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RESUMO 

Introdução: A lesão da medula espinal é uma importante e crescente causa de incapacidade 

nos indivíduos no mundo. Diante dos inúmeros compostos presentes nas drogas utilizadas na 

MTC com efeito terapêutico na lesão da medula, torna-se relevante o estudo de substâncias 

que tenham propriedades de regeneração e proteção. Objetivo: O presente estudo teve como 

objetivo analisar os efeitos da inoculação de fragmentos do nervo isquiático na presença do 

Astragalosídeo IV (AS-IV) na regeneração morfofuncional da medula espinal transectada do 

rato. Métodos: Foram utilizados 19 ratos da linhagem Wistar (CEEA UERN 004/17); de três 

deles foram removidos o nervo isquiático e dezesseis foram submetidos a uma transecção 

medular com 4 mm de espessura ao nível torácico baixo, que posteriormente foram divididos 

em 2 grupos: no grupo 1 foram inoculados fragmentos de nervos isquiático mais 10μl de 

solução salina (5%) e no grupo 2 foram inoculados fragmentos de nervos isquiático mais 10μl 

de AS-IV. O desempenho dos membros posteriores foi avaliado semanalmente ao longo de 12 

semanas após o processo cirúrgico, usando pontuação do comportamento motor (BBB) e o 

déficit funcional ligados ao comportamento da pontuação combinada (CBS). Os dados dos 

testes comportamentais dos grupos tratados foram comparados estatisticamente. Resultados: 

Os diferentes tipos de tratamentos permitiram a recuperação dos movimentos dos membros 

posteriores dos animais de ambos os grupos; no entanto, o grupo com fragmentos do nervo 

isquiático mais AS-IV mostrou uma recuperação superior quando comparado ao grupo com 

fragmentos do nervo isquiático mais solução salina, manifestando uma pontuação média 

significativamente mais elevada durante as análises de comportamento. Conclusões: O 

enxerto de nervo isquiático na região transeccionada da medula espinal em ratos promove 

recuperação funcional evidenciada após 12 semanas, devido ao escore aumentado das 

respostas motoras no teste BBB, potencializado pela adição do AS-IV ao enxerto e queda do 

déficit funcional detectado pelo índice CBS, também potencializado pela adição do AS-IV ao 

enxerto, indicando que o AS-IV contribui na melhora da recuperação funcional.  

 

Palavras-chave: Astragalus membranaceus; medula espinal; regeneração nervosa; nervo 

isquiático 

 

 

 



 

ABSTRACT 

Introduction: Spinal cord lesion is an important and growing cause of human functional 

disability worldwide. In view of the innumerable compounds present in the drugs used in 

TCM with a therapeutic effect on bone marrow damage, it becomes relevant to study 

substances that have regeneration and protection properties. Objective: The present study 

aimed to analyze the effects of inoculation of sciatic nerve fragments in the presence of 

Astragaloside IV (AS-IV) on the morphofunctional regeneration of the rat transected spinal 

cord. Methods: Nineteen Wistar rats were used (CEEA UERN 004/17); sciatic nerve was 

removed from three animals, and sixteen animals were submitted to a 4 mm thick medullary 

transection at the lower thoracic level; the animals were later separated in 2 groups: in group 

1, fragments of sciatic nerves plus 10μl of saline solution (5%) and in group 2 sciatic nerve 

fragments plus 10μl AS-IV were inoculated. Posterior limb performance was assessed weekly 

for 12 weeks after the surgical procedure, using motor behavior score (BBB) and functional 

deficit associated with combined score behavior (CBS). Data from the behavioral tests of the 

treated groups were compared statistically. Results: The different types of treatments allowed 

the recovery of the hind limbs movements of the animals of both groups; however, the group 

with sciatic nerve fragments plus AS-IV showed a increased recovery when compared to the 

group with sciatic nerve fragments plus saline, showing a significantly higher mean score 

during behavioral analyses. Conclusions: The sciatic nerve inoculation in the transected 

region of the spinal cord in rats promoted functional recovery evidenced after 12 weeks, due 

to the increased score of motor responses in the BBB test, potentiated by the addition of AS-

IV to the graft and decrease of the functional deficit detected by the CBS index, also 

potentiated by the addition of AS-IV to the graft, indicating that AS-IV contributes to 

improve the functional recovery. 

Keywords: Astragalus membranaceus; spinal cord; nerve regeneration; sciatic nerve 
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1 INTRODUÇÃO 

A medula espinal é o principal condutor de informações sensitivas e motoras entre o 

encéfalo e o corpo (Manns e Chand, 2001). Lesão Medular Espinal (LME) é definida como a 

ocorrência de uma lesão aguda de elementos neurais no canal medular (medula, cone medular 

e cauda equina), resultando em déficit psicoafetivo, sensorial e/ou motor, temporário ou 

permanente, traumático ou não traumático (Feng et al., 2011; Ge et al., 2017). Pacientes com 

lesão medular grave podem ser quadriplégicos (paralisia dos quatro membros) resultante de 

lesões cervicais altas ou paraplégicos (paralisia da parte inferior do corpo), que resulta de 

lesões abaixo do nível cervical (Ding et al. 2005). Deste modo, a LME caracteriza uma 

condição médica complexa, associada a uma séria e perturbadora incapacidade na vida do 

indivíduo, predispondo a disfunção sistemática que pode levar a complicações secundárias, 

com elevado risco de morte entre os pacientes (Nas et al., 2015).   

As complicações médicas e secundárias de longo prazo são comuns e desempenham 

um papel importante nos cuidados contínuos para os pacientes lesionados (Sezer et al., 2015) 

que apresentam frequentemente complicações crônicas como doenças respiratórias,  

cardiovasculares, urinárias e intestinais, espasticidade, síndromes de dor, úlceras por pressão, 

osteoporose e fraturas ósseas, afetando diretamente as taxas de morbimortalidade, re-

hospitalização, perda de empregabilidade e diminuição da qualidade de vida (McKinley et al., 

1999; Sezer et al., 2015).  

Os dados epidemiológicos não deixam claro os números de incidência e prevalência 

globais, sendo a modelagem estatística impedida devido à falta de preditores confiáveis e por 

não haver um registro central global para coleta de informações epidemiológicas. Desta 

forma, os dados sobre prevalência e incidência ainda são inadequados e inconsistentes (WHO, 

2013). No entanto, a World Health Organization (WHO), em seu boletim em 2013 apontou 

uma incidência global de 40 a 80 novos casos por milhões de habitantes, com 250.000 a 

500.000 pessoas anualmente sofrendo de uma lesão traumática da medula espinal de todas as 

causas. A ocorrência dessas lesões é mais comum nos homens adultos jovens entre 20 a 29 

anos e nos idosos com 70 anos de idade ou mais, enquanto que nas mulheres adultas jovens a 

incidência é maior entre os 15 a 19 anos de idade e entre os aquelas com 60 anos ou mais, 

com o índice de mortalidade aumentando proporcionalmente com a idade do paciente (Ge et 

al., 2017). As causas mais comuns das LME traumáticas no mundo são acidentes de trânsito, 

ferimentos com armas de fogo, feridas a faca, quedas e lesões esportivas (WHO, 2013; Nas et 

al., 2015; Ge et al., 2017); já as LME não traumáticas são causadas, em sua maioria, por 
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doença degenerativa da coluna vertebral com estenose associada ao canal espinal, 

normalmente resultando em paralisia incompleta (Weidner et al., 2017).   

Os resultados da LME trazem não apenas danos à independência e a função física, 

mas também geram custos substanciais para cuidados com a saúde e a reintegração 

profissional (Nas et al., 2015; Weidner et al., 2017). As complicações ocasionadas pela lesão 

podem levar a estadias hospitalares mais longas, diminuição da recuperação funcional e 

aumento das taxas de mortalidade (Wilson et al., 2012; Ge et al., 2017), tornando-se um 

desafio para o sistema de saúde e para a sociedade (WHO, 2013). Os custos decorrentes dessa 

condição são muito elevados, havendo um aumento significativo desses valores no primeiro 

ano após a lesão. Entrementes, quantificar esses números torna-se praticamente inviável 

devido aos dados inconsistentes, desatualizados ou sem transparência quanto ao método de 

estimativa. No entanto, estima-se que os custos diretos podem alcançar a cifra de 1,1 a 4,6 

milhões de dólares por paciente (Ahuja et al. 2017; Weidner et al. 2017). 

Atualmente, as opções de tratamento para LME incluem o uso de doses elevadas de 

metilprednisolona, intervenções cirúrgicas para estabilizar e descomprimir a medula espinal e 

cuidados de reabilitação. Nos últimos anos houve um avanço considerável na neurobiologia, 

na tentativa de aliviar os sintomas e o sofrimento dos pacientes com LME. Nesse sentido, 

várias estratégias inovadoras foram surgindo (Silva et al., 2014; Zhang et al., 2016).  

Uma terapia bastante utilizada, com milhares de anos de história e com aplicações 

clínicas nos países asiáticos é a Medicina Tradicional Chinesa (MTC), que apresenta centenas 

de ervas frequentemente usadas em pacientes com abundante fonte de drogas naturais. Uma 

única erva contém inúmeros constituintes químicos que pertencem a diferentes categorias, 

com ingredientes ativos exercendo ação terapêutica no tratamento de doenças.  Nos últimos 

anos, a MTC atraiu muita atenção no campo do tratamento de LME, mostrando eficácia na 

prevenção e tratamento das lesões, sobretudo na melhora da função motora após o trauma. 

Além disso, há benefícios com a aplicação combinada de múltiplas abordagens terapêuticas 

na recuperação funcional da medula espinal (Yuanhui, 2016; Zhang et al., 2016).  

Entre os inúmeros compostos presentes em plantas utilizadas na MTC com efeito 

terapêutico na lesão da medula, está o astragalosideo IV (AS-IV), composto presente na raiz 

do Astragalus membranaceus, que possui efeito anti-inflamatório, antifibrótico, antiasmático, 

antidiabético, imunorregulador e cardioprotetor (Li et al., 2017). Além disso, possui 

propriedades neuroprotetoras, contribuindo para a regeneração do nervo e quando combinado 

com outras abordagens terapêuticas podendo reparar lesões na medula espinal (Yu et al., 

2010; Zhang e Chen, 2013; Zhang, et al., 2016; Xia et al., 2017). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yu%20Q%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20669677
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1.1. JUSTIFICATIVA 

A LME é uma importante e crescente causa de incapacidade no mundo, 

caracterizando-se por uma condição médica complexa, gerando consequente incapacidade na 

vida do indivíduo, ocasionando déficits psicoafetivos, sensoriais e/ou motores. Uma vez que 

ocorre a lesão primária o dano é irreversível, com possiblidades mínimas de recuperação 

neurológica ou motora e com complicações secundárias, o que agrava ainda mais a saúde dos 

pacientes e eleva o risco de morte. Diante dos inúmeros compostos presentes nas drogas 

utilizadas na MTC com efeito terapêutico na lesão da medula, torna-se relevante o estudo de 

substâncias que tenham propriedades de regeneração e proteção, sobretudo na lesão medular, 

considerando a importância clínica, social e econômica dessa condição. Desta forma, 

pesquisas com modelos de animais submetidos à lesão, com diferentes abordagens 

terapêuticas e avaliação das condições físicas pós-tratamento, são necessárias para os avanços 

de novas terapias eficientes, redução dos danos aos pacientes acometidos e contribuição para 

o conhecimento nestas áreas. Neste contexto, conforme a literatura disponível, não foram 

encontrados estudos que envolvam a inoculação de fragmentos do nervo isquiático e a adição 

do AS-IV diretamente na lesão medular, logo após o trauma. Assim, o presente estudo torna-

se relevante, de modo a observar os efeitos desse composto bastante promissor, com possível 

efeito de neuroproteção e regeneraração na medula espinal lesionada.  

 

1.2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

1.2.1 Organização estrutural e funcional da medula espinal 

 

O sistema nervoso humano é uma rede incrivelmente complexa de caminhos que nos 

permite interagir com sucesso com o meio ambiente. O sistema nervoso central (SNC) é uma 

estrutura bilateral, essencialmente simétrica, sendo constituído, primordialmente, por duas 

partes, o encéfalo e a medula espinal. O encéfalo compreende seis estruturas principais: o 

bulbo, a ponte, o cerebelo, o mesencéfalo, o diencéfalo e o telencáfalo. A medula é 

subdividida nas regiões cervical, torácica, lombar, sacral e estabelece as maiores ligações 

entre o SNC e o sistema nervoso periférico (SNP) (Scott e Kothari 2005; Kandel et al. 2014) 

(Figura 1). 
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O SNP supre o SNC com um fluxo contínuo de informação sobre os meios externo e 

interno do corpo, executando comandos motores gerados no encéfalo e na medula espinal. A 

medula é a parte do SNC responsável pela inervação motora, somato-sensorial e visceral nas 

extremidades, tronco e grande parte do pescoço e de todos os órgãos internos, recebendo e 

processando informações sensoriais da pele, das articulações e dos músculos do tronco e 

membros, controlando os movimentos do tronco e membros. Ela contém neurônios motores 

responsáveis pelos movimentos voluntários e involuntários e os nervos espinhais do SNP, 

responsáveis pelas conexões entre o SNC e receptores distais e órgãos. Desta forma, a medula 

constitui o principal centro de coordenação de como os seres humanos percebem 

inconscientemente a sua periferia e a forma como o corpo reage a esta informação (Kandel et 

al., 2014; Weidner et al., 2017).  

A medula constitui-se uma massa de tecido nervoso cilindroide, ligeiramente 

achatada no sentindo ântero-posterior, situada dentro do canal vertebral, estando protegida 

pelas estruturas ósseas da coluna vertebral. Está inserida na porção mais caudal do SNC, na 

base do crânio, mais precisamente na medula oblonga através do forame magno do osso 

occipital até as primeiras vértebras lombares, finalizando na altura entre a L1 ou L2 no adulto. 

Atinge aproximadamente 45 cm de comprimento nos homens e cerca de 43 cm de 

Figura 1. Principais divisões do sistema nervoso central (A). Aspectos anatômico do encéfalo 

e da medula espinal (A e B). 

Fonte: http://bio-neuro-psicologia.usuarios.rdc.puc-rio.br/images/014.jpg?crc=3845148086 

B 
A 
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comprimento nas mulheres, correspondendo à porção mais alongada do SNC (Kandel et al. 

2014; Machado e Haertel 2014).  

No adulto há uma diferenciação dos segmentos medulares e das vértebras 

correspondentes, sendo consequência da diferença de ritmos de crescimento entre a coluna 

vertebral e a medula espinal. Desta forma, temos como exemplo 8 nervos cervicais mas 

somente 7 vértebras cervicais, (Figura 1). Uma outra característica no adulto é que a medula 

não ocupa todo o canal vertebral, com a extremidade distal da medula espinal sendo formada 

pelo cone medular, uma parte mais fina, fixada à coluna vertebral óssea através de um filo 

terminal (filum terminale) ou filamento terminal, uma estrutura composta principalmente de 

tecido fibroso. Uma vez que a medula termina entre a L1 ou L2, abaixo desse nível o canal 

vertebral contém apenas meninges e as raízes nervosas dos últimos nervos espinais, que 

dispostas em torno do cone medular e filamento terminal constituem, em conjunto, a chamada 

cauda equina (Machado e Haertel 2014; Weidner et al., 2017).  

Assim como todo o SNC, a medula está envolvida por meninges, que constituem três 

camadas distintas conectivas concêntricas de tecido conjuntivo que envolvem a medula, 

apresentando função primordial de proteção mecânica do SNC e estando relacionada com a 

formação e reparo desse sistema. Além disso, o bom funcionamento do SNC depende das 

meninges, através de sua implicação na dinâmica do líquido cefalorraquidiano, que transmite 

moléculas ativas para alvos mais distantes e eliminam produtos de resíduos do metabolismo 

do SNC. A diferenciação dessas três camadas meníngeas é alcançada no terceiro mês de vida 

uterina em seres humanos, sendo designadas de dura-máter, aracnoide e pia-máter (Sakka et 

al., 2015; Weidner et al., 2017) (Figura 2). 

A dura-máter se estende do forame magno superior ao sacro, abaixo do cóccix na 

coluna vertebral. Ao nível do forame magno, na parte superior, é contínua com a dura-máter 

dentro da cavidade craniana. Na parte inferir, a dura-máter é estreita e termina no nível do 

segundo segmento do sacro (Rea, 2015a). É uma membrana livre dentro do canal espinal, 

ligeiramente ligada ao ligamento longitudinal posterior adjacente, sendo a camada mais 

superficial das meninges, altamente vascular, formada por formas densas de colágeno e 

fribroblastos, componentes do tecido conjuntivo, conferindo a ela consistência mais rígida e 

resistente  (Huffn, 2009; Ombregt, 2013; Grassner et al. 2018).  

A aracnoide da medula espinal se dispõe entre a dura-matér e a pia-máter, de forma 

intermediária e especialmente delicada. Na parte superior, é contínua com a aracnóide dentro 

da cavidade craniana e na parte inferior da medula termina com o saco dural. Sua estrutura 

transparente e fina consiste em várias camadas celulares, composta principalmente por 
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colágeno e fibras elásticas. O aspecto externo da membrana é intimamente ligado à dura-

máter através das suas fibras finas de colágeno, na parte interna, com este folheto justaposto à 

dura-máter e um emaranhado de trabéculas unindo-a à pia-matér através das trabéculas 

aracnoides (Machado e Haertel, 2014; Rea, 2015).  

A pia-máter é a camada mais interna das meninges, composta por colágeno e fibras 

reticulares, tecido fino e delicado que se adere intimamente ao tecido nervoso da superfície da 

medula e penetra na fissura mediana anterior. As fibras de colágeno são externas às fibras 

reticulares, formando feixes, sendo este o ponto onde os vasos da superfície da medula são 

encontrados. Na parte superior, é contínua dentro da cavidade craniana e na parte inferior da 

medula termina no cone medular. Caudalmente a pia-máter continua formando o filamento 

terminal. Este filamento perfura o fundo do saco dural e continua até hiato sacral. A borda 

lateral de cada lada da medula contém o ligamento dentriculado, que se dispõe em um plano 

frontal ao longo de toda extensão da medula, ajudando assim a ancorá-la (Rea, 2015a).  

