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RESUMO 

 

 

Introdução: A regeneração do nervo periférico envolve a integração de diversos 

processos que se seguem em uma série de modificações observadas nas estruturas 

relacionadas ao local da lesão. Nos últimos anos o conhecimento dos mecanismos 

envolvidos neste processo tem sido aprofundado por meio de pesquisas clínicas e 

experimentais. Objetivo: Analisar o processo de regeneração no nervo facial na 

presença do Fator de Crescimento Semelhante à Insulina tipo 1 (IGF-1) e Células 

Tronco (CTs). Metodologia: Ratos Wistar foram submetidos ao esmagamento do 

nervo facial. Em um dos grupos foi inoculado IGF-1 associado à CTs, e no outro 

somente com IGF-1. Os grupos foram avaliados durante 90 dias nos aspectos da 

função motora espontânea para movimento das vibrissas, fechamento ocular e 

reflexo de piscamento, abertura ocular espontânea, reflexo de vibrissas ao toque e 

levantamento da pálpebra superior. Ao final dos 90 dias os animais foram 

eutanasiados e os esplantes do tronco encefálico foram analisados através de 

imunohistoquímica utilizando proteína associada ao crescimento-43 (GAP-43). 

Resultados: o grupo IGF-1+CT apresentou média estatisticamente superior em 

movimentos de vibrissas, reflexo ao toque e fechamento ocular, demostrou também 

uma melhor reatividade da imunohistoquímica à GAP-43 em comparação ao grupo 

que utilizou apenas o IGF-1. Conclusão: A associação IGF-1+CT, demostrou 

maiores modificações a nível estrutural e funcional ao longo do desenvolvimento 

neuronal em comparação com o grupo que recebeu só IGF. 

 

 

 

Palavras-chave: Células tronco mesenquimais; nervo facial; fatores de crescimento. 
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ABSTRACT 

 

 

Introduction: The Regeneration of the peripheral nerve involves the integration of 
several processes that follow in a series of modifications observed in structures 
related to the lesion site. In recent years the knowledge of the mechanisms involved 
in this process has been deepened through clinical and experimental researches. 
Objective: To analyze the regeneration process without facial nerve in the presence 
of Insulin-like Growth Factor-1 (IGF-1) and Stem Cells (SC). Methods: Wistar rats 
were submitted to crushing of the facial nerve. In one of the groups, the IGF-1 was 
inoculated with SC, and in the other only IGF-1. The animals were then submitted to 
motor function tests through observation of vibrissae movements, measurement of 
ocular opening, response of the vibrissaes to the touch, eyelid resistance to ocular 
lifting and closing. At the end of the 90 days the animals were euthanized and the 
brainstem splints were analyzed by immunohistochemistry using growth-associated 
protein-43 (GAP-43). Results: the IGF-1+SC group presented a statistically superior 
mean in vibrissae movements, touch reflex and ocular closure, also demonstrated a 
better reactivity of immunohistochemistry to GAP-43 compared to the group that 
used only IGF-1. Conclusion: The IGF-1+SC association demonstrated greater 
structural and functional changes throughout neuronal development compared that 
received only IGF-1. 
 
 
 
 
Keywords: Mesenchymal Stem Cells, Facial Nerve, Growth Factors. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A paralisia facial é referida como a interrupção da informação motora para a 

musculatura facial. A paralisia dos músculos da mímica facial acarreta distúrbios 

funcionais e estéticos, além de gerar dificuldades sociais, psicológicas e/ou 

profissionais. A falta de movimentos e de expressão de um dos lados da face assim 

como as alterações no modo de falar e alimentar-se, constituem uma das alterações 

mais evidentes (Diels, 2000; Rahal, 2007). 

A regeneração do nervo periférico envolve a integração de diversos 

processos celulares e moleculares que se seguem em uma série de modificações 

observadas nas estruturas relacionadas ao local da lesão. Nos últimos anos o 

conhecimento dos mecanismos envolvidos neste processo tem sido aprofundado por 

meio de pesquisas clínicas e experimentais. A expectativa da inclusão de novas 

estratégias de tratamento, incluindo a neuroengenharia, terapia molecular, 

farmacoterapia neuroprotetora, modulação de fatores neurotróficos, transplantes de 

células embrionárias e o aprofundamento dos conhecimentos sobre a plasticidade 

cerebral secundária a estas lesões, se somam aos atuais conceitos de tratamento 

cirúrgico e conservador, em busca de melhores resultados funcionais (Silva; 

Camargo, 2010). 

As células mesenquimais indiferenciadas, ou células tronco como são 

conhecidas, têm sido objeto de várias pesquisas recentes, sendo tratadas por 

pesquisadores e diversos profissionais da área da saúde como um importante 

artifício para combater múltiplas doenças, principalmente aquelas que desafiam a 

ciência há muito tempo. O destaque para a utilização das células tronco é atribuído a 

sua capacidade de autor-renovação e de diferenciação em vários tipos celulares, de 

acordo com o estímulo recebido, (Kolya; Castanho, 2007). 

Há duas categorias de células tronco: as células tronco embrionárias 

pluripotentes, e multipotentes, denominadas células tronco adultas, que têm a 

capacidade de originar tipos celulares específicos (Alves; Lins; Barbosa, 2010). A 

vantagem da célula tronco adulta é o fato de ser autogênica e da embrionária é a 

sua capacidade de proliferação e de diferenciação em diversos tipos celulares (Chen 

et al, 2012; Rai et al, 2014). 

Uma das características mais importantes das células tronco adultas é o fato 

de que podem ser expandidas com alta eficiência e induzidas a se diferenciarem em 
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múltiplas linhagens em condições de cultura definidas, o que têm aumentado o 

interesse neste tipo celular nos últimos anos, devido ao seu grande potencial de uso 

na regeneração de tecidos e órgãos lesados (Rosada, 2003; Alves; Lins; Barbosa, 

2010).  

As células mesenquimais  são imunocompatíveis, podendo ser facilmente 

isoladas de muitos tecidos adultos, tais como medula óssea, periósteo, tecido 

adiposo, membrana sinovial, músculo esquelético e dentes decíduos e, portanto, são 

comumente usadas para estudar multipotência de células tronco, diferentemente das 

células derivadas de embriões que esbarram em questões éticas, restringindo dessa 

forma sua utilização (Kang et al,2013). 

Vários campos da pesquisa clínica têm oferecido à comunidade científica 

expectativas promissoras da indicação e correta aplicação da terapia com células 

tronco. Na medicina regenerativa estes resultados têm abrangência em várias áreas 

ampliando consideravelmente a fronteira da terapia regenerativa convencional.  

O resultado potencial da medicina regenerativa é suscetível em abrir 

caminhos para o tratamento de muitas doenças que hoje só podem ser tratadas com 

sucesso moderado (Riazi, Kwon, Stanford 2009) 

 O IGF é um hormônio neurotrófico filogenéticamente antigo com papéis 

cruciais a desempenhar no desenvolvimento e maturação do sistema nervoso 

central (SNC). (Dyer 2016) 

O IGF é um fator de crescimento endócrino, autócrino e parácrino. O IGF tem 

efeitos que são necessários no desenvolvimento, crescimento celular, diferenciação, 

além da reparação tecidual (Higashi et al,2012). O IGF desempenha um papel 

fundamental na regulação da proliferação e na diferenciação celular, tem efeitos 

mitogênicos e antiapoptóticos, tanto sobre células normais quanto transformadas, e 

é produzido por diversos tecidos (Sebbem et al, 2011). 

