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RESUMO 

O estudo teve como objetivo avaliar o efeito da inoculação de células tronco 

mesenquimais combinado com o Astragalosídeo IV, com o intuito de promover a 

regeneração no nervo craniano facial em ratos, desta forma este nervo foi submetido 

à lesão por esmagamento, permitindo assim o tratamento com solução salina (grupo 

1), células tronco mesenquimais (grupo 2) e células tronco mesenquimais com adição 

de Astragalosídeo IV (grupo 3). Os grupos foram avaliados em relação ao seu 

comportamento durante 90 dias, levando em consideração os 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 contra a resistência. Ao final dos 90 dias os animais foram 

eutanasiados e procedeu com a remoção do tronco encefálico, permitindo a análise 

do núcleo do nervo facial, sendo assim a técnica da imunohistoquímica foi empregada 

utilizando o marcador de diferenciação neural (NeuN) para identificação da 

plasticidade celular no núcleo do nervo facial. A análise estatística demonstrou que os 

grupos 2 e 3 apresentaram resposta de ganho comportamental com menor déficit 

funcional quando comparado ao grupo 1 em certos períodos de análise. Maior número 

de fibras imunorreativas ao NeuN também foram vistas nos grupos tratados quando 

comparado ao controle, sendo que o efeito plástico no núcleo do nervo facial foi 

potencializado pela adição do Astragalosídeo IV. Portanto, observamos que a 

inoculação de células tronco na presença do Astragalosídeo IV pode promover efeito 

regenerativo no nervo facial lesionado. 

 

Palavras-chave: Células tronco Mesenquimais; medula óssea; Astragalosídeo IV; 

regeneração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

The aim of this study was to evaluate the effect of the inoculation of mesenchymal 

stem cells combined with the Astragalosídeo IV, in order to promote regeneration in 

the facial cranial nerve in rats, in this way the nerve was subjected to crushing injury, 

thus allowing treatment with saline solution (group 1), mesenchymal stem cells (group 

2) and mesenchymal stem cells with addition of Astragaloside IV (group 3). The groups 

were evaluated for their behavior during 90 days, taking into account aspects of 

spontaneous motor function for movement of the vibrissae, ocular closure and flash 

reflex, spontaneous ocular opening, vibrissae reflex to the touch and lifting of the upper 

eyelid against the resistance. At the end of the 90 days, the animals were euthanized 

and the brains were removed, allowing the facial nerve nucleus to be analyzed. 

Therefore, the immunohistochemical technique was used using the neural 

differentiation marker (NeuN) to identify cell plasticity in the nucleus of the facial nerve. 

Statistical analysis showed that groups 2 and 3 presented a behavioral gain response 

with lower functional deficit when compared to group 1 in certain periods of analysis. 

Increased number of NeuN immunoreactive fibers were also seen in the treated groups 

when compared to control, and the plastic effect in the facial nerve nucleus was 

potentiated by the addition of Astragaloside IV. Therefore, we observed that the 

inoculation of stem cells in the presence of Astragaloside IV can promote regenerative 

effect on the injured facial nerve. 

 

Key words: Mesenchymal stem cells; Bone marrow; Astragaloside IV; regeneration. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

Diversas situações do cotidiano podem levar a uma paralisia facial, sendo as 

mais comuns as lesões traumáticas e as lesões inflamatórias. Nas paralisias 

traumáticas podemos destacar como agentes causais principais o traumatismo 

craniano, na maioria das vezes causado por acidentes automobilísticos, e as lesões 

por projéteis de arma de fogo ou ferimentos cortantes, decorrentes da violência 

inserida em nossa sociedade. Já a etiologia das doenças inflamatórias muitas vezes 

não é esclarecida, levando em alguns casos a um tratamento ineficaz que, por 

consequência, gera a paralisia da hemiface inervada. Todas as formas de paralisia 

facial, independente da causa, geram consequências na vida do indivíduo, 

acarretando sequelas musculares que interferem diretamente na comunicação verbal, 

na mastigação e na expressão facial (Murray, B., 2005; Mory, M.R.; Tessitore, A.; 

Pfeilsticker, L.N.; Couto Junior, E.B.; Paschoal, J.R., 2013).  

Ao nos comunicarmos criamos uma interação com outros indivíduos. Nessa 

perspectiva, expressamos ideias, sentimentos e emoções, podendo influenciar o 

comportamento das pessoas (Silva, L.M.G.; Brasil, V.V.; Guimarães, H.C.Q.C.P.; 

Savonitti, B.H.R.A.; Silva, M.J.P., 2000). A comunicação é uma característica comum 

dos animais, porém, o que difere os seres humanos dos demais seres vivos são os 

aspectos de complexidade da comunicação, os métodos empregados e os 

conhecimentos sobre essa área, os quais extrapolam os limites da mera simbologia. 

Usamos as palavras, escritas e faladas, e é através dos significados destas que 

conseguimos compreender o pensamento do outro. A linguagem não verbal também 

se faz presente em nosso cotidiano, através dos mais diversos meios, como as 

expressões faciais por exemplo (Razvan, C.D., 2014).  

O sétimo par de nervo craniano (NC VII) é o grande responsável pela 

motricidade da hemiface homolateral (Gardner, E.; Gray, D.J.; O’Rahilly, R., 2013). 

Ele desempenha papel na motricidade de músculos cervicais, eferência do reflexo 

estapediano, na sensibilidade de parte da orelha externa, na capacidade gustativa e 

no controle autonômico de glândulas exócrinas (Borin, A.; Toledo, R.N.; Ho, P.L.; 

Testa, J.R.G.; Cruz, O.L.M.; Fukuda, Y., 2006). O NC VII também é responsável pela 

inervação dos músculos da mímica facial, apresentando papel relevante nesse 

contexto da comunicação. Funções fisiológicas importantes como o lacrimejamento e 
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a proteção ocular, o paladar (dois terços anteriores da língua), a ingestão de alimentos 

(o músculo orbicular da boca toma parte no início do processo), a salivação, entre 

outras dependem da integridade anatômica e funcional deste nervo (Bento, R.F.; 

Miniti, A., 1989).  

Do ponto de vista funcional, a musculatura facial e os músculos da mastigação 

atuam sinergicamente. Durante a mastigação, os músculos mastigatórios seguidos 

dos músculos da língua e faciais, atuam de forma coordenada. Qualquer alteração 

nos nervos que coordenam essa atividade acarreta uma perturbação funcional e 

prejuízos ao indivíduo. Nos indivíduos com Paralisia Facial Periférica (PFP), a 

hemiface paralisada induz à mastigação unilateral no lado não afetado, bem como os 

lábios desviados para o lado normal e com pouca força de oclusão determinam 

diminuição na pressão intra-oral, alterando o equilíbrio entre as estruturas, lábios, 

bochechas, palato e língua (Mory, M.R.; Tessitore, A.; Pfeilsticker, L.N.; Couto Junior, 

E.B.; Paschoal, J.R., 2013). 

A regeneração do nervo periférico apresenta certa complexidade por envolver 

não só ações locais, mas também sistêmicas (Colomé, L.M.; Gomes, C.; Crosignani, 

N.; Paz, A.H.; Lugo, A.A.; Guimarães, K.M. et al., 2008). Há muitos anos 

pesquisadores descrevem os mecanismos básicos envolvidos na regeneração dos 

nervos periféricos, onde a maior parte dos conhecimentos atuais sobre esta temática 

tem sido gerada por investigações experimentais, nas quais inúmeras variáveis são 

controladas, garantindo a confiabilidade dos resultados dessas pesquisas (Mazzer, 

P.Y.C.N.; Barbieri, C.H.; Mazzer, N.; Fazan, V.P.S., 2006). 

A plasticidade do sistema nervoso (SN) ocorre principalmente durante o 

desenvolvimento embrionário, quando se forma um contingente de neurônios 

supranumerários. Porém, aqueles que não estabelecem sinapses estáveis com outros 

neurônios são eliminados. Mesmo no adulto, o SN apresenta um certo grau de 

plasticidade, ao contrário do que se supunha até pouco tempo. Após lesão do Sistema 

Nervoso Central (SNC), os circuitos neuronais se reorganizam em virtude do 

brotamento dos prolongamentos dos neurônios, que formam novas sinapses para 

substituir ou compensar as perdidas pela lesão. Assim, estabelecem-se novas 

comunicações que, até certo ponto, podem restabelecer as atividades funcionais dos 

circuitos perdidos. A esta propriedade do SN é dado o nome de plasticidade neuronal 

(Spejo, A.B., 2013).   
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O processo regenerativo é controlado por diversos fatores de crescimento 

produzidos por neurônios, células da glia e por células alvo da atividade dos 

neurônios, chamadas neurotrofinas. O sistema nervoso periférico (SNP) é dotado de 

grande potencial regenerativo após uma lesão, contudo, tal capacidade é altamente 

dependente da correta expressão temporal dos diversos fatores de crescimento e 

componentes da matriz extracelular, bem como da interação entre os axônios em 

regeneração com as células não neuronais presentes no nervo (Spejo, A.B., 2013).  

A utilização de Células-tronco mesenquimais (CTM’s) apresenta uma série de 

possibilidades positivas a sua utilização, em razão da sua capacidade de 

autorreplicação ou de produção de novas células de uma ou mais linhagens (Lucena, 

E.E.S.; Guzen, F.P.; Cavalcanti, J.R.L.P; Marinho, M.J.M.; Pereira, W.O.; Barboza, 

C.A.G. et al., 2014), desempenhando um papel significativo na regeneração tecidual 

após lesão. Pesquisadores mostraram que a combinação de células-tronco 

mesenquimais, atuando associadas a substâncias com propriedades anti-

inflamatórias e antioxidantes, propicia um ambiente satisfatório para a regeneração 

do tecido nervoso lesionado (Cheng, C.Y.; Yao, C.H.; Liu, B.S.; Liu, C.J.; Chen, G.W.; 

Chen, Y.S., 2005; Ren, S.; Zhang, H.; Mu, Y.; Sun, M.; Liu, P., 2013; Wang, N.A.; Wei, 

R.B.; Li, Q.P.; Yang, X.; Xiang, M., 2016).  

Ao buscar um modelo que melhor se adequasse a pesquisa experimental de 

substâncias sistêmicas atuantes na regeneração pós-trauma do NC VII, foram 

encontrados na literatura diferentes espécies animais, sítio e método de lesão, tempo 

de evolução, e meios de análise funcional e histológica. Diversas publicações 

demonstram as influências de vários fatores na recuperação do NC VII, demonstrando 

administração de substâncias neurotróficas (Lindsay, R.M., 1995; Toriumi, D.M.; 

Wollford, T.J.; Teitlebaum, B.; Sabanani, K.; O´Grady, K., 1997; Choi, D; Dunn, L.T., 

2001; Lucena, E.E.S.; Guzen, F.P.; Cavalcanti, J.R.L.P; Marinho, M.J.M.; Pereira, 

W.O.; Barboza, C.A.G. et al., 2014), técnica cirúrgica (Bento, R.F.; Miniti, A.,1989) e 

até exposição à pulsos eletromagnéticos (Byers, J.M.; Clark, K.F.; Thompson, G.C., 

1998).  

A evolução da pesquisa experimental fez com que algumas linhas buscassem 

terapias que cooperem na regeneração do NC VII pós-trauma, tentando dispor de uma 

alternativa terapêutica que possa melhorar resultados funcionais. Resultados 

satisfatórios foram descritos em estudos que usaram o astragalosídeo em lesões de 

nervos periféricos (Cheng, C.Y.; Yao, C.H.; Liu, B.S.; Liu, C.J.; Chen, G.W.; Chen, 
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Y.S., 2005; Zhang, H.; Wei, Y.T.; Tsang, K.S.; Sun, C.R.; Li, J.; Huang, H.; Cui, F.Z.; 

Na, Y.H.., 2008; Chen, J.; Zhang, X.; Zhang, C.; Wang, W.; Chen, R.; Jiao, H.; Li, L.; 

Zhang, L.; Cui, L., 2015), demonstrando que a substância empregada pode apresentar 

resposta semelhante quando aplicada na presença de células tronco mesenquimais. 

 

1.1. MORFOFUNCIONALIDADE DO NERVO FACIAL 

 

Os nervos cranianos são aqueles que emergem diretamente do encéfalo e 

atravessam os forames da base do crânio. São compostos de 12 pares: nervo olfatório 

(I par), nervo óptico (II par), nervo oculomotor (III par), nervo troclear (IV par), nervo 

trigêmeo (V par), nervo abducente (VI par), nervo facial (VII par), nervo 

vestibulococlear (VIII par), nervo glossofaríngeo (IX par), nervo vago (X par), nervo 

acessório (XI par) e nervo hipoglosso (XII par). Os pares I, II e VIII têm fibras 

totalmente aferentes, enquanto os pares III, IV, VI, XI e XII têm fibras totalmente 

eferentes. Os nervos V, VII, IX e X são mistos, pois apresentam fibras aferentes e 

também eferentes (Gray, H., 1995). 

O nervo facial (NC VII) desempenha um papel importante em diversas funções 

do organismo e apresenta uma anatomia bastante complexa. Na face, é o grande 

responsável pela motricidade da musculatura da mímica, abertura da válvula nasal, 

oclusão palpebral e bucal, além de lubrificar e proteger a córnea com o lacrimejamento 

(fibras parassimpáticas pré-ganglionares). Já na cavidade oral, por meio de suas 

fibras aferentes, responde pela sensibilidade gustativa dos dois terços anteriores da 

língua e do controle autonômico das glândulas exócrinas. No ouvido, é responsável 

pela eferência do reflexo estapediano e sensibilidade da parte posterior do canal 

auditivo externo. No pescoço inerva o músculo estilo-hióide e o ventre posterior do 

músculo digástrico (Salomone, R.; Bento, R.F.; Costa, H.J.; Azzi-Nogueira, D.; 

Ovando, P.C.; Da-Silva, C.F. et al., 2013). 

