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Resumo 
 
A realização de reparos eficientes em lesões do sistema nervoso é um desafio para a 

medicina. O uso de modelos experimentais bem estabelecidos permite a avaliação de diferentes 

tratamentos a fim de prevenir as lesões causadas. O presente estudo investigou o potencial 

neuroprotetor e regenerativo de células tronco mononucleares da medula óssea (CTMMO), após 

reparo com selante de fibrina derivado da peçonha de serpente sobre neurônios motores e 

sensitivos, em ratos neonatos submetidos à axotomia do nervo isquiático. Para isso, os animais 

foram divididos em seis grupos: Grupo I (AX): axotomia do nervo isquiático sem tratamento; Grupo 

II (AX+SF): axotomia do nervo isquiático, seguida de reparo término terminal com selante de fibrina 

produzido pelo Centro de Estudos de Venenos de Animais Peçonhentos (CEVAP); Grupo III 

(AX+SF+CTMMO): axotomia do nervo isquiático, seguida de reparo término terminal com selante 

de fibrina do CEVAP e tratamento com CTMMO; Grupo IV (AX+CTMMO): axotomia do nervo 

isquiático, seguida de tratamento com CTMMO; Grupo V (AX+SFC): axotomia do nervo isquiático, 

seguida de reparo término terminal com selante de fibrina comercial; Grupo VI: Controle sem lesão 

(teste motor). Os animais foram analisados 4, 8 e 12 semanas após a lesão. Foram realizadas as 

técnicas de citometria de fluxo para caracterização das CTMMO; imunoistoquímica para verificação 

da cobertura sináptica, gliose reativa e resposta microglial; coloração de Nissl para sobrevivência 

neuronal; morfometria do nervo isquiático, para verificar a regeneração nervosa; morfometria da 

medula espinal, para avaliar os inputs sinápticos, além dos testes motor (Catwalk) e sensitivo (von 

Frey), para avaliar a melhora funcional e nociceptiva. Testes ANOVA, seguido de pós-teste 

Bonferroni foram utilizados para análises estatísticas. O reparo com selante resultou em 

preservação da cobertura sináptica e aumento significativo da sobrevivência neuronal nos grupos 

em que o reparo foi realizado apenas com os selantes, ou quando foi associado com as CTMMO 

(aproximadamente 54%), comparativamente aos grupos em que não foi utilizado selante 

(aproximadamente 32%), em todos os períodos analisados. As reatividades astroglial e microglial 

diminuíram nos mesmos grupos (AX+SF, AX+SF+CTMMO e AX+SFC), 4 semanas após a lesão. 

Além disso, o reparo possibilitou a regeneração axonal, resultando em maior número de fibras 

nervosas, com diâmetro e espessura da bainha de mielina próximas ao controle e neurônios com 

preferência por terminais inibitórios no momento de recuperação. Consequentemente, os animais 

apresentaram recuperação funcional e sensitiva. Portanto, os resultados apresentados sugerem 

que o reparo do nervo isquiático com selante de fibrina em ratos neonatos resulta em neuroproteção 

e regeneração de neurônios motores e sensitivos, sendo que não foram detectados benefícios 

adicionais com a terapia celular empregada.  
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Abstract 
 
The efficient repair in nervous system related lesions is an ancient challenge for medicine. The use 

of well-established experimental models allows to evaluate the potential of different treatments in 

order to prevent the induced changes. The aim of this study was to evaluate the neuroprotective 

and regenerative potential of bone marrow mononuclear stem cells (BMMSC) after neurorrhaphy 

with fibrin sealant derived from snake venom on spinal motoneurons and DRG sensory neurons of 

neonatal rats subjected to sciatic nerve axotomy. Therefore, the animals were divided into six 

groups: Group I (AX): axotomy of the sciatic nerve without treatment; Group II (AX+FS): axotomy of 

the sciatic nerve, followed by end-to-end neurorrhaphy with fibrin sealant produced by CEVAP; 

Group III (AX+FS+BMMSC): axotomy of sciatic nerve, followed by treatment with BMMSC and end-

to-end neurorrhaphy with fibrin sealant from CEVAP; Group IV (AX+BMMSC): sciatic nerve axotomy 

and treatment with BMMSC; Group V(AX+CFS): axotomy of the sciatic nerve, followed by end-to-

end neurorrhaphy with commercial fibrin sealant; Group VI: Control group without lesion (motor 

tests). The samples were analyzed 4, 8 and 12 weeks post lesion. Flow cytometry was used to 

characterize the BMMSC. Immunohistochemistry to evaluate reactive gliosis, microglial reaction and 

synapse preservation. Nissl staining was employed to investigate neuronal survival; axonal 

regeneration by sciatic nerve morphometry; synaptic inputs, by spinal cord morphometry. 