Os IGFs estão em suprimento abundante em circulação. A função deste 

grande reservatório de IGFs tem sido discutido por muitos anos. Recentemente 

avanços substanciais se mostraram para compreensão da função do IGF-1 

endócrino utilizando novos modelos animais. A existência de diferentes precursores 

de mRNA (ácido ribonucleico mensageiro) de IGF-1 dentro da mesma espécie 

apontam para o significado funcional do IGF-1 e seu regulamento. (Yakar 2002)  

A capacidade que as células tronco têm de se diferenciarem, de compor 

diferentes tecidos no organismo e de se autorreplicar, estabelece novos desafios e 
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oportunidades de pesquisa no mundo todo, tanto nas ciências básicas como nas 

áreas com enfoque aplicado. O grupo dessas pesquisas representa um avanço 

expressivo para a ciência de diversos países, como é o caso do Brasil, cujos 

esforços têm resultado em importantes descobertas voltadas para o tratamento e a 

reestabelecimento da saúde de doenças sem outras possibilidades de assistência 

médica. Iniciativas brasileira ao admitir pesquisas com células tronco alavanca o 

aumento da produção sobre o tema e amplifica o potencial de liderança científica do 

Brasil nesse âmbito na América Latina. (Santini, Nunes; Moura, 2015) 

É interessante que se tenha um crescimento da elucidação dos mecanismos 

envolvidos na regeneração de nervos periféricos e que os mesmos sejam aplicado à 

prática clínica para melhorar os índices de sucesso do tratamento (Martins et al, 

2005).  

 

2 JUSTIFICATIVA 

 

Novas técnicas têm sido utilizadas para melhoria de materiais que possam 

substituir tecidos danificados ou ausentes; Células tronco mesenquimais (CTM), 

associadas a fatores de crescimento, como exemplo o IGF-1, através dos seus 

efeitos importantes no desenvolvimento, crescimento, diferenciação celular e 

reparação tecidual, fornecem uma opção terapêutica alternativa para regeneração 

de lesão nervosa em comparação com os recursos existentes até o presente 

momento. Pesquisas em engenharia tecidual oportunizam o desenvolvimento de 

novas terapias com o intuito de restaurar a integridade de tecidos danificados. 

 

3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 NERVO FACIAL 

 

O nervo facial (VII par craniano) é responsável pela inervação dos músculos 

da mímica, pelo tônus em repouso e pela contração voluntária e involuntária da 

musculatura, músculos esses responsáveis pelos movimentos faciais e pela 

expressão da emoção humana. Lesões do nervo facial podem produzir 

deformidades em graus variáveis, ocasionando distúrbios estéticos e funcionais nos 

pacientes acometidos (Maio; Soares,2004). 
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O nervo facial pode ser dividido em três segmentos: supranuclear, nuclear e 

infranuclear desde o córtex cerebral até às ramificações terminais nos músculos da 

face, (Patel 2009). 

Emergindo do crânio pelo forame estilomastoídeo, a porção extra temporal do 

nervo facial faz uma pequena inclinação antéro-lateral e atravessa a glândula 

parótida. Ramos nervosos saem para os músculos occipital, auricular, disgástrico 

posterior e estilohioideo antes da entrada da parótida. O nervo tem duas divisões 

principais (dentro da parótida): as porções temporofacial e cervicofacial, as quais se 

subdividem formando cinco ramos principais, temporal, zigomátigo, bucal, 

mandibular e cervical, apresentando complexa rede de conexões anastomóticas, 

com variações anatômicas entre os indivíduos. (Mccarthy, 1990) 

Apesar do nervo facial ter origem no SNC, ele tem maior capacidade de 

regeneração em comparação a neurônios do SNC por ser um nervo periférico 

embainhado em Células de Schwann (CS), embora compartilhe um ambiente glial 

central. Sua função prejudicada tem implicações ao paciente em termos 

psicológicos, estéticos e oculares. (Choi, Dunn , 2001). 

 

3.2  REGENERAÇÃO NERVOSA  

 

A regeneração é um fenômeno básico da vida, e o tecido nervoso não se 

excetua a esse fato; toda via, os neurônios, por serem células muito especializadas, 

apresentam regeneração mais complexa diferenciando-se das células de outros 

tecidos (Dong, Yi, 2010). Nos últimos anos o conhecimento dos mecanismos 

envolvidos neste processo tem sido aprofundado por meio de pesquisas clínicas e 

experimentais, novas estratégias baseadas em descoberta a nível celular e 

molecular, estão sendo utilizadas para o reparo de lesões periféricas (Silva 2010). 

A incitação do processo regenerativo envolve uma ordem de fatos, 

abrangendo entre tais, a resposta do corpo celular próximo à lesão, o axônio em 

regeneração e sua capacidade para encontrar o percurso em um complexo 

ambiente celular e molecular. (Midha; Zager, 2008). A regeneração axonal após uma 

lesão por secção é oscilante e depende das condições ambientais que cercam os 

dois cotos terminais (Lacanna et al, 2008). 

A secção do nervo facial (neurotmese) desencadeia uma série de 

modificações em toda a unidade motora. O corpo celular sofre uma espécie de 
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cromatólise não degenerativa denominada “alteração reativa”, com expansão do 

volume por aumento do metabolismo celular, no seguimento proximal ocorre a 

chamada degeneração traumática, com a diminuição do diâmetro dos axônios e 

crescimento de brotos axonais (May et al., 2000). 

Os principais eventos da regeneração do nervo periférico são a extensão 

axonal e sua mielinização, que requerem o envolvimento longitudinal do CS. Muitos 

autores sugerem que as CS sejam um dos componentes mais importantes do 

processo de regeneração do nervo periférico, relatando também que os fatores 

neurotróficos sejam a chave para a regularização e modulação da sobrevivência 

neuronal 

Após uma lesão o coto distal (seu axônio e bainha de mielina), separado do 

seu centro trófico sofrem degeneração, e paralelo a isso as CSs proliferam formando 

colunas celulares compactas servindo de guia para os axônios que vão crescer 

durante a fase de regeneração, já o segmento proximal do axônio cresce e se 

ramifica formando vários filamentos que progridem para as CSs. Quando o 

segmento distal é perdido como ocorre no caso de uma amputação de um membro, 

as fibras crescem ao acaso (Junqueira e Carneiro 2013 e Makwanaz M). O 

segmento distal degenera totalmente e acaba por ser reabsorvido, enquanto o 

segmento proximal, por manter contato com o corpo celular, que é o centro trófico, é 

amiudamente regenerado. (Bezerra 2016) 

 As células gliais de Schwann normalmente mielinizam os axônios de maior 

calibre, mas sofrem uma transformação em seu estado de dar suporte ao 

crescimento após lesões do nervo periférico, as CS são necessárias para a 

regeneração nervosa e contrastam com os oligodendrócitos análogos que 

mielinizam os axônios centrais, mas não suportam a sua regeneração. A 

recuperação funcional após lesões nervosas é frequentemente pobre, especialmente 

para as lesões proximais que necessitam que os axônios regeneradores cresçam 

sobre longas distâncias para reinervar alvos desnervados, mesmo com capacidade 

da CS, para apoiar a recuperação funcional nervosa (Gordon, 2015). 

Abe et al. (2001) e Hall (2001) julgam que os fatores neurotróficos sejam a 

chave para a regularização e modulação da sobrevivência neuronal, de acordo com 

esses autores, as CSs produzem vários tipos de fatores tróficos e receptores, 

incluindo neurotrofinas, CNTF, fator de transformação do crescimento (TGF),fator de 

crescimento fibroblástico básico (BFGF) e fator neurotrófico derivado de uma linha 
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de células da glia (GDNF), os quais atuam via receptor de membrana, cooperam 

para a regeneração axonal. 