Em relação aos espaços entre as meninges, o epidural ou extradural situa-se entre a 

dura-matér e a borda osteofibrosa do canal vertebral. Contém tecido adiposo, raízes de nervo 

e um grande número de veias que constituem o plexo venoso vertebral interno. A dura-máter, 

a mais superficial das meninges, é separada da aracnóide por um potencial espaço conhecido 

como espaço subdural, contendo células neuroteliais, espaço amorfo, pequenos vasos e pouca 

quantidade de líquido cefalorraquidiano, o suficiente para não aderir nas paredes.  Entre a 

matéria aracnóide e a pia-máter encontra-se o espaço subaracnóideo, que contém o líquido 

cefalorraquidiano, colágeno extracelular e fibroblastos (Waldman, 2009; Grassner et al., 

2018). 

Figura 2. Ilustração da medula espinal, envoltórios e espaços entre as meninges.  

Adaptado de: https://healthjade.com/wp-content/uploads/2018/03/meninges-spinal-cord.jpg 
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As meninges espinais não estão tão próximas das paredes ósseas do canal vertebral, 

com esta posição conferindo proteção à medula espinal das possíveis lesões potenciais 

relacionadas aos movimentos da coluna vertebral. A gordura peridural, o plexo venoso 

vertebral interno e o conteúdo fluido do espaço subaracnóideo possivelmente se comportam 

como uma almofada hidromecânica entre a medula espinal e a borda osteofibrosa do canal 

vertebral, proporcionando estabilidade na medula (Sakka et al. 2015). 

O líquido cefalorraquidiano ou líquor é um ultrafiltrado claro e incolor do plasma 

com um volume médio de 150 mL, dividido em 25 mL nos ventrículos e 125 mL nos espaços 

subaracnóides, com baixo teor de proteína, vários micronutrientes, peptídeos, íons diversos e 

glicose (Di Terlizzi e Platt, 2006; Sakka et al., 2011; Spector et al., 2015). A maioria do líquor 

é formado no plexo coroide e uma porção menor é produzida pelas células ependimais, no 

encéfalo. Após a produção nos plexo coroide, o fluxo de líquor se origina nos ventrículos 

(principalmente o terceiro e ventrículos laterais) e viaja através do aqueduto cerebral ao 4º 

ventrículo por onde sai nos espaços subaracnóideos através dos forames de Luschka e 

Magendie. Uma parte do líquor continua através dos espaços subaracnóideos ao logo da 

medula espinal, saindo ao longo das raízes do nervo espinal, enquanto o restante sai do crânio 

através das vilosidades aracnóides e nervos cranianos, sendo continuamente produzido e 

reabsorvido (Simon e Iliff, 2016; Huff e Dulebohn, 2018).  

Anatomicamente, a medula, as meninges e o líquor atravessam o centro da coluna 

vertebral. Entre as vértebras emergem os nervos espinais responsáveis pela inervação de todo 

o corpo. Especificamente, os nervos espinais da região cervical relacionam-se com a 

percepção sensorial e função motora da parte de trás da cabeça, do pescoço e dos braços. Os 

nervos torácicos inervam a porção superior do tronco, enquanto os nervos espinais lombares e 

sacrais inervam a porção inferior do tronco, costas e pernas. Os nervos entram e saem da 

medula a cada nível vertebral e são agrupadas em 31 pares de nervos espinais, sendo oito 

cervicais, doze torácicos, cinco lombares, cinco sacrais e, geralmente, um coccígeo. De cada 

nervo, ao saírem do forame intervertebral, emergem dois pequenos ramos, designadas de 

raízes nervosas motoras e sensoriais (Kirkpatrick, 2014; Mathews et al., 2017). 

Em uma imagem axial, a medula espinal é dividida em uma região central de 

substância cinzenta e substância branca circundante, apresentando-se na forma de uma 

borboleta ou de um H (Figura 3). Na substância cinzenta, que contém corpos de células 

nervosas, distinguem-se três colunas que aparecem nos cortes como cornos, definidas como 

colunas anterior, posterior e lateral. A coluna lateral, no entanto, só aparece no segmento 

torácico e em parte do segmento lombar. O corno dorsal possui um arranjo ordenado de relés 

https://www.google.com.br/search?q=plexo+coroide&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiU2MSA89zZAhVBl5AKHQ7eAbQQBQglKAA
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de neurônios sensitivos, que recebem aferências da periferia, enquanto o corno ventral contém 

grupos de neurônios e interneurônios motores que regulam o padrão de disparo de neurônios 

motores. A substância branca, constituída principalmente por axônios mielinizados e 

agrupados em feixes, denominados de funículos anterior, lateral e o posterior, também é 

composta por tratos ascendentes e descendentes, conduzindo o impulso nervoso em direção ao 

cérebro e de várias partes do cérebro para o resto do corpo (Kandel et al., 2014) (Figura 3).   

 

A transmissão do sinal proveniente do córtex motor até a medula espinal é realizada 

por meio dos tratos espinhais e outras estruturas tais como o cerebelo, núcleos da base e do 

tronco cerebral. Os tratos motores descendentes transportam os sinais motores voluntários ou 

involuntários do córtex ou do tronco encefálico para grupos musculares alvo, e os tratos 

sensoriais ascendentes transmitem sinais dos nervos sensoriais periféricos para o cérebro 

(Kirkpatrick, 2014).  

Figura 3. Aspectos anatômico da medula espinal em uma imagem transversal.  

Fonte: http://medinsitu.blogspot.com/2013/01/neuroanatomia-medula-espinhal.html 
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Em humanos, o principal trato espinal descendente, em grande parte responsável 

pelo controle da função motora, são os tratos corticoespinhais  (Leonard et al., 2017). Os 

tratos corticospinais ou piramidais fornecem a inervação para os músculos esqueléticos, sendo 

formados por coleções de fibras do neurônio motor superior que vão para a medula espinal 

(corticospinal) ou tronco cerebral (corticobulbar) e controlam a função motora do corpo. Estes 

são chamados de tratos piramidais quando se cruzam ao nível da região chamada 

de decussação das pirâmides. Essas fibras que cruzam no nível da medula controla os 

músculos (e, portanto, o movimento) do lado oposto do corpo. O neurônio motor superior 

conecta o cérebro à medula espinal (e aos cornos nervosos) e os neurônios motores inferiores 

se estendem das células anteriores do corno via nervos periféricos até os músculos. O trato 

corticoespinal é composto por um trato anterior e lateral (Kirkpatrick, 2014; Rea, 2015b) 

(Figura 4).  

A medula espinal é uma parte complexa e altamente organizada do SNC. Sua 

complexidade deve ao papel que exerce nas 3 funções mais importantes do indivíduo: 

sensação, controle motor e autonômico. Além de relatar ao cérebro a informação que ele 

recebe do grande número e variedade de entradas aferentes do corpo e retransmitir 

informações eferentes de porções variadas do cérebro, há uma intrincada rede de neurônios 

que normalmente opera em conjunto com o resto do SNC para permitir o controle perfeito das 

funções sensoriais, motoras e autonômicas (Nógrádi e Vrbová, 2013).  

De uma maneira simplificada, pode-se afirmar que quatro funções aferentes 

somáticas são processadas na medula espinal: dor, temperatura, toque e 

propriocepção. Órgãos sensoriais diferentes nas estruturas periféricas iniciam essas 

Figura 4. Imagem transversal da medula espinal, tratos ascendentes e descendentes. 

Adaptado de: https://mistry07.files.wordpress.com/2017/11/3.png?w=775 

https://www.sciencedirect.com/topics/neuroscience/motor-control
https://www.sciencedirect.com/topics/neuroscience/lateral-corticospinal-tract
https://mistry07.files.wordpress.com/2017/11/3.png?w=775
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modalidades sensoriais, mas o processamento das mesmas é geralmente realizado por uma 

rede de neurônios na medula espinal que são comuns a várias dessas diferentes modalidades 

de sensação (Nógrádi e Vrbová, 2013).  

As estruturas da medula espinal são capazes de produzir respostas estereotipadas a 

estímulos externos. Tais respostas são referidas como reflexos espinais, com o mais simples 

destes sendo o reflexo de estiramento monossináptico (um exemplo é o reflexo do tendão 

patelar). Quando percutimos um pequeno martelo de borracha no tendão patelar abaixo do 

joelho, o músculo quadríceps, situado na região anterior da coxa, sofre estiramento. A 

excitação dos neurônios faz as unidades motoras do quadríceps contraírem e a perna se move 

para frente. Além do reflexo de estiramento monossináptico, o circuito da medula espinal 

pode gerar respostas padronizadas que envolvem o movimento de várias articulações. O 

reflexo mais bem explorado deste tipo é o flexor, ou reflexo de retirada, em resposta a vários 

estímulos sensoriais e, em particular, em resposta à dor (Nógrádi e Vrbová, 2013).  

A medula transmite sinais que regulam o sistema nervoso autônomo fornecendo o 

controle neural de muitas funções corporais. Quando a medula espinal é desconectada do 

cérebro essas funções podem ser severamente afetadas, ocorrendo não somente a perda do 

controle do músculo esquelético e da sensação abaixo do nível da lesão, mas também 

produzindo disfunção de órgãos controlados pelo sistema nervoso autônomo, em particular, o 

comprometimento da função da bexiga e intestino causando um grande impacto na qualidade 

de vida das pessoas acometidas (Nógrádi e Vrbová, 2013). 

 

1.2.2 Organização estrutural e funcional do nervo isquiático 

O SNP é composto pelo conjunto de todo o tecido nervoso exterior ao eixo 

cerebroespinal, incluindo os receptores sensoriais, os nervos e gânglios associados, bem como 

os plexos nervosos. Desta forma o SNP fornece a via de comunicação para os impulsos entre 

o SNC e o restante do corpo (Van de Graaff, 2001). 

O nervo periférico é uma coleção de axônios (feixes fibras nervosas) semelhantes ao 

um cordão. São projeções longas e delgadas parecidas às caudas dos corpos celulares dos 

neurônios e são divididos em sensorial, motor ou misto em uma perspectiva funcional. Como 

apresentado anteriormente (Figura 3), um nervo se divide em ramos imediatamente após 

emergir através do forame intervertebral. A raiz anterior continua para frente e inerva 

músculos, pele da parede anterolateral do corpo e das extremidades levam os impulsos desde 

o SNC (fibras eferentes) até aos músculos esqueléticos, fazendo‐os contrair (fibras motoras). 
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A raiz posterior dirige‐se para trás da coluna vertebral e inerva os músculos e a pele do dorso, 

levando impulsos nervosos até ao SNC (fibras aferentes) ao transmitirem a informação 

sensitiva da dor, tato, temperatura e vibração (fibras sensitivas) (Van de Graaff, 2001; 

Kirkpatrick, 2014; Mathews et al., 2017). 

Próximo à junção das raízes anteriores e posteriores, a raiz posterior apresenta uma 

dilatação conhecida por gânglio da raiz dorsal, o qual consiste em um agrupamento de corpos 

celulares de neurônios sensoriais primários pseudounipolares, cujas células dão origem a 

fibras nervosas periféricas e centrais, essenciais na transmissão neuronal entre os sistemas 

(Kirkpatrick, 2014).  

Imediatamente distal ao gânglio, as raízes anteriores e posteriores se unem formando 

um tronco, o nervo espinal propriamente dito, inervando os membros fora da coluna vertebral. 

Com exceção dos nervos torácicos T2 a T12, os ramos dos nervos espinais se combinam e 

depois se dividem em redes de fibras nervosas denominadas plexos nervosos e destes surgem 

os nervos periféricos. Há quatro plexos nervosos espinais: cervical, braquial, lombar e sacral 

(Van de Graaff, 2001; Kirkpatrick 2014; Mathews et al. 2017). 

O plexo sacral, como exemplo, origina-se das raízes nervosas L4-S3 e localiza-se 

apenas lateralmente ao sacro, dando origem a cinco nervos distais: o nervo isquiático, o nervo 

femoral posterior, o nervo glúteo superior e inferior e o nervo pudendo. O maior deles é o 

nervo isquiático, que percorre os músculos glúteos e depois a perna posterior, sendo 

considerado o principal nervo dos membros inferiores (Figura 5) (Rodziewicz e Tunnell 

2018).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Imagem de uma ressonância magnética de um adulto. Raízes nervosas bilaterais L4 

a S3, LST - tronco lombossacral, SN - nervo isquiático, FN - nervo femoral (A). Detalhes 

anatômicos do plexo sacral (B). 

Fonte: Takahara et al. 2010 

B A 
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O nervo isquiático é considerado o maior nervo do corpo humano em diâmetro e 

comprimento, com cerca de 2 cm de largura na porção proximal. É um nervo misto, formado 

por fibras sensitivas e motoras, suprindo a grande maioria das funções dos membros 

inferiores. De forma mais específica, fornece função motora para a coxa posterior e todos os 

músculos abaixo do joelho e função sensorial para a coxa posterior, articulação posterior do 

joelho e tudo abaixo do joelho, exceto uma faixa estreita na parte inferior da perna medial, 

área suprida por pelo nervo safeno  (Rodziewicz e Tunnell, 2018).  

Anatomicamente, o nervo isquiático tem suas fibras saindo da pelve através do 

forame isquiático maior (incisura ciática) passando abaixo do músculo piriforme e sobre o 

músculo obturador interno, descendo entre o trocânter maior do fêmur e a tuberosidade 

isquiática, e ao longo do dorso da coxa, anterior aos músculos bíceps femoral e semitendinoso 

até o terço inferior da coxa, onde se divide em dois grandes ramos denominados nervos tibial 

e fibular comum. A divisão tibial ou medial inerva todos os músculos isquiotibiais, com 

exceção da cabeça curta do bíceps femoral, inervada pela divisão fibular ou lateral. Os ramos 

terminais (fibular e tibial) inervam todos os músculos distais ao joelho (Fonseca et al., 2002; 

Bouche, 2013).  

Em geral, os nervos são cordões esbranquiçados, condutores de sinais elétricos para 

fazer os músculos se movimentarem e possibilitarem a sensação, capaz de mediar certos tipos 

de dor e são constituídos por feixes de fibras nervosas, compostos por componentes neurais e 

tecido conjuntivo. As estruturas de tecido conjuntivo dos nervos formam três camadas 

distintas: endoneuro, perineuro e epineuro, que organizam e protegem as fibras nervosas. O 

endoneuro circunda axônios individuais, que são agrupados em fascículos, cada um dos quais 

sendo circundado pelo perineuro e, finalmente, o grupo de fascículos que compõem todos os 

axônios presentes nesse nervo é circundado pelo epineuro (Reina et al., 2000; Bove, 2008; 

Kaplan et al., 2009).  

 Entre as estruturas de tecido conjuntivo o epineuro é a camada mais externa do 

nervo e é formada por colágeno tipo I e fibroblastos que envolvem todo o nervo. As fibras 

colágenas estão alinhadas e orientadas para impedir danos por distensão excessiva dos nervos. 

Esta camada inclui um plexo de vasos sanguíneos e linfáticos, alguns macrófagos residentes, 

fibroblastos e mastócitos. Sua espessura pode ser bastante variável e, às vezes, incluir tecido 

adiposo (Gartner e Hiatt, 2007; Geuna, 2009; Kierszenbaum e Tres, 2012). O perineuro é a 

bainha de tecido conjuntivo que envolve as fibras nervosas, recobre o fascículo nervoso que é 

constituído pelo agrupamento de vários axônios. É um epitélio fino, porém denso, feito de 

camadas de células achatadas envolvidas por uma membrana basal e fibras de colágeno, 
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formando estruturas laminadas concentricamente ao redor de fascículos nervosos isolados. 

Funcionalmente, o perineuro modula as forças externas de alongamento (que podem ser 

potencialmente prejudiciais para as fibras nervosas) e, junto com o endoneuro, forma a 

barreira hematoencefálica (BHE) (Piña-Oviedo e Ortiz-Hidalgo, 2008). Por último, o 

endoneuro é a camada mais interna dos três envoltórios. Oferece pouco suporte mecânico, 

recobre os axônios individualmente e fica em contato direto com a lâmina basal da célula de 

Schwann. É formado por tecido conjuntivo frouxo composto por fibrilas de colágeno tipo II, 

fibroblastos, vasos sanguíneos, macrófagos residentes e mastócitos (Gartner e Hiatt, 2007; 

Zochodne, 2008; Kierszenbaum e Tres, 2012) (Figura 6).  

 

Figura 6. Anatomia do nervo periférico. Ilustração mostra várias camadas do nervo 

demonstrado ao longo de sua seção transversal. 

Adaptado de: https://blogblogueiras.wordpress.com 
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Os componentes neurais do SNP são as fibras nervosas, comumente formadas por 

duas principais classes de células: célula nervosa (neurônio) e as células da neuroglia (célula 

de Schwann).  Os neurônios são constituídos de axônios, que são longas extensões dos corpos 

celulares localizados nos gânglios das raízes dorsais (neurônios sensoriais), gânglios 

autonômicos (neurônios autonômicos) ou coluna ventral da medula espinal (motoneurônios). 

A organização estrutural do nervo permite aos axônios conduzir impulsos nervosos que 

facilitam a interação do indivíduo com o ambiente (Topp e Boyd 2006). As células de 

Schwann formam a bainha de mielina para recobrir o axônio. Ao longo de um único axônio 

existem várias células de Schwann formando sua bainha de mielina. Cada segmento de 

mielina é chamado de internodo e ao longo do axônio são separados por nodos de Ranvier, 

com cada internodo apresentando uma única célula de Schwann suprindo a bainha de mielina 

dessa região. Os nodos de Ranvier, desprovidos de bainha de mielina, contém alta 

concentração de canais de sódio dependente de voltagem, o que facilita a propagação do 

impulso nervoso (potencial de ação) de forma saltatória. A bainha de mielina isola 

eletricamente os axônios e com isso aumenta a velocidade de propagação do impulso elétrico 

(De Pittà, 2017).  

As células de Schwann, além de produzirem mielina no SNP, também desempenham 

um papel importante na regeneração do tecido nervoso. Funcionalmente, essas células 

sintetizam e liberam uma ampla variedade de fatores de crescimento, como neurotrofinas, 

citocinas neureguladoras, fator de crescimento transformador beta (TGF- β), fator 

neurotrófico derivado da linhagem de células gliais (GDNF), fator de crescimento epidérmico 

(EGF) e fator de crescimento derivado de plaquetas (PDGF). Níveis elevados de fator de 

crescimento nervoso (NGF) são encontrados em células de Schwann in vivo e em culturas de 

células primárias in vitro (Reuss, 2009). Além disso, elas podem fornecer um substrato de 

suporte ao crescimento para os axônios no SNC se regenerarem e amadurecerem, 

promovendo o brotamento axonal e o novo crescimento dos axônios em seus destinos 

originais após a axotomia, podendo melhorar a indução neural e a remielinização, 

influenciando assim na recuperação funcional (Feng et al., 2012). Deste modo, os nervos 

periféricos são excelentes substratos promotores de crescimento para a regeneração de 

axônios, sejam de origem periférica ou central, visto que possuem ambiente ideal para induzir 

o meio regenerativo (Silver et al., 2015; Bezerra et al., 2016).  
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1.2.3 Aspectos regenerativos da medula espinal  

 

A lesão medular traumática pode ser causada por compressão, laceração ou contusão, 

levando a déficits motores, sensoriais e/ou autonômicos no local lesionado e abaixo da lesão. 

