
no sistema nervoso periférico).
Os estudos neuropatológicos clássicos foram mais
centrados nas alterações patológicas que acometem a
substância cinzenta e negligenciado os eventos patológicos
da substância branca1 . Esse cenário está mudando, pois
considera-se atualmente que a lesão da substância branca
possui um papel fundamental na gênese dos déficits
funcionais durante desordens neurais agudas e crônicas2 .
OBJETIVO
Revisar a literatura científica sobre degeneração
da substância branca, incluindo lesão do cilindro axonal,
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mielina e oligodendrócitos, enfatizando o papel deste
evento patológico na perda tecidual e nos déficits
funcionais subjacentes às doenças neurodegenerativas
agudas e crônicas.
MÉTODO
Pesquisa bibliográfica na base de dados
PUBMED (US National Library of Medicine e Institute
of Health)/ MEDLINE.
REVISÃO DA LITERAURA
Os tratos de substância branca do SNC possuem
a importante função de transportar sinais neurais de
regiões subcorticais para o córtex e do córtex para as
regiões subcorticais. No SNC, lesões isquêmica e
traumática, freqüentemente, resultam em déficit funcional
significativo, maior parte do qual pode ser atribuído à
disfunção da substância branca ao invés de disfunção da
substância cinzenta1-4.
Sabe-se que os efeitos lesivos de uma alteração
patológica primária no SNC, por exemplo, isquemia ou
trauma, são exacerbados durante o chamado processo
de degeneração secundária, ou seja, o aumento
progressivo da área de lesão primária para regiões
circunjacentes ou mesmo distantes do sítio inicial da
lesão3,5 . Os principais mecanismos envolvidos nesse
evento, incluem alterações iônicas, excitotoxicidade,
estresse oxidativo, apoptose e resposta inflamatória 3, 5-8.
Os mecanismos de morte celular em condições
neuropatológicas agudas e crônicas envolvem, pelo menos
parcialmente, a ativação de receptores glutamatérgicos
do tipo AMPA/Kainato e NMDA8 . Durantes esses
distúrbios patológicos, acredita-se que o acúmulo
excessivo de glutamato no meio extracelular, devido às
alterações metabólicas, induz ativação de receptores
glutamatérgicos nas membranas celulares de neurônios e
células gliais, com subseqüente influxo de cloreto (Cl-),
íons sódio (Na+) e cálcio (Ca2+) para o meio intracelular 8-9 .
O influxo excessivo de Na+ induz tumefação
intracelular e alteração do equilíbrio osmótico8-9. A entrada
excessiva de Ca2+ na célula ativa diversas proteases (por
exemplo, calpaínas, fosfolipases e endonucleases) as quais
podem degradar a maior parte dos componentes
estruturais dos neurônios8-9. A ativação de certos tipos de
fosfolipases durante excitoxicidade pode degradar lipídios
da membrana celular, enquanto que endonucleases podem
degradar o genoma da célula 8-9.
Além de seus efeitos deletérios diretos, a
ativação destas enzimas pode contribuir para a formação
de radicais livres, tais como o peroxinitrito e hidroxilas Revista Paraense de Medicina Vol. 20(4) outubro-dezembro 2006

que são substâncias extremamente lesivas 10 . Por
exemplo, fosfolipases ativadas pelo Ca2+ podem induzir
liberação de ácido araquidônico da membrana plasmática
com formação subsequente de radicais livres8-10.
Inúmeros estudos experimentais confirmaram in vitro e in vivo- que concentrações elevadas de
agonistas glutamatérgicos, tais como o NMDA, induzem
eventos lesivos que incluem tumefação dendrítica e de
corpos celulares, edema, degeneração de organelas
intracelulares, picnose, necrose, além de resposta
inflamatória8,9,11-12. Essas características histopatológicas
são encontradas em condições clínicas, como trauma
cerebral e da medula espinhal e acidente vascular
encefálico9 . Além disso, concentrações elevadas de
aminoácidos excitatórios são encontradas no líquido
céfalo-raquidiano de pacientes que sofreram essas
condições patológicas8,9 .
Demonstrou-se experimentalmente que
antagonistas de receptores glutamatérgicos, diminuem a
área de lesão excitotóxica após trauma e isquemia
induzida por oclusão da artéria cerebral média em ratos13 .
MK801, um antagonista de receptores do tipo NMDA,
foi utilizado com sucesso, demonstrando efeito
neuroprotetor em modelos experimentais 13 . No entanto,
o uso terapêutico de tal antagonista não se mostrou muito
promissor, principalmente, pelos efeitos colaterais
causados e pelo fato de que o MK801 parece proteger
a substância cinzenta, mas não a substância branca 14-15.
Os eventos patológicos que acometem a
substância branca foram negligenciados no passado1-2 , mas
atualmente acredita-se que os déficits funcionais gerados
após lesão traumática do cérebro e medula espinhal,
acidentes vasculares e outras condições patológicas
agudas e crônicas podem ser originados após lesão
axonal1,2,14-23. O conhecimento dos mecanismos
envolvidos nesse processo é de fundamental importância
para o desenvolvimento de futuras abordagens
terapêuticas para doenças neurológicas humanas 1,2, 4,14-28.