O sulco bulbopontino é o local de origem do NC VII. Daí partem as fibras do 

nervo propriamente dito, através de uma raiz motora, e uma raiz sensitiva e visceral, 

o nervo intermédio. O segmento motor supre os músculos da expressão facial como 

o músculo superficial do pescoço, os músculos auriculares e diversos outros músculos 

derivados do mesênquima situado no segundo arco faríngeo, enquanto sua função 

sensitiva se dá para os calículos gustatórios nos dois terços anteriores da língua e 
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para as glândulas salivares, submandibular e sublingual, glândula lacrimal e glândulas 

faríngea, nasal e palatina (Figura 1) (Gray, H.,1995; Moore, K.L.; Dalley, A.F., 2014).  

 
Figura 1. Distribuição das fibras do nervo facial. 
Fonte: Moore, Dalley, 2014, p.979. 

 

O trajeto do NC VII é descrito por Machado e Haertel (2014, p.116), quando 

diz que 

Junto com o nervo vestíbulo-coclear, os dois componentes do nervo 
facial penetram no meato acústico interno, no interior do qual o nervo 
intermédio perde sua individualidade, formando, assim, um tronco 
nervoso único que penetra no canal facial. Depois de um curto trajeto, 
o nervo facial encurva-se então fortemente para trás formando o 
geniculo do nervo facial, onde existe um gânglio sensitivo, o gânglio 
geniculado. 

 

O nervo facial divide-se em duas partes: o nervo facial propriamente dito e uma 

raiz nervosa adjacente (o nervo intermédio ou raiz intermédia do nervo facial). Ambas 

as partes saem juntas da superfície ventro-lateral do tronco encefálico, no sulco 

bulbopontino (Gray, H., 1995). Suas origens reais são o núcleo motor, o núcleo 

sensitivo e o núcleo parassimpático. O primeiro está situado na parte dorsal da ponte 

(formação reticular). O núcleo sensitivo está situado no extremo superior do núcleo do 

trato solitário e recebe fibras provenientes do gânglio geniculado. Por fim, o núcleo 

parassimpático (núcleo salivatório superior) envia fibras ao gânglio pterigopalatino e 
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ao nervo da corda do tímpano (Figura 2) (Lucena, E.E.S.; Guzen, F.P.; Cavalcanti, 

J.R.L.P; Marinho, M.J.M.; Pereira, W.O.; Barboza, C.A.G. et al., 2014).  

 

Figura 2. Anatomia do nervo facial (Adaptado: Waxman, 2013).  

O segmento motor envia ramos para os músculos da expressão facial. Estes 

músculos desenvolvem-se a partir do segundo arco branquial, sendo a sua inervação 

branquiomotora ou eferente visceral especial (EVE). O nervo intermédio contém três 

componentes sensoriais: aferente visceral geral (AVG), aferente visceral especial 

(AVE) e aferente somático geral (ASG). Faz também parte deste nervo, um 

componente visceromotor pré-ganglionar parassimpático, eferente visceral geral 

(EVG) (Machado, A.; Haertel, L.M., 2014).   

Os nervos facial e intermédio partem juntos do tronco encefálico, atravessam o 

meato auditivo externo e penetram no canal facial, que se localiza no osso temporal. 

O gânglio geniculado, contendo corpos celulares dos neurónios primários ASG, AVG 

e AVE, fica no canal facial. Os processos centrais desses neurônios chegam ao SNC 

como parte do nervo intermédio (Madeira, M.C., 2010).  
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Figura 3. Ramos do nervo facial.  
Fonte: Moore, 2014, p.979. 

 

No canal facial, o nervo facial dá origem a três ramos: o nervo petroso maior, o 

nervo para o músculo estapédio e o nervo da corda do tímpano. Ao nível do gânglio 

geniculado, fibras EVG e AVG do nervo intermédio formam o nervo petroso maior e 

saem do canal facial. O nervo petroso maior une-se ao nervo petroso profundo (fibras 

pós-gânglionares simpáticas do plexo carotídeo) e formam o nervo do canal pterigóide 

(nervo vidiano). Este nervo penetra no canal pterigóide a caminho do gânglio 

pterigopalatino. Ao atravessar o canal facial, o nervo facial emite o pequeno nervo 

para o músculo estapédio, suprindo a inervação branquiomotora para este músculo. 

O terceiro ramo do nervo facial contém fibras EVG e AVE e forma o nervo da corda 

do tímpano (Frostick, S.P.; Yin, Q.; Kemp, G.J; 1998; Lucena, E.E.S.; Guzen, F.P.; 

Cavalcanti, J.R.L.P; Marinho, M.J.M.; Pereira, W.O.; Barboza, C.A.G. et al., 2014).  

Após sair da cavidade do ouvido médio, o nervo da corda do tímpano une-se 

ao nervo lingual, levando sensações gustativas AVE dos dois terços anteriores da 

língua e fibras pré-gânglionares parassimpáticas EVG até ao gânglio submandibular 

(Rosenbauer, K.A., 2001). Seguindo um trajeto tortuoso através do osso temporal, o 

NC VII emerge do crânio pelo forame estilomastóideo, atravessa a glândula parótida, 

onde forma o plexo parotídeo, e distribui-se em cinco ramos terminais: o ramo 
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temporal, ramo zigomático, ramo da bochecha, ramo marginal da mandíbula e ramo 

cervical. Esses ramos inervam os músculos mímicos, músculos estilo-hioideo e ventre 

posterior do músculo digástrico (Figura 3) (Sobotta J.; Becher, H., 2013; Moore, K.L.; 

Dalley, A.F., 2014). 

Tais músculos derivam do segundo arco branquial e as fibras a eles 

destinadas são EVE, constituindo os componentes funcionais do VII par. Os quatro 

outros componentes funcionais do VII par pertencem ao nervo intermédio, que possui 

fibras AVG, EVG, ASG e AVE. As fibras aferentes são prolongamentos periféricos de 

neurônios sensitivos no gânglio geniculado (Machado, A.; Haertel, L.M., 2014). 

O nervo facial de ratos Wistar emerge do forame estilomastoídeo, na parte 

lateral do crânio. O ramo auricular posterior é responsável pela inervação da 

musculatura auricular e emerge logo após este forame (Figura 4). O tronco do nervo 

facial, seguimento que vai desde o ramo auricular posterior até o início de sua 

bifurcação cervical e cervical posterior, mede aproximadamente 6mm e é facilmente 

visualizado anteroinferiormente, passa entre o músculo trapézio e o canal auditivo 

externo (Mattox, D.E.; Felix, H., 1987). 

O ramo mandibular se bifurca em sua extremidade final e resulta em ramos 

terminais apenas para o músculo do lábio inferior. O rato não possui veia jugular 

interna, por isso toda a drenagem venosa da cabeça ocorre por tributárias da veia 

jugular externa, a qual passa lateral à maioria dos ramos. O ramo cervical, terceiro 

ramo do nervo facial, é o mais posterior e inferior dos ramos, passa na parte inferior 

da veia jugular externa. O quinto ramo, o bucal, segue entre os músculos masseter e 

temporal e passa abaixo do olho e seguindo em direção ao nariz. (Greene, H.E.C., 

1955; Guntinas-Lichius, O.; Irintchev, A.; Streppel, M.; Lenzen, M.; Grosheva, M.; 

Wewetzer, K. et al., 2005). 
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Figura 4. Anatomia do nervo facial do rato.  
Fonte: Mattox, Felix, 1987. 

 

Mattox e Felix (1987) em estudo realizado sobre a anatomia cirúrgica do nervo 

facial de ratos Wistar, descrevem como vantagens de sua utilização em estudos a 

similaridade anatômica com os de muitos outros mamíferos não primatas, ramos 

periféricos que repousam sobre a fáscia que recobre os músculos da face no tecido 

subcutâneo, facilitando sua visualização e dissecção, além da conservação da 

glândula parótida, já que nos ratos o nervo não atravessa a glândula, pois passa 

abaixo dela. 

O século XVII marca o início dos estudos médicos sobre a reparação de 

lesões ao NC VII. Durante a Segunda Guerra Mundial, em decorrência do grande 

número de feridos nos campos de batalha, os estudos nessa área cresceram 

consideravelmente, e tratados de medicina em cirurgia neurológica foram publicados, 

dando base científica ao tratamento de lesões dessa natureza (Davis, L.; Perret, G.; 

Carroll, W., 1945).  

Lesões no NC VII podem causar paralisia nos músculos da face, além de 

alterações na função gustatória e na secreção das glândulas lacrimais e salivares 

(com exceção da parótida, que é inervada pelo nervo glossofaríngeo). Em virtude da 

superficialidade de seus ramos, o NC VII é facilmente lesionado por ferimentos 

penetrantes, armas de fogo, cortes e mesmo lesões no parto. A causa não traumática 
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de lesão desse nervo é a inflamação próximo ao forame estilomastóideo (Bento, R.F.; 

Miniti, A., 1989).  

 

1.2. REGENERAÇÃO NO SNP E AMBIENTE DE LESÃO 

 

O sitio da lesão dos axônios do SNC difere muito do ambiente no SNP. Axônios 

do SNC atingidos por trauma não conseguem ultrapassar o foco da lesão, como fazem 

os axônios de nervos periféricos (May, R.M.  1991; Symons, N.A.; Danielsen, N.; 

Harvey, A.R., 2001; Guzen, F.P.; Soares, J.G.; de Freitas, L.M.; Cavalcanti, J.R.; 

Oliveira, F.G.; Araújo, J.F.; et al., 2012). O SNP frequentemente é acometido por 

traumas que o levam a diminuição ou perda de sua sensibilidade e motricidade na 

região lesionada. Ele é formado pelas fibras nervosas, que são compostas por um ou 

mais axônios envoltos pelas células de Schwann, mantidas pelo endoneuro, mais 

material amorfo da matriz extracelular, mastócitos, fibroblastos e capilares, assim 

como o epineuro e o perineuro (Birdi, T.J.; Antia, N.H., 2003). 

As interações entre a lâmina basal e receptores da membrana celular são 

fundamentais para a organização das proteínas das membranas plasmáticas, a 

migração celular, o metabolismo celular, durante a embriogênese e a diferenciação 

celular. Além disso, possui funções estruturais e sinalizadoras, influencia a 

regeneração axonal e serve de guia das fibras nervosas (Stoll, G.; Muller, H.W., 1999). 

Dentro da bainha perineural, os axônios e as células de Schawnn são envolvidos pela 

lâmina basal e composta por várias moléculas secretadas por múltiplas células, dentre 

elas, as próprias células de Schwann (Alberts, B.; Bray, O.; Hopkin, K.; Johnson, A.; 

Lewis, J.; et al., 2010).  

Aguayo e colaboradores, em um de seus experimentos, enxertou um 

segmento de nervo isquiático entre as duas extremidades completamente 

seccionadas da medula espinal do rato. Algumas semanas após, os autores 

demonstraram a presença de axônios pertencentes a neurônios localizados proximal 

e distalmente ao local da lesão, os quais foram encontrados no interior da ponte de 

nervo (Aguayo, A.J.; David, S.; Bray, G.M.,1981). 

A regeneração e a degeneração são estudadas com uma ampla gama de 

técnicas de caráter morfológico e comportamental (Mazzer, P.Y.C.N.; Barbieri, C.H.; 

Mazzer, N.; Fazan, V.P.S., 2006). O SNP tem uma capacidade intrínseca de 



22 

 

regeneração, crucialmente relacionada com a capacidade das células de Schwann de 

criar um ambiente permissivo, por exemplo, através da produção de fatores 

neurotróficos que promovem a regeneração. Entretanto, essa regeneração é muitas 

vezes incompleta, o que pode levar a condições neuropáticas (Chen, J.; Zhang, X.; 

Zhang, C.; Wang, W.; Chen, R.; Jiao, H.; Li, L.; Zhang, L.; Cui, L., 2015; Ronchi, G.; 

Haastert-Talini, K.; Fornasari, B.E.; Perroteau, I.; Geuna, S.; et al., 2016). 

Quando ocorre uma lesão nos axônios do SNP, a porção distal degenera 

progressivamente em um processo conhecido como degeneração Walleriana, onde a 

mielina é removida dos axônios e os axônios se desintegram distal ao local da lesão 

(Sta, M.; Cappaert, N.L.; Ramekers, D.; Baas, F.; Wadman, W.J., 2014). Nessa 

condição, um grande número de macrófagos são acumulados nos locais de lesão. 

Esses, por sua vez, são orientados pelo microambiente local e polarizado a um 

fenótipo anti-inflamatório (Chen, J.; Zhang, X.; Zhang, C.; Wang, W.; Chen, R.; Jiao, 

H.; Li, L.; Zhang, L.; Cui, L., 2015). 

Na fase de regeneração, os cotovelos dos axônios localizados próximos ao 

local lesionado geram brotos que se estendem distalmente ao longo da lâmina basal 

e, de forma ideal, reinervam seu alvo (Sta, M.; Cappaert, N.L.; Ramekers, D.; Baas, 

F.; Wadman, W.J. 2014).  

 

1.3. CÉLULAS TRONCO MESENQUIMAIS 

 

As CTM’s vêm sendo estudadas já a algum tempo como uma alternativa para 

regeneração nervosa. Em condições favoráveis, estímulos apropriados e condições 

ambientais adequadas, as CTM’s apresentam uma boa plasticidade, podendo até 

diferenciar-se em linhagens não mesenquimais. Entretanto, para a obtenção de 

células viáveis, é necessário um maior tempo de cultura celular (Keilhoff, G.; Fansa, 

H., 2011; McGrath, A.M.; Brohlin, M.; Kingham, P.J.; Novikov, L.N.; Wiberg, M.; 

Novikova, L.N., 2012), e o uso de enxerto de nervo autólogos, considerado "padrão-

ouro" para estratégias de reconstrução, é limitado pela disponibilidade de tecido, 

deformidades secundárias, diferença potencial no tamanho e estrutura do tecido, 

morbidade do sítio do doador e perda de função (Wang, Y.; Zhao, Z.; Ren, Z.; Zhao, 

B.; Zhang, L.; Chen, J.; et al., 2012). 
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As CTM’s são caracterizadas como células totipotentes, pluripotentes ou 

multipotentes que são originadas no zigoto e tem a capacidade de diferenciar-se em 

qualquer um dos tipos celulares existentes no organismo. Já as células pluripotentes 

podem gerar as células do ectoderma, mesoderma e endoderma, sendo esses os 

primeiros tecidos que formam todos os órgãos do nosso corpo. Muitos tecidos adultos 

contêm populações de células estaminais que têm a capacidade de renovação após 

trauma, doença ou envelhecimento (Pittenger, M.K.; Mackay, A.M.; Beck, S.C.; Jaiwal, 

R.K.; Douglas, R.; Mosca, J.D., et al. 1999).  