Os sinais e sintomas, como comprometimento sensorial e motor, dor neuropática, disfunção 

intestinal e da bexiga, disreflexia autonômica etc., dependem do nível e da gravidade da lesão 

(Akdemir et al. 2013; Ovechkin et al. 2013; Tsintou et al. 2015).  

A fisiopatologia é caraterizada por dois mecanismos distintos: mecanismo de lesão 

primária e mecanismo de lesão secundária (Freire 2012). O mecanismo primário, a fase 

aguda, é o resultado do evento traumático inicial, sendo normalmente o determinante mais 

importante da gravidade da lesão, com o impacto mecânico inicial levando a danos diretos do 

tecido, notadamente hemorragia, edema local, necrose e laceração do tecido, e dano mecânico 

nos axônios e nervos (compressão ou transecção). Dependendo do tipo de lesão, a BHE pode 

ficar comprometida, resultando em infiltração de leucócitos e a perturbação da homeostase 

iônica. Além disso, a interrupção do fornecimento de sangue ao local da lesão pode resultar 

em suprimento inadequado de oxigênio e nutrientes para o tecido afetado (Tsintou et al. 2015; 

Quraishe et al. 2018). Os mecanismos fisiopatológicos subjacentes que impulsionam essa 

condição são complexos e progressivos e vários eventos locais e sistêmicos surgem nesta fase, 

tais como hipotensão sistêmica, choque espinal, vasoespasmo, comprometimento da 

membrana plasmática, isquemia e distúrbios na neurotransmissão (Tsintou et al. 2015).  

Após a lesão primária inicia-se uma cascata de eventos de lesão secundária que serve 

para expandir a zona de lesão do tecido neural e exacerbar déficits e desfechos neurológicos 

resultando em neurodegeneração progressiva. Durante a cascata de lesão secundária, células 

inflamatórias como macrófagos, microglia, células T e neutrófilos infiltram o local da lesão 

como resultado da ruptura da BHE. Essas células desencadeiam a liberação de citocinas 

inflamatórias, como o fator de necrose tumoral alfa (TNF-α) e interleucinas (IL) -1α, IL-1β e 

IL-6. Os níveis teciduais dessas citocinas atingem um pico de 6 a 12 horas e permanecem 

elevados até 4 dias após a lesão primária. A perda da homeostase iônica após a lesão resulta 

em hipercalcemia intracelular que ativa as proteases dependentes de cálcio, desencadeando 

disfunção mitocondrial e levando à morte celular por via apoptótica. Particularmente os 

oligodendrócitos ficam suscetíveis à perda apoptótica, não somente no local do impacto mas 

também distante do epicentro da lesão, levando à desmielinização dos axônios preservados do 

trauma primário. As células inflamatórias fagocíticas liberam espécies reativas de oxigênio 

(EROs) que causam dano oxidativo ao DNA, oxidação de proteínas e peroxidação lipídica. 
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Este processo ainda induz a necrose tardia e a apoptose. Observam-se ainda aminoácidos 

excitatórios livres no parênquima tecidual, como glutamato e aspartato, resultado da liberação 

de células rompidas. Como consequência, os receptores de aminoácidos excitatórios ativados 

excessivamente produzem excitotoxicidade e posterior propagação de perda de neurônios e 

glia por morte celular necrótica e apoptótica (Figura 7) (Anwar et al. 2016; Ahuja et al. 2017).  

Assim, uma das principais razões pelas quais a medula espinhal é resistente à regeneração está 

associada à fisiopatologia complexa e distinta que ocorre após a lesão (Quraishe et al. 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diante do processo complexo degenerativo da lesão medular é amplamente 

reconhecida a dificuldade do SNC de se regenerar, especialmente a medula. Embora 

progressos recentes nas pesquisas com lesões traumáticas da medula tenham demonstrado que 

o SNC tem mais capacidade regenerativa inerente do que se pensava, ele não possui a mesma 

capacidade regenerativa observada no SNP, já que este se regenera prontamente, permitindo a 

recuperação da função após dano do nervo periférico, característica de um ambiente 

estimulatório. Essa diferenciação entre os sistemas ocorre não somente devido à diminuta 

capacidade regenerativa dos axônios do SNC, mas também diminui com o avanço da idade 

(Kwon et al 2002; Barnabe-Heider e Frisen 2008; Huebner e Strittmatter 2009; Okano e 

Yamanaka 2014).  

Figura 7. Resposta imune à lesão medular. 

Adaptado de: Noller et al. 2017 
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O SNC não se regenera facilmente após uma lesão devido a uma infinidade de 

fatores inibitórios. Observa-se que a resposta regenerativa dos neurônios centrais dos adultos 

é limitada, em parte devido ao ambiente do SNC, o qual possui características inibitórias e 

ausência de condições favoráveis para o crescimento axonal no local da lesão. Uma vez que 

os axônios encontram o ambiente inibitório dentro da lesão, o crescimento é interrompido, 

deixando bulbos terminais axonais distróficos em seu lugar. Células gliais como astrócitos e 

oligodendrócitos medeiam essa inibição através da formação de uma cicatriz glial, com o 

intuito de isolar a área lesada, impedir a expansão da lesão e dar suporte para as regiões que 

permanecem preservadas após o evento traumático. Além disso, as mesmas moléculas, os 

proteoglicanos de sulfato de condroitina (CSPGs) e semaforinas, que auxiliam a plasticidade 

sináptica através do surgimento, crescimento, orientação e formação de novos contatos 

neuronais durante o desenvolvimento, agora têm efeitos inibitório, impedindo que os cones de 

crescimento formem novos contatos sinápticos, levando a uma brotação e plasticidade 

limitadas no SNC do adulto após a lesão. O contínuo crescimento sináptico e plasticidade 

aumenta durante o desenvolvimento, mas se torna limitado na idade adulta e ainda inibido 

após a lesão. Há ainda a expressão de inibidores associados à mielina (MAIs) (Nogo-A), 

glicoproteína associada à mielina (MAG), glicoproteína de mielina oligodendrócita (OMgp), 

que possivelmente é um mecanismo utilizado pelo SNC para prevenir a arborização neuronal 

após o período em que as conexões neuronais já foram criadas, impedindo o crescimento 

exacerbado. Essas proteínas são capazes de colapsar cones de crescimento axonal e inibir o 

crescimento de neuritos (Quraishe et al., 2018).  

Outros fatores de inibição ocorrem também porque no SNC, após a lesão, os axônios 

fragmentados e restos de bainha de mielina não são rapidamente e eficientemente removidos 

do sítio da lesão, em parte porque o processo de ativação microglial nesta região é inferior ao 

observado pelos macrófagos nos nervos. Por conseguinte, essa depuração mais lenta no SNC 

em relação ao SNP pode impedir o novo crescimento axonal (Zeev-Brann et al. 1998; 

Huebner e Strittmatter 2009). Assim, a incapacidade dos neurônios centrais em se 

regenerarem não decorre somente do déficit intrínseco dessas células, mas também indica 

uma característica do meio ambiente do SNC que não oferece suporte regenerativo. Desta 

forma, a regeneração axonal é reprimida pelo microambiente inibitório do SNC, contribuindo 

para a ineficiência da regeneração nesta região (Ding et al., 2005; Silver et al., 2015).  

No entanto, Aguayo e colaboradores demonstraram que neurônios maduros do SNC, 

que normalmente não se regeneram, têm a capacidade de se regenerar por longas distâncias 

quando um ambiente permissivo de um enxerto de nervo periférico é fornecido, livre de 
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células e moléculas inibitórias (Aguayo et al., 1981). Os nervos periféricos são excelentes 

substratos promotores de crescimento para a regeneração de axônios, sejam de origem 

periférica ou central (Silver et al., 2015). 

A regeneração do axônio é um dos muitos fatores que influenciam a recuperação 

após danos no SNC. Observações clínicas e experimentais sugeriram que a capacidade 

regenerativa desse axônio é muito maior durante o desenvolvimento do que em estágios mais 

maduros, sofrendo declínio com a idade, o que torna a recuperação da lesão do SNC limitada 

no mamífero adulto (Silver et al., 2015). Em contraste com a situação em desenvolvimento, o 

axônio de um neurônio mamífero adulto aparentemente não pode crescer de volta ao seu alvo 

no SNC após lesão. A membrana do axônio se fecha para restabelecer a homeostase iônica, 

mas o crescimento axônico é tipicamente limitado (Bradke et al., 2012). Este evento pode ser 

ocasionado por vários fatores, como a presença de genes que restringem o crescimento, falta 

de energia necessária, ausência de moléculas de orientação expressas pelo ambiente, que 

direcionam o axônio para o seu alvo e ambiente que impede o crescimento axonal (Giger et al. 

2010; Cregg et al., 2014; Schwab e Strittmatter, 2014; He e Jin, 2016; Zhou et al. 2016; 

Hilton e Bradke, 2017). Essa compreensão é necessária na busca de novas estratégias de 

intervenção, impulsionando abordagens que direcionem os axônios em formação a 

desenvolver circuitos funcionais e o fortalecimento de conexões (Hilton e Bradke, 2017).  

Diferentemente deste cenário, pesquisas pré-clínicas revelam que em nervos de 

mamíferos adultos submetidos a diferentes tipos de tratamento após lesão no SNC os axônios 

podem se regenerar, remielinizar e remontar os nódulos de Ranvier, estruturas fundamentais 

para comunicação celular entre os neurônios, apresentando recuperação funcional (Figura 8). 

No entanto, esses axônios ainda apresentavam trajetórias anormais, provavelmente por 

ausência de moléculas de orientação, que mantêm os axônios no  curso correto durante o seu 

desenvolvimento normal (Li et al., 2015; Marin et al., 2016). 
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Essas moléculas de orientação axônicas, conhecidas como proteínas Wnt são uma 

grande família de proteínas sinalizadoras e controlam o crescimento de muitos axônios, 

incluindo os longos tratos na medula espinhal, tais moléculas são expressas durante o 

desenvolvimento mas tem efeito antagonista no adulto saudável, ou seja, não são expressas 

em níveis detectáveis na medula saudável. Entretanto, algumas variações dessas moléculas 

foram incitadas em torno do local da lesão após a lesão medular mas observou-se que algumas 

tinham a forte disposição repulsiva para axônios do trato corticoespinal e outras de atrair esses 

axônios (Liu et al., 2008). 

A redução da expressão de orientação repulsiva pode, assim, aumentar o crescimento 

do axônio. O bloqueio dessa sinalização aumenta a brotação dos axônios do trato 

corticospinal descendente e foi observado em camundongos adultos após lesão medular 

cervical, evidenciando possibilidade de reorganização máxima do circuito e a recuperação 

funcional através de combinação de manipulação molecular e reabilitação direcionada, ou 

seja, somente o bloqueio dessas moléculas não é suficiente para promover a recuperação, mas 

sim a combinação desse bloqueio com uma forma de treinamento reabilitativo específico 

(Miller 2002; Liu et al., 2008; Hollis et al., 2016; Hilton e Bradke, 2017). 

 

 

 

B 

Figura 8. Regeneração do nervo óptico (A) e tecido da medula espinal (fibras alinhadas, 

mielinizadas e regeneradas) (B), tecidos lesionados, tratados e regenerados por diferentes 

tipos de tratamentos, contestando a impossibilidade de regeneração de nervos do SNC. 

Fonte: Marin et al. 2016, adaptado de: Zhang et al. 2017 

A 
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A insuficiência regenerativa do SNC também pode estar relacionada com barreiras 

extrínsecas como já mencionado, sobretudo as células gliais, já que os oligodendrócitos, 

astrócitos, micróglia e alguns precursores apresentam comportamento diferenciados do seu 

estado normal após a lesão. Os astrócitos, que no SNC saudável regulam os níveis de 

neurotransmissores e a dinâmica neurovascular, respondem à lesão da medula espinal 

tornando-se reativos e formando uma cicatriz glial que limita fisicamente o dano, impedindo 

que o mesmo se alastre ao longo da região inicialmente poupada, porém perturbando também 

o potencial plástico da região. A microglia, que no SNC saudável ajuda na infecção/dano, 

responde à lesão promovendo crescimento e remielinização do axônio mas também tendo 

efeitos de hiperativação e citotóxicos. Os oligodendrócitos e seus precursores, que na 

velocidade do tecido sadio conduzem o axônio e suportam a função axonal, respondem à 

lesão diferenciando e produzindo a mielina, mas são suscetíveis à morte. Desta forma, as 

células gliais, após a lesão, podem simultaneamente estimular e reprimir o reparo (Gaudet e 

Fonken, 2018).  

 É relevante mencionar as barreiras extrínsecas, já que os neurônios possuem a 

capacidade de reorganização considerável de circuitos e até mesmo de regeneração quando os 

obstáculos gliais ao recrescimento neuronal são modificados, eliminados ou superados (Silver 

et al. 2015). Há evidências que a inibição de astrócitos e microglia poderia diminuir a 

formação da cicatriz glial (principal barreira à regeneração de axônios) (Cregg et al., 2014) e 

induzir o crescimento e a mielinização dos axônios (Gao et al., 2013; García-Álvarez et al., 

2015; Orlandin et al., 2017). No entanto, apesar do efeito negativo que a cicatriz glial tem 

sobre a neurorregeneração, há controvérsias, já que pesquisas mostraram que ela desempenha 

um papel essencial na rápida reparação da BHE, reduzindo a infiltração de células 

inflamatórias e diminuindo a degeneração neuronal, limitando assim os efeitos prejudiciais da 

lesão. Além disso, a cicatriz glial demonstrou prevenir a deterioração funcional e permitir a 

recuperação das funções motoras após lesões medulares espinais, contribuindo para 

regeneração do SNC. (Faulkner et al., 2004; Anderson et al., 2016).  

Observa-se que no processo regenerativo, os fatores intracelulares e extracelulares 

não são separados, ou seja, há uma interação complexa entre eles, já que a capacidade 

intrínseca de crescimento de um neurônio é pelo menos parcialmente instruída pelas 

interações extracelulares. Desta forma, tanto as moléculas extracelulares quanto a capacidade 

intrínseca de crescimento neuronal influenciam no sucesso da regeneração (Huebner e 

Strittmatter, 2009; Burnside e Bradbury, 2014; Geoffroy e Zheng, 2014; Hilton e Bradke, 

2017; Tedeschi e Bradke, 2017).        
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1.2.4 Aspectos funcionais do Astragalosideo IV  

O Astragali radix, a raiz seca de Astragalus membranaceus (Huangqi), é uma erva 

promotora de saúde popular, conhecida como uma das mais importantes ervas adaptogênicas 

e tonificantes da MTC, constituindo um dos remédios mais antigos e mais usados pelos 

orientais (Figura 9). O gênero Astragalus pertence à família das leguminosas 

(Fabaceae/Leguminosae), considerado o maior gênero de plantas com flores no mundo, 

cultivada principalmente no nordeste, norte e noroeste da China, e distribuída principalmente 

na Ásia Central e no Sudoeste, sendo bastante popular em todo mundo. Os astragalosídeos são 

amplamente distribuídos na natureza com cerca de 2500 a 3000 espécies, entre elas, o 

Astragalus membranaceus e o Astragalus mongholicus são os mais comumente usados, pois 

apresentam uma maior quantidade de compostos ativos (Ma et al., 2002; Fu et al., 2014; 

Shahzad et al., 2016; Liu et al., 2017b; Adesso et al., 2018).  

Atualmente, já foram isolados e identificados mais de 200 compostos ativos a partir 

de Astragalus membranaceus, com os principais constituintes sendo os polissacarídeos, 

saponinas triterpênicas (astragalosídeo), flavonóides, aminoácidos, alcaloides, ácido gama- 

aminobutírico (GABA) e oligoelementos (Cheng et al., 2006; Fu et al., 2014; Zhang et al., 

2016; Liu et al., 2017b). Os polissacarídeos e saponinas triterpênicas foram identificados 

Figura 9. Imagem da planta Astragalus membranaceus (A). Astragali radix, a raiz seca de 

Astragalus membranaceus (B). Raízes cortadas (c) 

Adaptado de: Yang et al. 2012 
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como os principais ingredientes ativos responsáveis pelas bioatividades (Zhang et al., 2016). 

As saponinas triterpênicas do tipo cicloartana contém uma classe denominada de 

astragalosídeo e seus principais subtipos (I, II, III, IV), extraído principalmente do Astragali 

radix (Ionkova et al., 2014; Gai et al., 2017). Entre os subtipos citados, há um atrativo 

particular no AS-IV devido a seus múltiplos benefícios para a saúde quanto a suas diferentes 

atividades cardioprotetoras, antitumorais, imunorreguladoras, antivirais, anti-inflamatórias, 

anticâncer, antioxidante, hepatoprotetoras, antidiabéticas, antiobesidade, anti-hipertensivas e 

neuroprotetoras. Dentre os diversos benefícios para a saúde em diferentes sistemas, as 

funcionalidades do AS-IV de neuroproteção e regeneração nos distintos distúrbios 

neurológicos chamam atenção e despertam interesse (Cheng et al., 2006; Zhang e Chen, 2013; 

Li et al., 2014; Gai et al., 2017; Jiang et al., 2018). Sua estrutura química está ilustrada na 

Figura 10. 

 

 

Diferentes distúrbios neurológicos frequentemente tem como consequência a perda 

funcional e sensorial das células, além de outros fatores genéticos e ambientais.  Um fator que 

contribui fortemente para o dano celular é o estresse oxidativo, através dos ataques de radicais 

livres. O estresse oxidativo está intimamente associado com o excesso de radicais livres e 

EROs após a isquemia/reperfusão cerebral, sobretudo nas lesões agudas. Acredita-se que as 

Figura 10. Estrutura química do Astragalosideo IV (3-O-beta-D-xilopiranosil-6-O-beta-

Dglicopiranosil-cicloastragenol), saponina triterpênica tetracíclica em forma de álcool de 

lanolina com alta polaridade. Fórmula molecular: C41H68O14. 