 

3.3  FATORES DE CRESCIMENTO 

 

Fatores neurotróficos são polipeptídios que auxiliam no processo regenerativo 

do sistema nervoso periférico (SNP), são liberados e atuam conjuntamente após 

uma lesão neural periférica com o escopo de incitar a regeneração neural. Englobam 

o fator de crescimento do nervo (NGF), o fator neutrófico derivado do cérebro 

(BDNF), a neurotrofina-3 (NT-3), fatores de crescimento da insulina (IGF-1 e IGF-2) 

e o fator de crescimento fibroblástico 2 (FGF-2). Estes fatores neurotróficos são 

importantes para o desenvolvimento e sobrevivência dos neurônios sensitivos, 

motores, simpáticos do SNP e neurônios colinérgicos presentes no SNC (Lucena, 

2014).  

Essas substâncias mantêm e regulam função do neurônio, configurando 

propostas para tornar mais eficiente a regeneração de nervos periféricos após a 

lesão, proporcionando seu crescimento e sobrevivência e prevenindo a apoptose 

celular, favorecendo através dos seus efeitos uma atuação diretamente sobreo 

metabolismo celular (Martins et al., 2005). 

As células tronco mesenquimais derivadas da medula óssea (CTMO) podem 

influenciar positivamente a regeneração de nervos periféricos não somente através 

da liberação direta de fatores neurotróficos, como também pela modulação indireta 

do comportamento das CSs. Essas células são capazes de se diferenciar em 

linhagens celulares de origem mesodermal. Não são poucas as pesquisas sobre 

transplante de CTMO que têm relatado que essas células também demostram 

capacidade de diferenciação neuronal in vitro, o que torna possível a sua utilização 

no reparo de nervo periférico (sebben , Lichtenfels M, Silva. 2001). 

De acordo com estudos de Caddick et al. (2006) e Mahay et al. (2008) as 

células tronco diferenciadas in vitro apresentam características fenotípicas 

bioquímicas e funcionais semelhantes às CSs. 

A regeneração nervosa periférica é dependente de IGFs solúveis, e a 

expressão do gene IGF, que pode prover suporte generalizado para a elongação 

axonal, é aumentada nos nervos durante a regeneração. Estas características são 

evidenciadas através do significativo aumento de mRNAS de IGF-1 e IGF-2 em 
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nervos lesionados. A expressão temporal e espacial dos genes de IGF-1 e IGF-2 em 

nervo ciático de rato após lesão, mostrou que esses genes são regulados por sinais 

independentes, provavelmente executando diferentes papéis durante a regeneração 

nervosa, reforçando a hipótese de que o IGF-1(Figura 1) contribui para o brotamento 

inicial e a subsequente elongação dos axônios nos nervos. Contudo, o IGF-2, 

especialmente no nervo distal, melhora a regeneração de certos axônios em ramos 

neuromusculares de nervos, dando suporte à regeneração de axônios em neurônios 

motores. O aumento moderado no mRNA de IGF-1 foi associado à proliferação de 

CS (Sebbem et al, 2011).  

 

Figura 1: Fórmula estrutural do IGF 

Fonte: http://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/sigma/p0113?lang=pt&region=BR 

 

3.4  CÉLULAS TRONCO 

 

Células tronco podem ser definidas como células com grande capacidade de 

proliferação e auto renovação, capacidade de responder a estímulos externos e dar 

origem à diferentes linhagens celulares mais especializadas originando assim os 

variados grupos de tecidos do corpo humano (Rosales 2015). Teoricamente, estas 

células podem ser multiplicadas no laboratório e induzidas a formar tipos celulares 

específicos que, quando transplantados, regenerariam o órgão (Pereira, 2008). 

Vários tipos de células tronco têm sido identificados no embrião, no feto e no tecido 

adulto. As células tronco embrionárias são derivadas do blastocisto e são 

consideradas totipotentes, ou seja, apresentam a capacidade de originar mais de 

250 tipos diferentes de linhagens celulares. As células tronco fetais representam as 

células progenitores originárias de órgãos fetais em desenvolvimento. O uso de 

células tronco fetais ou embrionárias origina sérias questões biológicas, éticas e 
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legais limitando a sua utilização na pesquisa clínica. Células tronco adultas ou 

somáticas são responsáveis pelo reabastecimento tecidual ao longo da vida e estão 

presentes na maioria dos tecidos, tais como, o sangue, a pele, o fígado, o coração e 

o cérebro (Haas 2005). 

Nos estudos de Woodobury et al., 2000 observou-se indicações que MSC  de 

ratos e humanos tem a capacidade de se diferenciar em células derivadas 

especificamente em neurônios, podendo ser úteis no tratamento de uma grande 

diversidade de doenças neurológicas, oferecendo vantagens sobre outras células 

tronco. As células da medula óssea são facilmente acessíveis, superando os riscos 

de células estaminais neurais do cérebro. Além disso, as MSCs crescem no meio de 

cultura, diferenciam-se em neurônios exclusivamente com o protocolo simples. 

Em teoria, as CT podem ser multiplicadas, pois apresentam grande 

capacidade de proliferação e autor renovação, e podem ser induzidas em laboratório 

com o objetivo de formar tipos celulares específicos. Assim, podem ser utilizadas na 

regeneração de tecidos, na chamada terapia celular (Pereira, 2008). 

No entanto, para usufruto das CTs embrionárias como fonte de tecidos para 

transplantes, é necessário ainda no laboratório dirigir a sua diferenciação nos tipos 

celulares desejados. Nos quase 30 anos de pesquisas com CTs embrionárias, 

descobriu-se como no laboratório cultiva-las e diferencia-las em células da medula 

óssea, do músculo cardíaco, em neurônios, entre outras. (Downing 2004)  

As CTs adultas que conhecemos a mais tempo são as CTs hematopoiéticas 

da medula óssea, que dão origem a todos os tipos de células que compõe o sangue. 

Além da medula óssea, outras fontes de CTs adultas vêm sendo identificadas, entre 

elas o sangue do cordão umbilical e da placenta (SCUP), gordura, polpa do dente e 

a veia do cordão umbilical. Por enquanto, o SCUP é a única fonte alternativa de CTs 

adultas cujo uso clínico já está consolidado para aquelas doenças tradicionalmente 

tratadas por transplante de medula óssea (Rubinstein et al., 2001) 

É notório o valor das pesquisas brasileiras, podem-se destacar como marcos 

avanços ocorridos em 2008: a produção da primeira linhagem de células tronco 

embrionárias humanas no Brasil (batizada de BR-1) e a produção da primeira 

linhagem de CT obtidas sem o uso de embriões - CT pluripotentes induzidas (ou 

células iPS - do inglês Induced pluripotent stem cells) (Leite, 2009). 
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4 OBJETIVOS 

 

4.1 .OBJETIVOS GERAIS 

Analisar o processo de regeneração no nervo facial na presença do IGF-1 e 

CTs 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Avaliar a modulação promovida pelas células tronco mesenquimais e o IGF-1 

nos seguintes parâmetros : 

 Analisar a recuperação da mímica de ratos com lesão por esmagamento do 

nervo facial na altura do seu tronco principal, tratados com inoculação de células 

tronco mesenquimais, e  IGF-1. 

  Marcação da imunorreatividade do GAP-43 através da imunohistoquímica no 

núcleo motor do nervo facial no tronco encefálico.  