Additionally, motor (walking track test) and sensitive (von Frey) behavior recovery was studied and 

correlated with morphological data. ANOVA and Bonferroni post-test was used for statistical 

analyses. Neurorrhaphy indicated preservation of synaptic covering on lesioned motoneurons and 

neuronal survival, in the groups repaired with both sealant alone or when treated with BMMSC 

(around 54%), as compared to axotomy alone (around 32%) in all analyzed survival times. Reactive 

gliosis and microglial reaction decreased in the same groups (AX+FS, AX+FS+BMMSC, AX+CFS) 

with 4 weeks. Regarding axonal regeneration, neurorrhaphy allowed recovery of greater number of 

myelinated fibers, that presented also improved morphometric parameters. In addition, preferential 

preservation of inhibitory synaptic terminals was detected in neurorrhaphy groups. Such results were 

accompanied by significant improvement in the motor as well as in the nociceptive recovery. Overall, 

the present data suggest that acute repair of neonatal peripheral nerves with fibrin sealant result in 

neuroprotection and regeneration of both motor and DRG neurons, not being further improved by 

BMMSC therapy. 
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Lista de abreviaturas 
 

BDNF: Brain derived neurotrophic factor (Fator neurotrófico derivado do cérebro) 

BSA:  Albumina de soro bovino 
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DFM: Diâmetro das fibras mielínicas      
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GDNF: Fator neurotrófico derivado da glia 
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IBA1: Molécula adaptadora de ligação de cálcio ionizado 1    

PBS: Tampão fosfato salina 

RZG - Razão "g" 

SNC: Sistema Nervoso Central 

SNP: Sistema Nervoso Periférico 

 

Lista de figuras 
 
Figura 1. Desenho esquemático das lâminas medulares (Rexed) de uma secção transversal da 
região da intumescência lombar de ratos. Em destaque está representada a região analisada 
(lâmina IX). Adaptado de Paxinos (2004), (88). 
 
Figura 2. Representação do procedimento de axotomia e reparo.  A. as setas indicam o nervo 
isquiático exposto; B. transecção do nervo isquiático no grupo I, as setas indicam os cotos proximal 
e distal separados; C. transecção do nervo isquiático seguida da junção dos cotos (reparo) com 
selante de fibrina nos grupos II (AX+SF), III (AX+SF+CTMMO) e V (AX+SFC). O círculo indica os 
cotos proximal e distal unidos. 
 
Figura 3. Esquema de um motoneurônio alfa (lâmina IX) com terminais em aposição. As linhas 
tracejadas representam áreas onde foi medida a densidade integrada de pixels para o anticorpo 
anti-sinaptofisina. Figura retirada de Emirandetti et al. (2010), doi:10.1186/1742-2094-7-31 (94). 
 
Figura 4. Fotomicrografia de corte transversal do nervo isquiático. A. Cálculo da área total do nervo, 
observado na objetiva de 10X; B. contagem dos axônios, observados na objetiva de 100X. 
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Figura 5. Imagem do nervo isquiático em aumento de 1000X. A. Imagem, transformada em preto 
e branco. B. Mesma imagem, em que foi aplicado o limiar e apagado background e fibras que não 
apareciam inteiras na imagem original. Barra de escala: 10µm. 

 
Figura 6. Eletromicrografia do microambiente sináptico mostrando os três tipos de terminais pré-
sinápticos em aposição à membrana de um motoneurônio alfa medular. Terminais C, S e F, em 
destaque (Sabha et al, 2008). 
 
Figura 7. Sistema Catwalk. A. Foto do equipamento, com a câmera de alta resolução em destaque. 
B. Plataforma onde os ratos caminham. C and D.  Sistema em operação, com as patas destacadas. 
E. Dados adquiridos durnte o teste. Fonte: http://www.noldus.com/animal-behavior-
research/products/catwalk. 
 
Figura 8. Teste sensitivo (von Frey eletrônico). A. Caixas onde são colocados os ratos, arame não 
maleável abaixo das caixas e espelho. B. Pipeta de plástico acoplada ao transdutor de força que é 
aplicado sob a região plantar do animal.   
 
Figura 9. Histograma da população de células-tronco mononucleares positivas para cada marcador 
de superfície. Análise por citometria de fluxo. 
 
Figura 10. Cortes histológicos da região da medula lombar do núcleo motor lateral do corno ventral 
corados com a técnica de Nissl, 4 semanas após a axotomia do nervo isquiático. A. AX- axotomia; 
B. AX+CTMMO- axotomia seguida de tratamento com células tronco; C. AX+SF- axotomia seguida 
de reparo com selante de fibrina; D. AX+SF+CTMMO- axotomia, seguida de reparo com selante e 
tratamento com células tronco; E. AX+SFC- - axotomia seguida de reparo com selante de fibrina 
comercial; F. Controle – lado contralateral à lesão. Barra de escala= 50µm. 
 
Figura 11. Representação gráfica da porcentagem de sobrevivência neuronal, 4 semanas após a 
axotomia do nervo isquiático. AX- axotomia; AX+SF- axotomia seguida de reparo com selante de 
fibrina; AX+SF+CTMMO- axotomia, seguida de reparo com selante e tratamento com células 
tronco; AX+CTMMO- axotomia seguida de tratamento com células tronco; AX+SFC- - axotomia 
seguida de reparo com selante de fibrina comercial (*p <0.05). 
 