Adaptado de: Wang et al. 2017 
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EROs sejam o elemento mais importante e um fator chave dos danos da isquemia/reperfusão 

cerebral, abrangendo o aumento da peroxidação lipídica, destruição da integridade 

mitocondrial e sobrecarga de cálcio. Desta forma, o metabolismo desequilibrado do oxigênio 

e o excesso de EROs contribuem para uma série de distúrbios, como doença de Alzheimer, 

doença de Parkinson, envelhecimento e outros. A toxicidade ocasionada pelos radicais livres 

contribui para a lesão de proteínas e DNA, inflamação, dano tecidual e consequentemente 

apoptose (Uttara et al., 2009; Li et al., 2017).  

Estudos feitos em animais após lesão cerebral precoce induzida por hemorragia 

subaracnóidea e tratados com injeções de AS-IV (10mg/kg, 3mL), administradas 1 e 6 horas 

após o dano, observaram que depois de 24 horas o grupo submetido ao tratamento apresentou 

uma redução do nível de malondialdéido, apoptose neuronal, caspase 3 clivada, edema 

cerebral e aumento das enzimas antioxidades, como superóxido dismutase e glutationa 

peroxidase, melhorando os resultados neurocomportamentais, diminuindo o dano neurológico 

através dos efeitos antioxidantes e antiapoptótico (Shao et al., 2014). O AS-IV também 

demonstrou ser benéfico em modelos de lesões agudas,  caracterizadas por outras disfunções 

no metabolismo energético, neurotoxicidade do óxido nítrico e aminoácidos excitatórios e 

destruição da BHE em diferentes tratamentos, dosagens e sistemas (Qiu et al., 2010; Yue et 

al., 2015; Li et al., 2017).  

A ativação microglial é um atributo da esclerose múltipla, doença neuroinflamatória 

autoimune crônica que causa a desmielinização progressiva do SNC. Nesta doença a ativação 

persistente e descontrolada da microglia acumula substâncias prejudiciais em excesso, 

especialmente óxido nítrico, radicais livres e citocinas pró-inflamatórias (por exemplo, IL1β, 

TNFα) e, finalmente, causa lesão de neurônios. O AS-IV foi administrado em camundongos 

na dosagem de 20 mg/kg diariamente, por duas semanas, e atenuou significativamente a 

gravidade da encefalomielite autoimune experimental (EAE), um modelo animal 

experimental para doença desmielinizante do SNC. O AS-IV evitou a gravidade da progressão 

da EAE, inibiu a ativação da microglia, ativando, pelo menos parcialmente, a via dos 

glicocorticoides, uma classe de hormônios esteróides que inibem a ativação microglial, 

evidenciando seu potencial efeito terapêutico para neuroinflamação em doenças neurológicas. 

O AS-IV foi mencionado como uma droga segura e eficaz para terapias de desordem 

neuroinflamatórias caracterizada por ativação microglial (He et al., 2013; Liu et al., 2016; Li 

et al., 2017). Além da resposta inflamatória, as lesões tardias também são caracterizadas pela 

apoptose. O AS-IV conseguiu inibir a via de apoptose mitocondrial, diminuindo a taxa 

apoptótica, conferindo um papel antiapoptótico nestas condições (Liu et al., 2017c, 2017a).  
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Outro distúrbio nervoso muito comum na população é a neuropatia diabética, sendo 

definida como sinais e sintomas de disfunção do nervo periférico em um paciente com 

diabetes mellitus em que outras causas foram excluídas. A doença é uma complicação 

importante dos portadores diabéticos e é o principal agente para morbidade e mortalidade 

entre esses pacientes (Bansal et al. 2006).  A hiperglicemia induz o estresse oxidativo em 

neurônios diabéticos e decorre na ativação de múltiplas vias bioquímicas. Quando ativadas, 

essas vias são uma importante fonte de danos e são potenciais alvos terapêuticos na 

neuropatia diabética (Edwards et al., 2008).  

O AS-IV mostrou-se eficaz em neuropatia periférica diabética induzida por 75 mg/kg 

estreptozotocina em ratos. Após 12 semanas de administração de AS-IV por sonda oral nos 

animais após a indução, diferentes dosagem foram administradas (3, 6, 12 mg/kg, duas vezes 

por dia), e o resultado foi um aumento na densidade de fibras mielinizadas, suprimindo uma 

diminuição na área dessas fibras. O mecanismo de proteção da AS-IV envolveu uma redução 

na concentração de glicose e hemoglobina glicosilada no sangue e um aumento nos níveis 

plasmáticos de insulina. Também houve um aumento na atividade da glutationa peroxidase 

nos nervos, deprimiu a ativação da aldose redutase nos eritrócitos, diminuiu o acúmulo de 

produtos finais de glicação avançada (AGEs) (mediadores patogênicos das complicações 

diabéticas) e elevou a atividade da Na+, K+-ATPase (Na, K-ATPase) nos nervos e eritrócitos 

dos animais portadores de diabetes. A Na, K-ATPase é uma enzima normalmente reduzida em 

indivíduos diabéticos, e aparentemente essa deficiência pode ser, pelo menos parcialmente, a 

responsável pelo desenvolvimento de complicações diabéticas. Os efeitos fisiológicos do AS-

IV aqui citados normalmente estão alterados em portadores diabéticos o que potencializa o 

desenvolvimento de complicações diabéticas. Em resumo, o AS-IV exerce efeitos protetores 

contra a progressão da neuropatia periférica no diabetes, influenciando diretamente nesta 

comorbidade através de vários mecanismos inter-relacionados. O AS-IV também é eficaz nas 

lesões da retina, por apresentar efeitos protetores contra o estresse oxidativo, fator esse que 

contribui para retinopatia, outra comorbidade comumente encontrada em portadores de 

diabetes  (Vague et al., 2004; Yu et al., 2006; Hao et al., 2018).  

Um outro estudo investigou se o AS-IV poderia promover o reparo do nervo 

isquiático lesionado. Foram utilizados 160 camundongos submetidos a um modelo de lesão 

do nervo isquiático. Foram administradas 3 diferentes doses de AS-IV (10, 5 e 2,5 mg/kg) 

diariamente por 8 semanas, doses alta, moderada e baixa respectivamente. Os resultados 

sugeriram que a recuperação do nervo isquiático foi significativamente melhor no grupo com 

AS-IV e doses moderada e alta do que no grupo de baixa dose. Ainda nos grupos de doses 
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elevadas, o AS-IV promoveu a remielinização do nervo isquiático com elevação no número e 

no diâmetro das fibras nervosas mielinizadas significativamente maiores nos grupos de doses 

altas e moderadas, especialmente nos de altas doses e simultaneamente também houve um 

aumento na velocidade de condução nervosa motora e na amplitude do potencial de ação no 

nervo isquiático dos camundongos. Também foram observadas a expressão elevada de GAP-

43 nos segmentos medulares L4 e L6. Esses resultados indicaram que o AS-IV contribuiu 

para a regeneração do nervo isquiático e recuperação funcional. O mecanismo subjacente a 

este efeito pode estar associado à regulação positiva da expressão de proteína-43 associada ao 

crescimento (Zhang e Chen, 2013). 

É importante ressaltar que os efeitos de neuroproteção e regeneração do AS-IV nos 

diferentes distúrbios neurológicos foram demonstrados por numerosos estudos, incluindo 

lesão cerebral de reperfusão isquêmica, doença de Parkinson, doença de Alzheimer, lesão em 

nervos e outros. Os efeitos favoráveis do AS-IV estão justamente associados às múltiplas 

propriedades, especialmente suas atividades antioxidantes, antiapoptóticas e 

antinflamatórias  (Luo et al., 2004; Cheng et al., 2006; Zhang et al., 2012; Zhang e Chen, 

2013; He et al., 2014; Sun et al., 2014; Haiyan et al., 2016; Liu et al., 2016; Xia et al., 2017).  
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo geral  

Avaliar o efeito da inoculação de fragmentos do nervo isquiático, na presença do 

Astragalosídeo IV (AS-IV), na regeneração morfofuncional da medula espinal transectada do 

rato. 

1.3.2 Objetivos específicos 

Avaliar a modulação promovida pelo nervo isquiático e o AS-IV, através das análises 

dos seguintes parâmetros: 

o Recuperação dos parâmetros sensitivo-motores dos animais submetidos ao tratamento 

durante as primeiras 12 semanas após a cirurgia utilizando escala de avalição 

locomotora e a escala combinada de comportamento; 

o Análise histológica dos segmentos medulares utilizando a hematoxilina-eosina (HE),  

o Avaliar as alterações medulares decorrentes da lesão medular e do tratamento.  
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2 MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 DESENHO EXPERIMENTAL  

Para realização do experimento foram utilizados 19 animais (ratos da linhagem 

Wistar - Rattus novergicus), adultos jovens com idade entre 45 a 55 dias. O estudo atendeu as 

normas para realização de pesquisa em animais com todos os procedimentos, aprovado pela 

Comissão de Ética no Uso de Animais da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 

(UERN), mediante parecer consubstanciado de número 004/17 (Anexo A), seguindo a norma 

internacional que rege pesquisas com animais de experimentação, baseada de acordo com 

princípios éticos adotados pela Sociedade Brasileira de Ciência em Animais de Laboratório 

(SBCAL), conforme a lei n° 11.794, de 8 de outubro de 2008. 

 Os animais foram divididos aleatoriamente, sendo 3 animais submetidos à remoção 

dos nervos isquiáticos e 16 animais recebendo lesão por transecção completa da medula 

espinal entre os níveis T9-10 vertebrais. Após isso os animais foram divididos em dois 

grupos: o primeiro grupo (G1), com 8 animais, foram inoculados fragmentos do nervo 

isquiático adicionados com solução salina. No segundo grupo (G2) também com 8 animais, 

foram inoculados fragmentos do nervo isquiático mais AS-IV. Os animais foram inicialmente 

pré-anestesiados com Cloridrato de Cetamina 10% usando uma dosagem de 0,1ml/100gr e 

Xilazina 2% com 0,01ml/100gr (Agener União, Brasil) por via intraperitoneal. Posteriormente 

à cirurgia, os animais foram mantidos e acompanhados por 12 semanas, submetidos aos testes 

do comportamento sensório-motor da escala de avaliação locomotora segundo Basso, Beattie 

e Bresnahan (BBB) (Basso et al., 1995, 1996) e da escala combinada de comportamento, do 

inglês “Combined Behavioral Score” (CBS) (Gale et al., 1985). Após 12 semanas de testes os 

animais foram eutanasiados, como será detalhado posteriormente.  

 

2.2 REMOÇÃO DO NERVO ISQUIÁTICO  

Nos três animais submetidos à extração do nervo isquiático foi realizado a tricotomia 

do membro posterior e assepsia local com sabão, água e álcool 70%. Posteriormente foram 

anestesiados com Cloridrato de Cetamina 10% 0,1ml/100gr e Xilazina 2% 0,01ml/100gr 

(Agener União, Brasil) e acessos cirúrgicos foram feitos na região posterior da coxa nos dois 

antímeros, afastando os planos musculares, resultando na exposição do nervo isquiático e 

promovendo a retirada bilateral. Em seguida foram colocados nas placas para cultura de 

100mm (Corning, EUA) com aproximadamente 30ml de Leibovitz’s-15 (L-15; Gibco, EUA), 
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sob técnica cirúrgica asséptica, segundo método descrito por Morrissey et al. (1991). Após 

este processo os animais foram submetidos à eutanásia por deslocamento cervical. A seguir, 

todo o excesso de tecido (músculo, gordura e vasos sanguíneos) aderido aos nervos foi 

removido sob magnificação por lupa estereoscópica microcirúrgica (DF Vasconcelos, Brasil). 

Foi retirado o perineuro dos nervos sob lupa através de técnicas microcirúrgicas, sendo 

colocado em uma placa de Petri 100mm com 20ml de L-15. Os nervos foram cortados em 

pedaços de 4mm com uma microtesoura para obtenção dos explantes (Figura 11). 

 

2.3 LESÃO MEDULAR 

Os animais foram submetidos à tricotomia e assepsia local com álcool a 70%. 

Inicialmente foram pré-anestesiados com Cloridrato de Cetamina 10% usando uma dosagem 

de 0,1ml/100gr e Xilazina 2% com 0,01ml/100gr (Agener União, Brasil) e mantidos durante 

todo o procedimento cirúrgico. Posteriormente, foi realizada uma incisão longitudinal sobre a 

região torácica baixa do dorso dos animais, afastando os planos musculares profundos e 

separando-os dos processos espinhosos das vértebras torácicas dos níveis T9-10. Os processos 

espinhosos e o arco posterior destas vértebras foram removidos expondo o segmento medular 

adjacente T10-11. A seguir, a secção medular foi realizada por toda a extensão do seu eixo 

longitudinal em dois pontos, com a retirada de um segmento de aproximadamente 4mm de 

tecido nervoso. Foram utilizados fragmentos de membrana duradry tamanho 5x5 cm para 

hemostase. Em seguida, foram introduzidos 2 fragmentos do nervo isquiático mais 10μl de 

solução salina (5%) em cada animal do grupo 1 (G1) e 2 fragmentos do nervo isquiático mais 

10μl do AS-IV em cada animal do grupo 2 (G2), constituindo um volume final de 10μl 

implantados individualmente. Para finalizar, foi realizada a sutura do plano muscular, tecido 

subcutâneo e pele com fios de poliglactina absorvível 4.0 Ethicon.  

Figura 11. Fotografia ilustrando o animal sendo submetido à remoção do nervo isquiático. 

Exposição do nervo isquiático (A), Nervos removidos e mantidos em solução L15 (B). 

A 

 

B 
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Os animais foram colocados em gaiolas (n=4 por gaiola) com água e ração à vontade. 

O esvaziamento vesical foi realizado diariamente através da manobra de Credé (Beattie et al. 

1997), até o restabelecimento do funcionamento normal da bexiga urinária. O animais que 

apresentarem sinais de infecção urinária (urina escura, fétida ou com sangue) receberam 

antibioticoterapia preventiva (ceftriaxona sódica) (Novartis, 40 mg/kg/dia) intramuscular, até 

observância da melhora do quadro clínico (Figura 12).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Procedimentos de lesão da medula espinal. Incisão longitudinal nos níveis T9-10 

das vértebras torácicas, remoção do processo espinhoso e visualização da medula espinal (A). 

Transecção da medula espinal (B), sutura do animal (C), acondicionamento dos animais no 

pós-cirúrgico (D). 

A B 

D C 
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2.4 INOCULAÇÃO DO ASTRAGALOSÍDEO IV 

O extrato seco em pó do AS-IV foi obtido a partir da Evidence Soluções 

Farmacêuticas Ltda®. A concentração utilizada para diluição foi 500μg de AS-IV para 500 μl 

de água bidestilada (ABD) e armazenado no freezer. Em seguida, alíquota de 10μl foi retirada 

do freezer e a ela foram adicionados 2,5μl ventral ao enxerto, 2,5μl rostralmente ao enxerto, 

2,5μl caudalmente ao enxerto e 2,5μl dorsal ao enxerto totalizando 10μl por animal, fazendo 

com que o AS-IV tivesse interação com ambas as áreas da lesão medular e do enxerto. 

2.5 ANÁLISE COMPORTAMENTAL  

Após a lesão por transecção da medula espinal, os déficits referentes à motricidade e 

à sensibilidade foram analisados, bem como a evolução temporal dos animais, segundo os 

testes do BBB e do CBS. Estas análises foram realizadas semanalmente, durante as 12 

semanas seguinte ao processo cirúrgico. 

 

2.5.1 ÍNDICE BBB 

O índice BBB avalia a movimentação voluntária dos membros posteriores dos 

animais submetidos à lesão medular. Dois animais são colocados em uma área que permita 

sua movimentação livre e confortável durante 5 minutos. A avaliação em pares encoraja os 

animais a se movimentarem e não saírem da área de avaliação. Sua pontuação varia de 0 a 21 

(tabela 1) e divide-se em três momentos: 

• De 0 a 7 corresponde aos movimentos das articulações dos membros posteriores nos 

estágios iniciais de recuperação. 

• De 8 a 13 é feita avaliação dos passos e coordenação na fase intermediária de 

recuperação. 

• De 14 a 21 corresponde à avaliação da movimentação fina das patas usadas durante a 

locomoção. 

Dois observadores, desconhecedores dos procedimentos a que os animais foram 

submetidos, realizaram a análise no terceiro mês de pós-operatório, duas vezes por semana até 

a data da eutanásia dos animais.  
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Escala locomotora BBB_______________________________________________ 

0 Sem movimento do membro posterior 
 

1 Movimento perceptível de uma ou duas articulações, geralmente quadril e/ou joelho 
 
2 Movimento amplo de uma articulação ou movimento amplo de uma articulação e movimento perceptível de 

outra 
 
3 Movimento amplo de duas articulações 
 
4 Movimento perceptível de todas as três articulações do membro posterior (quadril, joelho e tornozelo) 
 
5 Movimento perceptível de duas articulações e movimento amplo da terceira 
 
6 Movimento amplo de duas articulações e movimento perceptível da terceira 
 
7 Movimento amplo de todas as três articulações do membro posterior 
 
8 Arrasta sem suporte de peso ou colocação plantar da pata sem suporte de peso 
 
9 Colocação da pata com suporte de peso somente quando parado (em posição estática) ou passos com apoio 

dorsal e suporte de peso ocasionais, frequentes ou consistentes e sem passos com apoio plantar 
 
10 Passos com apoio plantar e suporte de peso ocasionais, sem coordenação do membro anterior e membro 

posterior (MA e MP) 
 
11 Passos com apoio plantar e suporte de peso frequentes ou consistentes e sem coordenação MA-MP 
 
12 Passos com apoio plantar e suporte de peso frequentes ou consistentes e coordenação MA-MP ocasional 
 
13 Passos com apoio plantar e suporte de peso consistentes e coordenação MA-MP frequente 
 
14 Passos com apoio plantar e suporte de peso consistentes, coordenação MA-MP consistente e posição 

predominante da pata durante locomoção é em rotação ou passos com apoio plantar frequentes, coordenação 
MA-MP consistente e passos com apoio dorsal ocasionais 

 
15 Coordenação MA-MP consistente e arrasta dedos ao longo do passo 
 
16 Coordenação MA-MP consistente durante a marcha e frequentemente não arrasta os dedos; a posição 

predominante da pata é paralela no contato inicial do passo e rodada na fase de retirada. 
 