 

5 HIPÓTESES 

 

1) A associação do IGF-1, com a inoculação de células tronco mesenquimais 

potencializa a regeneração de fibras no local da lesão;  

2) A presença das células tronco mesenquimais e IGF influencia na 

recuperação motora, no trofismo e na plasticidade neuronal e abrirá novas 

perspectivas à análise do papel do IGF em lesões do tecido nervoso, bem 

como a influência do IGF nos tratamentos experimentais propostos para a 

lesão periférica, em particular aqueles que se utilizam de fatores de 

crescimento;  

 

6  METODOLOGIA 

 

6.1 DESENHO EXPERIMENTAL  

 

Ratos Wistar machos de aproximadamente 300 gramas foram utilizados sob 

aprovação da Comissão de Ética em Animal (CEEA) de acordo com princípios éticos 

adotados pela Sociedade Brasileira de Ciência em Animais de Laboratório (SBCAL) 

e de acordo com a lei n° 11.794, Lei Arouca, número do parecer número 001/2016. 
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Os animais foram obtidos do biotério da Universidade do Estado do Rio Grande do 

Norte - UERN. Em seis animais foram coletadas células tronco mesenquimais e em 

14 foram feitas lesões em nervo facial.  

Estes foram divididos aleatoriamente em grupos e receberam lesão por 

esmagamento do nervo facial, sendo sete animais submetidos a lesão do nervo 

facial e inoculação de IGF, e 7 animais submetidos a lesão do nervo facial e 

inoculação de CT associado ao IGF. Após a cirurgia, os animais foram mantidos e 

acompanhados por 90 dias em estante com temperatura e fluxo bacteriológico 

adequados, com ciclo de 12 horas claro – 12 horas escuro. Alojados em gaiolas, 

tiveram livre acesso à água e alimento. Ao término deste período os animais foram 

eutanasiados.  

No período de acompanhamento, os ratos receberam antibioticoterapia 

preventiva com ceftriaxona, 40 mg/kg/dia, por via intramuscular durante 10 dias do 

período pós-cirúrgico nos membros posteriores, conforme Figura 2. 

 

Figura 2 Administração de antibióticoterapia preventiva pós-cirurgia. 

 

Os animais foram submetidos aos testes de função motora facial espontânea 

para observação do movimento de vibrissas, diâmetro da abertura ocular, reflexo 

das vibrissas ao toque, resistência da pálpebra superior ao levantamento e 

observação do fechamento ocular dos animais, sendo esta avaliação realizada três 

vezes por semana, durante três meses. 
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6.2  PROCEDIMENTO CIRÚRGICO  

 

Os animais foram anestesiados com Cloridrato de Cetamina a 10% 

(0,1mL/100gr) e Xilazina a 2% (0,01mL/100gr) (Agener União, Brasil) por via 

intraperitoneal e com Isoflurano (Isoforine®, Critália, Brasil) por via inalatória até o 

término da cirurgia. A seguir, foram submetidos à tricotomia retroauricular direita 

(Faria et al., 2006). Os passos seguintes foram seguidos: incisão vertical 

retroauricular interessando pele (Figura 3), tela subcutânea e músculo platisma; 

dissecação romba e identificação da margem tendinosa do músculo clavotrapeziano, 

do tronco e bifurcação do nervo facial direito e da veia jugular externa; 

esmagamento do nervo facial com pinça Kelly número 14, no segmento extra 

temporal, antes da bifurcação.; fechamento da pele e tela subcutânea em pontos 

separados com nylon 4.0.(Figura 4)  

 

 

Figura 3. Local da incisão. 
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Figura 4. Fechamento da pele e tela subcutânea. 

 

6.3  OBTENÇÃO DE CT MENSEQUIMAIS  

 

As Células Tronco mesenquimais foram coletadas da medula óssea de dois 

ratos Wistar com seis meses de vida. Os animais foram eutanasiados com uma 

excessiva dose de anestésicos (Xilasina e Quetamina da Agener União®), onde a 

dose foi calculada de acordo com o peso do animal. Os fêmures e tíbias foram 

retirados em condições assépticas, evitando assim a ocorrência de contaminação 

das CTs. Os ossos recém-dissecados foram mantidos em um tubo cônico com PBS 

(pH 7.4) até que foi feita a remoção de toda porção de tecido muscular aderido aos 

ossos. Sob fluxo laminar e em meio estéril, as epífises dos ossos coletados foram 

cortadas expondo-se a medula óssea, em seguida, utilizando-se uma seringa de 1ml 

(seringa de 26-gauge), a medula foi extraída através da inserção no canal medular e 

posterior lavagem do canal utilizando 1ml de meio de cultura sob pressão, em uma 

placa para cultura com 60mm foram preparadas com meio de cultura celular.  

As células obtidas da medula óssea foram semeadas em placas de petri de 

60 mm para cultura celular contendo 5 mL de meio DMEM suplementado com 10% 

de soro fetal bovino (SFB) e cultivadas em uma estufa com atmosfera de 5% de 

CO2 a 37°C.   

A microscopia de luz invertida com contraste de fases foi utilizada para 

observação da adesão celular no fundo das placas. Para possibilitar um suprimento 

nutricional adequado, eliminar células hematopoiéticas e desprendidas bem como 
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possibilitar uma adequada adesão celular no fundo das placas, o meio de cultura foi 

trocado a cada três 24 horas  

O meio de cultura foi o Knockout DMEM low (Dulbecco`s modified Eagle`s 

medium), suplementado com 10% de soro bovino fetal e 10U/mL de penicilina G, 

10ug/mL de estreptomicina e 25ug/mL de anfotericina B, todos obtidos da GIBCO 

Invitrogen Corporation®. As CTs mesenquimais foram coletadas da medula óssea 

dos fêmures e tíbias de seis ratos pela inserção de uma seringa de 26-gauge na 

cavidade do osso, lavando-a com 10 mL de Knock-out DMEM low.  

No primeiro subcultivo, ao atingir 70 – 90% de confluência, o meio básico foi 

removido através de bomba de sucção e foi adicionado às placas 2 mL de 

tripsina/EDTA (0,25% de tripsina contendo 1 mM de EDTA – Cutilab/Brasil). A 

suspensão celular foi colocada em tubo cônico tipo Falcon com o mesmo volume de 

meio alfa – MEM suplementado com 20% de FBS, com o objetivo de inativar a 

tripsina. A suspensão foi centrifugada a 1200 rpm durante dez minutos, após o 

sobrenadante foi desprezado e as células foram ressuspendidas em 1 mL. Alíquotas 

dessa suspensão foram obtidas para a contagem do número de células em câmera 

de Neubauer.  

 Foram depositadas em 18 placas P60, que foram cultivadas em três períodos 

de tempo: 24, 48 e 72 horas, sendo 6 placas em cada intervalo de tempo. Com este 

procedimento foi possível avaliar a aderência e proliferação das células tronco 

mesenquimais da medula óssea, estabelecendo-se uma curva de crescimento 

celular nos dois grupos.  

Decorridos os intervalos de tempo do estudo, as células foram tripsinizadas e 

em seguida o número de células e a viabilidade celular foram analisados com o uso 

do corante Azul de Tripan. A alíquota retirada para contagem celular foi somada ao 

mesmo volume de Azul de Tripan e então se realizou a contagem de células viáveis 

e não viáveis. As células vitais expulsam o corante do seu citoplasma e não são 

coradas, ao contrário das células não vitais nas quais o corante permanece no 

interior da célula sendo então coradas por solução de azul de trypan. O número de 

células colhidas de cada placa foi obtido pela contagem de células viáveis através 

do uso de hemocitômetro e o método da exclusão de células não viáveis coradas 

pelo azul de trypan, seguindo as recomendações de Freshney (FRESHNEY et al, 

2001). Para o cálculo do número de células, foi utilizada a seguinte equação 

matemática: NC x D x 104 / # Q [1], onde NC = número de células vitais contadas, D 
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= diluição da amostra (104) e #Q = número de quadrados do hemocitômetro usados 

para a contagem das células. Finalmente, o percentual de viabilidade da população 

celular foi obtido dividindo-se o número total de células viáveis pelo número total de 

células e o resultado, multiplicado por 100.  