Figura 12. Cortes histológicos da região da medula lombar do núcleo motor lateral do corno ventral 
corados com a técnica de Nissl, 8 semanas após a axotomia do nervo isquiático. A. AX- axotomia; 
B. AX+CTMMO- axotomia seguida de tratamento com células tronco; C. AX+SF- axotomia seguida 
de reparo com selante de fibrina; D. AX+SF+CTMMO- axotomia, seguida de reparo com selante e 
tratamento com células tronco; E. AX+SFC- - axotomia seguida de reparo com selante de fibrina 
comercial; F. Controle – lado contralateral à lesão. Barra de escala= 50µm. 
 
Figura 13. Representação gráfica da porcentagem de sobrevivência neuronal, 8 semanas após a 
axotomia do nervo isquiático. AX- axotomia; AX+SF- axotomia seguida de reparo com selante de 
fibrina; AX+SF+CTMMO- axotomia, seguida de reparo com selante e tratamento com células 
tronco; AX+CTMMO- axotomia seguida de tratamento com células tronco; AX+SFC- - axotomia 
seguida de reparo com selante de fibrina comercial (*p <0.05). 
 
Figura 14. Cortes histológicos da região da medula lombar do núcleo motor lateral do corno ventral 
corados com a técnica de Nissl, 12 semanas após a axotomia do nervo isquiático. A. AX- axotomia; 
B. AX+CTMMO- axotomia seguida de tratamento com células tronco; C. AX+SF- axotomia seguida 
de reparo com selante de fibrina; D. AX+SF+CTMMO- axotomia, seguida de reparo com selante e 
tratamento com células tronco; E. AX+SFC- - axotomia seguida de reparo com selante de fibrina 
comercial; F. Controle – lado contralateral à lesão. Barra de escala= 50µm. 
 
Figura 15. Representação gráfica da porcentagem de sobrevivência neuronal, 12 semanas após a 
axotomia do nervo isquiático. AX- axotomia; AX+SF- axotomia seguida de reparo com selante de 
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fibrina; AX+SF+CTMMO- axotomia, seguida de reparo com selante e tratamento com células 
tronco; AX+CTMMO- axotomia seguida de tratamento com células tronco; AX+SFC- - axotomia 
seguida de reparo com selante de fibrina comercial (*p <0.05). 
 
Figura 16. Dupla marcação (NeuN / Sinaptofisina) associada à citoquímica com DAPI, em secções 
provenientes do grupo Axotomia (imagens ilustrativas) onde, núcleos celulares são visualizados 
em azul (DAPI), neurônios em verde (NeuN) e sinaptofisina em vermelho. A-D. imagens ampliadas 
da região da lâmina IX onde estão localizados os grupos de motoneurônios medulares do lado 
contralateral à lesão. E-H. imagens do grupo de motoneurônios medulares do lado ipsilateral à 
lesão. Barra de escala = 50µm. 
 
Figura 17. Dupla marcação (NeuN / GFAP) associada à citoquímica com DAPI, em secções 
provenientes do grupo Axotomia (imagens ilustrativas) onde, núcleos celulares são visualizados 
em azul (DAPI), neurônios em verde (NeuN) e GFAP em vermelho. A-D. imagens ampliadas da 
região da lâmina IX onde estão localizados os grupos de motoneurônios medulares do lado 
contralateral à lesão. E-H. imagens do grupo de motoneurônios medulares do lado ipsilateral à 
lesão. Barra de escala = 50µm. 
 
Figura 18. Dupla marcação (NeuN / Iba-1) associada à citoquímica com DAPI, em secções 
provenientes do grupo Axotomia (imagens ilustrativas) onde, núcleos celulares são visualizados 
em azul (DAPI), neurônios em vermelho (NeuN) e Iba-1 em verde. A-D. imagens ampliadas da 
região da lâmina IX onde estão localizados os grupos de motoneurônios medulares do lado 
contralateral à lesão. E-H. imagens do grupo de motoneurônios medulares do lado ipsilateral à 
lesão. Barra de escala = 50µm. 
 
Figura 19. Dupla marcação (Iba-1 / GFAP), em secções provenientes do grupo Axotomia (imagens 
ilustrativas) onde, Iba-1 é visualizado em verde e GFAP em vermelho. A-C. imagens ampliadas da 
região da lâmina IX onde estão localizados os grupos de motoneurônios medulares do lado 
contralateral à lesão. D-F. imagens do grupo de motoneurônios medulares do lado ipsilateral à 
lesão. Barra de escala = 50µm. 
 
Figura 20. Análise imunoistoquímica da coluna anterior da medula espinal marcada com anti-
sinaptofisina, 4 semanas após a lesão. A. AX- axotomia; B. AX+CTMMO- axotomia seguida de 
tratamento com células tronco; C. AX+SF- axotomia seguida de reparo com selante de fibrina; D. 
AX+SF+CTMMO- axotomia, seguida de reparo com selante e tratamento com células tronco; E. 
AX+SFC- axotomia seguida de reparo com selante de fibrina comercial; F. Controle – lado 
contralateral à lesão. Barra de escala= 50µm. 
 