17 Coordenação MA-MP consistente durante a marcha e frequentemente não arrasta os dedos; a posição 

predominante da pata é paralela no contato inicial do passo e na fase de retirada 
 
18 Coordenação MA-MP consistente durante a marcha e consistentemente não arrasta os dedos; a posição 

predominante da pata é paralela no contato inicial do passo e rodada na fase de retirada 
 
19 Coordenação MA-MP consistente durante a marcha e consistentemente não arrasta os dedos; a posição 

predominante da pata é paralela no contato inicial do passo e na fase de retirada e cauda para baixo parte do 
tempo 

 
20 Marcha coordenada consistente, consistentemente não arrasta os dedos; a posição predominante da pata é 

paralela no contato inicial do passo e na fase de retirada mas há instabilidade do tronco e cauda para cima 
consistentemente 

 
21 Marcha coordenada consistente, consistentemente não arrasta os dedos; a posição predominante da pata é 

paralela no contato inicial do passo e na fase de retirada, tronco estável e cauda para cima consistentemente 
_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Escala desenvolvida por Basso, Beattie e Bresnahan (índice BBB) para avaliação 

locomotora de ratos com lesão medular. A escala varia de 0 a 21 pontos, onde em zero a 

funcionalidade dos membros posteriores é nula e em 21 é normal. 
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2.5.2 ANÁLISES FUNCIONAIS  

As análises comportamentais sensório-motoras testadas pelo CBS são compostas por 

um conjunto de testes que permitem que a graduação percentual de déficit motor possa ser 

definida. Sua descrição e graduações seguem abaixo:  

a) Escala de Tarlov modificada segundo Gale et al. (1985): baseia-se na atividade motora 

espontânea. Cada um dos membros posteriores é analisado individualmente e 

classificado segundo a pontuação do comportamento observado conforme a escala 

abaixo:  

Pontos Comportamento 

0 Sem movimentos dos membros posteriores, não sustenta o peso 

1 Raros movimentos perceptíveis dos membros posteriores, não sustenta o peso 

2 Frequente e/ou rigoroso movimento dos membros posteriores, mas não sustenta o peso 

3 Pode sustentar o peso e dar um ou dois passos 

4 Deambula com leve déficit 

5 Deambula normalmente 

 

b) Reflexo de extensão dos dedos dos pés: reflexo presente quando elevamos o rato pelo 

tronco e os membros ficam livres.  

Pontos Comportamento 

0 Sem extensão dos dedos dos pés 

1 Leve extensão dos dedos 

2 Extensão normal dos dedos 

 

c) Reflexo de colocação visual: o animal é sustentado pelo troco e os membros 

posteriores ficam livres. O reflexo consiste na colocação dos pés em uma borda 

estreita.  

 

 

 

 

d) Reflexo de retirada em resposta à:  

 Extensão: reflexo de flexão dos membros posteriores após extensão; 

 Dor: Reflexo de retirada após pinçar a pata com um prendendo de roupas. O estímulo 

aplicado não é suficientemente forte e prolongado para promover lesão; 

 Pressão: Reflexo de retirada após pressionar a região entre o hálux e segundo dedo dos 

membros posteriores. 

Pontos Comportamento 

0 Sem tentativa de colocação dos pés 

1 Leve tentativa de colocação dos pés 

2 Colocação dos pés 
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Cada reflexo é codificado segundo a tabela:  

 

 

 

 

 

e) Reflexo de endireitamento: animal em decúbito dorsal na mesa.  

 

 

 

 

f) Plano inclinado: o rato é colocado de cabeça para baixo em um plano emborrachado. 

O ângulo é aumentado de zero grau até o ponto em que o rato não possa se manter na 

posição por 5 segundos. O plano é inclinado novamente até o ponto em que o rato 

perde sua posição e o animal é reposicionado para ajuste da inclinação. Desta forma, 

são realizadas duas mensurações para cada animal. Ratos normais mantêm-se no plano 

com uma inclinação de 50 graus (Rivlin e Tator, 1977). 

O CBS originalmente descrito é composto por mais dois testes: resposta ao calor e 

natação. Não realizamos estes testes por não considerarmos os mesmos convenientes aos 

animais no período pós-operatório imediato. Então, a graduação atribuida por nós não chega a 

100% de déficit e sim a 90%, já que estes dois testes correspondem a 10% da graduação total. 

Portanto, estas alterações fizeram com que o teste fosse denominado CBS modificado. 

 

2.5.3 ANÁLISE ESTATÍSTICA  

Os dados dos testes comportamentais sensitivo-motores e atividade motora 

espontânea dos grupos estudados foram comparados estatisticamente através do software 

SPSS® (Statistical Package for Social Sciences) versão 22.0, utilizando a análise de variância 

ANOVA seguido dos testes de Tukey e Bonferroni. As imagens com os resultados da média 

aritmética ± erro padrão da média (e.p.m) encontram-se nos resultados. Foram aceitas como 

significativas as variações em que a diferença entre os grupos resultou em um p<0,05.   

 

Pontos Comportamento 

0 Sem retirada 

1 Leve retirada 

2 Reflexo de retirada normal 

3 Reflexo de retirada hiperativo 

Pontos Comportamento 

0 Sem tentativa de endireitar-se 

1 Tentativa leve ou lenta de rolar em direção ao endireitamento 

2 Reflexo de endireitamento normal 
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2.6 PROCESSO DE EUTÁNÁSIA E PREPARAÇÃO TECIDUAL  

Doze semanas após a cirurgia e análise comportamental, os animais foram 

anestesiados com Cloridrato de Cetamina 10% usando uma dosagem de 0,1ml/100gr e 

Xilazina 2% com 0,01ml/100gr (Agener União, Brasil) por via intraperitoneal e foram 

eutanasiados através de uma perfusão transcardíaca de solução salina 0,9% e solução fixadora 

de paraformaldeído a 4%, diluído em tampão fosfato 0,1M pH 7,4. Após a perfusão, o tecido 

tegumentar do dorso do animal da região cervical a lombar foi rebatido. A seguir, foi 

realizada uma incisão bilateral na coluna vertebral para a remoção dos processos espinhosos e 

transversos da região cervical até a lombar. A região do enxerto foi cuidadosamente removida 

com bisturi, sendo realizada a remoção do tecido aderido ao enxerto, com segmentos da 

medula espinal sendo rapidamente removidos. Os tecidos foram pós-fixados em solução 

fixadora por 90 minutos e lavados em uma solução de sacarose a 10% em tampão fosfato por 

48 horas. Os segmentos das medulas espinais, contendo os enxertos, foram reduzidos a 1cm e 

congelados a -80oC para posterior seccionamento seriado transversal a 30μm. Os tecidos 

foram seccionados em micrótomo de deslizamento manual (Leica, Cryocut 1800). Os cortes 

foram montados em lâminas gelatinizadas (Fisher Scientific) e processados para histologia. 

 

2.7 MÉTODO HISTOLÓGICO – TÉCNICA DE HEMATOXILINA E EOSINA 

As secções teciduais da medula espinhal foram coradas pela técnica de hematoxilina 

e eosina como se segue: as lâminas com as secções medulares referentes ao epicentro da lesão 

foram deixadas em contato com a hematoxilina (método de Harris) por 120 segundos, sendo 

lavadas em água destilada por 30 segundos e em seguida mergulhadas em solução de eosina 

por 30 segundos. A seguir as lâminas passaram por uma bateria álcool etílico por 60 

segundos, seguida de xilol também por 60 segundos. Ao término da bateria as lâminas 

descansaram por 30 minutos para secagem, sendo montadas com lamínula com auxílio de 

meio de inclusão (Entellan, Merck, Alemanha), para análise posterior em microscopia óptica.  

2.8 ANÁLISE HISTOLÓGICA 

Foram realizadas as análises das amostras e o detalhamento das estruturas. Para esta 

análise, foram amostradas as secções do epicentro nos enxertos na medula espinal. As séries 

de secções coradas foram examinadas ao microscópio óptico (Olympus BX41) em campo 

claro. As imagens foram feitas usando o software Motic Images Plus 2.0 (Motic®), com o 

auxílio de uma videocâmara digital (Nikon DXM1200), as quais foram analisadas, corrigidas 
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para brilho e contraste, montadas com o auxílio do software Adobe Photoshop CS6.0 

(Adobe®). Os resultados foram documentados em formato de fotomicrografias. Uma objetiva 

de imersão de aumento 40x com uma abertura de 1.4 foi utilizada. 

3 RESULTADOS  

3.1 ANÁLISES COMPORTAMENTAIS DEPENDENTES DO OBSERVADOR 

3.1.1 ÍNDICE BBB  

A evolução da recuperação motora baseada no índice BBB está representada no 

gráfico da figura 13 e os resultados das análises estatísticas estão documentados na tabela 1. 

Observou-se um efeito significativo das intervenções realizadas na medula espinal e 

também da progressão temporal na análise. Além disso, houve interação entre os tratamentos 

e o tempo. A análise de comparação entre os grupos em cada período de registro dos índices 

usando o ANOVA com o teste de Tukey e Bonferroni foi efetuada. 

Os animais tratados com fragmento do nervo isquiático mais solução salina e os 

animais com tratados com fragmentos do nervo isquiático mais AS-IV exibiram recuperação 

motora dos membros posteriores durante o período das análises, manifestando uma diferença 

significativa no comportamento motor. 

Na 1a semana, os animais do grupo nervo isquiático mais solução salina e os animais 

do grupo nervo isquiático mais AS-IV apresentaram a mesma pontuação média na escala 

BBB; 1 (4,8%), não apresentando diferenças estatística.  

Na 2a semana, os animais do grupo nervo isquiático mais salina continuaram com a 

pontuação da 1a semana, no entanto, os animais do grupo nervo isquiático mais AS-IV 

adquiriram pontuação média de 2,4 (11,4%), possibilitando uma diferença estatística 

significativa (p<0,05).  

Na 3a semana, os animais do grupo nervo isquiático mais salina alcançaram uma 

pontuação média de 2 (9,5%), enquanto os animais do grupo nervo isquiático mais AS-IV 

pontuaram um média de 4 (19%) na escala, apresentando uma diferença estatística 

significativa (p<0,05). 

Na 4a semana, os animais do grupo nervo isquiático mais salina continuaram com a 

pontuação média adquirida na 3a semana, no entanto, os animais grupo nervo isquiático mais 

AS-IV obtiveram pontuação média 4,4 (20,9%) na escala, possibilitando diferença estatística 

significativa (p<0,05). 
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Na 5a semana, os animais do grupo nervo isquiático mais salina adquiriram 

aproximadamente pontuação média 3 (14,3%), enquanto os animais grupo nervo isquiático 

mais AS-IV alcançaram aproximadamente pontuação média 5,8 (27,6%), propiciando 

diferença estatística significativa (p<0,001).  

Na 6a semana, os animais do grupo nervo isquiático mais salina apresentaram 

aproximadamente pontuação média 3,4 (16,2%), entretanto os animais do grupo nervo 

isquiático mais AS-IV apresentaram pontuação média de 6,3 (30%), possibilitando uma 

diferença estatística significativa (p<0,01).  

Na 7a semana, os animais do grupo nervo isquiático mais salina exibiram um déficit 

na pontuação média, apresentando mesma pontuação da 5a semana, entretanto os animais do 

grupo nervo isquiático mais AS-IV pontuaram média 6,6 (31,4%) aproximadamente, 

possibilitando diferença estatística significativa (p<0,001).  

Na 8a semana, os animais do grupo nervo isquiático mais salina manifestaram 

pontuação média 4 (19%), entretanto os animais do grupo nervo isquiático mais AS-IV 

exibiram déficit na pontuação e repetiram a média da 5a semana, não apresentando diferença 

estatística significativa.  

Na 9a semana, os animais do grupo nervo isquiático mais salina repetiram a 

pontuação média da 8a semana, e os animais do grupo nervo isquiático mais AS-IV 

praticamente repetiram a pontuação média da 7a semana, possibilitando uma diferença 

estatística significativa (p<0,01). 

Na 10a semana, ambos os grupos continuaram subindo nas pontuações, os animais do 

grupo nervo isquiático mais salina apresentaram média 5,6 (26,7%) aproximadamente, 

enquanto os animais grupo nervo isquiático mais AS-IV exibiram aproximadamente média 7 

(33,3%), no entanto, não apresentaram diferença estatística significativa.  

Na 11a semana, novamente houve um déficit nas pontuações de ambos os grupos, os 

animais do grupo nervo isquiático mais salina apresentaram média 4,9 (23,3%), e o grupo 

nervo isquiático mais AS-IV apresentaram média igualmente da 7a semana, possibilitando 

diferença estatística significativa (p<0,05). 
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Na 12a semana, os animais de ambos os grupos continuaram aumentando as 

pontuações, entretanto, o grupo dos animais com nervo isquiático mais salina apresentaram 

média 5,3 (25,2%), enquanto o grupo dos animais com nervo isquiático mais AS-IV 

apresentaram 7,8 (37%), possibilitando uma diferença estatística significativa (p<0,001) 

(Figura 13). A análise de comparação entre os grupos em cada período de registro do índice 

está apresentada na tabela 1.  

Figura 13: Representação gráfica mostrando as médias e os e.p.m dos níveis da escala BBB 

dos ratos submetidos a transecção da medula, tratados com fragmentos do nervo isquiático 

mais salina (Nervo + Salina) e fragmentos do nervo isquiático mais AS-IV (Nervo + AS-IV). 

As análises foram conduzidas semanalmente por 3 meses, seguida dos testes ANOVA de 

comparações múltiplas, bem como os teste de Tukey e Bonferroni de comparações entre os 

grupos nos períodos das análises cujos resultados estão apresentados na tabela 1.  
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Índice de recuperação motora pelo BBB de animais com lesão medular 

 

 

Tabela 1. A tabela mostra os resultados das análises estatísticas do BBB da 1a a 12a semana 

do pós-operatório dos animais que sofreram lesão por transecção completa da medula espinal 

ao nível torácico e tratados com fragmentos do nervo isquiático mais salina (Nervo + Salina) 

e fragmentos do nervo isquiático mais AS-IV (Nervo + AS-IV). p<0,05, p<0,01, 

p<0,001 representa diferenças intergrupos, segundo ANOVA com teste Tukey e 

Bonferroni. 
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3.1.2 ANÁLISES FUNCIONAIS 

3.1.2.1 ESCALA DE TARLOV  

Houve um efeito significativo das intervenções realizadas na medula espinal ao 

longo do tempo sobre a recuperação motora, medida pela escala de Tarlov. Além disso, houve 

interação entre os tratamentos e o tempo. 

Na 1a semana os animais do grupo nervo isquiático mais solução salina apresentaram 

pontuação média de 0,2 (4%); já os animais do grupo que receberam fragmentos do nervo 

isquiático mais AS-IV adquiriram pontuação média de 0,4 (8%), possibilitando uma diferença 

estatística significativa (p<0,05). 

Na 2a semana, os animais do grupo nervo isquiático mais salina apresentaram uma 

pontuação média de 0,5 (10%), diferentemente do grupo com fragmentos nervo isquiático 

mais AS-IV com pontuação média 0,8 (16%) na escala, apresentando uma diferença 

estatística significativa (p<0,001). 

Na 3a e 4a semanas, os animais do grupo nervo isquiático mais salina apresentaram 

uma pontuação média de 0,6 (12%) e 0,8 (16%) respectivamente, o grupo com fragmentos 

nervo isquiático mais AS-IV exibiram pontuação média 0,9 (18%) em ambos os períodos, 

apresentando uma diferença estatística significativa (p<0,001) na 3a semana e não 

foram diferentes estatisticamente na 4a semana.  

Na 5a semana, os animais do grupo nervo isquiático mais salina apresentaram 

pontuação média referente a 4a semana e os animais do grupo com fragmentos nervo 

isquiático mais AS-IV continuaram manifestando pontuação superior ao grupo comparado, 

média 1 (20%), entretanto, não foram diferentes estatisticamente.  

Na 6a semana, os animais do grupo nervo isquiático mais salina continuaram com a 

pontuação média da 4a semana e os animais do grupo com fragmentos nervo isquiático mais 

AS-IV continuaram manifestando pontuação média de 1,3 (26%), possibilitando diferença 

estatística (p<0,05). 

Na 7a semana, os animais do grupo nervo isquiático mais salina apresentaram 

pontuação média de 0,9 (18%), os animais do grupo com fragmentos nervo isquiático mais 

AS-IV continuaram subindo, apresentando média de 1,4 (28%), apresentando diferença 

estatística (p<0,01). 

Na 8a e 9a semanas, os animais do grupo nervo isquiático mais salina apresentaram 

aproximadamente pontuação média de 1 (20%) em ambos os períodos, os animais do grupo 
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com fragmentos nervo isquiático mais AS-IV apresentaram pontuação média 1,6 (32%) na 8a 

semana e 1,7 (34%) na 9a semana, apresentando uma diferença estatística (p<0,001) e 

(p<0,05) respectivamente nos períodos citados. 

Na 10a semana, os animais do grupo nervo isquiático mais salina apresentaram 

pontuação média de 1,1 (22%), os animais do grupo com fragmentos nervo isquiático mais 

AS-IV continuaram com a pontuação média da 9a semana, apresentando diferença estatística 

(p<0,05). 

Na 11a e 12a semanas, os animais do grupo nervo isquiático mais salina 

permaneceram com a pontuação da 10a semana em ambos os períodos, enquanto os animais 

do grupo com fragmentos nervo isquiático mais AS-IV pontuaram 1,7 (34%) e 1,8 (36%), 

apresentando diferença estatística (p<0,05) e (p<0,001) respectivamente (Figura 14). 

Figura 14. Evolução temporal das análises funcionais de ratos submetidos à transecção 

completa da medula espinal em nível torácico, tratados com fragmento do nervo isquiático 

mais salina (Nervo + Salina) e fragmentos do nervo isquiático mais AS-IV (Nervo + AS-IV). 

O teste aplicado foi a Escala de Tarlov. As análises foram realizadas semanalmente. Médias ± 

E.P.M p<0,05, p<0,01, p<0,001 conforme ANOVA – Tukey e Bonferroni.  

Reflexo de Tarlov 
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3.1.2.2 REFLEXO DE EXTENSÃO DOS DEDOS DOS PÉS   

 Houve um efeito significativo das intervenções realizadas na medula espinal ao 

longo do tempo sobre a recuperação motora, medida pela Escala de Reflexo de Extensão dos 

Dedos dos Pés. Além disso, houve interação entre os tratamentos e o tempo. 

Na 1a semana, os animais do grupo com fragmentos do nervo isquiático mais solução 

salina apresentaram média de pontuação 0,1 (5%), enquanto os animais do grupo com 

fragmentos do nervo isquiático mais AS-IV apresentaram uma média de 0,3 (15%), 

apresentando uma diferença estatística significativa (p<0,01). 