Por último, existem as células multipotentes que, por sua vez, diferenciam-se 

apenas em alguns tipos celulares. Esse tipo é encontrado com mais facilidade dentro 

do tecido ou em outros tecidos que servem como reservatórios de células estaminais 

(Pittenger, M.K.; Mackay, A.M.; Beck, S.C.; Jaiwal, R.K.; Douglas, R.; Mosca, J.D., et 

al., 1999), atendendo assim a responsabilidade de renovação destes órgãos. 

As CTM’s multipotentes diferenciam-se principalmente em linhagens celulares 

de origem mesodérmica para formar, por exemplo, músculo, osso, cartilagem, gordura 

e tendão (Zheng, L.; Cui, H.F., 2010). Essas satisfazem pontos considerados 

importantes, como fácil acesso as células, rápida expansão in vitro, capacidade de 

integração e sobrevivência no tecido hospedeiro (Pittenger, M.K.; Mackay, A.M.; Beck, 

S.C.; Jaiwal, R.K.; Douglas, R.; Mosca, J.D., et al., 1999). O tratamento de defeitos do 

nervo periférico continua a ser um desafio clínico (Wang, Y.; Zhao, Z.; Ren, Z.; Zhao, 

B.; Zhang, L.; Chen, J.; et al., 2012), pois a utilização da CTM’s mesmo apresentando 

diferenciação, ao serem imersas em fatores de crescimento podem afetar a 

diferenciação direcionada em populações de células-tronco, mas que nenhum fator 

causa diferenciação exclusivamente para um tipo de célula (Tohill, M.; Mantovani, C.; 

Wiberg, M.; Terenghi, G., 2004).  

Estudos demonstram o interesse e aprofundamento referentes a utilização, 

formas de diferenciação inclusive em linhagens neurais e condutas potenciais de 

bioengenharia (Dezawa, M.; Takahashi, I.; Esaki, M.; Takano, M.; Sawada, H., 2001; 

Tohill, M.; Mantovani, C.; Wiberg, M.; Terenghi, G., 2004; Zheng, L.; Cui, H.F., 2010; 

McGrath, A.M.; Brohlin, M.; Kingham, P.J.; Novikov, L.N.; Wiberg, M.; Novikova, L.N., 

2012; Wang, Y.; Zhao, Z.; Ren, Z.; Zhao, B.; Zhang, L.; Chen, J.; et al., 2012). Essas 

propriedades têm desencadeado uma variedade de terapias baseadas em CTM’s para 

patologias, por exibir potencial plástico neuro-diferencial in vitro (Zheng, L.; Cui, H.F., 

2010). 
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As CTM’s constituem uma população de cerca de 0,001 a 0,01% de todas as 

células da medula óssea. Seu uso em transplante autólogo dispensa o uso de 

imunossupressores, pois são células prontamente disponíveis e de baixo potencial 

oncogênico (Spejo, A.B., 2013). 

Tratamentos experimentais com CTM no SN podem ser agrupados em duas 

estratégias principais: neuroproteção e neuroregeneração. A primeira se refere à 

inibição da morte de células do tecido danificado, enquanto a última se refere ao 

reparo de axônios danificados ou brotamento de axônios intactos, para reinervar os 

alvos (Azari, M.F.; Mathias, L.; Ozturk, E.; Cram, D.S.; Boyd, R.L.; et al., 2010). 

As alterações metabólicas e morfológicas dos motoneurônios lesados podem 

ser explicadas em parte, pela desconexão entre o corpo celular do neurônio e o órgão 

alvo, o que leva à interrupção do aporte de fatores neurotróficos para o corpo celular. 

O efeito neuroprotetor promovido pelas CTM’s pode estar associado à produção de 

fatores neurotróficos capazes de influenciar positivamente na sobrevivência neuronal 

e plasticidade sináptica (Hell, R.C.R.; Costa, M.M.S.; Goes, A.M., 2009) e ampliar e 

promover a regeneração de fibras nervosas no sítio da lesão (Mahmood, A.; Lu, D.; 

Chopp, M., 2004). 

A expressão de fator neurotrófico derivado do cérebro (Brain Derived 

Neurotrofic Factor - BDNF) por CTM’s se correlaciona com a sua capacidade em 

promover a sobrevivência e o crescimento de neuritos, em linhagens celulares de 

neuroblastoma. Porém, os efeitos produzidos pelas CTM’s são inibidos apenas 

parcialmente pela neutralização do BDNF por anticorpos específicos contra esta 

proteína, indicando que estas produzem outros fatores que contribuem para a 

sobrevivência neuronal e regeneração nervosa (Lu, P.; Jones, L.L.; Snyder, E.Y.; 

Tuszynski, M.H., 2003; Crigler, L.; Robey, R.C.; Asawachaicharn, A.; Gaupp, D.; 

Phinney, D.G., 2006). 

Ao transplantar células-tronco hematopoiéticas para a medula espinal de 

camundongos que apresentam degeneração neuronal motora, houve um aumento da 

sobrevivência de neurônios motores e consequente melhora funcional. Tal fato foi 

atribuído à produção local de fator neurotrófico derivado de células da glia (GDNF) 

pelas células hematopoiéticas transplantadas (Cabanes, C.; Bonilla, S.; Tabares, L.; 

Martinez, S., 2007). Além disso, quando células-tronco neurais foram transplantadas 

para a medula lombar de camundongos com específica perda de motoneurônios 

(camundongos pmn- progressive motor neuropathy), houve um aumento significativo 
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de 56% do tempo de vida destes animais, reforçando tal papel neuroprotetor. Após o 

transplante, essas células permaneceram em um estágio indiferenciado, fato 

evidenciado por apresentarem-se pequenas e arredondadas e sem expressão de 

nenhum marcador neuronal, (Ferrer-Alcon, M.; Winkler-Hirt, C.; Perrin, F.E.; Kato, A. 

C., 2007). Tal melhora poderia ser atribuída ao fato de que as células-tronco neurais 

secretam constitutivamente fatores neurotróficos (Lu, P.; Jones, L.L.; Snyder, E.Y.; 

Tuszynski, M.H., 2003).  

Nas últimas décadas, as injúrias traumáticas do sistema nervoso periférico têm 

focado a terapia celular como possibilidade de tratamento. O transplante de 

precursores neurais, de células de Schwann, de células-tronco mesenquimais 

multipotentes (CTMM) e até mesmo de fibroblastos tem mostrado efeitos positivos na 

regeneração de nervos periféricos (Phinney, D.G.; Prockop, D.J., 2007; Hood, B, 

Levene, HB, Levi, AV., 2009). 

As CTMM não hematopoiéticas podem ser facilmente isoladas de diversos 

tecidos adultos e caracterizadas por sua extensa habilidade proliferativa em cultura e 

de se diferenciar in vitro em diversas linhagens mesenquimais (Chamberlain, G.; Fox, 

J.; Ashton, B.; Middleton, J., 2007; Dominici, M.; Le Blanc, K.; Mueller, I.; Slaper-

Cortenbach, I.; Marini, F.; Krause, D.; Deans, R.; Keating, A.; Prockop, D.J.; Horwitz, 

E., 2006). Devido aos mecanismos de hipoimunogenicidade demonstrados, tais como 

imunossupressão do microambiente, a modulação do fenótipo das células T e baixa 

expressão de alguns epítopos de superfície, as CTMM podem ser transplantadas em 

receptores alogênicos ou xenogênicos com incompatibilidade imunológica in vivo e in 

vitro. Porém, ainda não há um consenso, já que se tem demostrado possibilidade de 

reação imunológica em virtude de transplantes alogênicos (Le Blanc, K.; Tammik C.; 

Rosendahl K.; Zetterberg E.; Ringde´N O., 2003; Di Nicola, M.; Carlo-Stella, C.; Magni, 

M.; Milanesi, M.; Longoni, P.D.; et al, 2002). 

No SNP, as células de Schwann respondem rapidamente a lesão, antes da 

degeneração do axônio. Alguns receptores que permanecem nas microvilosidades 

das células de Schwann são ativados após a axonotomia, resultando na posterior 

ativação das proteinoquinases por mitógenos, regulando a expressão gênica, mitose 

e diferenciação das células de Schwann (Guertin, D.A.; Stevens, D.M.; Thoreen, C.C.; 

Burds, A.A.; Kalaany, N.Y.; Moffat, J., et al., 2005; Liu, Y.; Van Heeswijck, R.; Hoj, P.; 

Hoogenraad, N., 1995). 
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Lesões nervosas têm sido reparadas com sucesso a partir do uso de CTs 

neurais (Murakami, T.; Fujimoto, Y.; Yasunaga, Y.; Ishida, O.; Tanaka, N.; Ikuta, Y.; 

Ochi, M., 2003; Heine, V.M.; Maslam, S.; Zareno, J.; Joëls, M.; Lucassen, P.J., 2004; 

Aquino, J.B.; Hjerling-Leffler, J.; Koltzenburg, M.; Edlund, T.; Villar, M.J.; Ernfors, O., 

2006), no entanto, há ainda certo grau de dificuldade em obtê-las. Já células-tronco 

adultas tem a vantagem de estar disponíveis a partir de procedimentos relativamente 

não invasivos, métodos de coleta autólogos, e são provavelmente a mais promissora 

escolha para o tratamento da maioria das lesões nervosas.  

Células estromais de medula óssea são coletadas a partir de ossos longos 

(Figura 5). Quando colocadas em meio de cultura contendo citocina trans, as células 

estromais diferenciam-se em Células de Schwann aderentes com fenótipo 

expressando a proteína S-100, GFAP e p75. Isso têm atraído vários grupos 

interessados em estratégias para complementar o reparo nervoso (Dezawa, M.; 

Takahashi, I.; Esaki, M.; Takano, M.; Sawada, H., 2001; Tohill, M.; Mantovani, C.; 

Wiberg, M.; Terenghi, G., 2004; Keilhoff, G.; Fansa, H., 2006; Hu. H.; Yang, R.; Jin, 

G.; Zhang, X.; Xia, H.; Xu, Y., 2007; Shimizu, S.; Kitada, M.; Ishikawa, H.; Itokazu, Y.; 

Wakao, S.; Dezawa, M., 2007; Wang, D.; Liu, X.L.; Zhu, J.K.; Jiang, L.; Hu, J.; Zhang, 

Y.; Yang, L.M.; Wang, H.G.; Yi, JH., 2008; Lucena, E.E.S.; Guzen, F.P.; Cavalcanti, 

J.R.L.P.; Marinho, M.J.M.; Pereira, W.O.; Barboza, C.A.G., 2014; Chen, J.; Zhang, X.; 

Zhang, C.; Wang, W.; Chen, R.; Jiao, H.; Li, L.; Zhang, L.; Cui, L., 2015).  

 
Figura 5. Células multipotentes derivadas de estroma ósseo (Adaptado: BD biosciences, 2006)  

 
Diversos paradigmas descrevem os mecanismos regulatórios da divisão e da 

auto renovação celular. Os mecanismos de expansão têm sido descritos de duas 

formas. No primeiro, denominada divisão assimétrica, cada célula tronco (CT) sofre 
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uma divisão na qual uma permanece em repouso (estágio original de repouso) e outra, 

denominada progenitora, adquire a capacidade de se diferenciar. Na segunda, 

chamada de divisão simétrica, duas CTs filhas ou duas células diferenciadas são 

formadas a partir de cada CT. As CTs ajustam suas propriedades bioquímicas e 

morfológicas de acordo com o meio circundante e selecionam linhagens específicas, 

de acordo com os estímulos recebidos pelo seu nicho (Fuchs, E.; Segre, J.A., 2000). 

De maneira geral, há fatores extrínsecos e intrínsecos relacionados a divisão e 

diferenciação celular (Lucena, E.E.S.; Guzen, F.P.; Cavalcanti, J.R.L.P.; Marinho, 

M.J.M.; Pereira, W.O.; Barboza, C.A.G., 2014).   

 

1.4. ASTRAGALOSIDEO IV  

 

O astragalosideo IV (AsIV)  é o principal componente ativo extraído da 

Astragalus membranaceus, uma substância amplamente usada na medicina chinesa 

(Luo, Y.; Qin, Z.; Hong, Z.; Zhang, X.; Ding, D.; Fu, J.H., et al., 2004) como uma droga 

para revigorar as pessoas com fragilidade física, adoecidas ou senis (Cheng, C.Y.; 

Yao, C.H.; Liu, B.S.; Liu, C.J.; Chen, G.W.; Chen, Y.S., 2005). Ele é um álcool 

Saponina triterpenóide tetracíclica com alta polaridade que tem como fórmula 

molecular C14H68O14 (Figura 6). 