Figura 21. Representação gráfica da quantificação da cobertura sináptica, 4 semanas após a lesão. 
AX- axotomia; AX+CTMMO- axotomia seguida de tratamento com células tronco; AX+SF- axotomia 
seguida de reparo com selante de fibrina; AX+SF+CTMMO- axotomia, seguida de reparo com 
selante e tratamento com células tronco; AX+SFC- - axotomia seguida de reparo com selante de 
fibrina comercial; (*p <0.05). 
 
Figura 22. Análise imunoistoquímica da coluna anterior da medula espinal marcada com anti-
sinaptofisina, 8 semanas após a lesão. A. AX- axotomia; B. AX+CTMMO- axotomia seguida de 
tratamento com células tronco; C. AX+SF- axotomia seguida de reparo com selante de fibrina. D. 
AX+SF+CTMMO- axotomia, seguida de reparo com selante e tratamento com células tronco; E. 
AX+SFC- axotomia seguida de reparo com selante de fibrina comercial; F. Controle – lado 
contralateral à lesão. Barra de escala= 50µm. 
 
Figura 23. Representação gráfica da quantificação da cobertura sináptica, 8 semanas após a lesão. 
AX- axotomia; AX+CTMMO- axotomia seguida de tratamento com células tronco; AX+SF- axotomia 
seguida de reparo com selante de fibrina; AX+SF+CTMMO- axotomia, seguida de reparo com 
selante e tratamento com células tronco; AX+SFC- axotomia seguida de reparo com selante de 
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fibrina comercial; (*p <0.05). 
 
Figura 24. Análise imunoistoquímica da coluna anterior da medula espinal marcada com anti-
sinaptofisina, 12 semanas após a lesão. A. AX- axotomia; B. AX+CTMMO- axotomia seguida de 
tratamento com células tronco; C. AX+SF- axotomia seguida de reparo com selante de fibrina; D. 
AX+SF+CTMMO- axotomia, seguida de reparo com selante e tratamento com células tronco; E. 
AX+SFC- axotomia seguida de reparo com selante de fibrina comercial; F. Controle – lado 
contralateral à lesão. Barra de escala= 50µm. 
 
Figura 25. Representação gráfica da quantificação da cobertura sináptica 12 semanas após a 
lesão. AX- axotomia; AX+CTMMO- axotomia seguida de tratamento com células tronco; AX+SF- 
axotomia seguida de reparo com selante de fibrina; AX+SF+CTMMO- axotomia, seguida de reparo 
com selante e tratamento com células tronco; AX+SFC- axotomia seguida de reparo com selante 
de fibrina comercial; (*p <0.05). 
 
Figura 26. Análise imunoistoquímica da coluna anterior da medula espinal marcada com anti-
GFAP, 4 semanas após a lesão. A. AX- axotomia; B. AX+CTMMO- axotomia seguida de tratamento 
com células tronco; C. AX+SF- axotomia seguida de reparo com selante de fibrina; D. 
AX+SF+CTMMO- axotomia, seguida de reparo com selante e tratamento com células tronco; E. 
AX+SFC- axotomia seguida de reparo com selante de fibrina comercial; F. Controle – lado 
contralateral à lesão. Barra de escala= 50µm. 
 
Figura 27. Representação gráfica da quantificação da astrogliose reativa, 4 semanas após a lesão. 
AX- axotomia; AX+CTMMO- axotomia seguida de tratamento com células tronco; AX+SF- axotomia 
seguida de reparo com selante de fibrina; AX+SF+CTMMO- axotomia, seguida de reparo com 
selante e tratamento com células tronco; AX+SFC- axotomia seguida de reparo com selante de 
fibrina comercial; (*p <0.05). 
 

Figura 28. Análise imunoistoquímica da coluna anterior da medula espinal marcada com anti-
GFAP, 8 semanas após a lesão. A. AX- axotomia; B. AX+CTMMO- axotomia seguida de tratamento 
com células tronco; C. AX+SF- axotomia seguida de reparo com selante de fibrina; D. 
AX+SF+CTMMO- axotomia, seguida de reparo com selante e tratamento com células tronco; E. 
AX+SFC- axotomia seguida de reparo com selante de fibrina comercial; F. Controle – lado 
contralateral à lesão. Barra de escala= 50µm. 
 
Figura 29. Representação gráfica da quantificação da astrogliose reativa, 8 semanas após a lesão. 
AX- axotomia; AX+CTMMO- axotomia seguida de tratamento com células tronco; AX+SF- axotomia 
seguida de reparo com selante de fibrina; AX+SF+CTMMO- axotomia, seguida de reparo com 
selante e tratamento com células tronco; AX+SFC- axotomia seguida de reparo com selante de 
fibrina comercial; (*p <0.05). 
 