Na 2a semana, os animais do grupo com fragmentos do nervo isquiático mais solução 

salina apresentaram pontuação média de 0,2 (10%), os animais do grupo com fragmentos do 

nervo isquiático mais AS-IV continuaram com a pontuação média da 1a semana, apresentando 

uma diferença estatística significativa (p<0,001). 

 Na 3a semana, os animais do grupo com fragmentos do nervo isquiático mais 

solução salina apresentaram média de 0,3 (15%) e os animais do grupo com fragmentos do 

nervo isquiático mais AS-IV apresentaram média de 0,4 (20%), apresentando uma diferença 

estatística significativa (p<0,01). 

Na 4a semana, os animais do grupo com fragmentos do nervo isquiático mais solução 

salina continuaram com a pontuação da 3a semana, os animais do grupo com fragmentos do 

nervo isquiático mais AS-IV continuaram elevando a média, pontuação de 0,6 (30%), 

apresentando uma diferença estatística significativa (p<0,01). 

Na 5a semana, os animais do grupo com fragmentos do nervo isquiático mais solução 

salina apresentaram pontuação média de 0,4 (20%), os animais do grupo com fragmentos do 

nervo isquiático mais AS-IV apresentaram pontuação média de 0,7 (35%), possibilitando uma 

diferença estatística significativa (p<0,001).  

Nas 6a e 7a semanas, os animais do grupo com fragmentos do nervo isquiático mais 

salina apresentaram média de 0,5 (25%) e os animais do grupo com fragmentos do nervo 

isquiático mais AS-IV apresentaram média de 0,8 (45%), possibilitando uma diferença 

estatística (p<0,001) entre os grupos tratados em ambos os períodos.   

Na 8a semana, os animais do grupo com fragmentos do nervo isquiático mais salina 

apresentaram média de 0,6 (20%) e os animais do grupo com fragmentos do nervo isquiático 

mais AS-IV apresentaram média de 0,9 (45%), possibilitando uma diferença estatística entre 

os grupos tratados (p<0,001). 
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Na 9a semana, os grupos tratados continuaram aumentando suas pontuações, sendo 

que o grupo que recebeu fragmentos do nervo isquiático mais salina adquiriu pontuação 

média de aproximadamente 0,8 (40%) na escala e os grupo tratado com fragmentos do nervo 

isquiático mais AS-IV continuou com a pontuação adquirida na 8a semana, possibilitando 

uma diferença estatística entre os grupos tratados (p<0,01). 

Na 10a semana, os animais do grupo com fragmentos do nervo isquiático mais salina 

praticamente continuaram com a pontuação da 9a semana e os animais do grupo com 

fragmentos do nervo isquiático mais AS-IV apresentaram média de 1 (50%), possibilitando 

uma diferença estatística entre os grupos tratados (p<0,01). 

Na 11a semana, os animais o grupo com fragmentos do nervo isquiático mais salina 

apresentaram uma média de 0,9 (45%) e os animais com fragmentos do nervo isquiático mais 

AS-IV com média 1,1 (55%), possibilitando uma diferença estatística entre os grupos tratados 

(p<0,05). 

Na 12a semana, os animais continuaram aumentando suas pontuações, o grupo com 

fragmentos do nervo isquiático mais salina pontuaram média 1,1 (55%) e os animais com 

fragmentos do nervo isquiático mais AS-IV 1,3 (65%), entretanto, não houve uma diferença 

estatística significativa (Figura15).   
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Figura 15. Evolução temporal das análises funcionais de ratos submetidos à transecção 

completa da medula espinal em nível torácico, tratados com fragmento do nervo isquiático 

mais salina (Nervo + Salina) e fragmentos do nervo isquiático mais AS-IV (Nervo + AS-IV). 

O teste aplicado foi o Reflexo de Extensão dos Dedos dos Pés. As análises foram realizadas 

semanalmente. Médias ± E.P.M p<0,05, p<0,01, p<0,001 conforme ANOVA – 

Tukey e Bonferroni.  

 

3.1.2.3 REFLEXO DE COLOCAÇÃO VISUAL 

Durante as análises os animais tratados com fragmentos do nervo isquiático mais 

AS-IV mostraram recuperação motora dos membros posteriores superior comparados ao 

grupo de animais com fragmentos do nervo isquiático mais solução salina, manifestando uma 

diferença significativa no reflexo de colocação visual.  

Na 1a semana, o grupo animais do grupo fragmentos do nervo isquiático mais 

solução salina não pontuaram, enquanto o grupo com fragmentos do nervo isquiático mais 

AS-IV apresentaram pontuação média na escala de 0,1 (5%), apresentando diferença 

estatística significativa entre os grupos tratados (p<0,001). 

Reflexo de Extensão dos Dedos dos Pés 
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Na 2a semana, ambos os grupos a apresentaram a mesma pontuação, grupo 

fragmentos do nervo isquiático mais solução salina apresentaram pontuação média na escala 

de 0,1 (5%), e o grupo com fragmentos do nervo isquiático mais AS-IV continuaram com as 

mesma pontuação da primeira semana, não apresentando diferença estatística nesse período.  

Na 3a semana, observou-se uma diferença nas análises de ambos os grupos, onde os 

animais do grupo fragmentos do nervo isquiático mais solução salina continuaram com a 

mesma pontuação da 2a semanas e os animais do grupo fragmento do nervo isquiático mais 

AS-IV apresentou uma pontuação média aproximada de 0,2 (10%), possibilitando uma 

diferença estatística entre os grupos tratados (p<0,001). 

Na 4a semana, no entanto, ambos os grupos obtiveram pontuação parecidas, 

aproximadamente 0,2 (10%), impossibilitando uma diferença estatística significativa entre os 

grupos tratados.  

Nas 5a e 6a semanas, os animais continuaram evoluindo na escala, entretanto, os 

animais do grupo fragmentos do nervo isquiático mais solução salina continuaram com uma 

pontuação média de 0,2 (10%) em ambos os períodos, os animais do grupo fragmento do 

nervo isquiático mais AS-IV apresentaram aproximadamente uma pontuação média de 0,3 

(15%) e 0,4 (20%) respectivamente, possibilitando uma diferença estatística (p<0,01) em 

ambos os períodos entre os grupos tratados.  

Nas 7a e 8a semanas, os animais do grupos fragmentos do nervo isquiático mais 

solução salina obtiveram pontuação média de 0,3 (15%) aproximadamente em ambos os 

períodos, os animais do grupo fragmento do nervo isquiático mais AS-IV apresentaram 

aproximadamente uma pontuação média de 0,5 (25%) e 0,6 (30%) respectivamente, 

possibilitando uma diferença estatística (p<0,01) em ambos os períodos.  

Na 9a e 10a semanas, os animais do grupo fragmentos do nervo isquiático mais 

solução salina apresentaram pontuação média de 0,4 (20%) aproximadamente em ambos os 

períodos, os animais do grupo fragmento do nervo isquiático mais AS-IV na 9a semana 

continuaram com a pontuação da 8a semana, e na 10a semana apresentaram pontuação média 

0,7 (35%) aproximadamente, possibilitando uma diferença estatística (p<0,01) em ambos 

os períodos.  

Na 11a semana, ambos os grupos continuaram com a pontuação média da 10a 

semana, possibilitando uma diferença estatística (p<0,01) em ambos os períodos.  

Na 12a semana, os animais do grupo fragmentos do nervo isquiático mais solução 

salina obtiveram pontuação média de 0,5 (25%) aproximadamente, e os animais do grupo 

fragmentos do nervo isquiático mais AS-IV apresentaram pontuação média de 0,8 (40%) 
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aproximadamente, possibilitando uma diferença estatística (p<0,01) entre os grupos 

tratados (figura 16).  

 

 

Figura 16. Evolução temporal das análises funcionais de ratos submetidos à transecção 

completa da medula espinal em nível torácico, tratados com fragmento do nervo isquiático 

mais salina (Nervo + Salina) e fragmentos do nervo isquiático mais AS-IV (Nervo + AS-IV). 

O teste aplicado foi o Reflexo de Colocação Visual. As análises foram realizadas 

semanalmente. Médias ± E.P.M p<0,05, p<0,01, p<0,001 conforme ANOVA – 

Tukey e Bonferroni.  

 

3.1.2.4 REFLEXO DE RETIRADA EM RESPOSTA À EXTENSÃO 

Durante as análises os animais tratados com fragmentos do nervo isquiático mais 

AS-IV mostraram recuperação motora dos membros posteriores superior comparados ao 

grupo de animais com fragmentos do nervo isquiático mais solução salina, manifestando uma 

diferença significativa no reflexo de retirada em resposta à extensão.  

Reflexo de Colocação Visual 
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Nas 1a e 2a semanas, os animais do grupo fragmentos do nervo isquiático mais 

solução salina apresentaram pontuação média 0,1 (3,3%) e os animais do grupo fragmentos do 

nervo isquiático mais AS-IV obtiveram pontuação média de 0,2 (6,7%), possibilitando uma 

diferença estatística significativa entre os grupos tratados (p<0,001) em ambos os 

períodos.  

Nas 3a e 4a semanas, os animais do grupo fragmentos do nervo isquiático mais 

solução salina alcançaram a mesma pontuação do grupo dos animais com fragmentos do 

nervo isquiático mais AS-IV, os dois os grupos exibiram pontuação média aproximadamente 

0,3 (10%) em ambos os períodos, não apresentando diferença estatística significativa.  

Nas 5a semana, os animais do grupo fragmentos do nervo isquiático mais solução 

salina apresentaram a mesma média da 3a e 4a semana, entretanto, os animais do grupo 

fragmentos do nervo isquiático mais AS-IV apresentaram pontuação média de 0,4 (13,3%), 

possibilitando um diferença estatística (p<0,001). 

Na 6a semana, os animais do grupo fragmentos do nervo isquiático mais solução 

salina continuaram com a pontuação média da 5a semana, diferentemente dos animais do 

grupo fragmentos do nervo isquiático mais AS-IV que exibiram pontuação média 0,5 

(16,7%), possibilitando uma diferença estatística significativa (p<0,05). 

Nas 7a, 8a e 9a semanas, os animais do grupo fragmentos do nervo isquiático mais 

solução salina apresentaram a mesma pontuação média de 0,4 (13,3%) em ambas as semanas, 

diferentemente dos animais do grupo fragmentos do nervo isquiático mais AS-IV 

apresentaram aproximadamente pontuação média de 0,6 (20%) e diferença estatística 

significativa (p<0,01) na 7a semana e nas 8a e 9a semanas uma pontuação média 

aproximadamente de 0,7 (23,3%), possibilitando diferença estatística significativa 

(p<0,001) em ambos os períodos.   

Nas 10a e 11a semanas, os animais do grupo fragmentos do nervo isquiático mais 

solução salina apresentaram uma pontuação média de 0,5 (16,7%) em ambos os períodos, os 

animais do grupo fragmentos do nervo isquiático mais AS-IV continuaram com a pontuação 

da 9a semana e diferença estatística significativa entre os grupos tratados (p<0,05) na 10a 

semana, entretanto, na 11a semana houve um aumento na pontuação da escala e exibiram 

média 0,8 (26,7%) aproximadamente, possibilitando uma diferença estatística significativa 

(p<0,001) entre os grupos tratados. 
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Na 12a semana, os animais do grupo fragmentos do nervo isquiático mais solução 

salina apresentaram aproximadamente uma pontuação média de 0,6 (20%) e os animais do 

grupo fragmentos do nervo isquiático mais AS-IV continuaram subindo a pontuação na escala 

apresentando média de 0,9 (30%) aproximadamente, possibilitando uma diferença estatística 

significativa (p<0,01) entre os grupos tratados (figura 17). 

Figura 17. Evolução temporal das análises funcionais de ratos submetidos à transecção 

completa da medula espinal em nível torácico, tratados com fragmento do nervo isquiático 

mais salina (Nervo + Salina) e fragmentos do nervo isquiático mais AS-IV (Nervo + AS-IV). 

O teste aplicado foi Reflexo de Retirada em Resposta à Extensão. As análises foram 

realizadas semanalmente. Médias ± E.P.M p<0,05, p<0,01, p<0,001 conforme 

ANOVA – Tukey e Bonferroni.  

 

 

Reflexo de Retirada em Resposta à Extensão 
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3.1.2.5 REFLEXO DE RETIRADA EM RESPOSTA À DOR 

Durante as análises os animais tratados com fragmentos do nervo isquiático mais 

AS-IV mostraram recuperação motora dos membros posteriores superior comparados ao 

grupo de animais com fragmentos do nervo isquiático mais solução salina, manifestando uma 

diferença significativa no reflexo de retirada em resposta à dor. Os dados estão representados 

na figura 18.  

Nas 1a e 2a semanas, os animais do grupo fragmentos do nervo isquiático mais 

solução salina apresentaram, ambos os períodos, obteve pontuação média de 0,05 (1,7%). Os 

animais do grupo fragmentos do nervo isquiático mais AS-IV apresentam uma pontuação 

média de 0,1 (3,3%). Neste período, não foram observados diferença estatística significativa.  

Nas 3a e 4a semanas, os animais do grupo fragmentos do nervo isquiático mais 

solução salina continuaram com a mesma pontuação das semanas anteriores, no entanto, os 

animais do grupo fragmento do nervo isquiático mais AS-IV obtiveram pontuação média de 

aproximadamente 0,2 (6,7%) em ambos os períodos, possibilitando uma diferença estatística 

significativa (p<0,01) na 3a semana e (p<0,001) na 4a semana.  

Na 5a semana, os animais do grupo fragmentos do nervo isquiático mais solução 

salina apresentaram pontuação média 0,1 (3,3%). Os animais do grupo fragmento do nervo 

isquiático mais AS-IV exibiram uma pontuação média de 0,3 (10%), possibilitando uma 

diferença estatística significativa (p<0,001) entre os grupos tratados.  

Na 6a semana, os animais do grupo fragmentos do nervo isquiático mais solução 

salina apresentaram pontuação média 0,2 (6,7%), entretanto, os animais do grupo fragmento 

do nervo isquiático mais AS-IV exibiram aproximadamente uma pontuação média de 0,5 

(16,7%), possibilitando uma diferença estatística significativa (p<0,001) entre os grupos 

tratados.  

Na 7a semana, os animais do grupo fragmentos do nervo isquiático mais solução 

salina apresentaram pontuação média 0,3 (10%), entretanto, os animais do grupo fragmento 

do nervo isquiático mais AS-IV exibiram aproximadamente uma pontuação média de 0,6 

(20%), possibilitando uma diferença estatística significativa (p<0,001) entre os grupos 

tratados. 

Nas 8a, 9a e 10a semanas os animais do grupo fragmentos do nervo isquiático mais 

solução salina praticamente permaneceram com a mesma pontuação média da 7a semana nos 

períodos citados, entretanto, os animais do grupo fragmento do nervo isquiático mais AS-IV 
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exibiram média aproximada a 0,7 (23,3%), possibilitando uma diferença estatística 

significativa (p<0,001) entre os grupos nos períodos citados.  

Nas 11a e 12a semanas, os animais do grupo fragmentos do nervo isquiático mais 

salina alcançaram média próxima a 0,5 (16,7%) nos períodos citados, e o grupo com 

fragmento de nervo isquiático mais AS-IV apresentaram média aproximadas a 0,8 (26,7%), 

possibilitando novamente uma diferença estatística significativa (p<0,001) entre os 

grupos nos períodos citados (Figura 18). 

 

Figura 18. Evolução temporal das análises funcionais de ratos submetidos à transecção 

completa da medula espinal em nível torácico, tratados com fragmento do nervo isquiático 

mais salina (Nervo + Salina) e fragmentos do nervo isquiático mais AS-IV (Nervo + AS-IV). 

O testes aplicado foi Reflexo de Retirada em Resposta à Dor. As análises foram realizadas 

semanalmente. Médias ± E.P.M p<0,05, p<0,01, p<0,001 conforme ANOVA – 

Tukey e Bonferroni.  

 

Reflexo de Retirada em Resposta à Dor 
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3.1.2.6 REFLEXO DE RETIRADA EM RESPOSTA À PRESSÃO 

Durante as análises os animais tratados com fragmentos do nervo isquiático mais 

AS-IV mostraram recuperação motora dos membros posteriores superior comparados ao 

grupo de animais com fragmentos do nervo isquiático mais solução salina, manifestando uma 

diferença significativa no reflexo de retirada em resposta à pressão.  

Nas 1a e 2a semanas, os animais do grupo fragmentos do nervo isquiático mais 

solução salina apresentaram pontuação média 0,1 (3,3%) e os animais do grupo fragmentos do 

nervo isquiático mais AS-IV obtiveram pontuação média de 0,2 (6,7%), possibilitando uma 

diferença estatística entre os grupos tratados (p<0,001) em ambos os períodos.  

Nas 3a e 4a semanas, os animais do grupo fragmentos do nervo isquiático mais 

solução salina apresentaram a mesma média 0,2 (6,7%) e os animais do grupo fragmentos do 

nervo isquiático mais AS-IV continuaram com a pontuação média das 1a e 2a semanas, 

impossibilitando uma diferença estatística significativa entre os grupos tratados.  

Nas 5a semana, os animais do grupo fragmentos do nervo isquiático mais solução 

salina apresentaram média de 0,3 (10%), entretanto, os animais do grupo fragmentos do nervo 

isquiático mais AS-IV apresentaram pontuação média de 0,4 (13,3%), possibilitando um 

diferença estatística (p<0,001). 

Na 6a semana, os animais do grupo fragmentos do nervo isquiático mais solução 

salina continuaram com a pontuação média da 5a semana, diferentemente dos animais do 

grupo fragmentos do nervo isquiático mais AS-IV que exibiram pontuação média 0,5 

(16,7%), possibilitando uma diferença estatística significativa (p<0,05). 

Nas 7a, 8a e 9a semanas, os animais do grupo fragmentos do nervo isquiático mais 

solução salina apresentaram a mesma pontuação média de 0,4 (13,3%) em ambas as semanas, 

diferentemente dos animais do grupo fragmentos do nervo isquiático mais AS-IV 

apresentaram aproximadamente pontuação média de 0,6 (20%) e diferença estatística 

significativa (p<0,01) na 7a semana e nas 8a e 9a semanas uma pontuação média 

aproximadamente de 0,7 (23,3%), possibilitando diferença estatística significativa 

(p<0,001) em ambos os períodos.   