 

6.4  INOCULAÇÃO DE IGF NA PRESENÇA DE CT NO NERVO FACIAL  

 

Para a inoculação do fator neurotrófico, foi utilizada uma seringa de Hamilton 

de calibre 25 à taxa de 10ml/min. Após a injeção, a seringa foi mantida no lugar por 

um minuto para permitir a dispersão celular (Figura 5). As CTs suplementadas com 

IGF-1 foram inoculadas diretamente no nervo, facilitando assim a absorção.  

 

 

Figura 5. Local de inoculação de CT. 

 

6.5  COMPORTAMENTO DA FUNÇÃO MOTORA FACIAL  

 

Nos dias destinados à observação clínica, os animais foram submetidos à 

observação da função motora facial (movimento de vibrissas, diâmetro da abertura 

ocular, reflexo das vibrissas ao toque, resistência da pálpebra superior ao 

levantamento e observação do fechamento ocular dos animais) espontânea para 

observação do movimento das vibrissas, comparando o lado lesado ao lado não-

lesado durante o movimento típico do rato ao explorar o ambiente. Levando-se em 
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conta o posicionamento, amplitude e a frequência do movimento das vibrissas, foi 

dado um valor numérico conforme escala do (Faria et al., 2006). 

Nestes mesmos dias, foi observado também o fechamento ocular dos animais 

mediante estímulo de jato de ar, produzido pela compressão rápida do êmbolo de 

uma seringa de 20 mL direcionado contra cada globo ocular. Aqui, não foi 

comparado o lado lesado ao lado não-lesado, já que o posicionamento lateralizado 

dos globos oculares nestes animais não permite o estímulo bilateral simultâneo. 

Levando-se em conta o fechamento da rima ocular, foi dado um valor numérico 

conforme a escala do (Faria et al., 2006). Estas análises foram realizadas 48, 72h e 

semanalmente depois da cirurgia até o sacrifício dos animais.  

 

6.6 EUTANASIA DOS ANIMAIS E SECÇÃO DO MATERIAL  

 

 Decorridos noventa dias após a cirurgia, os animais foram eutanasiados 

através de excesso de medicamento (xilazina e quetamina), segmentos do nervo 

facial adjacentes à lesão foram rapidamente removidos e posteriormente fixados na 

solução fixadora por 90 minutos e lavadas em uma solução de sacarose 10% 

dissolvida em tampão fosfato por 48 horas.  

Os segmentos dos nervos faciais, contendo os enxertos, foram reduzidos a 1 

cm, congelados com gelo seco (-45oC). Os cortes foram montados em lâminas 

gelatinizadas e processados para a imunohistoquímica. Um último corte seriado 

também foi armazenado em solução tampão de sacarose à 30% para a obtenção de 

imagens através de microscopia eletrônica de varredura.   

 

Em sequência os animais foram decapitados e suas cabeças foram 

mergulhadas em etanol 70%. Seus encéfalos foram removidos e colocados em uma 

placa de vidro de 100mm de diâmetro (Corning, EUA) contendo 10mL de solução 

estéril e gelada em pH 7,4, consistindo de: 120mM NaCl, 5mM KCl, 1,2mM KH2PO4, 

1,2mM MgSO4, 25mM NaHCO3, 10mM Hepes, 13mM de glicose. As meninges e os 

vasos sanguíneos foram cuidadosamente retirados com o auxílio de instrumentos 

microcirúrgicos específicos (Roboz Surgica EUA) em um microscópio de dissecação 

(DF Vasconcelos, Brasil). O tronco encefálico foi identificado usando o mesmo 

critério de KIVELL e colaboradores (KIVELL et al., 2001).  
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Em seguida, o tronco encefálico dos animais foi colocado nas placas de vidro 

de 100mm com a mesma solução estéril descrita acima. A região correspondente a 

emergência nervo facial á nível da ponte foi identificada e extraída no formato de 

bloco em seguida submetida à emblocamento para submissão do seccionamento 

(Choi et al., 2001; Kivell et al., 2001). A Figura 6 mostra o armazenamento do NF e o 

seguimento do mesmo. 

 

 

 

Figura 6. Armazenamento da região correspondente à emergência do nervo facial e seguimento do 

mesmo. 

 

6.7  MARCAÇÃO IMUNOHISTOQUÍMICA  

 

O método imunohistoquímico foi realizado de acordo com Humpel e 

colaboradores (Humpel et al., 1994). Com um início aleatório, as secções das 

regiões estudadas foram amostradas sistematicamente. Foram submetidas à análise 

imunohistoquímica microdensitométrica da seguinte forma. Lâminas com as secções 

do Nervo Facial referentes ao epicentro e núcleo facial foram imersas em placa de 

Petri embebidas tampão fosfato 0,1M, onde as lâminas permaneceram por 5 

minutos. As secções foram lavadas 3 vezes de 5 minutos em tampão fosfato 0,1M 

acrescido de triton X-100 a 0,5%. Em seguida, as secções foram mantidas em soro 

fetal bovino 10% diluído em tampão fosfato mais Triton X-100 a 0,5% por 30 

minutos. Sequencialmente, os tecidos foram incubados por 24 horas (anticorpo 

primário) mantidos em uma temperatura de 20ºC com um dos marcadores 

imunohistoquímicos conforme protocolo: tronco encefálico (núcleo do nervo facial), 

proteína associada ao crescimento-43 (GAP-43) feito em camundongo (Abcam) para 

identificação do brotamento axonal na concentração 1:2600;  
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O sistema da imunoperoxidase indireta empregando a avidina-biotina (ABC) 

(Hsu et al., 1981) (Vectastain, EUA) foi usado com a 3-3’-diaminobenzidina 

tetrahidrocloreto (DAB, Sigma) como cromógeno. Depois de lavadas em tampão 

fosfato, as secções foram incubadas com imunoglobulinas biotiniladas (Vector, EUA, 

diluído 1:200) por uma hora. Essas imunoglobulinas foram obtidas de ovelha e 

produzidas contra as proteínas de animais dos quais foram obtidos os anticorpos 

primários. Os anticorpos foram diluídos em tampão fosfato contendo 0,5% Triton X-

100. A avidina e uma peroxidase biotinilada serão introduzidas (Vectastain, Vector, 

EUA; ambas diluídas 1:100) numa terceira incubação durante 45 minutos. A reação 

foi completada com 0,03% de DAB (Sigma) como cromógeno e H2O2 (Sigma) 

durante 10 minutos. Os procedimentos imunohistoquímicos foram uniformizados. 

Assim, foi considerado o ponto de saturação do DAB, a diluição do anticorpo 

primário longe da saturação e um tempo de incubação ajustado de tal modo que os 

elementos mais escuros das secções estejam inferiores a saturação (Zoli et al, 

1990).  

Após o término da bateria da imunohistoquímica foi removido o esmalte das 

lâminas e, as mesmas foram expostas a secagem por 1 hora. Em seguida, foi 

realizada a desidratação do tecido para evidenciação da imunoreatividade. Em 

seguida foi adicionado entellan sobre as secções e colado a lamínula. 