Após lesão excitotóxica experimental da medula
espinhal de roedores demonstrou-se que uma lesão
primária no corno ventral pode induzir eventos patológicos
secundários nos tratos de substância branca, incluindo
lesão axonal e alterações na bainha de mielina da substância
branca dorsal distante do sítio de lesão primária 12 . Neste
estudo, sugeriu-se uma correlacão entre resposta
inflamatória e lesão axonal. Após lesão excitotóxica
estriatal, demonstrou-se, experimentalmente, que a lesão
axonal é um fenômeno tardio, que pode ocorrer 7 dias
após a injecão de NMDA no caudado-putâmen25 .
Lesão axonal e alterações da bainha de mielina
são fenômenos patológicos importantes após isquemia
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experimental em roedores23-24. Tanto no córtex motor 24 ,
como no estriado23 , alterações progressivas na substância
branca são encontradas após indução de isquemia focal.
Eventos patológicos similares foram descritos em seres
humanos14-15,20.
Os mecanismos responsáveis pela lesão da
substância branca durante doenças neurodegenerativas
começaram a ser revelados4 . Os mesmos foram mais
investigados no nervo óptico e na medula espinhal, onde
os efeitos lesivos na substância branca podem ser melhor
interpretados4,16-21. No nervo óptico, 60 minutos de anóxia
são suficientes para induzir perda de microtúbulos e
neurofilamentos, componentes importantes do
citoesqueleto axonal4 . Resultados similares foram obtidos
após 2-4h de isquemia cerebralfocal4. Na medula espinhal,
alterações do citoesqueleto e lesão de oligodendrócitos
foram descritas em modelos experimentais in vivo e in
vitro 26-28. Nessas condições experimentais, existem fortes
evidências que alterações metabólicas com subsequentes
eventos excitotóxicos e/ou inflamatórios são responsáveis
pela lesão da substância branca 4, 26-28.
Uma conseqüência importante dos mecanismos
descritos acima é que axônios da substância branca,
incluindo as fibras de passagem, podem ser lesados,
gerando déficits funcionais significativos1,2,4,14-22. Lesão de
axônios, mielina e oligodendrócitos são comuns em certas
condições neurodegenerativas agudas e crônicas em seres
humanos2 , particularmente trauma, acidente vascular
encefálico, esclerose múltipla e na esclerose lateral
amiotrófica 19, 29-33.
No caso da esclerose múltipla, acredita-se haver
participação de componentes da resposta inflamatória nos
mecanismos subjacentes ao processo de desmielinização
característico desta doença 19, 29-33. Substâncias sintetizadas

e liberadas por macrófagos, linfócitos ou outro
componente da resposta inflamatória, tais como o fator
de necrose tumoral (TNF-α, do inglês tumor necrosis
factor α), podem lesar diretamente a mielina e mesmo o
cilindro axonal19,29-33.
Um mecanismo envolvendo excitotoxidade
mediada por ativação excessiva de receptores AMPA/
Kainato, após reversão de bombas metabólicas foi
proposto para explicar a lesão da substância branca após
lesão da medula espinhal26 , mas este mesmo mecanismo
pode estar envolvido em algumas doenças desmielinizantes
como a esclerose múltipla 4,19.
Classicamente, a desmielinização foi considerada
o principal evento histopatológico da esclerose múltipla,
mas demonstrou-se que lesão do cilindro axonal é um
evento importante nesta doença neurodegenerativa 29 . O
número de axônios lesados, como demonstrado pela
histoquímica para o precursor β amilóide – um marcador
sensível de lesão axonal34 - pôde ser correlacionado com
o número de macrófagos na área de placas ativas em
pacientes com esclerose múltipla29-30.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como aqui enfatizado, o comprometimento
patológico da susbstância branca é um mecanismo
importante da fisiopatologia de doenças
neurodegenerativas agudas e crônicas. Pesquisas
translacionais nessa área devem ser realizadas para o
desenvolvimento de novas abordagens terapêuticas. Um
importante objetivo destes estudos deve ser a proteção
dos tratos de substância branca do SNC humano que
podem degenerar durante doenças, incluindo trauma
cerebral e medular e acidente vascular encefálico.
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Objective: review the literature on the white matter pathology, including axonal damage, myelin impairment and
oligodendrocyte degeneration, emphasizing the importance of this pathological event on the underlying functional
deficits following neurodegenerative diseases. Method: bibliography search using PUBME/MEDLINE databases.
Final considerations: the pathological impairment of white matter is an important mechanism underlying the
pathophysiology of both acute and chronic neurodegenerative disorders. Translational researches should be
accomplished for the development of new therapeutic approaches for human brain disorders. An important aim of
these investigations must be the protection of the human white matter tracts, which are damaged following neural
disorders, including brain and spinal cord trauma, stroke and multiple sclerosis.
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