Figura 30. Análise imunoistoquímica da coluna anterior da medula espinal marcada com anti-
GFAP, 12 semanas após a lesão. A. AX- axotomia; B. AX+CTMMO- axotomia seguida de 
tratamento com células tronco; C. AX+SF- axotomia seguida de reparo com selante de fibrina; D. 
AX+SF+CTMMO- axotomia, seguida de reparo com selante e tratamento com células tronco; E. 
AX+SFC- axotomia seguida de reparo com selante de fibrina comercial; F. Controle – lado 
contralateral à lesão. Barra de escala= 50µm. 
 
Figura 31. Representação gráfica da quantificação da astrogliose reativa 12 semanas após a lesão. 
AX- axotomia; AX+CTMMO- axotomia seguida de tratamento com células tronco; AX+SF- axotomia 
seguida de reparo com selante de fibrina; AX+SF+CTMMO- axotomia, seguida de reparo com 
selante e tratamento com células tronco; AX+SFC- axotomia seguida de reparo com selante de 
fibrina comercial; (*p <0.05). 
 
Figura 32. Análise imunoistoquímica da coluna anterior da medula espinal marcada com anti-Iba1, 
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4 semanas após a lesão. A. AX- axotomia; B. AX+CTMMO- axotomia seguida de tratamento com 
células tronco; C. AX+SF- axotomia seguida de reparo com selante de fibrina; D. AX+SF+CTMMO- 
axotomia, seguida de reparo com selante e tratamento com células tronco; E. AX+SFC- axotomia 
seguida de reparo com selante de fibrina comercial; F. Controle – lado contralateral à lesão. Barra 
de escala= 50µm 
 
Figura 33. Representação gráfica da quantificação da reatividade microglial, 4 semanas após a 
lesão.  AX- axotomia; AX+CTMMO- axotomia seguida de tratamento com células tronco; AX+SF- 
axotomia seguida de reparo com selante de fibrina; AX+SF+CTMMO- axotomia, seguida de reparo 
com selante e tratamento com células tronco; AX+SFC- axotomia seguida de reparo com selante 
de fibrina comercial; (*p <0.05). 
 
Figura 34. Análise imunoistoquímica da coluna anterior da medula espinal marcada com anti-Iba1, 
8 semanas após a lesão. A. AX- axotomia; B. AX+CTMMO- axotomia seguida de tratamento com 
células tronco; C. AX+SF- axotomia seguida de reparo com selante de fibrina; D. AX+SF+CTMMO- 
axotomia, seguida de reparo com selante e tratamento com células tronco; E. AX+SFC- axotomia 
seguida de reparo com selante de fibrina comercial; F. Controle – lado contralateral à lesão. Barra 
de escala= 50µm. 
 
Figura 35. Representação gráfica da quantificação da reatividade microglial, 8 semanas após a 
lesão. AX- axotomia; AX+CTMMO- axotomia seguida de tratamento com células tronco; AX+SF- 
axotomia seguida de reparo com selante de fibrina; AX+SF+CTMMO- axotomia, seguida de reparo 
com selante e tratamento com células tronco; AX+SFC- axotomia seguida de reparo com selante 
de fibrina comercial; (*p <0.05). 
 
Figura 36. Análise imunoistoquímica da coluna anterior da medula espinal marcada com anti-Iba1, 
12 semanas após a lesão. A. AX- axotomia; B. AX+CTMMO- axotomia seguida de tratamento com 
células tronco; C. AX+SF- axotomia seguida de reparo com selante de fibrina; D. AX+SF+CTMMO- 
axotomia, seguida de reparo com selante e tratamento com células tronco; E. AX+SFC- axotomia 
seguida de reparo com selante de fibrina comercial; F. Controle – lado contralateral à lesão. Barra 
de escala= 50µm. 
 
Figura 37. Representação gráfica da quantificação da reatividade microglial, 12 semanas após a 
lesão. AX- axotomia; AX+CTMMO- axotomia seguida de tratamento com células tronco; AX+SF- 
axotomia seguida de reparo com selante de fibrina; AX+SF+CTMMO- axotomia, seguida de reparo 
com selante e tratamento com células tronco; AX+SFC- axotomia seguida de reparo com selante 
de fibrina comercial; (*p <0.05). 
 
Figura 38. Análise da área dos nervos, 4 semanas após a lesão. A. AX- axotomia; B. AX+CTMMO- 
axotomia seguida de tratamento com células tronco; C. AX+SF- axotomia seguida de reparo com 
selante de fibrina; D. AX+SF+CTMMO- axotomia, seguida de reparo com selante e tratamento com 
células tronco; E. AX+SFC- axotomia seguida de reparo com selante de fibrina comercial; F. 
Controle – nervo contralateral não lesionado. Barra de escala= 100µm. 
 