 

6.8  ANÁLISE QUANTITATIVA ESTEREOLÓGICA  

 

Foram amostradas as secções do epicentro nos enxertos no nervo facial e de 

seus núcleos dos dois grupos de animais. As séries de secções imunomarcadas 

para GAP-43 feito em camundongo (Abcam) para identificação do brotamento 

axonal na concentração 1:2600 foram examinadas ao microscópio óptico (Olympus 

BX41) em campo claro. As contagens e medidas foram feitas usando o software 

Image J. Imagens digitais foram obtidas de secções representativas usando uma 

videocâmara digital (Nikon DXM1200). As imagens foram analisadas, corrigidas 

minimamente para brilho e contraste, e montadas usando o software Adobe 

Photoshop® 7.0. Os resultados foram documentados em fotomicrografias e gráficos.  

Uma objetiva de imersão de aumento 40x com uma abertura de 1.4 foi 

utilizada para a contagem dos perfis imunorreativos.  
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6.9 ANÁLISE DOS DADOS  

 

O banco de dados da pesquisa foi construído na plataforma do software 

SPSS® (Statistical Package for Social Sciences) versão 22.0, com posterior 

verificação de consistência da digitação. Após a estruturação final do banco de 

dados, foi realizada inicialmente uma análise descritiva de todos os dados.  

Para determinar os níveis de significância dos efeitos dos tratamentos 

efetuados ao nervo facial, os dados foram submetidos aos testes de análise de 

variância ANOVA bifatorial com medidas repetidas e ANOVA com teste de Turkey e 

Bonferone. 

Os dados foram analisados no SPSS e foi adotado o teste t de Student para 

medidas independentes e teste de leve e para verificar igual de variância entre os 

grupos. Aceitou-se um p < 0,05 como resultado estatisticamente significativo. 

 

7 RESULTADOS 

 

7.1 RESULTADOS COMPORTAMENTAIS. 

 

A Tabela 1 mostra que o grupo CTs + IGF apresentou média estatisticamente 

superior que o grupo IGF em movimentos de vibrissas, reflexo ao toque e para 

fechamento ocular.  

A Erro! Fonte de referência não encontrada. mostra que os grupos IGF e 

Ts+ IGF apresentam maior diferença de movimento vibrissas nos primeiros dias de 

observação, constando-se que o grupo de CTs + IGF uma maior movimentação. 

Essa diferença diminui com o aumento dos dias à medida que os movimentos 

aumentam.  

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

Tabela 1. Comparação entre os dois grupos experimentais 

 
N Média 

Desvio 
padrão 

p-valor 

Movimentos vibrissas *      
IGF 279 3,77 1,61 

<0,01 
CTs + IGF 281 4,09 1,25 

Abertura ocular      
IGF 279 2,58 1,03 

0,59 
CTs + IGF 281 2,52 1,04 

Reflexo ao toque     
IGF 279 2,38 0,84 

0,05 
CTs + IGF 281 4,10 0,77 

Fechamento ocular *     
IGF 279 3,82 1,39 

< 0,01 
CTs + IGF 281 4,10 1,11 

Levantamento da pálpebra *     
IGF 279 2,81 0,98 

0,24 
CTs + IGF 281 2,90 0,90 

* Igualdade de variância não assumida (Teste de Levene) 

 

 

Figura 7. Comportamento dos movimentos de vibrissas em função do tempo para cada grupo 

experimental. 

A Figura 8 mostra que para os dois grupos experimentais a abertura ocular 

diminui com os dias de observação. Na maioria dos dias o grupo CTs + IGF esteve 

com menor média de abertura ocular, com exceção entre os dias 11 e 15 onde o 

grupo apresentou maior média.  
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Figura 8. Comportamento da abertura ocular em função do tempo para cada grupo experimental. 

 

A Figura 9 mostra que o grupo CTs + IGF esteve, na maioria dos dias de 

observação, acima do grupo de IGF, no que se refere ao reflexo ao toque. 

 

 

Figura 9. Comportamento do reflexo ao toque em função do tempo para cada grupo experimental 

 

A Figura 10 mostra que o grupo CTs + IGF apresentou maior média de 

fechamento ocular para todos os dias de observação, com exceção para os últimos 

3 dias, onde as curvas que representam o fechamento ocular se sobrepuseram.  
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Figura 10. Comportamento do fechamento ocular 

 

A Figura 11 mostra que o grupo CTs + IGF apresentou maior média de 

fechamento ocular para quase todos os dias de observação. 

 

 

Figura 11 Comportamento do levantamento palpebral para cada grupo experimental. 

 

7.2 RESULTADO IMUNOHISTOQUIMICA. 

 

7.2.1 Análise dos dados 

Os dados foram analisados no SPSS® (Statistical Product and Solutions). As 

comparações do número de células entre IGF e IGF + CT foram realizadas com 
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testes t de Student e gráficos de barras. Aceitou-se como estatisticamente 

significativo um valor de p < 0,05.  

 

7.2.2 Resultados 

A Tabela 2 mostra que mesmo o grupo IGF + CT apresentando maior média 

de número de células (M = 22,00) essa diferença não esteve dentro do que se 

considera como estatisticamente significativo para este estudo. 

 

Tabela 2 Comparação dos números de células entre os grupos experimentais 

Grupo 

experimental 
N Média 

Desvio 

padrão 

Sig. 

(bicaudal) 

Intervalo de 

confiança de 95% da 

diferença 

Limite 

inferior 

Limite 

superior 

IGF 10 13,80 11,53 
0,065 -16,97 0,57 

IGF + CT 8 22,00 5,04 

Nota: Teste de Levene para igualdade de variância (F = 8,39) = 0,01 (igualdade não assumida) 

A Tabela 3 mostra que houve diferença estatisticamente significativa de 

médias de número de células entre os grupos experimentais (p = 0,025), com o 

grupo IGF + CT expondo maior média, quando comparado ao grupo de IGF 

 

Tabela 3 Comparação dos números de células entre os grupos experimentais 

Grupo 

experimento 
N Média 

Desvio 

padrão 

Sig. 

(bicaudal) 

Intervalo de 

confiança de 95% da 

diferença 

Limite 

inferior 

Limite 

superior 

IGF 10 9,30 5,10 
0,025 -11,28 -0,87 

IGF + CT 8 15,37 5,26 

Nota: Teste de Levene para igualdade de variância (F = 0,96) = 0,76 (igualdade assumida) 

 

A Figura 12 mostra a representação o núcleo  NF e o reconhecimento com 

aumento de 4x,10x que demarcou o lado direito e esquerdo e 40x que demarcou o 

lado direito e esquerdo. 

A Tabela 4 mostra que, para o grupo de IGF, o lado direito apresentou maior 

média de células, porém não houve diferença estatisticamente significativa para esta 

diferença. 
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Tabela 4 Comparação dos números de células entre os lados experimentais, para o grupo de IGF. 

Lados operados  

 

N Média 
Desvio 

padrão 

Sig. 

(bicaudal) 

Intervalo de 

confiança de 95% da 

diferença 

 Limite 

inferior 

Limite 

superior 

Direito  10 13,80 11,53 
0,28 -4,15 13,15 

Esquerdo  10 9,30 5,10 

Nota: Teste de Levene para igualdade de variância (F = 9,66) = 0,006 (igualdade não assumida) 

 

A Tabela 5 mostra que, para o grupo IGF + CT, o lado direito apresentou 

significativamente (p = 0,022) maior média se comparado ao lado esquerdo. 
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A B 

C D 

E F 

Figura 12 Localização do núcleo do Nervo Facial (Painel A); Células imunorreativas ao GAP-43 no núcleo 
na ponte do Grupo IGF: Painéis B (4X); C e D (10X); E e F (40X). 
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Tabela 5 Comparação dos números de células entre os lados experimentais, para o grupo IGF+CT. 