                     

 

Figura 6: Fórmula estrutural do astragalosídeo IV 
Fonte: Ren et al., 2013. 
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Saponinas são compostos não nitrogenados que formam um grupo de 

glicosídeos presentes em plantas, de maior distribuição em angiospermas, cuja 

característica mais citada é a capacidade de formar espuma em soluções aquosas 

devido sua ação tensoativa. Constituem um grupo heterogêneo e são classificadas 

em glicosídeos saponosídicos do tipo esteróide e do tipo triterpênico. Em homens e 

em animais, além da atividade larvicida, possuem atividade hemolítica, são anti-

helmínticas, espermicidas e antifúngicas. A presença de saponinas foi reportada em 

mais de 100 famílias de plantas, das quais pelo menos 150 saponinas naturais foram 

caracterizadas por possuir significantes propriedades anticancerígenas. Além destas, 

também são atribuídas às saponinas a atividade moluscicida, anti-inflamatória, 

antifúngica, antibacteriana, antiparasítica, antiviral, imunomoduladora e citotóxica 

(Man, S.; Gao, W.; Zhang, Y.; Huang, L.; Liu, C., 2010).  

A medicina chinesa descreveu o AsIV no ano 200 d.C., atribuindo propriedades 

diversas, desde o fortalecimento do sistema imunológico até o tratamento de doenças 

hepáticas, renais e de pele. Na farmacopeia chinesa (versão 2015), Astragalus 

membranaceus também apresentou efeitos sobre doenças cardiovasculares (Ren, S.; 

Zhang, H.; Mu, Y.; Sun, M.; Liu, P., 2013). Estudos farmacológicos indicam 

propriedades anti-hipertensivas, anti-inflamatórias, hepato e neuroprotetoras, além de 

fortalecer o sistema imunológico através da produção de linfócitos T e B e atuar na 

inibição de células cancerígenas (Yu, S.l.; Ou-yang, Z.; Xu, J.; Meng, T., 2014). O AsIV 

tem múltiplos efeitos farmacológicos, incluindo anti-fibrótico, estresse anti-oxidativo, 

anti-asmáticos, antidiabéticos, imunorregulação e efeito cardioprotetor (Li, L.; Hou, X.; 

Xu, R.; Liu, C.; Tu, M., 2017).       

Um grande número de estudos têm demonstrado os efeitos anti-inflamatórios 

que esta saponina possui, além de outras atividades farmacológicas, como efeitos 

antioxidantes. Pesquisadores constataram que o AsIV exerceu atividades 

antioxidantes pela elevação de enzimas inibidoras da oxidação, assim como a inibição 

de radicais livres e redução da peroxidação lipídica (Gui, D.; Guo, Y.; Wang, F.; Liu, 

W.; Chen, J.; Chen, Y., et al. 2012; Chen, J.; Zhang, X.; Zhang, C.; Wang, W.; Chen, 

R.; Jiao, H.; Li, L.; Zhang, L.; Cui, L., 2015, Chen, T.; Wang, R.; Jiang, W.; Wang, H.; 

Xu, A., et al., 2015). Estudo também mostraram que o AsIV reduziu o edema pulmonar 

e a quantidade de células inflamatórias em animais com quadro de lesão pulmonar 

aguda, o que comprova os benefícios descritos por outros autores (Gui, D.; Guo, Y.; 
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Wang, F.; Liu, W.; Chen, J.; Chen, Y., et al., 2012; Li, L.; Hou, X.; Xu, R.; Liu, C.; Tu, 

M., 2017). 

Além disso, o AsIV também transmite um efeito neuroprotetor ao promover a 

regeneração e aceleração do crescimento axonal no hipocampo, impedindo atrofia 

neuronal e perda de memória (Ren, S.; Zhang, H.; Mu, Y.; Sun, M.; Liu, P., 2013), atua 

na reconstrução de sinapses neuronais (Haiyan, H.; Rensong, Y.; Guoqin, J.; Xueli, 

Z.; Huaying, X.; Yanwu, Xu. 2016) e na regeneração dos nervos periféricos (Ren, S.; 

Zhang, H.; Mu, Y.; Sun, M.; Liu, P., 2013). Estudos mais recentes revelaram que o 

AsIV é capaz de exercer um efeito neuroprotetor e melhorar o resultado a curto prazo, 

como consequência da sua inibição da adesão e infiltração de neutrófilos através da 

atenuação da regulação positiva de Antígeno Macrófago-1 (MAC-1) e da molécula de 

adesão intercelular 1 (ICAM-1), bem como a supressão de fatores proinflamatórios 

fator de necrose tumoral alfa (TNF-α) e a interleucina -1𝛽 (IL-1𝛽) (Chen, T.; Wang, R.; 

Jiang, W.; Wang, H.; Xu, A., et al., 2015).  

Oh et al (2014) em um estudo sobre os efeitos dos estresse de imobilização em 

ratos, mostrou que o extrato de etanol a 80%  de Astragalus Membranaceus e seu 

principal componente o AsIV melhorou consideravelmente a ansiedade causada por 

esse tipo de estresse (Oh, H.A.; Choi, H.J.; Kim, N.J.; Kim, D.H., 2014). Outros estudos 

também mostraram que o AsIV pode proteger as células do córtex cerebral contra a 

lesão induzida por 6-hidroxidopamina  e a diminuição dos níveis de dopamina induzida 

por esse composto neutotóxico (Ren, S.; Zhang, H.; Mu, Y.; Sun, M.; Liu, P., 2013). 

A atuação do AsIV no sistema neurológico foi demonstrado por Liu e 

colaboradores, ao apresentar que o astragalosídeo inibiu a ativação da microglia, pelo 

menos parcialmente, ativando a via dos glicocorticóides, sugerindo um potencial 

terapêutico para neuroinflamação em doenças neurológicas in vivo e in vitro (Liu, D.; 

Zhou, Y.; Liang, E.; Li, W.; Lin, W.L.; Chen, F.; et al, 2013). Estudos recentes indicaram 

que o astragalosídeo pode ser terapêutico também para doenças neurológicas, como 

demonstrado por estudos de lesão cerebral traumática em ratos (Yang, Y.; Wei, R.B.; 

Zheng, X.Y., 2014) e também nas isquemias cerebrais (Wang, N.; Wei, R.B.; Li, Q.P.; 

Yang, X.; Chen, X.M., 2016). 

A característica neuroprotetora do AsIV é evidente em vários estudos. No SNP 

o astragalosídeo IV também pode proteger e promover a regeneração nervosa 

periférica (Cheng, C.Y.; Yao, C.H.; Liu, B.S.; Liu, C.J.; Chen, G.W.; Chen, Y.S., 2005). 

Pesquisas provaram a capacidade de regeneração de nervos periféricos 
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traumatizados após o uso intraperitoneal de AsIV durante 8 dias consecutivos em 

diferentes dosagens. Eles sugeriram que a substância elevou o número e o diâmetro 

das fibras nervosas mielinizadas, aumentou a velocidade de condução do nervo motor 

e a amplitude do potencial de ação no nervo ciático de camundongos. Estes 

resultados indicaram que o AsIV contribuiu para a regeneração do nervo ciático e para 

a recuperação funcional em ratos. O mecanismo subjacente a este efeito pode estar 

associado com a regulação positiva da expressão da proteína 43 associada ao 

crescimento (Zhang, X.; Chen, J., 2013). 

 

2. OBJETIVOS  

2.1. OBJETIVO GERAL  

 

Avaliar o efeito da inoculação de células tronco mesenquimais da medula óssea 

combinadas com o astragalosídeo em promover a regeneração no NC VII em ratos.  

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

Avaliar a modulação promovida pelas células tronco mesenquimais e 

astragalosídeo pela análise dos seguintes parâmetros:  

• Evolução da recuperação mímica de ratos com lesão por transecção do NC VII 

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

mesenquimais, na presença ou não do AsIV. 

• Marcação da imunorreatividade ao marcador de núcleo neuronal (NeuN) 

através da imunohistoquímica no núcleo motor do NC VII no tronco encefálico.  
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3. METODOLOGIA 

3.1. DESENHO EXPERIMENTAL  

 

Ratos Wistar machos entre 300 e 400 gramas foram utilizados sob aprovação 

da Comissão de Ética em Experimentação Animal (CEEA) número 011/2016 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. Os 

animais foram obtidos do biotério da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 

- UERN. Em 2 animais foram coletadas CTM’s e em 18 foram feitas lesões no NC VII. 

Estes animais foram divididos aleatoriamente em grupos e receberam lesão por 

esmagamento do NC VII, sendo 6 animais submetidos a lesão do NC VII e inoculação 

de solução salina, 6 animais submetidos a lesão do NC VII e inoculação de CTM’s e 

6 animais submetidos a lesão do NC VII e inoculação de CTM’s adicionando o AsIV a 

5%. Durante 10 dias do período pós-cirúrgico, os animais receberam antibioticoterapia 

preventiva com Ceftriaxona Sódica na proporção 40 mg/kg/dia, por via intramuscular 

(IM) (Levy, 2008).  

Os ratos foram acompanhados durante 90 dias em estante com temperatura e 

fluxo bacteriológico adequados, mantendo ciclos circadianos de 12 horas claro – 12 

horas escuro, acondicionados em gaiolas, com acesso à água e alimento Ad libitum. 

Todos os animais foram eutanasiados ao final dos 90 dias.  

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.  

 

3.2. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO  

 

Para o procedimento, os animais foram a anestesiados com Cloridrato de 

Ketamina a 10% (0,1ml/100gr) (Injetável Vetnil®) e Cloridrato de Xilazina a 2% 

(0,01ml/100gr) (Kensol®) por via intraperitoneal. A seguir, foram submetidos à 

tricotomia retroauricular direita (Faria, S.D.; Testa, J.R.G.; Toledo, R.N., 2006). Na 

sequência, foi realizada a marcação para incisão (Figura 7), e logo após uma incisão 
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vertical retroauricular abrindo caminho na pele, tela subcutânea e músculo platisma 

(Figura 8). Posteriormente a incisão, ocorreu uma dissecação romba e identificação 

da margem tendinosa do músculo clavotrapeziano, do tronco e bifurcação do NC VII 

direito e da veia jugular externa (Figura 9).  

 

 
 Figura 7. Animal em decúbito lateral, com a região cervical apoiada sobre um molde com 
demarcação da região submetida a incisão para promover a lesão do nervo facial. 

 
 

 Figura 8. Realização da incisão na região retroauricular direita com localização do musculo platisma. 
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 Figura 9. Dissecação romba e localização do músculo clavotrapeziano. 

 

Localizado o NC VII, foi feita uma dissecção com microtesoura à 

aproximadamente 3mm de sua emergência (entre margem tendinosa do 

clavotrapeziano e veia jugular externa. Com a dissecção do NC VII, realizou-se a lesão 

no nervo utilizando uma pinça Kelly Nº 14, pressionando o nervo por 30 segundos 

(Figura 10) e imediatamente após a lesão, foi realizada a inoculação da substâncias, 

de acordo com o grupo (Figura 11). 

 
 Figura 10.  Lesão no nervo facial pressionando com uma pinça por 30 segundos. 
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Por fim ocorreu o fechamento da pele e tela subcutânea em pontos separados 

com nylon 4-0 (Figura 12). 

 Figura 11.  Inoculação das CTM”s suplementadas com Astragalosídeo IV. 

 Figura 12. Realização da sutura da pele com pontos separados e posterior corte próximo a incisão.  
 

3.3. OBTENÇÃO DE CÉLULAS TRONCO MENSEQUIMAIS  

 

As CTM’s foram coletadas da medula óssea de dois ratos Wistar com seis 

meses de vida. Os animais foram eutanasiados com uma excessiva dose de 
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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 tampão fosfato salino (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 

possibilitar uma adequada adesão celular no fundo das placas, o meio de cultura foi 

trocado a cada três vezes a cada 24 horas.  

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

Eagle`s medium), suplementado com 10% de SFB e 10U/ml de penicilina G, 10ug/ml 

de estreptomicina e 25ug/ml de anfotericina B todos obtidos da GIBCO Invitrogen 

Corporation®.  

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

removido através de bomba de sucção e 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 SFB, com o objetivo de inativar a tripsina. A suspensão 

será centrifugada a 300 rpm durante 5 minutos, após o qual o sobrenadante foi 

desprezado e as células serão ressuspendidas em 1 mL. Alíquotas dessa suspensão 

foram obtidas para a contagem do número de células em câmera de Neubauer.  

Alíquotas contendo 1 x 104 células de cada grupo foram depositadas em seis 

placas P60, que foram cultivadas em três períodos de tempo: 24, 48 e 72 horas.  
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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 será somada ao 

mesmo volume de Azul de Tripan e então se realizará 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, na qual 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, R.I., 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 = 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.  

 

3.4. COMPORTAMENTO DA FUNÇÃO MOTORA FACIAL 

 

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

observação da função motora facial 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 (Figura 13). Levando-se em conta o posicionamento, 

amplitude e a frequência do movimento das vibrissas, foi dado um valor numérico 

conforme escala do Quadro 1 (Faria, S.D.; Testa, J.R.G.; Toledo, R.N., 2006). 
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Figura 13. Avaliação do comportamento de exploração do ambiente. 

 
 
 
Quadro 1. Escala de pontuação para observação do movimento de vibrissas 

Pontos Movimento 

0 Sem movimento 

1 Tremor leve 

2 
Movimentação efetiva com posicionamento posteriorizado de 

amplitude e frequência inferiores ao contra-lateral 

3 
Movimentação efetiva com posicionamento semelhante ao contra-

lateral, mas com amplitude e frequência inferiores 

4 
Movimentação efetiva com posicionamento e amplitude semelhantes 

ao contra-lateral, mas com frequência inferior 

5 
Movimentação efetiva com posicionamento, amplitude e frequência 

semelhantes ao contra-lateral 
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Figura 14. Avaliação do fechamento ocular e reflexo do piscamento. 

 

Nestes mesmos dias, foi observado também o fechamento ocular e reflexo de 

piscamento dos animais mediante estímulo de jato de ar, produzido pela compressão 

rápida do êmbolo de uma seringa de 20 ml direcionado contra o globo ocular (figura 

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

conforme a escala do Quadro 2 (Faria, S.D.; Testa, J.R.G.; Toledo, R.N., 2006). 

 

Quadro 2. Escala de observação do fechamento ocular e reflexo de piscamento. 