Figura 39. Representação gráfica da área do nervo isquiático, 4 semanas após a lesão. AX- 
axotomia; AX+CTMMO- axotomia seguida de tratamento com células tronco; AX+SF- axotomia 
seguida de reparo com selante de fibrina; AX+SF+CTMMO- axotomia, seguida de reparo com 
selante e tratamento com células tronco; AX+SFC- axotomia seguida de reparo com selante de 
fibrina comercial; Contralateral – nervo não lesionado (*p <0.05). 
 
Figura 40. Análise da área do nervo isquiático, 8 semanas após a lesão. A. AX- axotomia; B. 
AX+CTMMO- axotomia seguida de tratamento com células tronco; C. AX+SF- axotomia seguida de 
reparo com selante de fibrina; D. AX+SF+CTMMO- axotomia, seguida de reparo com selante e 
tratamento com células tronco; E. AX+SFC- axotomia seguida de reparo com selante de fibrina 
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comercial; F. Controle – nervo contralateral não lesionado. Barra de escala= 100µm. 
 
Figura 41. Representação gráfica da área do nervo isquiático, 8 semanas após a lesão. AX- 
axotomia; AX+CTMMO- axotomia seguida de tratamento com células tronco; AX+SF- axotomia 
seguida de reparo com selante de fibrina; AX+SF+CTMMO- axotomia, seguida de reparo com 
selante e tratamento com células tronco; AX+SFC- axotomia seguida de reparo com selante de 
fibrina comercial; Contralateral – nervo não lesionado (*p <0.05). 
 
Figura 42. Análise da área do nervo isquiático, 12 semanas após a lesão. A. AX- axotomia; B. 
AX+CTMMO- axotomia seguida de tratamento com células tronco; C. AX+SF- axotomia seguida de 
reparo com selante de fibrina; D. AX+SF+CTMMO- axotomia, seguida de reparo com selante e 
tratamento com células tronco; E. AX+SFC- axotomia seguida de reparo com selante de fibrina 
comercial; F. Controle – nervo contralateral não lesionado. Barra de escala= 100µm. 
 
Figura 43. Representação gráfica da área do nervo isquiático, 12 semanas após a lesão. AX- 
axotomia; AX+CTMMO- axotomia seguida de tratamento com células tronco; AX+SF- axotomia 
seguida de reparo com selante de fibrina; AX+SF+CTMMO- axotomia, seguida de reparo com 
selante e tratamento com células tronco; AX+SFC- axotomia seguida de reparo com selante de 
fibrina comercial; Contralateral – nervo não lesionado (*p <0.05). 
 
Figura 44. Representação gráfica da área do nervo isquiático 4, 8 e 12 semanas após a axotomia 
do nervo isquiático. AX+SF- axotomia seguida de reparo com selante de fibrina; AX+SF+CTMMO- 
axotomia, seguida de reparo com selante e tratamento com células tronco; AX+SFC- axotomia 
seguida de reparo com selante de fibrina comercial; Contralateral- Controle sem lesão(*p <0.05). 
 
Figura 45. Análise da contagem de axônios mielinizados, 4 semanas após a lesão. A. AX+SF- 
axotomia seguida de reparo com selante de fibrina; B. AX+SF+CTMMO- axotomia, seguida de 
reparo com selante e tratamento com células tronco; C. AX+SFC- axotomia seguida de reparo com 
selante de fibrina comercial; D. Controle – nervo contralateral não lesionado. Barra de escala= 
10µm. 
 
Figura 46. Representação gráfica da contagem dos axônios, 4 semanas após a lesão. AX- 
axotomia; AX+CTMMO- axotomia seguida de tratamento com células tronco; AX+SF- axotomia 
seguida de reparo com selante de fibrina; AX+SF+CTMMO- axotomia, seguida de reparo com 
selante e tratamento com células tronco; AX+SFC- axotomia seguida de reparo com selante de 
fibrina comercial; Contralateral – nervo não lesionado (*p <0.05). 
 
Figura 47. Análise da contagem de axônios mielinizados, 8 semanas após a lesão. A. AX+SF- 
axotomia seguida de reparo com selante de fibrina; B. AX+SF+CTMMO- axotomia, seguida de 
reparo com selante e tratamento com células tronco; C. AX+SFC- axotomia seguida de reparo com 
selante de fibrina comercial; D. Controle – nervo contralateral não lesionado. Barra de escala= 
10µm. 
 
Figura 48. Representação gráfica da contagem dos axônios, 8 semanas após a lesão. AX- 
axotomia; AX+CTMMO- axotomia seguida de tratamento com células tronco; AX+SF- axotomia 
seguida de reparo com selante de fibrina; AX+SF+CTMMO- axotomia, seguida de reparo com 
selante e tratamento com células tronco; AX+SFC- axotomia seguida de reparo com selante de 
fibrina comercial; Contralateral – nervo não lesionado (*p <0.05). 
 