Nas 10a e 11a semanas, os animais do grupo fragmentos do nervo isquiático mais 

solução salina apresentaram uma pontuação média de 0,5 (16,7%) em ambos os períodos, os 

animais do grupo fragmentos do nervo isquiático mais AS-IV continuaram com a pontuação 

da semana anterior e diferença estatística significativa entre os grupos tratados (p<0,05) na 

10a semana, entretanto, na 11a semana houve um aumento na pontuação da escala e exibiram 
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média 0,8 (26,7%) aproximadamente, possibilitando uma diferença estatística significativa 

entre os grupos tratados (p<0,001). 

Na 12a semana, os animais do grupo fragmentos do nervo isquiático mais solução 

salina apresentaram aproximadamente uma pontuação média de 0,6 (20%) e os animais do 

grupo fragmentos do nervo isquiático mais AS-IV continuaram subindo a pontuação na escala 

apresentando média de 0,9 (30%) aproximadamente, possibilitando uma diferença estatística 

significativa (p<0,01) entre os grupos tratados (figura 19). 

Figura 19. Evolução temporal das análises funcionais de ratos submetidos à transecção 

completa da medula espinal em nível torácico, tratados com fragmento do nervo isquiático 

mais salina (Nervo + Salina) e fragmentos do nervo isquiático mais AS-IV (Nervo + AS-IV). 

O teste aplicado foi Reflexo de Retirada em Resposta à Pressão. As análises foram realizadas 

semanalmente. Médias ± E.P.M p<0,05, p<0,01, p<0,001 conforme ANOVA – 

Tukey e Bonferroni. 

 

 

Reflexo de Retirada em Resposta à Pressão 
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3.1.2.7 REFLEXO DE ENDIREITAMENTO 

Durante as análises os animais tratados com fragmentos do nervo isquiático mais 

AS-IV mostraram recuperação motora dos membros posteriores superior comparados ao 

grupo de animais com fragmentos do nervo isquiático mais solução salina, manifestando uma 

diferença significativa no reflexo de endireitamento. Os dados estão representados na figura 

20. 

Nas 1a e 2a semanas, os animais do grupo com fragmentos do nervo isquiático mais 

salina apresentam aproximadamente pontuação média 0,2 (10%), o grupo de animais com 

fragmentos do nervo isquiático mais AS-IV exibiram pontuação média 0,4 (20%) na 1a 

semana, e pontuação média 0,8 (40%) aproximadamente na 2a semana, possibilitando uma 

diferença estatística significativa (P<0,01) e (p<0,001) entre os grupos tratados nos 

períodos citados respectivamente.  

Nas 3a e 4a semanas, os animais do grupo com fragmentos do nervo isquiático mais 

salina apresentaram aproximadamente pontuação média 0,4 (20%) em ambos os períodos. Os 

animais do grupo que receberam fragmentos do nervo isquiático mais AS-IV, na 3a semana, 

praticamente permaneceram com a pontuação média da 2a semana e pontuação média 0,9 

(45%) na 4a semana, possibilitando uma diferença estatística significativa (p<0,001) 

entre os grupos tratados em ambos os períodos citados respectivamente.  

Nas 5a e 6a semanas, os animais com fragmentos do nervo isquiático mais salina 

praticamente apresentaram pontuação média 0,5 (25%) aproximadamente em ambos os 

períodos. Os animais com fragmentos do nervo isquiático mais AS-IV, na 5a semana, 

apresentaram pontuação média 1 (50%), na 6a semana exibiram aproximadamente pontuação 

média 1,3 (65%), com diferença estatística significativa (p<0,001) entre os grupos 

tratados durante os períodos citados.  

Na 7a semana, os animais do grupo que receberam fragmentos do nervo isquiático 

mais salina expuseram pontuação média 0,7 (35%) e os animais do grupo com fragmentos do 

nervo isquiático mais AS-IV exibiram pontuação média 1,4 (70%), possibilitando diferença 

estatística significativa (p<0,001).  

Nas 8a e 9a semanas, os animais com fragmentos do nervo isquiático mais salina 

apresentaram aproximadamente pontuação média 0,9 (45%) em ambos os períodos citados. 

Os animais do grupo com fragmentos do nervo isquiático mais AS-IV obtiveram pontuação 

média 1,6 (80%) na 8a semana, e na 9a semana 1,7 (85%), possibilitando diferença estatística 

significativa (p<0,001) entre os grupos tratados e ambos os períodos citados.  
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Nas 10a e 11a semanas, os animais com fragmentos do nervo isquiático mais salina 

apresentaram aproximadamente pontuação média 1 (50%) em ambos os períodos. Os animais 

do grupo com fragmentos do nervo isquiático mais AS-IV praticamente repetiram a 

pontuação da 9a semana, possibilitando diferença estatística significativa (p<0,001) 

entre os grupos tratados e ambos os períodos citados.  

 Na 12a semana, os animais do grupo com fragmentos do nervo isquiático mais salina 

exibiram pontuação média 1,3 (65%), enquanto os animais do grupo com fragmentos do 

nervo isquiático mais AS-IV obtiveram pontuação média 1,8 (90%), possibilitando diferença 

estatística significativa (p<0,001) entre os grupos tratados (figura 20). 

Figura 20. Evolução temporal das análises funcionais de ratos submetidos à transecção 

completa da medula espinal em nível torácico, tratados com fragmento do nervo isquiático 

mais salina (Nervo + Salina) e fragmentos do nervo isquiático mais AS-IV (Nervo + AS-IV). 

O teste aplicado foi Reflexo de Endireitamento. As análises foram realizadas semanalmente. 

Médias ± E.P.M p<0,05, p<0,01, p<0,001 conforme ANOVA – Tukey e 

Bonferroni.  

Reflexo de Endireitamento 
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3.1.2.8 PLANO INCLINADO 

Durante as análises os animais tratados com fragmentos do nervo isquiático mais 

AS-IV mostraram recuperação motora dos membros posteriores superior comparados ao 

grupo de animais com fragmentos do nervo isquiático mais solução salina, manifestando uma 

diferença significativa no plano inclinado.  

Nas 1a e 2a semanas, os animais do grupo fragmentos do nervo isquiático mais salina 

apresentaram na angulação uma pontuação média de 25 (50%) na escala em ambos os 

períodos. O grupo que recebeu fragmentos do nervo isquiático mais AS-IV apresentaram 

aproximadamente uma pontuação média de 34 (68%) e 36 (72%) respectivamente no período 

citado, apresentando efeito estatístico significativo (p<0,001) em ambos os períodos.   

Nas 3a e 4a semanas, os animais do grupo fragmentos do nervo isquiático mais salina 

apresentaram na angulação uma pontuação média aproximada de 27 (54%) em ambos os 

períodos, e os animais do grupo fragmentos do nervo isquiático mais AS-IV, na 3a semana, 

continuou com a mesma pontuação da 2a semanas aproximadamente, e na 4a semana 

apresentou uma pontuação média de 37 (74%) aproximadamente, possibilitando uma 

diferença estatística (p<0,001) em ambos os períodos entre os grupos tratados.  

Nas 5a, 6a e 7a semanas, os animais do grupo fragmentos do nervo isquiático mais 

salina apresentaram uma pontuação média de 28 (56%) em ambos os períodos, entretanto, os 

animais do grupo fragmentos do nervo isquiático mais AS-IV continuaram evoluindo na 

escala, e nas 5a e 6a semanas, apresentaram aproximadamente pontuação média de 38 (76%) 

com efeito significativo entre os grupos tratados (p<0,001) em ambos os períodos, e na 

7a semana apresentaram pontuação média de 39 (79%) com efeito significativo entre os 

grupos tratados (p<0,001).   

Na 8a semana, os animais do grupo fragmentos do nervo isquiático mais salina 

continuaram com uma angulação das semanas anteriores, e os animais do grupo fragmentos 

do nervo isquiático mais AS-IV continuaram com a mesma pontuação da 7a semana, 

possibilitando uma diferença estatística (p<0,001) entre os grupos tratados. 

Nas 9a e 10a semanas, o grupo fragmentos do nervo isquiático mais salina 

apresentaram angulação média aproximada de 29 (58%) em ambos os períodos, os animais do 

grupo fragmentos do nervo isquiático mais AS-IV continuaram evoluindo na escala, e 

apresentaram uma pontuação média aproximadamente de 40 (80%), possibilitando uma 

diferença estatística (p<0,001) entre os grupos tratados em ambos os períodos.  



68 

 

Nas 11 a e 12a semanas, o grupo fragmentos do nervo isquiático mais salina 

apresentaram mesma angulação média da semana anterior, enquanto o grupo dos animais do 

com fragmentos do nervo isquiático mais AS-IV, apresentaram pontuação média aproximada 

de 41 (82%), possibilitando uma diferença estatística (p<0,001) entre os grupos tratados 

em ambos os períodos (figura 21).  

 

Figura 21. Evolução temporal das análises funcionais de ratos submetidos à transecção 

completa da medula espinal em nível torácico, tratados com fragmento do nervo isquiático 

mais salina (Nervo + Salina) e fragmentos do nervo isquiático mais AS-IV (Nervo + AS-IV). 

O testes aplicado foi o plano inclinado. As análises foram realizadas semanalmente. Médias ± 

E.P.M p<0,05, p<0,01, p<0,001 conforme ANOVA – Tukey e Bonferroni.  

 

 

 

 

Plano Inclinado 
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3.1.2.9 CBS 

Houve um efeito significante das intervenções realizadas na medula espinal ao longo 

do tempo e também da progressão temporal das análises. Além disso, houve interação entre os 

tratamentos e o tempo.  A análise de comparação entre os grupos em cada período de registro 

do índice, usando ANOVA com teste de Tukey e Bonferroni foi efetuada. Os dados estão 

representados na figura 22 e tabela 2.  

Na 1a semana, os animais do grupo com fragmento de nervo isquiático mais salina 

não apresentaram média de pontuação na escala CBS, já o grupo dos animais que receberam 

fragmento nervo isquiático mais AS-IV apresentaram déficit funcional de 89%, no entanto, 

não houve uma diferença estatística significativa.  

Nas 2a e 3a semanas, os animais do grupo com fragmento de nervo isquiático mais 

salina continuaram não pontuando na escala CBS em ambas as semanas, diferentemente do 

grupo fragmento de nervo isquiático mais AS-IV exibiram pontuação média de 86% na 2a 

semana e 83% na 3a semana, no entanto, não apresentaram diferença estatística significativa 

entre os grupos em ambas as semanas.  

Na 4a semana, os animais do grupo com fragmento de nervo isquiático mais salina 

atingiram uma pontuação média de 89%, diferentemente dos animais do grupo fragmento de 

nervo isquiático mais AS-IV que conseguiram uma pontuação média de 80%, possibilitando 

uma diferença estatística (p<0,001).  

Na 5a semana, os animais do grupo com fragmento de nervo isquiático mais salina 

conseguiram uma pontuação média de 87%, já os animais do grupo fragmento de nervo 

isquiático mais AS-IV apresentaram déficit funcional de 79%, não apresentaram diferença 

estatística significativa entre os grupos. 

Na 6a semana, os animais do grupo com fragmento de nervo isquiático mais salina 

obtiveram pontuação média de 85% na escala CBS, diferentemente dos animais do grupo 

fragmento de nervo isquiático mais AS-IV apresentaram déficit funcional de 76%, 

possibilitando uma diferença estatística (p<0,001).   

Na 7a semana, os animais do grupo com fragmento de nervo isquiático mais salina 

atingiram uma pontuação média de 84% na escala CBS, já os animais do grupo fragmento de 

nervo isquiático mais AS-IV apresentaram déficit funcional de 75%, no entanto, não 

apresentaram diferença estatística significativa entre os grupos. 

 Na 8a semana, os animais do grupo com fragmento de nervo isquiático mais salina 

exibiram uma pontuação média de 85% na escala CBS, já os animais do grupo fragmento de 
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nervo isquiático mais AS-IV que continuaram com a pontuação média de 75%, possibilitando 

uma diferença estatística (p<0,001).  

Na 9a semana, os animais do grupo com fragmento de nervo isquiático mais salina 

alcançaram uma pontuação média de 84%, já os animais do grupo fragmento de nervo 

isquiático mais AS-IV exibiram uma pontuação média de 73%, possibilitando uma diferença 

estatística (p<0,001).  

Na 10a semana, os animais do grupo com fragmento de nervo isquiático mais salina 

atingiram uma pontuação média de 83%, já os animais do grupo fragmento de nervo 

isquiático mais AS-IV que continuaram com a pontuação média de 71%, possibilitando uma 

diferença estatística (p<0,001).  

Na 11a semana, os animais do grupo com fragmento de nervo isquiático mais salina 

atingiram uma pontuação média de 81%, já os animais do grupo fragmento de nervo 

isquiático mais AS-IV reduziu seu déficit funcional para 68%, possibilitando uma diferença 

estatística (p<0,001). 

Na 12a semana, os animais do grupo com fragmento de nervo isquiático mais salina 

atingiram uma pontuação média de 80%, já os animais do grupo fragmento de nervo 

isquiático mais AS-IV apresentaram déficit funcional de 65%, possibilitando uma diferença 

estatística (p<0,001) (Figura 22 e Tabela 2). 
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Figura 22. Representação gráfica mostrando as médias e os e.p.m dos níveis da escala CBS 

dos ratos submetidos a transecção da medula, tratados com fragmentos do nervo isquiático 

mais salina (Nervo + Salina) e fragmentos do nervo isquiático mais AS-IV (Nervo + AS-IV). 

As análises foram conduzidas semanalmente por 3 meses, seguida dos testes ANOVA de 

comparações múltiplas, bem como os teste de Tukey e Bonferroni de comparações entre os 

grupos nos períodos das análises cujos resultados estão apresentados na tabela 2. 
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Índice de déficit funcional pelo CBS de animais com lesão medular 

 

Grupo Nervo + Salina Nervo + AS-IV        Semanas de tratamento 

   Semana 1 

 


 
Semana 2 

 


 
Semana 3 

 


 
Semana 4 

 
 

Semana 5 

 


 
Semana 6 

Nervo + AS-IV 


 
Semana 7 

 


 
Semana 8 

 


 
Semana 9 

 


 
Semana 10 

 


 
Semana 11 

 


 
Semana 12 

    
Tabela 2. A tabela mostra os resultados das análises estatísticas do CBS da 1a a 12a semanas 

do pós-operatório dos animais que sofreram lesão por transecção completa da medula espinal 

em nível torácico tratados com fragmentos do nervo isquiático mais salina (Nervo + Salina) e 

fragmentos do nervo isquiático mais AS-IV (Nervo + AS-IV). p<0,05, p<0,01, 

p<0,001 representa diferenças intergrupos, segundo ANOVA com teste Tukey e 

Bonferroni. 
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3.2 ANÁLISE HISTOLÓGICA DO EPICENTRO DO ENXERTO 

3.2.1 HEMATOXILINA E EOSINA 

Cortes coronais da medula espinal dos animais com lesão e seus respectivos 

tratamentos, corados pela técnica de hematoxilina e eosina, evidenciaram diferenças 

histológicas na estrutura do tecido. Observaram-se fibras neuronais em quantidade reduzida, 

com menos calibre e mais lacunas no tecido dos animais do grupo nervo mais salina, com um 

aspecto rarefeito (Figura 23A). O tecido do grupo nervo mais AS-IV apresentou-se com um 

com aspecto mais homogêneo, revelando uma maior quantidade de fibras, com mais calibre e 

menos lacunas no tecido (Figura 23B). 

 

Figura 23. Análise histológica das secções coradas pela técnica de hematoxilina e eosina na 

medula espinal dos ratos com lesão. As setas indicam menor quantidade de fibras, com menos 

calibre e mais lacunas no tecido dos animais do grupo nervo mais salina (A). Nos animais do 

grupo nervo mais AS-IV o tecido se apresenta mais homogêneo, com fibras de mais calibre e 

menos lacunas no tecido, como indicado pelas setas (B).  

A 

B 
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4   DISCUSSÃO  

A lesão medular permanece como um problema contínuo na sociedade moderna, 

caracterizada como uma condição complexa, com uma séria importância clínica, social e 

econômica. As repercussões clínicas são graves, levando a eventos secundários devastadores 

com alta probabilidade de comprometimento permanente ou morte. Embora ainda não 

existam tratamentos totalmente restauradores e as terapêuticas atuais com abordagens 

limitadas para diminuir as consequências da lesão sejam em grande parte ainda experimentais, 

a MTC surge como um tratamento suplementar importante, proporcionando benefícios na 

terapia ou no reparo da medula espinal lesionada (Zhang et al., 2016). 

O sistema nervoso demonstra ter uma incrível capacidade plástica mas ainda existem 

fatores não esclarecidos que podem desempenhar papéis importantes para a expressão final da 

plasticidade e reparo. Pesquisas mostram que diferentes abordagens, como dieta e exercício, 

podem ter profundas consequências para a resistência do SNC a lesões. Dietas saudáveis, 

como as ricas em ácidos graxos ômega-3 e curcumina, contidas em alimentos como salmão e 

açafrão-da-planta, respectivamente, podem estimular sistemas moleculares. O fator 

neurotrófico é um exemplo dessas moléculas, que servem à função e plasticidade neuronal no 

cérebro e na medula espinhal, com dietas adequadas podendo contribuir no processo plástico, 

bem como dietas inadequadas podendo causar o efeito oposto. Neste contexto, esforços 

consideráveis estão sendo dedicados a entender como as condições ambientais e o estilo de 

vida podem influenciar o cérebro e o corpo. Terapias alternativas, como as substâncias 

naturais, vêm sendo testadas continuamente. O AS-IV é um exemplo dessas substâncias e 

vem ganhando uma repercussão interessante nos últimos anos, em decorrência das evidências 

de suas ações benéficas no SNC (Gomez-Pinilla e Gomez, 2011). 

Os axônios adultos do SNC podem ser capazes de se regenerar, remielinizar e 

recuperar as funções (Li et al. 2015; Marin et al. 2016). Utilizamos aqui um modelo de 

axotomia da medula espinal de ratos, a fim de analisar os efeitos da manipulação da zona de 

cicatrização, com a interposição de enxerto de fragmentos do nervo isquiático na adição do 

AS-IV, investigando a recuperação do comportamento sensitivo-motor e tecidual 90 dias após 

o procedimento cirúrgico.   