Pontuação Movimento 

1 Sem movimento 

2 Contração sem fechamento 

3 Fechamento de 50% 

4 Fechamento de 75% 

5 Fechamento completo 

  

 

                Outras observações também foram realizadas como a abertura ocular 

espontânea (quadro 3) onde o avaliador media com o auxílio de uma fita métrica 
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(figura 15), o reflexo de vibrissas ao toque (quadro 4) que consistia em aproximar 

levemente um objeto e observar se havia reflexo ou não e outras características (figura 

16). 

 
Quadro 3. Escala de 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 

  

 

 

 

 

 
Figura 15. Avaliação de abertura ocular com auxílio de fita métrica. 
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Quadro 4. 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. 

  

 

 

 

 
Figura 16. Avaliação do reflexo de vibrissas ao toque. 

 

Por fim foi avaliado o levantamento da pálpebra superior (quadro 5), que 

consistia em gerar uma leve pressão e analisar a resistência do animal (figura 17). 

Estas análises foram realizadas 48h, 72h e semanalmente depois da cirurgia, até o 

sacrifício dos animais.  
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Figura 17. Avaliação do levantamento da pálpebra superior. 

 

 

 
Quadro 5. Escala ao levantamento da pálpebra superior. 

Pontuação Resistência ao Levantamento 

1 Resistência ausente 

2 Resistência leve 

3 Resistência moderada 

4 Resistência normal 

  

 

3.5. EUTANÁSIA DOS ANIMAIS E SECÇÃO DO MATERIAL  

 

Noventa dias após a cirurgia, os animais foram eutanasiados através de uma 

perfusão de solução salina 0,9% e solução fixadora. A solução fixadora é uma solução 

modificada (Gomide, V.C.; Chadi, G., 1999) e consiste de 4% paraformaldeído diluído 

em tampão fosfato (0,1M; pH 7,4). Segmentos do NC VII adjacentes à lesão foram 

rapidamente removidos e posteriormente fixados na mesma 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, preparados no equipamento de crio-seccionamento horizontal de deslizamento 
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modelo SM 2000R (LEICA) mantidos a -25ºC e cortes seriados transversais de 20 μm 

foram feitos. Os cortes foram montados em lâminas gelatinizadas e processados para 

a imunohistoquímica. 

Ratos Wistar foram utilizados e o método seguiu o protocolo modificado de 

Cheung e colaboradores (Cheung, N.S.; Hickling, Y.M.; Beart, P.M., 1997). 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, B.M.; 

Mcdonald, F.J.; Miller, J.H., 2001).  

Em seguida, o tronco encefálico dos animais foi colocado nas placas de vidro 

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

emergência do NC VII foi identificada e extraída no formato de bloco, em seguida 

submetida a emblocamento para submissão do seccionamento (Choi, D.; Dunn, L.T., 

2001; Kivell, B.M.; Mcdonald, F.J.; Miller, J.H., 2001).  

 

3.6. MARCAÇÃO IMUNOHISTOQUÍMICA  

 

O método imunohistoquímico foi realizado de acordo com Humpel e 

colaboradores (Humpel, C.; Chadi, G.; Lippoldt, A., 1994). Com um início aleatório, as 

secções das regiões estudadas foram amostradas sistematicamente. Cinco séries de 

tronco encefálico na altura do núcleo facial, em sequência rostro caudal foram então 

obtidas. Estas séries foram submetidas à análise imunohistoquímica 

microdensitométrica da seguinte forma. Lâminas com as secções do NC VII referentes 

ao epicentro e núcleo facial foram imersas em placa de Petri embebidas em tampão 

fosfato 0,1M, onde permaneceram por 5 minutos. Em seguida, a solução foi removida 

e as lâminas expostas à secagem, permitindo o contorno das secções com esmalte 

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

acrescido de triton X-100 à 0,5%. Na sequência, as secções foram mantidas em soro 

normal de 10% diluído em tampão fosfato mais Triton X-100 à 0,5% por 30 minutos. 



43 

 

Após esse tempo, os tecidos foram incubados por 24 horas (anticorpo primário) 

mantidos em uma temperatura de 20ºC com um dos marcadores imunohistoquímicos 

conforme protocolo em anexo:  

 

* Tronco encefálico (núcleo do Nervo Facial)  

1- anti-NeuN feito em camundongo (Millipore) para marcação de corpos neuronais 

na concentração 1:500. 

 

Passadas as 24 horas de incubação do anticorpo primário, foram realizadas 3 

lavagens em tampão fosfato 0,1M de 5 minutos cada. Feitas as lavagens, o anticorpo 

secundário foi incubado por 1 hora. Esses foram obtidos de cabra e produzidos contra 

as proteínas de animais dos quais foram obtidos os anticorpos primários. 

Passado o tempo estipulado para incubação, as lâminas foram novamente 

lavadas com tampão fostato 0,1M por 3 vezes de 5 minutos cada e posteriormente 

expostas a secagem. 

O sistema da imunoperoxidase indireta empregando a avidina-biotina (ABC) 

(Hsu, S.M.; Raine, L.; Fanger, H., 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.  

Os anticorpos vieram a ser diluídos em tampão fosfato contendo 0,5% Triton X-

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

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

veio a ser completada com 0,03% de DAB (Sigma) como cromógeno e H2O2 (Sigma) 

durante 10 minutos. Os procedimentos imunohistoquímicos procederam de forma 

uniformizada. 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 inferior a saturação (Zoli, M.; 

Agnati, L.F.; Fuxe, K.; Ferraguti, F.; Biagini, G.; 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 das imunoreatividades. Na 

sequência foi adicionado entellan sobre as secções e colado a lamínula.   
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3.7. ANÁLISE QUANTITATIVA  

 

Esta análise foi utilizada para a quantificação das marcações 

imunohistoquímicas descritas anteriormente (Gundersen, H.J.G.; Bagger, P.; 

Bendtsen, T.F.; Evans, S.M.; Korbo, L.; Marcussen, N.; et al., 1988). Para esta análise, 

foram amostradas as secções dos núcleos do NC VII dos três grupos de animais. As 

séries de secções imunomarcadas para o NeuN, seguiram para ser examinadas ao 

microscópio óptico (Olympus BX41) em campo claro. Para as contagens e medidas 

optou-se por ser realizadas usando o software Image J. Imagens digitais foramr 

obtidas de secções representativas usando uma videocâmara digital (Nikon 

DXM1200). As imagens analisadas passaram por correções minimamente para brilho 

e contraste, e montadas usando Adobe Photoshop 7.0 software. 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.  

 

3.8. 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, sendo os resultados expressos em valores 

de média e desvio padrão. Após análise dos pressupostos paramétricos, diferenças 

estatísticas entre os grupos foram obtidas por Mann-Whitney. Valores de p< 0,05 

foram considerados significativos. 
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4. RESULTADOS  

 

Durante as primeiras três semanas de observação não houveram resultados 

significativos entre os grupos, conforme demonstra o gráfico 1. Contudo, houve uma 

melhor resposta do grupo CT+AST que gerou diferenças estatísticas na quarta 

semana (p=0,049) e na quinta semana (p=0,006) quando comparado ao grupo CT. 

Nessa mesma semana o grupo CT+AST apresentou também diferença ao ser 

comparado com o grupo SALINA (p=0,080). Essa diferença diminuiu na medida em 

que os movimentos foram sendo retomados, ou seja, os animais voltavam a fazer o 

movimento das vibrissas de maneira espontânea.  

 

Gráfico 1. Valores de médias semanais do movimento de vibrissas dos animais que sofreram lesão no 
nervo facial e posterior inoculação ou não de Células Tronco (grupo CT) adicionado ao Astragalosídeo 
IV (grupo CT + AST). p<0,05, p<0,01, p<0,001 - Mann-Whitney. 

 

Escala de avaliação dos movimentos de vibrissas 

Grupos SALINA CT CT + AST  

 
 

  
 

 
 

1 semana 
 

 
 

  
 

 
 

2 semana 
 

 
 

  
 

 
 

3 semana 
 

    4 semana 



46 

 

    
     
 
 

 
   

5 semana 
 

 
 

  
 

         
 

6 semana 
 

 
 

  
 

 
 

7 semana 
 

 
 

  
 

 
 

8 semana 
 

 
 

  
 

 
 

9 semana 
 

 
 

  
 

 
 

10 semana 
 

 
 

  
 

 
 

11 semana 
 

 
 

  
 

 
 

12 semana 
 

 
 

  
 

 
 

13 semana 
 

Tabela 1. A tabela mostra os resultados das análises estatísticas do movimento de vibrissas da 1a a 13a 
semana após sofrerem lesão por esmagamento do nervo facial e tratadas com inoculação de solução 
salina, Células Tronco, Células tronco adicionados com astragalosídeo IV. p<0,05, p<0,01, 
p<0,001 representa diferenças intergrupos. 

 

 

No gráfico 2 podemos observar que houve diferença estatística na avaliação 

de abertura ocular. O grupo CT+AST obteve melhores resultados (p=0,052) em 

relação ao grupo SALINA e (p=0,016) em relação ao grupo CT na segunda semana 

de observação. Na nona semana O grupo CT+AST apresentou diferença (p=0,014) 

em relação ao grupo CT apenas. Já o grupo CT mostrou diferença estatística 

(p=0,065) quando comparado ao grupo CT+AST e (p=0,080) em relação ao grupo 

Salina na sexta semana. Na décima semana de observação, o grupo CT apresentou 

diferença (p=0,018) quando comparado ao grupo SALINA e (p=0,017) em 

comparação ao grupo CT+AST. 
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Gráfico 2. Valores de médias semanais da abertura ocular dos animais que sofreram lesão no nervo 
facial e posterior inoculação ou não de Células Tronco (grupo CT) adicionado ao Astragalosídeo IV 
(grupo CT + AST). p<0,05, p<0,01 - Mann-Whitney. 
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Tabela 2. A tabela mostra os resultados das análises estatísticas da Abertura Ocular da 1a a 13a semana 
após sofreram lesão por esmagamento do nervo facial e tratadas com inoculação de solução salina, 
Células Tronco, Células tronco adicionados com astragalosídeo. p<0,05, p<0,01, p<0,001 
representa diferenças intergrupos. 
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Na avaliação de reflexo ao toque, o grupo CT+AST apresentou diferença 

estatística (p=0,004) na quinta semana de observação em comparação ao grupo CT, 

conforme podemos analisar no gráfico 3. Nas demais semanas ocorreram variação 

até a décima terceira semana, mas sem diferenças estatísticas. 

 

Gráfico 3. Valores de médias semanais do reflexo ao toque dos animais que sofreram lesão no nervo 
facial e posterior inoculação ou não de Células Tronco (grupo CT) adicionado ao Astragalosídeo IV 
(grupo CT + AST). p<0,05, p<0,01- Mann-Whitney. 
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Tabela 3. A tabela mostra os resultados das análises estatísticas do reflexo das vibrissas ao toque da 
1a a 13a semana após sofreram lesão por esmagamento do nervo facial e tratadas com inoculação de 
solução salina, Células Tronco, Células tronco adicionados com astragalosídeo IV. p<0,05, 
p<0,01, p<0,001 representa diferenças intergrupos. 

 

O gráfico 4 mostra que, na avaliação de fechamento ocular, não foi constatado 

diferenças estatisticamente significativas. 

 

Gráfico 4. Valores de médias semanais do fechamento ocular dos animais que sofreram lesão no nervo 
facial e posterior inoculação ou não de Células Tronco (grupo CT) adicionado ao Astragalosídeo IV 
(grupo CT + AST). 

 

No gráfico 5, a análise comportamental da variável de levantamento de 

pálpebra superior, mostrou que o grupo CT se mostrou melhor que o grupo SALINA 

na primeira semana de observação (p=0,041). na sexta semana o grupo SALINA se 

mostrou melhor que o grupo CT (p=0,016). Nessa mesma semana o  grupo CT + AST 

se mostrou melhor também que o grupo CT (p=0,006). Na sétima semana o grupo 

SALINA continuou apresentando diferença estatística (p=0,024) em relação ao grupo 

CT. Na oitava semana o grupo CT mostrou diferença estatística significativa (p=0,043) 

quando comparado ao grupo SALINA. Esse mesmo valor (p=0,043) foi demonstrado 

pelo grupo CT+AST em relação ao grupo anteriormente citado. Contudo, não houve 

diferença significativa entre os grupos CT e CT+AST. Na nona semana de observação 

apenas o grupo CT apresentou diferença estatística significativa (p=0,043) em relação 

ao grupo SALINA.  
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Gráfico 5. Valores de médias semanais do levantamento de pálpebras dos animais que sofreram lesão 
no nervo facial e posterior inoculação ou não de Células Tronco (grupo CT) adicionado ao 
Astragalosídeo IV (grupo CT + AST).  (p<0,05, p<0,01 - Mann-Whitney). 
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Tabela 4. A tabela mostra os resultados das análises estatísticas do levantamento da pálpebra superior 
da 1a a 13a semana após sofreram lesão por esmagamento do nervo facial e tratadas com inoculação 
de solução salina, Células Tronco, Células tronco adicionados com astragalosídeo IV. p<0,05, 

p<0,01, p<0,001 representa diferenças intergrupos. 

 

 Para uma objetiva avaliação da regeneração do nervo facial, foram utilizadas 

escalas de observação para movimento de vibrissas. Os animais foram observados 

no tocante a mímica facial espontânea para observação do movimento, comparando 

o lado lesionado ao não-lesado durante o movimento típico de exploração do 

ambiente, levando em conta pontos como o posicionamento das vibrissas, a 

frequência de movimentação e amplitude de movimento, aos quais foram atribuídos 

um valor determinado na escala de avaliação, que mostrou uma evolução crescente 

por parte dos grupos, sendo que o grupo CT+AST mostrou uma melhor evolução na 

5ª semana de observação (p=0,029).  