Figura 49. Análise da contagem de axônios mielinizados, 12 semanas após a lesão. A. AX+SF- 
axotomia seguida de reparo com selante de fibrina; B. AX+SF+CTMMO- axotomia, seguida de 
reparo com selante e tratamento com células tronco; C. AX+SFC- axotomia seguida de reparo com 
selante de fibrina comercial; D. Controle – nervo contralateral não lesionado. Barra de escala= 
10µm. 
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Figura 50. Representação gráfica da contagem dos axônios, 12 semanas após a lesão. AX- 
axotomia; AX+CTMMO- axotomia seguida de tratamento com células tronco; AX+SF- axotomia 
seguida de reparo com selante de fibrina; AX+SF+CTMMO- axotomia, seguida de reparo com 
selante e tratamento com células tronco; AX+SFC- axotomia seguida de reparo com selante de 
fibrina comercial; Contralateral – nervo não lesionado (*p <0.05). 
 
Figura 51. Representação gráfica do diâmetro da fibra, 4 semanas após a lesão. (A-G) dados 
estatisticamente significantes entre os grupos nos diâmetros entre 1 a 8 µm. Contra- nervo não 
lesionado; AX+SF- axotomia seguida de reparo com selante de fibrina; AX+SF+CTMMO- axotomia, 
seguida de reparo com selante e tratamento com células tronco; AX+SFC- axotomia seguida de 
reparo com selante de fibrina comercial; (*p <0.05, **p <0.01, ***p <0.001). 
 
Figura 52. Representação gráfica do diâmetro do axônio, 4 semanas após a lesão. (A-F) dados 
estatisticamente significantes entre os grupos nos diâmetros entre 1 a 6 µm. Contra- nervo não 
lesionado; AX+SF- axotomia seguida de reparo com selante de fibrina; AX+SF+CTMMO- axotomia, 
seguida de reparo com selante e tratamento com células tronco; AX+SFC- axotomia seguida de 
reparo com selante de fibrina comercial; (*p <0.05, **p <0.01, ***p <0.001). 
 
Figura 53. Representação gráfica da espessura da bainha de mielina, 4 semanas após a lesão. (A-
F) dados estatisticamente significantes entre os grupos nas espessuras de 0,2 a 1,4 µm. Contra- 
nervo não lesionado; AX+SF- axotomia seguida de reparo com selante de fibrina; AX+SF+CTMMO- 
axotomia, seguida de reparo com selante e tratamento com células tronco; AX+SFC- axotomia 
seguida de reparo com selante de fibrina comercial; (*p <0.05, **p <0.01, ***p <0.001). 
 
Figura 54. Distribuição de frequência do diâmetro das fibras nervosas em todos os grupos 
analisados 4, 8 e 12 semanas pós lesão. (A, B, C) Lado ipsilateral, 4 semanas após a lesão – 
grupos AX+SF, AX+SF+CTMMO e AX+SFC, respectivamente. (D) Lado contralateral, 4 semanas 
após a lesão. (E) Gráfico de sobreposição de curvas das frequências do diâmetro das fibras, 4 
semanas após a lesão. (F, G, H) Lado ipsilateral, 8 semanas após a lesão – grupos AX+SF, 
AX+SF+CTMMO e AX+SFC, respectivamente. (I) Lado contralateral, 8 semanas após a lesão. (J) 
Gráfico de sobreposição de curvas das frequências do diâmetro das fibras, 8 semanas após a lesão. 
(K, L, M) Lado ipsilateral, 12 semanas após a lesão – grupos AX+SF, AX+SF+CTMMO e AX+SFC, 
respectivamente. (N) Lado contralateral, 12 semanas após a lesão. (O) Gráfico de sobreposição de 
curvas das frequências do diâmetro das fibras, 12 semanas após a lesão. 
 
Figura 55. Distribuição de frequência do diâmetro dos axônios em todos os grupos analisados 4, 
8 e 12 semanas pós lesão. (A, B, C) Lado ipsilateral, 4 semanas após a lesão – grupos AX+SF, 
AX+SF+CTMMO e AX+SFC, respectivamente. (D) Lado contralateral, 4 semanas após a lesão. 
(E) Gráfico de sobreposição de curvas das frequências do diâmetro dos axônios, 4 semanas após 
a lesão. (F, G, H) Lado ipsilateral, 8 semanas após a lesão – grupos AX+SF, AX+SF+CTMMO e 
AX+SFC, respectivamente. (I) Lado contralateral, 8 semanas após a lesão. (J) Gráfico de 
sobreposição de curvas das frequências do diâmetro dos axônios, 8 semanas após a lesão. (K, L, 
M) Lado ipsilateral, 12 semanas após a lesão – grupos AX+SF, AX+SF+CTMMO e AX+SFC, 
respectivamente. (N) Lado contralateral, 12 semanas após a lesão. (O) Gráfico de sobreposição 
de curvas das frequências do diâmetro dos axônios, 12 semanas após a lesão. 
 