O efeito do AS-IV administrado via injeção intraperitoneal de animais com lesão 

medular, enxertados com células-tronco mesenquimais na medula, foi avaliado previamente 

utilizando-se métodos específicos. Observou-se que o AS-IV combinado com outras terapias 

pode promover a reparação da LME (Yu et al., 2010). A implicação fisiopatológica das 
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disfunções da LME é representada pelo aumento da produção das espécies reativas, sendo 

esse aumento acentuado cerca de uma hora após a lesão, sendo extremamente agressivas ao 

tecido circundante ao acometido pela lesão primária. A combinação de produção maciça de 

radicais livres, baixa concentração de antioxidantes e o hipermetabolismo presente nesses 

pacientes leva ao aumento do estresse oxidativo. A relação desequilibrada de compostos 

oxidantes e antioxidantes resulta em uma grave agressão tecidual, com graves 

consequências. A destruição tecidual é produzida por lesão da membrana celular, edema, 

destruição axonal, inflamação, hiperbiosíntese de radicais livres altamente reativos, acúmulo 

de cálcio nas células, lesão causada por isquemia - reperfusão, lesão endotelial ou má 

vascularização causada por dano e hipotensão dos vasos sanguíneos (Bedreag et al., 2014).  

Entre os métodos de redução do estresse oxidativo está o transplante de células de 

Schwann, presentes no nervo isquiático utilizado neste trabalho, ou administração de 

compostos biologicamente ativos que possivelmente são capazes de reduzir o estresse 

oxidativo, aqui representado pelo AS-IV (Bedreag et al. 2014). Além de reduzir o estresse 

oxidativo, o potencial regenerativo do enxerto de nervo periférico na medula espinal lesada 

está associado à capacidade de induzir a ramificação e a extensão dos brotamentos axonais no 

interior do enxerto e de estimular a produção de fatores neurotróficos (Côté et al., 2011). 

Quando adicionado o AS-IV, composto ativo do astragalus, foi possível observar um efeito 

potencializado importante nas avaliações motoras, favorecendo a recuperação funcional de 

ratos, o que nos remete a atuação desde composto nas lesões do SNC.  

Evidências anteriores sugerem a capacidade regenerativa do AS-IV nas diferentes 

lesões do SN. As saponinas, presentes no AS-IV, apresentam efeitos neuroprotetores 

significativos na atenuação de diferentes distúrbios, como acidente vascular cerebral, doença 

de Parkinson, doença de Alzheimer, doença de Huntington etc. Os mecanismos propostos 

para sua função neuroprotetoras incluem atividade antioxidante, antiapoptótica e 

antinflamatória., Além disso, o AS-IV possui efeito na modulação de neurotransmissores, 

atenuação do influxo de Ca2+, fatores neurotróficos moduladores e regeneração de redes 

neurais atuando sobre o microambiente celular (Sun et al., 2015).  

Diferentes estudos atestam o efeito antioxidante do AS-IV. Hao et al. (2018) 

observaram esse efeito recentemente em células ganglionares da retina. Quando lesionadas e 

tratadas, o efeito protetor da AS-IV foi examinado, com os autores concluindo que houve um 

aumento na taxa de sobrevivência celular, diminuição no número de células apoptóticas e uma 

diminuição dos níveis de EROs induzidas pelo dano. Em conjunto, estes resultados indicam 

que o AS-IV tem potenciais efeitos protetores contra o estresse oxidativo neste modelo. Tem 

https://www.google.com/search?q=c%C3%A9lulas+de+Schwann&sa=X&ved=0ahUKEwi8y_Hlk8DfAhVGEpAKHe7oDmUQ7xYIKygA
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sido muito bem documentado que as saponinas têm propriedades antioxidantes e suprimem o 

estresse oxidativo em neurônios e linhagens celulares neuronais induzidas por pró-oxidantes 

(Kim et al., 1998; Chen et al., 2003; Lopez et al., 2007; Ye et al., 2008; Qian et al., 2009; Sun 

et al., 2015). Além disso, o AS-IV promove a regeneração axonal em nervo periférico e o 

restabelecimento de sinapses neuronais (Cheng et al., 2016; Luo et al., 2004; Tohda et al., 

2006). 

As lesões secundárias decorrentes de traumas graves na medula espinhal são 

principalmente devidas à superprodução de radicais livres e à ativação da cascata inflamatória 

(Szabo et al., 2012; Bedreag et al., 2014). A resposta inflamatória, uma vez desencadeada, é 

um importante evento na LME por contribuir para o dano tecidual secundário, apoptose de 

neurônios e oligodendrócitos, formação de cicatriz glial e, consequentemente, redução/perda 

da função neuronal. A inflamação na medula é uma resposta complexa que envolve células 

residentes do SNC, bem como células imunes infiltrantes, e é mediada por uma variedade de 

vias moleculares e moléculas de sinalização. Deste modo, acredita-se que a redução da 

inflamação pode diminuir a degeneração secundária e o déficit funcional após a LME e os 

agentes anti-inflamatórios podem ter potencial para eliminação do dano secundário (Zhang et 

al., 2012).   

O efeito anti-inflamatório do AS-IV é alvo de vários estudos. Li et al. (2012) 

evidenciaram esse efeito quando avaliaram o potencial do AS-IV como protetor do tecido 

nervoso contra a inflamação ocasionada por isquemia cerebral focal e reperfusão. O modelo 

de rato foi induzido por oclusão intraluminal da artéria cerebral média direita com reperfusão. 

Quando esta foi iniciada, os animais receberam injeções de AS-IV (10 ou 20 mg/kg), 

dependendo do cronograma previamente estabelecido. O AS-IV melhorou o desfecho 

neurológico e reduziu o volume de infarto 24 horas após a perfusão. O efeito protetor foi 

alcançado quando observou-se a prevenção do acúmulo de neutrófilos no parênquima 

cerebral, demonstrado pela redução significativa da concentração de mieloperoxidase no 

tecido cerebral, diminuindo notavelmente a porcentagem de neutrófilos positivos CD11b-/-

CD18 e regulação negativa da expressão da molécula de adesão intercelular-1 (ICAM-1), que 

é parcialmente alcançada por uma atenuação forte da produção de TNF-𝛼 e IL-1β e nível de 

inibição do fator nuclear-jB (NF-jB).  

Um dos objetivos das terapias atuais utilizadas na lesão medular é reverter a morte 

celular pós-traumática causada pela lesão medular para preservar a estrutura e a função 

intactas remanescentes da medula espinal. Em sistemas de mamíferos, vários estudos 

empregaram diferentes inibidores de apoptose para mitigar os efeitos prejudiciais da lesão na 
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sobrevivência neuronal e glial (Robertson et al., 2000; Charriaut-Marlangue, 2004;  Martiñón 

e Ibarra, 2008; Sîrbulescu e Zupanc, 2010). Alvos comuns da inibição da apoptose são as 

caspases, um grupo de proteases de cisteína cuja ativação é geralmente necessária em toda a 

via apoptótica (Krumschnabel e Podrabsky, 2009). Uma série de investigações relataram que 

a inibição da apoptose pela prevenção da ativação de caspases leva a uma neuroproteção 

aumentada e um melhor resultado comportamental (Li et al., 2000; Barut et al., 2005; Casha 

et al., 2005; Kaptanoglu et al., 2005; Çolak et al., 2009; Sîrbulescu e Zupanc, 2010).  

Um estudo de Li et al. (2011) observou a atividade do Astragalus em modelos 

experimentais de doença de Parkinson. Camundongos machos foram avaliados durante 21 

dias com lesões induzidas por dexametasona aos níveis de estresse (DEX, 5 mg/kg). Os 

autores investigaram o efeito protetor do extrato de Astragalus (EA, 10, 20 e 40 mg/kg) ou 

Ginsenoside (Rg1, 6,5 mg/kg) contra a lesão no tecido nervoso caudado por DEX. Quando 

administrada na dosagem citada, a DEX pode induzir comprometimentos de aprendizado e 

memória, bem como desencadear a apoptose de células neuronais. Após a essa administração, 

os níveis de RNA mensageiro (mRNA) de caspase-3 foram seletivamente aumentados. Os 

resultados da imunohistoquímica demonstram que a caspase-3 e o citocromo c no hipocampo 

(CA1, CA3) e neocórtex estavam significativamente aumentados. Além disso, o tratamento 

com DEX aumentou a atividade da caspase-9 e da caspase-3. Ao avaliarem os grupos tratados 

com EA (20 e 40 mg/kg) ou Rg1 (6,5 mg/kg), os autores observaram uma melhora 

significativa do aprendizado e da memória, a redução do nível de mRNA da caspase-3, 

diminuição da expressão da caspase-3, do citocromo c no hipocampo (CA1, CA3) e do 

neocórtex, bem como a inibição da atividade da caspase-9 e caspase-3. Esses achados 

sugerem o efeito positivo do astragalus e do Ginsenoside na inibição da morte celular 

apoptótica.  

A lesão cerebral, seja isquêmica, hemorrágica ou traumática, leva à disfunção da 

barreira hematoencefálica (BHE). Após um trauma medular, por exemplo, os vasos 

sanguíneos rompidos perturbam a BHE e o local da lesão é rapidamente infiltrado por células 

imunes. A degradação da BHE é mediada pelo estresse oxidativo, que é um fenômeno comum 

em doenças neurológicas. O estresse oxidativo indica um excesso de EROs, acompanhado por 

uma defesa antioxidante intrínseca comprometida. As EROs contribuem para a ruptura da 

BHE por vários mecanismos: dano oxidativo às moléculas celulares (proteínas, lipídios e 

DNA), regulação positiva de mediadores inflamatórios e reorganização do citoesqueleto 

(Obermeier et al., 2013).  
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Li e colaboradores (2013) verificaram o efeito do AS-IV (10 e 20mg/kg) na BHE 

utilizando modelo focal de lesão isquemia/reperfusão cerebral no rato, observando que a 

permeabilidade da BHE foi melhorada significativamente nos grupos de AS-IV em 

comparação com o grupo controle. Além disso, o AS-IV atenuou significativamente o 

conteúdo de água cerebral e melhorou os desfechos neurológicos em comparação com o 

grupo veículo. O edema cerebral está intimamente relacionado à permeabilidade da BHE (Li 

et al., 2013).  

A angiogênese precede a recuperação após lesão medular (LM), e sua extensão se 

correlaciona com a regeneração neural, sugerindo que a angiogênese pode ter um papel no 

reparo. Foi observado que o aumento na densidade dos vasos sanguíneos está correlacionado 

com melhorias na recuperação em modelos de lesão medular (Rauch et al., 2009). O 

rompimento da microvasculatura local tem efeitos profundos no fluxo sanguíneo e na 

perfusão locais. Há vasoespasmo imediato no epicentro da lesão, resultando em redução da 

perfusão para o restante parênquima medular. Os neurônios têm altas exigências metabólicas 

e, portanto, são extremamente vulneráveis às reduções na perfusão. Isso pode ser agravado 

pela perda de mecanismos de auto-regulação e hipotensão sistêmica, que é comum em 

pacientes com LME aguda, como resultado de choque hipovolêmico e/ou neurogênico (Ng et 

al., 2011). 

O efeito angiogênico do AS-IV foi identificado por diferentes evidências, e há um 

consenso que o AS-IV pode regular a angiogênese, como no estudo de Zhang e colaboradores 

(2011), onde se avaliou o efeito do AS-IV na proliferação de células endoteliais da veia 

umbilical humana em cultura (HUVECs), bem como seu efeito angiogênico. Foi utilizada um 

método próprio para cultivo celular e as células foram tratadas com AS-IV em várias 

concentrações (0,1; 0,25, 0,5, 1 e 5 µM). O estudo demonstrou que o AS-IV estimulou o 

acúmulo de fator induzido por hipoxia-1 (HIF-1) e a expressão do fator de crescimento do 

endotélio vascular (VEGF) interrompendo as vias PI3K/Akt sob condições hipóxicas. O HIF-

1 age como um regulador transcricional chave de fatores angiogênicos, incluindo o VEGF. 

Em conjunto, os dados revelam coletivamente que o AS-IV é um novo regulador do HIF-1 e 

da angiogênese através da via PI3K/Akt nas HUVECs que estão expostas à hipóxia. 

Os achados deste estudo corroboram os resultados encontrados em outros trabalhos (Li et al., 

2018; Zheng et al., 2018). 

A reconstrução de redes neurais é necessária para o tratamento terapêutico das 

diferentes doenças neurodegenerativas, inclusive na LME. As saponinas melhoram o 

crescimento de neuritos, mostrando uma atividade potencial de regeneração para axônios e 
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sinapses  (Sun et al., 2015). O AS-IV, quando analisado na perda de neurônios 

dopaminérgicos induzida pela 6-hidroxidopamina (6-OHDA) em culturas primária de células 

nigrais, revelou a proteção dos neurónios dopaminérgicos em uma concentração de 100 

µM. Além do efeito neuroprotetor, o AS-IV sozinho promoveu o crescimento de neuritos 

(Chan et al., 2009). Os medicamentos fitoterápicos com suas propriedades neuroprotetoras e 

baixos níveis de efeitos colaterais tornam-se uma ferramenta farmacológica atraente no 

tratamento de vários distúrbios neurológicos (Fan et al., 2019).  

Como mencionado anteriormente, há diferentes mecanismos pelos quais o AS-IV é 

mencionado como neuroprotetor. Na medula espinal, especificamente, ainda não há 

evidencias consolidadas, mas assim como em outros estados patológicos do SNC, que 

também são propícios a neurodegeneração, pode-se mencionar a possibilidade de 

neuroproteção do AS-IV na lesão medular por diferentes mecanismos (Wang et al., 2017).   

Durante o trauma, desequilíbrios fisiológicos celulares levam à biossíntese acelerada 

de espécies químicas altamente reativas. O AS-IV atua reduzindo a reação do estresse 

oxidativo/nitração, causando redução do malondialdeído e óxido nítrico, com aumento dos 

níveis de superóxido dismutase e glutationa peroxidase. Além disso, modula reações anti-

inflamatórias através da inibição da expressão de mieloperoxidase, fator de necrose tumoral-

α, IL-1β, óxido nítrico sintase induzida, molécula de adesão intercelular-1 e fator nuclear κB 

(NF-κB), diminuindo a porcentagem de CD11b/CD18 positivos, também inibindo a apoptose 

através de diferentes mecanismos, incluindo a regulação das caspase-3, bem como 

preservação/proteção da integridade da BHE, estimulando a regeneração nervosa e 

promovendo os reparadores nervosos e a angiogênese. Além disso, atenua o aumento da 

permeabilidade vascular e inibe a expressão do receptor periférico de benzodiazepinas (Wang 

et al., 2017).  

Após a lesão, as células maduras de Schwann, presentes no nervo isquiático, 

convertem-se em células de reparo que promovem o novo crescimento axonal e produção 

de bainhas de mielina ao redor dos axônios. Elas proliferam e secretam uma variedade 

de fatores neurotróficos, sendo essenciais para o reparo endógeno dos axônios periféricos e 

centrais após a lesão. Essas células não estão apenas intimamente relacionados ao 

crescimento, desenvolvimento, diferenciação e manutenção funcional das células nervosas, 

mas também estão intimamente relacionados com danos neuronais, podendo de fato promover 

a sobrevivência e o crescimento neuronal. Como anteriormente citado, diferentes estudos 

comprovam o efeito das células de Schwann na recuperação funcional após a lesão medular 

(Girard et al., 2005; Papastefanaki et al., 2007; Zhang et al., 2018). No entanto, a contribuição 

https://www.sciencedirect.com/topics/neuroscience/myelin
https://www.sciencedirect.com/topics/neuroscience/neurotrophic-factors
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da modulação imunológica para as ações protetivas e reparadoras dessas células dentro da 

medula espinhal lesada permanece em grande parte desconhecida, mas sugere-se que as 

células de Schwann dominam a resposta imune inata de células pró-inflamatórias após a lesão 

medular (Pearse et al., 2018). Acredita-se que a inflamação pode ser um dos fatores 

envolvidos com o processo de regeneração da medula uma vez que as células gliais liberam 

fatores que estão associados à regeneração tecidual. Em contrapartida, a depender da extensão 

do dano e da intensidade da resposta inflamatória, especialmente no SNC, a regeneração é 

comprometida porque um processo inflamatório crônico induz mais inflamação. No presente 

modelo, dadas as propriedades anti-inflamatórias do AS-IV, isto resultaria em potencialização 

do potencial regenerativo do nervo enxertado, possivelmente por atuar evitando uma 

inflamação mais extensa, ou mesmo induzindo a liberação de fatores pelas próprias células 

inflamatórias que são ativadas no processo de dano (Freire, 2012; Gomes-Leal, 2012). 
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5   CONCLUSÃO 

Diante dos resultados no presente estudo, podemos concluir que o enxerto de nervo 

isquiático na região transeccionada da medula espinal em ratos promove recuperação 

funcional evidenciada após 12 semanas, devido ao escore aumentado das respostas motoras 

no teste BBB, potencializado pela adição do AS-IV ao enxerto e queda do déficit funcional 

detectado pelo índice CBS, também potencializado pela adição do AS-IV ao enxerto. Ainda 

podemos concluir que, entre os grupos tratados, houve uma resposta mais significativa na 

recuperação funcional dos animais tratados com enxerto de nervo isquiático na presença do 

AS-IV, quando analisados os escores das duas escalas mencionadas. Assim, sugere-se que o 

AS-IV atua na melhora da recuperação funcional, possivelmente, em decorrência de um 

melhor resultado no processo regenerativo dos animais submetidos à lesão medular em face às 

suas propriedades anti-inflamatórias, neuroprotetoras e antioxidantes.   

No que diz respeito aos aspectos morfológicos, os resultados visualizados no grupo 

tratado com nervo e AS-IV evidenciaram mudanças mais acentuadas quando comparado o 

grupo nervo mais salina, mostrando assim que o AS-IV atua na regeneração e, possivelmente, 

age como um intensificar do processo regenerativo.  

Embora na literatura as aplicações do AS-IV sejam bem descritas para diversas 

finalidades, as limitações da pesquisa partem da escassez de estudos que tratam desta 

temática, tendo em vista que esse foi o primeiro trabalho realizado in vivo com a presença do 

nervo isquiático na adição do AS-IV diretamente na lesão medular, logo após o trauma.  

Recomenda-se a realização de mais estudos, partindo da premissa de que houve um 

melhor efeito do nervo isquiático combinado ao AS-IV nos déficits funcionais dos animais 

lesionados e que aparentemente houve um processo regenerativo diferenciado na área tratada 

entre os grupos. Além disso, o interesse e utilização de fitoterápicos vêm aumentando de 

forma significativa nos últimos anos, merecendo destaque estudos que procurem analisar os 

mecanismos de ação do AS-IV sobre o trauma medular especificamente.  
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ANEXO B: Análise físico-química e microbiológica do produto 

 