A abertura ocular foi avaliada com o auxílio de uma fita métrica, sem provocar 

no animal qualquer tipo de estímulo. Com a progressão dos dias, os animais 

começaram a diminuir o diâmetro de abertura ocular, o que mostrou que houve 

melhora na função do nervo lesionado. Nessa perspectiva, o grupo CT+AST mostrou 

melhores resultados na 2ª e 9ª semanas (p=0,032) e (p=0,045), respectivamente. Já 

o grupo CT apresentou melhora na 6ª e 10ª semanas (p=0,089) e (p=0,010) 

respectivamente em relação ao grupo Salina. 

Na avaliação de reflexo ao toque, um pequeno objeto (algodão) foi aproximado 

das vibrissas do animal e observada se havia ou não movimentação de reflexo. Foi 

observado que os animais começaram a apresentar reflexo de forma crescente, tendo 

o grupo CT+AST apresentado melhores resultados na 5ª semana (p=0,005). A partir 

da 7ª semana os grupos evoluíram em proximidade. 

O fechamento ocular foi observado mediante a estimulação gerada por um jato 

de ar produzido pela compressão rápida do êmbolo de uma seringa de 20 ml, 

direcionado contra o globo ocular. Ao final do processo foi dado um valor de acordo 

com a escala utilizada na avaliação, considerando o fechamento da rima ocular, o qual 

não apresentou diferenças entre os grupos. Todos evoluíram em proximidade. 

Por fim, foi avaliado o levantamento de pálpebra superior, onde se gerou uma 

leve pressão com a finalidade de forçar delicadamente o seu levantamento e, assim, 

analisar a resistência muscular desse animal ao tentar manter o olho fechado. As 

avaliações mostraram que o grupo CT apresentou melhores resultados nas 6ª, 7ª e 9ª 

semanas de avaliação (p=0,008), (p= 0,055) e (p=0,093) respectivamente. Já o grupo 
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CT+AST apresentou melhora na 8ª semana (p=0,044), ambos se apresentaram 

melhores que o grupo controle (SALINA). 

Notou-se que a marcação imunohistoquímica a NeuN se mostrou em fibras 

distribuídas difusamente no núcleo do Nervo Facial nos grupos avaliados (figura 18). 

A quantificação da imunorreatividade a NeuN nos campos de amostragem do 

núcleo do nervo mostrou que o grupo que recebeu a inoculação de CTM 

suplementado ao AsIV apresentou valores mais elevados de fibras imunorreativas ao 

NeuN em comparação ao grupo que recebeu inoculação de CTM (p=0,018) e ao grupo 

que recebeu a inoculação de solução Salina (p=0,002). O grupo CTM também 

apresentou valores mais elevados de fibras imunorreativas ao NeuN quando 

comparado ao grupo Salina (p=0,011). 

 

Figura 18. Microfotografias das secções transversais de 20 µm e aumento de 40x dos animais que 
receberam esmagamento do nervo facial e tratados com salina (A), células tronco mesenquimais (B), 
células tronco mesenquimais suplementado com astragalosídeo IV (C), imunorreativas ao NeuN. Fibras 
imunorreativas observadas (setas). Barras: 100 µm (A, B e C). 
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Gráfico 6. Área do corpo celular imunorreativo a NeuN de animais que foram submetidos a lesão por 
esmagamento do nervo facial tratados com solução salina, células tronco mesenquimais (CTM) e 
células tronco mesenquimais suplementado com astragalosídeo IV (CTM + AsIV). Médias ± S.D.            
   p<0,05,       p<0,001 de acordo com ANOVA - Bonferrone. 
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5. DISCUSSÃO 

 

 A superficialidade de muitos nervos periféricos os tornam vulneráveis a traumas 

decorrentes de acidentes ou de violência. Secção parcial ou total, esmagamento, 

estiramento, compressão ou avulsão são exemplos de mecanismos de lesão 

traumática dos nervos periféricos, que podem resultar em comprometimento funcional 

secundário, dificultando a transmissão dos impulsos nervosos do território inervado 

(Monte-Raso, V.V.I.; Barbieri, C.H.I.I.; Mazzer, N.I.I.; Fazan, V.P.S., 2006). 

 Além do comprometimento motor e sensorial, complicações secundárias como 

paresias e/ou plegias, hipotrofias, limitações da amplitude de movimento articular, 

encurtamentos musculares, retrações teciduais, dor, edema, parestesias, áreas de 

hipoestesia e/ou anestesia podem ocorrer nas áreas acometidas pela lesão nervosa 

(Umphred, D.A., 2004; Murray, B., 2005). 

 Estudos experimentais com variáveis controladas são as principais fontes de 

conhecimento atual sobre os mecanismos de regeneração envolvidos nas lesões de 

nervos periféricos (Mazzer, P.Y.C.N.; Barbieri, C.H.; Mazzer, N.; Fazan, V.P.S., 2006). 

Um dos principais pontos de críticas a esses trabalhos é a avaliação funcional, 

fundamental dos estudos de regeneração neural (Salomone, R.; Costa, H.J.Z.R.; 

Rodrigues, J.R.F.; Reis e Silva, S.M.; Orando, P.C.; Bento, R.F., 2012). Escalas de 

observações comportamentais da mímica facial (Chen, S.; Bisby, M.A., 1993; Borin, 

A.; Toledo, R.N.; Ho, P.L.; Testa, J.R.G.; Cruz, O.L.M.; Fukuda, Y., 2006), gravações 

em vídeo precisas da movimentação das vibrissas (Tomov, T.L.; Guntinas-Lichius, O.; 

Grosheva, M.; Strappel, M.; Schraermeyer, U.; Neiss, W.F.; et al., 2002; Hadlock, T.A.; 

Heaton, J.; Cheney, M.; Mackinnon, S.E., 2005) associadas ou não a escalas são 

exemplos de métodos bastante utilizados na avaliação funcional do nervo facial de 

ratos.  

Diversas técnicas já foram descritas, com a finalidade de criar um método 

objetivo de avaliação funcional do nervo facial de ratos. Mattox e Felix (1987) 

estimularam o nervo facial no tronco, no ramo bucal e no ramo mandibular, e 

conseguiram captar respostas com eletrodos subcutâneos locados no lábio superior 

e inferior dos ratos. Pesquisadores obtiveram o potencial de ação do nervo (PAN) 

através da avaliação do ramo bucal do nervo facial, onde foi inserido um tubo de 
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silicone e feita a estimulação no seguimento proximal e captação da resposta com 

microagulhas no seguimento distal (Shi, Y.; Zhou, L.; Tian, J.; Wang, Y., 2009).  

No que se refere a avaliação funcional do nervo facial, se torna necessário uma 

atenção a possíveis variações anatômicas no animal. Estudiosos descreveram que o 

ramo mandibular do nervo facial pode emitir ramos para o lábio superior, permitindo 

uma ligação entre os ramos mandibular e bucal. Variações anatômicas dessa 

natureza podem ter ocasionado a divergência de dados entre o rato excluído do 

estudo e os demais membros de seu grupo (Mattox, D.E.; Felix, H., 1987; Wingerd, 

B.D., 1988). 

Diversos autores apresentam os efeitos do uso do AsIV no processo 

regenerativo dos nervos periféricos, (Cheng, C.Y.; Yao, C.H.; Liu, B.S.; Liu, C.J.; Chen, 

G.W.; Chen, Y.S., 2005) que vão desde potencial anti-inflamatório, antioxidante a 

ações neuroprotetoras (Zhang, W.J.; Hufnagl, P.; Binder, B.R.; Wojta, J., 2003; Luo, 

Y.; Qin, Z.; Hong, Z.; Zhang, X.; Ding, D.; Fu, J.H., et al, 2004; Gui, D.; Guo, Y.; Wang, 

F.; Liu, W.; Chen, J.; Chen, Y., et al, 2012; Chen. J.; Zhang, X.; Zhang, C.; Wang, W.; 

Chen, R.; Jiao, H.; Li, L.; Zhang, L.; Cui, L., 2016). AsIV foi relatado como um 

antioxidante eficaz para o tratamento de doenças neurodegenerativas (Sun, Q.; Jia 

N.; Wang, W.; Jin H.; Xu, J.; Hu, H). 

 Foi visto que a reação inflamatória exerce um importante papel na lesão 

cerebral por isquemia e reperfusão. Nesse processo incluem o acumulo de neutrófilos 

e monócitos com surgimento posterior de macrófagos, e mediadores inflamatórios 

como citocinas, quimosinas e outras moléculas inflamatórias. (Li M, Qu YZ, Zhao, ZW, 

Wu SW, Liu YY, Wei XY, et al. 2012). O AsIV pode aumentar a função do sistema 

imunológico, especificamente os macrófagos (Cheng, C.Y.; Yao, C.H.; Liu, B.S.; Liu, 

C.J.; Chen, G.W.; Chen, Y.S.l., 2005). Esses macrófagos se acumulam no coto distal 

para realizar a remoção dos restos mielínicos em degeneração e, mais tarde de forma 

cooperativa, as células de Schwann se proliferam para também desempenhar o papel 

de fagocitose. Essa proliferação está associada com a produção de algumas 

substâncias difusas que podem atrair os axônios em crescimento (Chen, X.; Peng, 

L.H.; Shan, Y.H.; Li, N.; Wei, W.; Yu, L.; 2013). 

 Foi percebido que o AsIV auxilia na produção de linfócitos T, que fortalecem o 

sistema imunológico, e a atuação na inibição de células cancerígenas, demonstrando 

também essas propriedades na substância (Yu, S.l.; Ou-yang, Z.; Xu, J.; Meng, T., 

2014).  
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 O efeito neuroprotetor da AsIV está envolvido na remoção de radicais livres de 

oxigênio, regulando a liberação de óxido nítrico, inibindo a expressão do mRNA da 

síntese do óxido nítrico. (Yin, Y.Y.; Li, W.P.; Gong, H.L.; Zhu, F.F.; Li, W.Z.; et al. 

2010).  

 Na isquemia cerebral global ou focal, o fluxo sanguíneo cerebral é 

significativamente reduzido nas regiões cerebrais que são supridas com oxigênio pelo 

vaso ocluído. Durante o processo de reperfusão pode haver um aumento nos níveis 

de oxigênio, sendo, portanto, inutilizáveis pelas mitocôndrias em condições normais. 

(Chan, P.H. 1996). Essas propriedades antioxidantes do AsIV são provavelmente 

derivadas do grupo fenil-hidroxilo e grupo propano cíclico na molécula de saponina 

(Ge, L.J.; Fan, S.Y.; Yang, J.H.; Wei, Y.; Zhu, Z.H.; Lou, Y.J.; et al. 2015). 

Estudos apontaram que não houve alteração do fluxo sanguíneo cortical após 

a isquemia, sugerindo que a proteção pelo AsIV era independente da perfusão 

sanguínea cerebral melhorada durante a oclusão da artéria cerebral média (Luo, Y.; 

Qin, Z.; Hong, Z.; Zhang, X.; Ding, D.; Fu, J.H.; et al, 2004).  

 Uma dosagem adequada de AsIV pode promover significativamente a 

regeneração do nervo periférico, contudo, é necessário que haja uma quantificação 

correta do AsIV que será administrado, pois doses excessivas podem suprimir 

diretamente a elevação de fatores neurotróficos, como a proteína associada ao 

crescimento 43 (GAP-43), resultando em restabelecimento inapropriado do nervo 

lesionado (Cheng, C.Y.; Yao, C.H.; Liu, B.S.; Liu, C.J.; Chen, G.W.; Chen, Y.S., 2005). 

 Ao ser administradas doses intermediárias (20 a 40 mg/kg), o AsIV ofereceu 

proteção significativa contra a formação de infarto cerebral (Cheng, C.Y.; Yao, C.H.; 

Liu, B.S.; Liu, C.J.; Chen, G.W.; Chen, Y.S., 2005).  

Pesquisadores relataram que se uma combinação de AsIV com outros 

medicamentos pode ser usada para curar doenças, merece mais estudos sobre o 

tema (Ren, S.; Zhang, H.; Um, Y.; Sun, M.; Liu, P., 2013). Logo, sabendo dos 

potenciais do AsIV e da sua aplicação em diversos estudos sobre regeneração de 

nervos periféricos, nosso estudo teve por objetivo avaliar a regeneração do nervo 

facial na presença de CTM’s associadas ao AsIV, devido ao seu potencial anti-

inflamatório, antioxidante e neuroprotetor (Zhang, X.; Chen, J., 2014; Luo, Y.; Qin, Z.; 

Hong, Z.; Zhang, X.; Ding, D.; Fu, J.H., et al 2004).  
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Ao buscarmos na literatura formas de avaliar o comportamento animal, 

encontramos que esse pode ser avaliado quando submetemos os animais a 

observação da função motora do lado lesionado ao não lesionado e avaliando quanto 

ao movimento das vibrissas que o mesmo faz quando explora o ambiente. Outra 

avaliação encontrada na literatura é a observação do fechamento ocular, quando o 

avaliador gera um estímulo produzido pela compressão rápida de uma seringa contra 

o globo ocular do rato (Borin, A.; Toledo, R.N.; Ho, P.L.; Testa, J.R.G.; Cruz, O.L.M.; 

Fukuda, Y. 2006). 

Na análise comportamental do nosso estudo, pode-se perceber que a primeira 

função a apresentar resultado de recuperação foi a abertura ocular, na segunda 

semana de avaliação. Esse parâmetro correspondeu com os resultados 

demonstrados por Hadlock e colaboradores.  Essa característica foi a primeira a se 

apresentar em virtude da divisão superior do nervo facial seguir o curso mais curto em 

relação ao restante do nervo (Hadlock, T.A.; Heaton, J.; Cheney M.; Mackinnon S.E., 

2005). O primeiro grupo a apresentar resultados positivos foi o grupo em que foram 

inoculadas CTM’s na presença do AsIV. Essa melhora oscilou com resultados 

apresentados pelo grupo onde foram inoculadas CTM’s, apenas.  