Lados operados N Média 
Desvio 

padrão 

Sig. 

(bicaudal) 

Intervalo de 

 confiança de 95% da 

diferença 

Limite 

inferior 

Limite 

superior 

Direito 8 22,00 5,04 
0,022 1,10 12,15 

Esquerdo 8 15,37 5,26 

Nota: Teste de Levene para igualdade de variância (F = 0,03) = 0,86 (igualdade assumida) 

A Figura 13 mostra que nos dois lados o grupo IGF + CT teve maior numero 

de células se comparado ao grupo IGF. 

 

 

Figura 13 Comparação do número de células entre os lados operados, estratificado em função dos 
grupos experimentais. 

A Figura 14 mostra que nos grupos experimentais o lado direito apresentou 

maior número de células se comparado ao lado esquerdo. 
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Figura 14 Comparação do número de células entre os grupos experimentais, estratificado em função 
dos lados operados. 

 

8  DISCUSSÃO  

 

Há evidências clínicas apontam as CTMO como um tratamento eficaz no 

reparo de nervo periférico, analogamente, o IGF-1 também auxilia na regeneração 

de nervos. O IGF-1 está presente em vários estágios do desenvolvimento do 

sistema nervoso periférico, exercendo uma grande variedade de funções, dentre 

elas a promoção da regeneração dos axônios sensitivos e motores (Nakae 2001 e 

Rosenzweig 2004). As CTMO podem influenciar positivamente a regeneração de 

nervos periféricos não somente através da liberação direta de fatores neurotróficos, 

como também pela modulação indireta do comportamento das CS (Wang, 2009 e 

Woodbury, 2000). 

As células tronco mesenquimais (CTM) através de seu potencial de 

diferenciação em vários tipos celulares, apresentam a habilidade de secretar 

moléculas bioativas e, assim, exercer múltiplos efeitos biológicos, tais como indução 

da regeneração de tecidos lesionados, redução de fibrose e modulação do sistema 

imune. A superexpressão dos fatores de crescimento IGF-1, conhecidos por seus 

efeitos sobre os processos de imunomodulação, sobrevivência celular e reparo 

tecidual, pode ampliar as ações terapêuticas das CTM (Gonçalves, 2015). A 

utilização de células tronco no reparo da lesão do nervo periférico tem melhorado a 

regeneração axonal e reconhecimento funcional (Dezawa et al.,2001) 
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No presente estudo foram divididos dois grupos de forma aleatória, um dos 

grupos recebeu a inoculação somente com Fator Crescimento Semelhante à 

Insulina(IGF), enquanto no outro a inoculação se deu com o IGF associado de 

Células Tronco Mesenquimais (CTM)., demostrando que grupo que associou CTs + 

IGF apresentou média estatisticamente superior em comparação com grupo que 

utilizou apenas o IGF para as variáveis: movimentos de vibrissas, Reflexo ao toque e 

para fechamento ocular, observado na Tabela 1. A associação de fatores de 

crescimento com CTM atuando como potencializador dos seus efeitos terapêuticos 

ressaltado no parágrafo supracitado, entram em consonância com resultado 

encontrado neste estudo. 

Estudos pré-clínicos demonstraram que o IGF-1 está envolvido no aumento 

da massa muscular e da força, reduzindo a degeneração, inibindo o processo 

inflamatório prolongado e aumentando o potencial de proliferação das células 

satélites. (Song 2013) 

Martins et al(2013) afirmam que o aumento dos níveis do fator de IGF-1 no 

músculo esquelético melhora a regeneração após lesão miotoxica e enquanto a 

administração de IGF-1 tem potencial para acelerar a cicatrização após o trauma, 

otimizando seu método de entrega e evitando potenciais efeitos colaterais  

Nos estudos de Li e colaboradores (2007) demostrou que o IGF-1, assim 

como o fator Estimulador de colônias granulocitária (G-CSF), aumenta a resposta 

migratória de células tronco mesenquimais, através do aumento da expressão do 

receptor de Fator derivado de células estromal (SDF-1), C-X-C receptor de 

quimiocase tipo 4 (CXCR4). 

De acordo com Sebben; Lichtenfels e Silva, (2001) o IGF auxilia na 

regeneração de nervos. Este fator de crescimento estar presente em vários estágios 

do desenvolvimento do sistema nervoso periférico desempenhando uma grande 

variedade de funções, dentre elas a promoção da regeneração dos axônios 

sensitivos e motores. Evidências sugerem que níveis elevados de IGF em músculo 

desnervado podem estimular a regeneração com brotamento do nervo. A expressão 

de IGF-1 é também induzida em resposta a processos proinflamatórios mediados 

pela resposta à cicatrização de feridas para inflamação ou lesão (Yakar 2002). 

Em alguns modelos, o principal local de expressão de IGF-1 é em células 

mesenquimais em esta aumenta a deposição de colágeno. (Zimmermann 1993). 
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Na nossa pesquisa os resultados funcionais da motricidade 

(comportamentais), os quais foram melhor evidenciados no grupo que associou IGF 

com CT, se convergem com os resultados apreciados na imunoreatividade para 

GAP-43, de modo que o grupo que fez associação do IGF com CT também revelou 

melhores resultados. Estes resultados obtidos nos remetem a uma melhor 

plasticidade nervosa no grupo que associou IGF mais CT, em comparação com o 

grupo que utilizou só o IGF.  

Segundo Mohammadi et al. Avaliram a regeneração e recuperação funcional 

do nervo periférico, revelando que a associação do IGF-1 administrado com outras 

substancias a exemplo do IOAG (enxerto de artéria intravenosa) teve uma 

recuperação mais rápida na regeneração axonal em comparação com a 

administração isolada do IGF-1.  

Pumberger (2016) afirma que a estimulação de MSCs com fatores de 

crescimento recombinantes IGF-1 e VEGF 165 revelou aumento significativamente 

de seus efeitos parácrinos em células progenitoras musculares.  

Atualmente pesquisas revelam que o IGF-1 apresenta expressivos efeitos no 

que se referem às mudanças adaptativas feitas pelo CNS diante da substituição das 

demandas funcionais (neuroplasticidade), tendo efeitos potentes sobre essa 

neuroplasticidade celular. (DYER 2016). 

Um processo pelo qual IGF-1 pode exercer efeito potente na 

neuroplasticidade é através da alteração de equilíbrio de excitação e inibição no 

sistema nervoso. Um fator que pode ser responsável por isso é o aumento da 

eficácia das sinapses glutamatérgicas é o MEF2 Família de fatores de transcrição, 

implicada na regulação das ações neuroplásticas do IGF-1 (Murillo-cuesta et al., 

2011). 

O fator de crescimento similar a insulina IGF-1é um potente potencializador 

da regeneração tecidual e sua sobre expressão na lesão muscular leva à resolução 

acelerada da fase inflamatória. A modulação da resposta inflamatória no dano ou 

doença muscular representa uma abordagem terapêutica promissora (Tonkin, 2015). 

