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1. Resumo: Distúrbios do sistema vestibular são epidemiologicamente relevantes 

como no caso da labirintite. Após uma labirintectomia unilateral (LB) foi avaliado o 

controle do equilíbrio funcional e modificações histológicas nos núcleos vestibulares 

do encéfalo de pombos (bípedes) em diferentes períodos de recuperação. Notou-se   

piora instantânea do equilíbrio, que tendeu a apresentar recuperação com o decorrer 

do tempo. Variações específicas na expressão de marcadores neuroquímicos como 

NeuN, CB, GFAP e 5HT2A podem representar variações no número de células 

presentes nos núcleos ou mudanças plásticas desencadeadas após lesão LB.  

2. Introdução: O sistema vestibular está envolvido na percepção do posicionamento 

e aceleração da cabeça no espaço. Estas informações são identificadas nas ampolas 

e máculas e transmitidas aos núcleos vestibulares (NV), onde são processadas e 

respostas compensatórias oculares e/ou posturais podem ser geradas. Alguns 

distúrbios deste sistema acarretam quadros clínicos conhecidos popularmente como 

labirintite. O processo de recuperação deste sistema é conhecido por compensação 

vestibular e envolve modificações plásticas neuroquímicas ou estruturais nos NV. 

3. Objetivo: Avaliar o controle de equilíbrio e identificar mudanças na expressão de 

marcadores neuroquímicos presentes nos NV ao longo de 6 semanas após 

labirintectomia (LB) a esquerda em pombos. 

4. Método: Foram utilizados 14 pombos, adultos, ambos os sexos. Projeto aprovado 

pelo protocolo de pesquisa nº13259324/08–CEUA/UNICID. O controle do equilíbrio 

foi avaliado a partir da rotação de um poleiro móvel acoplado a um transdutor 

potenciométrico. Os animais foram divididos em 7 grupos: grupo controle (GC) e 6 

grupos experimentais (3D, 5D, 1S, 2S, 4S e 6S) respectivamente com 3 dias, 5 dias, 

1, 2, 4 e 6 semanas após LB. Ao final do período de recuperação estipulado para cada 

grupo, os animais tiveram seu equilíbrio avaliado e foram perfundidos, seus encéfalos 

retirados e seccionados. Os cortes foram divididos e incubados 

imunohistoquímicamente contra os seguintes anticorpos: antígeno nuclear neuronal 

(NeuN); proteína ligante de cálcio calbindina (CB); proteína ácida fibrilar glial (GFAP) 

e subunidade 2A do receptor de serotonina (5HT2A). 

5. Desenvolvimento: Os animais do grupo controle foram submetidos a um período 

de adaptação em poleiro móvel por quatro dias seguidos e no 5º dia, foram submetidos 

a teste do equilíbrio em poleiro móvel acoplado a um potenciômetro. Os animais dos 



grupos 3D, 5D, 1S, 2S, 4S e 6S foram submetidos a um treinamento em poleiro móvel 

por quatro dias e no quinto dia foram submetidos a LB e, após o período de 

recuperação de cada grupo, os animais tiveram seu equilíbrio testado e foram 

perfundidos para a realização de imunohistoquímica nos encéfalos. 

6. Resultados: Os dados alcançados são preliminares, necessitando de aumento do 

número de animais, e análise quantitativa / estatística mais detalhada. Resultados 

iniciais sugerem que a LB causou prejuízo para as reações de equilíbrio, que tenderam 

a ser normalizadas ao longo do tempo (Fig 1). Os pombos com menor tempo após a 

cirurgia apresentaram maior variação angular no poleiro móvel e um maior tempo para 

alcançar a estabilização.  

 

 

Figura 1 - Resultados de teste de equilíbrio em poleiro móvel 

   

A expressão de NeuN presente em corpos celulares decresceu nos grupos 2S, 

4S e 6S (Fig 2). A expressão de GFAP aumentou no grupo 1S, mas tendeu a retornar 

a expressão normal em 4S (Fig 3). A expressão de CB foi reduzida em todos grupos 

experimentais (Fig 4). A expressão de 5HT2A cresceu ao longo das semanas, 

alcançando pico de expressão em 6S (Fig 5). 

0

500

1000

1500

2000

Controle 1 semana 2 semanas 4 semanas 6 semanas

Avaliação do equilíbrio Deslocamento (º)



          

       

 

7. Conclusão: Modificações na expressão de NeuN podem representar morte celular 

nos NV ou redução na expressão deste marcador. Modificações na expressão de CB 

podem estar relacionadas ao tamponamento / ação do Ca2+ classicamente envolvido 

em processos plásticos. O aumento da expressão inicial de GFAP provavelmente 

deve favorecer um microambiente propício às funções metabólicas e de transmissão 

de sinal neural. A expressão crescente de 5HT2A provavelmente está envolvida no 

processo de plasticidade neuroquímica, uma vez que o neurotransmissor serotonina 

atua neste sistema como modulador.  
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Figura 2 Expressão de NeuroN Figura 3 - Expressão de GFAP 

 

Figura 5 - Expressão de Calbindina 

 

Figura 4 - Expressão de 5HT2Ar 

 

 