Outro parâmetro observado foi em relação ao movimento de vibrissas. Essa 

avaliação já foi descrita na literatura através da utilização de escalas (Faria, S.D.; 

Testa, J.R.G.; Toledo, R.N., 2006). Nosso estudo mostrou que os grupo suplementado 

com CTM’s na presença do AsIV apresentou resultados melhores nas quarta e quinta 

semana de avaliação quando comparado aos grupos CTM e o grupo SALINA.  

Em relação as outras escalas de avaliação, não foram encontradas na literatura 

a perspectiva de avaliação relacionado a abertura ocular espontânea, que no nosso 

estudo apresentou melhora a partir da segunda semana no grupo CTM na presença 

de AsIV, o que foi igualando com os demais grupos na medida que as semanas 

passaram. No reflexo de vibrissas ao toque, o grupo CTM + AsIV começou a mostrar 

melhora na quinta semana, apresentando melhora uniforme em relação aos demais 

grupos. Por fim avaliamos o levantamento de pálpebra onde o grupo CTM apresentou 

melhor na graduação de força quando comparamos ao grupo CTM + AsIV e o grupo 

SALINA.  

Nessa perspectiva, observamos que todos os três grupos apresentaram 

diferenças entre si na avaliação histológica, contudo, ao compararmos os resultados 

do grupo com inoculação de CTM’s e o grupo CTM com presença do AsIV, apesar de 
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ambos apresentarem resultados positivos, o grupo CTM+AsIV apresentou mais fibras 

mielinizadas, o que corrobora com as propriedades mencionadas acima e com o 

potencial que os efeitos do AsIV tem em majorar a diferenciação das CTM’s. 
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6. CONCLUSÃO 

 
 Esse estudo evidenciou que os grupos onde foram inoculadas CTM’s e CTM’s 

suplementadas com AsIV apresentaram melhores resultados quando comparado ao 

grupo controle. Ao avaliarmos a recuperação entre o grupo 2 e o grupo 3, percebemos 

que o grupo 3 se mostrou melhor em muitas avaliações, fato que foi comprovado após 

a análise imunohistoquímica. Esses resultados expressam que a suplementação do 

ASIV nas CTM’s potencializou seu efeito neuroregenerador. 

Os tratamentos utilizados na clínica atual se mostram conservadores e muitas 

vezes apresentam poucos ou nenhum resultado na melhora do quadro do paciente. 

Diante dos resultados dessa pesquisa, fica evidente que a utilização do AsIV 

potencializa o processo de regeneração do nervo facial, nervo esse tão importante 

para funções diárias básicas e que tem importante papel na qualidade de vida dos 

indivíduos.  

Assim, nosso estudo aponta para a indicação primordial do fortalecimento 

desse tipo de estudo, melhorando as respostas de regeneração nervosa e 

proporcionando um melhor resultado na recuperação. Em nossos estudos, pôde-se 

observar que existem várias técnicas utilizando o AsIV, como administração oral, 

tubulização, dentre outras, e todas que utilizaram essa substância obtiveram 

resultados satisfatórios.  
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Abstract:  

  

Background:   

  

A great effort has been put to understand the various factors that involve facial nerve damage and its 

mechanisms of repair and regeneration. This work aims to develop additional methods to optimize 

the behavioral evaluation regarding the alterations caused by facial nerve lesion.  

  

New methods  

  

Three new methods for evaluating facial nerve injury were developed: Spontaneous ocular opening, 

vibrissae reflex and resistance to upper eyelid lifting. Nerve crush injury was performed by pressing 

the mice’s facial nerve with forceps for 30 seconds. Scores were given based on the comparison 

between the behavioral assessment of the injured and non-injured sides.  

  

Results:   
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Spontaneous ocular opening was measured with an inelastic anthropometric tape. Vibrissae reflex 

was evaluated by touching the animal’s vibrissae with a cotton swab. Resistance to upper eyelid 

lifting was evaluated by assessing the animal’s resistance to eyelid lifting using forceps.  

  

Comparison with existing methods:   

Facial nerve injury is currently evaluated by only observing the movement of the mice’s vibrissae and 

the ocular closure. In this study, three additional tests are proposed that will certainly result in a 

more complete and reliable in vivo evaluation of facial nerve injury. Therefore, a wider evaluation 

can be accomplished where all the aspects of the facial mimicry, which are dependable on the facial 

nerve, can be assessed.  

  

Conclusion: The use of the 3 new methods described in this study, in addition to the 2 methods 

currently used, allows a complete behavioral assessment as several behavioral aspects related to 

facial nerve injury can be evaluated.  

  

  

Key-words: Behavioral evaluation; Facial nerve; Nerve injury.    

  

HIGHLIGHTS  

Facial paralysis due to facial nerve trauma is a common clinical condition  

There are limitations of the current methods for assessing facial nerve injury in mice.   

A more complete and reliable in vivo evaluation with the addition of 3 new methods.  

  

1. INTRODUCTION   

  

Peripheral nerve damage is a serious health problem that can result in significant disability as 

this nerve controls facial mime, swallowing, blinking, phonation and palate (Cao et al, 2013).   

When a trauma occurs, the facial nerve is the most frequently injured among the nerves of 

the head and neck. In addition to traffic accidents, fracture of the temporal bone, lacerations of the 

face, removal of tumors and resections due to malignancy are common causes of facial nerve 

damage (Skouras and Angelov, 2010).   

Facial paralysis caused by facial nerve trauma is a fairly common clinical condition. When it 

occurs unilaterally it causes changes in facial symmetry and incomplete ocular closure, which may 

cause ophthalmic problems, difficulty in swallowing and articulation of certain phonemes. Therefore, 

this condition brings relevant individual and social consequences, requiring great effort in an attempt 
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to understand the various factors involved in the injury itself, as well as in the regeneration and 

repair processes (Lucena et al, 2014).  

The incidence of lesions on peripheral nerves in underdeveloped countries is estimated at 13 

to 23 per 100,000 inhabitants per year. Facial nerve injuries can lead to significant disabilities and the 

recovery of these lesions has been challenging (Lucena et al, 2014).  

When a peripheral nerve is lesioned, changes occur in the intersegmental site so that there is 

a favorable microenvironment for regeneration. This fundamental neural substrate is locally present 

in the injured area, being composed of Schwann cells, perineural fibroblasts, extracellular matrix 

components such as laminin, fibronectin, adhesion molecules, and the so-called neurotrophic 

factors, which are produced by the sectioned nerve that act as stimulators of regeneration (Battiston 

et al, 2005).  

In order to restore the motor and sensory integrity, the injured nerve fibers need to 

regenerate and to establish new connections with the target muscle or organ. When facial nerve 

lesions are extensive, an autologous graft is usually employed to fill the space between the stumps. 

In fact, the autologous nerve graft was considered for a long time as the main form of treatment for 

this type of lesion. However, important drawbacks are involved in this procedure, such as the need 

to perform incisions to remove the donor nerve and the functional loss of the site of nerve removal 

(Cao et al, 2013; Cui et al, 2014).   

After a peripheral nerve injury, a degeneration process known as Wallerian degeneration 

(WD) occurs, which aims to improve the microenvironment for later regeneration. Due to the wide 

distribution of the peripheral nervous system (PNS), peripheral nerve lesions are relatively frequent 

due to crushing, ischemia or inflammation. Since neurons do not undergo mitosis, nerve injury 

usually leads to significant loss. However, under certain conditions, its cytoplasmic extensions have 

the ability to regenerate as long as favorable conditions are provided (Coleman, 2005).   

As the axonal degeneration occurs, the regeneration process begins, which means that few 

hours after the injury, filaments of the axon cytoskeleton penetrate the Schwann cells and, at the 

same time, extracellular matrix proteins and trophic factors are produced by these cells. Laminin 

proteins are expressed which activate specific Schwann cell receptors (integrin and dystroglycan 

receptors), increasing their adhesion and, by providing a molecular link between the extracellular 

matrix and the actin cytoskeleton, they contribute to neurite outgrowth and myelination (Colognato 

et al, 2005).   

In the proximal segment, Schwann cells proliferate in the form of longitudinally oriented 

cords (Büngner bands) as an attempt to establish contact with the stumps (Nguyen et al, 2002). 

https://www.researchgate.net/researcher/2031124623_Yi_Cui
https://www.researchgate.net/researcher/2031124623_Yi_Cui
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Macrophages prepare the area for future regeneration through the production of basic fibroblast 

growth factor (bFGF) and transforming growth factor alpha (TGF-α) (Varejão et al, 2003).   

The proximal stump of the injured nerve contains axons and myelin sheath without 

alterations, however, mature and sensory axons fail to withstand regeneration. Thus, molecular 

changes in the distal stump are necessary for nerve regeneration. The basal lamina may remain in 

the distal stump, providing the basis for the growth of the Schwann cell strands that will be traversed 

by regenerating axons. After a WD, the proximal axons enter randomly in the endoneural tubes of 

the distal stump, however, the motor axons are mixed with the sensory axons, altering the normal 

routes which leads to failure in the functional recovery. Therefore, sensory afferent sprouts, which 

are mixed with the motor pathways occupying the endoneural tubes in the regenerating nerves, are 

trimmed and thus maintaining the motorways preferentially, leading to an increasing number of 

motor neurons in the muscle. It is believed that this mechanism is mediated by the specificity of 

regenerating axons and by growth signals of the target organ (Robinson and Madison, 2004).   

Nerve repair requires a complex interaction between a scaffold for axonal growth 

orientation, the support cells such as Schwann cells, growth factors and extracellular matrix. The 

combination of axonal scaffolds and transplanted cells provides adequate support for neural 

regeneration and has been investigated as a strategy to overcome the limitations of surgical repair 

(Costa et al, 2013).  

Previous reports have shown that although the motor fibers of the facial nerve are originated 

in the central nervous system (CNS), they have a high regenerative capacity comparing to a 

peripheral motor nerve. It presents clearance of debris and myelin higher than that of the CNS. In 

addition, the facial nerve has a greater capacity to respond to growth factors after injury (Salomone 

et al, 2013).  

The regeneration of the facial nerve is evaluated in vivo according to the animals’ behavior, 

where mice are submitted to observation of spontaneous facial motor function by comparing the 

movement of the vibrissae in the injured side with that of the non-injured side during the typical 

movement of the mouse when exploring the environment (Borin et al, 2006).  

In addition, regeneration of the facial nerve is evaluated through ocular closure of the 

animals by stimulus of an air jet, produced by the rapid compression of the plunger of a 20 mL 

syringe directed against the animal’s eyeball (Borin et al, 2006).   

However, we hypothesize that only these two parameters are not sufficient for the analysis 

of facial nerve regeneration in an in-depth way, considering that the evaluation of both sensory and 
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motor recovery is necessary. Therefore, three other parameters were elaborated by our group in 

order to extend this evaluation and thus obtain more reliable results.  

These novel parameters evaluate the ocular opening, the sensitivity of the vibrissae after 

touch and the recovery of the motor capacity of the upper eyelid. Thus, the aim of this work is to 

elaborate additional methods to optimize the behavioral evaluation with respect to the alterations 

caused by facial nerve lesion.  

  

2. METHOD  

  

The models of crushing (Terão et al 2000; Borin et al, 2006; Lin et al, 2007; Chul et al, 2012) 

and transection (Gilad et al, 2006; Borin et al, 2008; Koyama et al, 2008; Yasui et al, 2016) of the 

facial nerve at the height of the nerve trunk or in the branches that emerge from this nerve are 

currently used for behavioral tests.  

  

2.1 Surgical procedure  

  

First, the animals were weighed for determining the correct dose of the anesthetic. The 

animals were anesthetized with 10% Ketamine Hydrochloride (0.1mL / 100g) (Vetnil® Injection) and 

2% Xylazine Hydrochloride (0.01mL / 100g) (Kensol®) intraperitoneally. After submitting the animals 

to right retroauricular trichotomy, the incision marking was performed (Fig 1) followed by a vertical 

retroauricular incision through the skin, subcutaneous tissue and platysma muscle (Fig 2). After the 

incision, a blunt dissection and identification of the tendinous margin of the trapezius muscle, the 

trunk and bifurcation of the right facial nerve, as well as the parotid and external jugular veins were 

performed (Fig 3) (Borin et al, 2006; Terão et al, 2000).  

Once the facial nerve was located, a dissection was performed at 3 mm from its emergence 

(between the margin of the tendinous trapezius muscle and the external jugular vein). After the 

dissection of the facial nerve, a crush injury was performed by pressing the nerve with a Kelly forceps 

for 30 seconds (Fig 4). It is worth to point out that partial and total transection procedures can also 

be performed.  

Finally, the skin and subcutaneous tissue were sutured using nylon 4-0 stitches (Fig 5).  

  

  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1808869415313768
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1808869415313768
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0891061808001191
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0891061808001191
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1748681515005215
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1748681515005215
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2.2 Behavioral observation   

  

The animals were evaluated through observation of spontaneous facial movements such as 

the movement of the vibrissae of the injured side in comparison to the non-injured lateral side 

during the animal’s typical movements while exploring the environment (Fig 6) (Borin et al, 2006; 

Terão et al 2000; Chul et al, 2012).  

The position, amplitude and frequency of the movement of the vibrissae are considered 

where a score from 0 to 5 is given (0 characterizes no movement and 5 corresponds to effective 

movement) as shown in Table 1.  

Another parameter used to evaluate facial nerve injury is the eye closure and blinking reflex 

when a jet of air struck the animal’s eye. This jet of air was produced by the rapid compression of the 

plunger of a 20 mL syringe directed against the animal’s eyeball (Fig 7). In this case, no comparison 

was made between the injured and the noninjured sides as the lateral positioning of the ocular 

globes in these animals does not allow simultaneous bilateral stimulation.      

Taking into account the closure of the eyelid, a numerical value of 0 to 5 is given, where 0 

characterizes no movement and 5 a complete ocular closure, as shown in Table 2.  