Pesquisas apontam a hipótese de que o polietileno glico (PEG-IGF-1) é mais eficaz 

do que o rhIGF-1 ao acelerar a regeneração precoce das fibras e melhorar a função 

muscular após lesão, destacando seu potencial terapêutico para patologias 

musculares. (Martins 2013). 
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Recentemente o Zhao et al (2016) mostraram que o IGF-1 foi testado para 

melhorar a diferenciação neural de estaminais mesenquimais derivadas do cordão 

umbilical (UC-MSCs), indicando que o IGF-1 poderia melhorar a diferenciação 

neuronal de células UC-MSCs humanos e forneceu uma nova estratégia para 

melhorar a diferenciação de astrócitos de células progenitoras neurais (NPCs) de 

UC-MSCs, demostrando que células podem mostrar comportamentos diferentes sob 

a estimulação do IGF-1. Independentemente da causa da agressão no SNC, o 

reparo do tecido acaba sempre contando com a participação astrocitária em maior 

ou menor grau (Bondan 2013) 

De acordo com os estudos de Nagata et al.(2014) foi relatado que o papel 

esperado do IGF-1 baseia-se nas suas funções miogênicas para aliviar a atrofia 

muscular gradualmente induzida durante um período de desnervação, nos seus 

estudos a eficácia da introdução hidrodinâmica de IGF-1-expressando pDNA no 

músculo esquelético foi demonstrado para o tratamento de ferimento do nervo 

periférico, a Injeção hidrodinâmica de nanomicela de polyplex contendo IGF-1-

expressar o pDNA maximizou o efeito do IGF-1 sem causar qualquer dano aparente. 

Kazanis et al(2014) relataram que após uma um trauma cerebral unilateral e 

penetrante resultam em alterações na presença de neurotrofinas e IGF-1 no local da 

lesão, com duração de até 1 semana. Além disso, a administração pós-lesão do 

IGF-1 inverte em grande parte as consequências do trauma, sugerindo dessa forma 

que o IGF-1 age preservando a homeostase e a fisiologia normal do tecido cerebral 

pós-trauma, apoiando a hipótese de que esse fator de crescimento pode ser usado 

como agente neuroprotetor.  

Na pesquisa de Hollis et al, 2009 afirmam que os padrões de 

desenvolvimento da capacidade de resposta do IGF-1 não são simplesmente 

recapitulados após lesão no adulto potencialmente, devido a mudanças pós-natal 

nos padrões de expressão do receptor de IGF-1, fato esse que ocorre durante o 

desenvolvimento do sistema nervoso onde o IGF-1 promove ao axônio 

corticoespinhal crescimento. Estudos utilizando camundongos demonstrou atividade 

mitogênica de IGF-1 no cérebro em desenvolvimento (Popken et al., 2004). 

O IGF-1 não apenas neutraliza alterações induzidas por lesões em 

neurotrofinas, mas também pode aumentar seus níveis, indicando que esse fator de 

crescimento poderia mediar processos de reparação ou proteção, após trauma 

cerebral. (Kazanis 2014). 
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Vários estudos têm demonstrado que fatores de crescimento podem induzir a 

diferenciação neural de células estaminais mesenquimais. A exemplo do estudo de 

Kang et, 2013, observando a diferenciação neural de células tronco de derivados de 

músculo (MDSCs) após o tratamento fator de crescimento de fibroblastos básico 

(BFGF) e etosuximida, as mesmas foram isoladas a partir do músculo esquelético de 

rato (rMDSCs) e pré-induzidas por cultura com 25 ng / mL, BFGF durante 24 h e 

depois foram transferidos para um meio suplementado com ou sem Metosuximida. 

No estudo de Shi et al. (2009). Foram realizadas as avaliações funcional 

(eletroneuromiografia) e histológica (qualitativa e quantitativa), para chegar a 

conclusão que a combinação do fator neurotrófico, derivado da glia com transplante 

de células tronco neurais, pode melhorar a regeneração no sistema nervoso 

periférico. 

Na perspectiva de se tornar uma opção para tratamento de lesões do nervo 

facial o estudo de Salomane (2012) nos revela melhoras funcionais e histológicas na 

regeneração do ramo mandibular de ratos Wistar nos grupos nos quais foram 

inseridas células multipotentes do estroma mesenquimal. Em comparação com os 

grupos nos quais não foram inseridas essas células mostraram que as mesmas 

realmente auxiliam na regeneração neural. 

Estudos que se dedicaram a elucidar a regeneração do nervo facial (ratos, 

cobaias) evidenciam que a melhora histológica qualitativa é evidente nos grupos que 

utilizaram algum tipo de célula tronco em comparação aos que não usam essas 

células, ocorrendo uma melhora na organização axonal, aumento no número de 

axônios mielinizados assim como um aparente aumento do diâmetro das fibras de 

mielina (Wang et al.,2011; Costa et al., 2012). 

Estudos sobre o efeito da administração sistêmica de IGF-1 durante a 

recuperação neuromuscular em ratos neonatos indicaram que o IGF-1 promove 

recuperação neuronal após lesão por esmagamento e melhora a reinervação 

muscular. A liberação local de IGF-1 após lesão por esmagamento em ratos juvenis 

induz melhora da função sensorial e IGF-1 liberado localmente na lesão otimiza a 

função muscular em ratos. A exposição do músculo glúteo in vivo de ratos adultos 

ou camundongos à IGF2 ou IGF1 exógeno aumenta o brotamento nervoso 

intramuscular, sugerindo que níveis elevados de IGFs em músculos ou paralisados 

possam desencadear reações regenerativas coordenadas (Glazner et al, 1993). 
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9 CONCLUSÕES:  

Evidencia-se que o grupo que recebeu a inoculação do IGF associado a CT  

apresentou melhores resultados nos dados comportamentais aliado a melhores 

resultados também na imunohistoquimica denotando uma maior plasticidade 

nervosa em comparação com o grupo que recebeu só IGF.   . 
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Protocolo de avaliação comportamental dos animais. 

Data da avaliação: 

Animal: 

Avaliador: 

1 – ESCALA DE PONTUAÇÃO PARA OBSERVAÇÃO DO MOVIMENTO 

DE VIBRISSAS.  

Pontuação Movimento das vibrissas  

0 Sem movimento  

1 Tremor leve  

2 Movimentação Efetiva com posicionamento posteriorizado e 
amplitude e frequências inferiores ao contralateral. 

 

3 Movimentação Efetiva com posicionamento semelhante ao 
contralateral, mas com amplitude e frequências inferiores. 

 

4 Movimentação Efetiva com posicionamento e amplitudes 
semelhantes ao contralateral, mas com frequência inferior. 

 

5 Movimentação Efetiva com posicionamento, amplitude e 
frequências semelhantes ao contralateral. 

 

  

2– MEDIÇÃO DA ABERTURA OCULAR. 

Pontuação Abertura ocular  

1 Abertura ocular de 1mm  

2 Abertura ocular de 2mm  

3 Abertura ocular de 3mm  

4 Abertura ocular de 4mm  

5 Abertura ocular de 5mm  

 

3 – ESCALA DE REFLEXO DAS VIBRISSAS AO TOQUE. 

Pontuação Resposta ao toque  

1 Sem resposta ao toque.  

2 Com resposta leve.  

3 Com resposta moderada.  

4 Com resposta normal.  

 

4- ESCALA DE PONTUAÇÃO PARA OBSERVAÇÃO DO FECHAMENTO 

DA RIMA OCULAR. 

Pontuação Fechamento da rima ocular  

0 Sem movimento perceptível.  

1 Contração, mas sem fechamento perceptível da rima 
ocular. 

 

2 Fechamento de até 25% da rima ocular.  

3 Fechamento de 25 a 50% da rima ocular.  

4 Fechamento de 50 a 75% da rima ocular.  

5 Fechamento de 75 a 100 % da rima ocular.  

 

5 – ESCALA AO LEVANTAMENTO DA PALPEBRA SUPERIOR 

PONTUAÇÃO  RESISTÊNCIA AO LEVANTAMENTO  

1 Resistência ausente  

2 Resistência leve  

3 Resistência moderada  
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ANEXO – B 
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