Although the scoring scales for eye closure and blinking reflex have been described in the 

literature (Borin et al, 2006; Terão et al 2000; Chul et al, 2012), other behavioral aspects related to 

facial nerve injury such as ocular opening, vibrissae reflex and resistance against upper eyelid lift are 

important for further analysis and for more reliable behavioral assessments.  

  

2.3 Spontaneous ocular opening  

  

The extent of ocular opening is measured with an inelastic anthropometric tape, as shown in 

Figure 8.  

The measurement (in millimeters) is converted into a graded score that ranges from 1 to 5 

(Table 3).  

  

2.4 Vibrissae reflex  

  

The vibrissae reflex is evaluated by touching the animal’s vibrissae with a cotton swab using 

to a Dumont # 6 forceps, where the extent of animal’s reflex is assessed (Fig. 9).  
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In this experiment, the animal is expected to move the vibrissa in the opposite direction to 

the stimulus. Thus, such movement can be absent (1), at low (2), moderate (3) or normal (4) 

response, as shown in Table 4.  

  

  

2.5 Resistance to upper eyelid lifting   

.  

    

In this test, the evaluator lifts the animal’s upper eyelid using forceps and access the 

resistance against lifting, as shown in Figure 10.  

In normal conditions, it is expected that the animal exert some resistance against the eyelid 

lifting stimulus. This resistance can be absent, mild, moderate or normal to such stimulus, yielding 

scores 1, 2, 3 and 4, respectively (Table 5).  

  

3. Final considerations.  

Currently, most evaluation studies of facial nerve regeneration take into account only the 

movement of the vibrissae and the ocular closure, thus precluding a wider evaluation.  

The use of the techniques described in this study allows a complete behavioral evaluation, 

considering that several behavioral aspects related to facial nerve injury can be evaluated, thus 

obtaining more reliable and accurate results.   

    

References.   

Battiston, B., Geuna, S., Ferrero, M., Tos, P., 2005. Nerve repair by means of tubulization: literature 
review and personal clinical experience comparing biological and synthetic conduits for sensory 
nerve repair. Microsurg. 25(4), 258-67. DOI:  
10.1002/micr.20127.   

  

Borin, A., Toledo, R.N., Faria, S.D., Testa, J.R.G., Cruz, O.L.M., 2006. Modelo experimental 
comportamental e histológico da regeneração do Nervo facial em ratos. Rev Bras Otorrinolaringol. 
72(6), 776-785. http://dx.doi.org/10.1590/S003472992006000600008.     
  

Borin, A., Toledo, R.N., Ho, P.L., Testa, J.R.G., Cruz, O.L.M., Fukuda, Y., 2008.  

Influence of cyclic AMP on facial nerve regeneration in rats. Braz. J. Otorhinolaryngol.  73, 675–683. 

https://doi.org/10.1016/S1808-8694(15)31376-8.  

  

Cao, J., Xiao, Z., Jin, W., Chen, B., Meng, D., Ding, W et al., 2013. Induction of Rat Facial Nerve 
Regeneration by Functional Collagen Scaffolds. Rev Biomaterials. 34, 1302-1310. DOI: 
10.1016/j.biomaterials.2012.10.031.  

https://doi.org/10.1002/micr.20127
https://doi.org/10.1002/micr.20127
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1808869415313768
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1808869415313768
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1808869415313768
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1808869415313768
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1808869415313768
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1808869415313768
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1808869415313768
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1808869415313768
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1808869415313768
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1808869415313768
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1808869415313768
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1808869415313768
https://www.infona.pl/resource/bwmeta1.element.elsevier-5dd11b80-ea8e-3fe8-994f-8b9f3fb0f5af/tab/jContent/facet?field=%5ejournalYear&value=%5e_02013
https://www.infona.pl/resource/bwmeta1.element.elsevier-5dd11b80-ea8e-3fe8-994f-8b9f3fb0f5af/tab/jContent
https://www.infona.pl/resource/bwmeta1.element.elsevier-5dd11b80-ea8e-3fe8-994f-8b9f3fb0f5af/tab/jContent
https://www.infona.pl/resource/bwmeta1.element.elsevier-5dd11b80-ea8e-3fe8-994f-8b9f3fb0f5af/tab/jContent/facet?field=%5ejournalYear%5ejournalVolume&value=%5e_02013%5e_00034
https://www.infona.pl/resource/bwmeta1.element.elsevier-5dd11b80-ea8e-3fe8-994f-8b9f3fb0f5af/tab/jContent/facet?field=%5ejournalYear%5ejournalVolume&value=%5e_02013%5e_00034


83 

 

   

Chul, H.O., Yong, B.C.A., Cheol, H.C.B., 2012. Effect of ginkgo biloba extract on recovery after facial 
nerve crush injury in the rat. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology. 72, 1823–1826. 
https://doi.org/10.1016/j.ijporl.2012.09.009.  
  

Coleman, M., 2005. Axon degeneration mechanisms: commonality amid diversity. Nature Reviews, 

Neuroscience. 6, 889–898. DOI: 10.1038/nrn1788.   

  

Colognato, H., Ffrench-Constant, C., Feltri, M.L,. 2005. Human diseases reveal novel roles for neural 

laminins. Trends in Neurosciences. 28, 480- 486. DOI:  

10.1016/j.tins.2005.07.004.   

  

Costa, H.J.Z.R., Bento, R.F., Salomone, R., Azzi-Nogueira, D., Zanatta, D.B, Costa M.P et al,. 2013. 
Mesenchymal bone marrow stem cells within polyglycolic acid tube observed in vivo after six weeks 
enhance facial nerve regeneration. Brain Res. 1510, 1021. DOI: 10.1016/j.brainres.2013.03.025.  
  

Cui, Y., Lu, C., Meng, D., Xiao, Z., Hou, X., Ding, W et al., 2014. Collagen scaffolds modified with CNTF 
and BFGF promote facial nerve regeneration in minipigs. Rev Biomaterials. 35(27), 7819-27. DOI: 
10.1016/j.biomaterials.2014.05.065.   
  

Gilad, W.H., Tetzlaff, W.G., Rabey, J.M., Gilad, G.M., 1996. Accelerated recovery following 
polyamines and aminoguanidine treatment after facial nerve injury in rats, Brain Res. 724, 141–144. 
https://doi.org/10.1016/0006-8993(96)00287-9.   
  

Koyama, Y., Fujiwara, T., Kubo, T., Tomita, K., Yano, K., Hosokawa, K et al., 2008. Reduction of 
oligodendrocyte myelin glycoprotein expression following facial nerve transection. Journal of 
Chemical Neuroanatomy. 36, 209–215. https://doi.org/10.1016/j.jchemneu.2008.08.006.  
  

Lucena, E.E.S., Guzen, F.P., Cavalcanti, J.R.L., Barboza, C.A.G., Júnior, E.S.N.,  

Cavalcante, J.S., 2014. Experimental Considerations Concerning the Use of Stem Cells and Tissue 

Engineering for Facial Nerve Regeneration: A Systematic Review. J. Oral Maxillofac Surg. 72(5), 1001-

12. DOI: 10.1016/j.joms.2013.11.006.   

  

Lin, H., Wang, H., Chen, D., Gu, Y., 2007. A dose–effect relationship of ginkgo biloba extract to nerve 

regeneration in a rat model. Microsurgery. 27, 673–677. DOI:  

10.1002/micr.20430. PMID: 17941104  

  

Nguyen, Q.T., Sanes, J.R., Lichtman, J.W., 2002. Pre-existing pathways promote precise projection 

patterns. Nature Neuroscience. 5, 861–867. DOI: 10.1038/nn905.   

  

Robinson, G.A., Madison, R., 2004. Motor neurons can preferentially reinnervate cutaneous 
pathways. Experimental Neurology. 190, 407-413. https://doi.org/10.1016/j.expneurol.2004.08.007.   
  

https://doi.org/10.1016/j.ijporl.2012.09.009
https://doi.org/10.1016/j.ijporl.2012.09.009
https://doi.org/10.1038/nrn1788
https://doi.org/10.1038/nrn1788
https://doi.org/10.1016/j.tins.2005.07.004
https://doi.org/10.1016/j.tins.2005.07.004
https://doi.org/10.1016/j.brainres.2013.03.025
https://doi.org/10.1016/j.brainres.2013.03.025
https://www.researchgate.net/researcher/2031124623_Yi_Cui
https://www.researchgate.net/researcher/2031124623_Yi_Cui
https://www.researchgate.net/researcher/2049877298_Chao_Lu
https://www.researchgate.net/researcher/2049877298_Chao_Lu
https://www.researchgate.net/researcher/2049877298_Chao_Lu
https://www.researchgate.net/profile/Danqing_Meng
https://www.researchgate.net/profile/Danqing_Meng
https://www.researchgate.net/researcher/38950947_Zhifeng_Xiao
https://www.researchgate.net/researcher/38950947_Zhifeng_Xiao
https://www.researchgate.net/researcher/51188787_Xianglin_Hou
https://www.researchgate.net/researcher/51188787_Xianglin_Hou
https://www.researchgate.net/profile/Wenyong_Ding
https://www.researchgate.net/profile/Wenyong_Ding
https://www.researchgate.net/profile/Wenyong_Ding
https://www.researchgate.net/journal/1878-5905_Biomaterials
https://www.researchgate.net/journal/1878-5905_Biomaterials
https://doi.org/10.1016/j.biomaterials.2014.05.065
https://doi.org/10.1016/j.biomaterials.2014.05.065
https://doi.org/10.1016/0006-8993(96)00287-9
https://doi.org/10.1016/0006-8993(96)00287-9
https://doi.org/10.1016/0006-8993(96)00287-9
https://doi.org/10.1016/0006-8993(96)00287-9
https://doi.org/10.1016/0006-8993(96)00287-9
https://doi.org/10.1016/0006-8993(96)00287-9
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0891061808001191
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0891061808001191
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0891061808001191
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0891061808001191
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0891061808001191
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0891061808001191
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0891061808001191
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0891061808001191
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0891061808001191
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0891061808001191
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0891061808001191
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0891061808001191
http://www.sciencedirect.com/science/journal/08910618
http://www.sciencedirect.com/science/journal/08910618
http://www.sciencedirect.com/science/journal/08910618
https://doi.org/10.1016/j.jchemneu.2008.08.006
https://doi.org/10.1016/j.jchemneu.2008.08.006
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24480768
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24480768
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24480768
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24480768
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24480768
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24480768
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24480768
https://doi.org/10.1016/j.joms.2013.11.006
https://doi.org/10.1016/j.joms.2013.11.006
https://doi.org/10.1002/micr.20430
https://doi.org/10.1038/nn905
https://doi.org/10.1038/nn905
https://doi.org/10.1016/j.expneurol.2004.08.007
https://doi.org/10.1016/j.expneurol.2004.08.007


84 

 

Salomone, R., Bento, R.F., Costa, H.J., Azzi-Nogueira, D., Ovando, P.C., Da-Slva, C.F et al., 2013. Bone 
marrow stem cells in facial nerve regeneration from isolated stumps. Muscle Nerve. 48, 423-29. DOI: 
10.1002/mus.23768.   
  

Skouras, E., Angelov, D.N., 2010. Experimental studies on post-transectional facial nerve regrowth 
and functional recovery of paralyzed muscles of the face in rats and mice. Anatomy: International 
Journal of Experimental & Clinical Anatom. 4, 1-27. doi:10.2399/ana.10.002.  
  

Varejão, A.S.P., Cabrita, A.M., Geuna, S., Patrício, J.A., Azevedo, H., Ferreira, A.J etal., 2003. 
Functional Assessment of Sciatic Nerve Recovery: Biodegradable Poy (DLLA-epsilon-CL) Nerve Guide 
Filled with Fresh Skeletal Muscle retrieved no results. Microsurgery. 23, 346-353. DOI: 
10.1002/micr.10148.  
   

Terão, E., Janssens, S., Van Den Bosch, A.P.H., Portier, M.M., Klosen, P., 2000. In vivo expression of 
the intermediate filament peripherin in rat motoneurons: modulation by inhibitory and stimulatory 
signals. Neuroscience. 101, 679–88.  
https://doi.org/10.1016/S0306-4522(00)00423-1.  

  

Yasui, G., Yamamoto, Y., Shichinohe, R., Funayama, E., Oyama, A., Hayashi, T, et al., 2016. 
Neuregulin-1 released by biodegradable gelatin hydrogels can accelerate facial nerve regeneration 
and functional recovery of traumatic facial nerve palsy.  Journal of Plastic, Reconstructive & 
Aesthetic Surgery. 69, 328–334. https://doi.org/10.1016/j.bjps.2015.10.037.  
  

  

CONFLICT OF INTEREST STATEMENT   

The authors declare no conflicts of interest.  

No specific grants from public, private, or non-profit funding agencies were received for the 
completion of this study.   
  

  

  

  

  

Fig 1. Animal positioned in lateral decubitus, with the cervical region positioned on a mold with 

demarcation of the region submitted to the incision for the facial nerve damage.  

  

Fig 2. Incision in the right retroauricular region, allowing the location of the platysma muscle.  

  

Fig 3. Blunt dissection and location of the trapezius muscle.  

  

Fig 4. Nerve crush injury performed by pressing the facial nerve with a Kelly forceps for 30 seconds.  

  

Fig 5. Skin and subcutaneous tissue suturing at different sites.  
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Fig 6. Behavioral assessment during environmental exploitation.  

  

Table 1. Scoring scale for the observed vibrissae movement.  

  

Fig 7. Eye closure and blinking reflex evaluation.  

  

Table 2. Scoring scale for the eyelid closure and blinking reflex evaluation.   

  

Fig 8. Evaluation of ocular opening using an inelastic anthropometric tape.  

  

Table 3. Eye opening score.  

  

Fig 9: Evaluation of vibrissae reflex  

  

Table 4. Score for the vibrissae reflex after touch.  

  

Fig 10. Evaluator lifting the animal’s upper eyelid.  

  

Table 5. Score for the resistance to upper eyelid lifting.  

  

 