Figura 56. Distribuição de frequência da espessura da bainha de mielina em todos os grupos 
analisados 4, 8 e 12 semanas pós lesão. (A, B, C) Lado ipsilateral, 4 semanas após a lesão – 
grupos AX+SF, AX+SF+CTMMO e AX+SFC, respectivamente. (D) Lado contralateral, 4 semanas 
após a lesão. (E) Gráfico de sobreposição de curvas das frequências da espessura da bainha de 
mielina, 4 semanas após a lesão. (F, G, H) Lado ipsilateral, 8 semanas após a lesão – grupos 
AX+SF, AX+SF+CTMMO e AX+SFC, respectivamente. (I) Lado contralateral, 8 semanas após a 
lesão. (J) Gráfico de sobreposição de curvas das frequências da espessura da bainha de mielina, 
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8 semanas após a lesão. (K, L, M) Lado ipsilateral, 12 semanas após a lesão – grupos AX+SF, 
AX+SF+CTMMO e AX+SFC, respectivamente. (N) Lado contralateral, 12 semanas após a lesão. 
(O) Gráfico de sobreposição de curvas das frequências da espessura da bainha de mielina, 12 
semanas após a lesão. 
 
Figura 57. Distribuição de frequência da razão “g” e dotplot entre a razão “g”/diâmetro do axônio, 
em todos os grupos analisados 4, 8 e 12 semanas pós lesão. (A, B, C) Lado ipsilateral, 4 semanas 
após a lesão – grupos AX+SF, AX+SF+CTMMO e AX+SFC, respectivamente. (D) Lado 
contralateral, 4 semanas após a lesão. (E) Gráfico de sobreposição de curvas das frequências da 
razão “g”, 4 semanas após a lesão. (F, G, H) Lado ipsilateral, 8 semanas após a lesão – grupos 
AX+SF, AX+SF+CTMMO e AX+SFC, respectivamente. (I) Lado contralateral, 8 semanas após a 
lesão. (J) Gráfico de sobreposição de curvas das frequências da razão “g”, 8 semanas após a 
lesão. (K, L, M) Lado ipsilateral, 12 semanas após a lesão – grupos AX+SF, AX+SF+CTMMO e 
AX+SFC, respectivamente. (N) Lado contralateral, 12 semanas após a lesão. (O) Gráfico de 
sobreposição de curvas das frequências da razão “g”, 12 semanas após a lesão. 
 
Figura 58. Ultraestrutura da superfície de motoneurônios alfa medulares na região dorso lateral da 
medula, mostrando a cobertura sináptica. A. Lado contralateral; B. Cobertura sináptica com 
terminais retraídos e projeções astrocitárias (*) no grupo axotomia (AX); C. Grupo em que foi 
realizado o reparo com selante de fibrina derivado do veneno de serpente (AX+SF); D. Grupo onde 
foi realizado o reparo com selante de fibrina comercial (AX+SFC).  Escala: 500 nm. 
 
Figura 59. Representação gráfica da análise quantitativa ultraestrutural dos tipos de terminais F, S 
e C, 4 semanas após axotomia e reparo. Porcentagem de cobertura sináptica total (**p<0.01, 
***p<0.001). Média ± erro padrão; n=3. 
 
Figura 60. Representação gráfica da análise quantitativa ultraestrutural dos tipos de terminais F, S 
e C, 4 semanas após axotomia e reparo. Número de terminais sinápticos F, S e C em aposição/100 
µm (*p <0.05, **p <0.01, ***p <0.001); Média ± erro padrão; n=3. 
 
Figura 61. Representação gráfica da análise quantitativa ultraestrutural dos tipos de terminais F, S 
e C, 4 semanas após axotomia e reparo. Tamanho dos terminais; Média ± erro padrão; n=3. 
 
Figura 62. Distribuição dos intervalos entre terminais sinápticos ao longo da membrana do corpo 
dos motoneurônios, 4 semanas após axotomia. A. distribuição normal dos intervalos entre os 
terminais pré-sinápticos. B. alteração da distribuição dos terminais pré-sinápticos devido à 
retração. C e D. restauração dos intervalos ao longo da membrana dos motoneurônios. 
 
Figura 63. Análise da função motora dos animais com oito semanas após a lesão. AX- axotomia; 
AX+SF- axotomia seguida de reparo com selante de fibrina derivado da peçonha de serpente; 
AX+SF+CTMMO- axotomia, seguida de reparo com selante e tratamento com células tronco; 
AX+CTMMO- axotomia seguida de tratamento com células tronco; AX+SFC- axotomia seguida de 
reparo com selante de fibrina comercial; Controle, sem lesão (**p <0.01, ***p <0.001). 
 
Figura 64. Gráfico das médias por grupo das medidas no teste de nocicepção sensitiva. A. grupo 
axotomia (AX); B. grupo axotomia, seguida de tratamento com CTMMO; C. grupo axotomia, 
seguido de reparo com selante de fibrina (AX+SF); D. grupo axotomia, seguido de reparo com 
selante de fibrina e tratamento com CTMMO (AX+SF+CTMMO); E. grupo axotomia, seguido de 
reparo com selante de fibrina comercial (AX+SFC).  Os gráficos expressam o valor bruto em gramas 
da força aplicada para gerar o arco-reflexo, força g, (p<0.001). 
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1. Introdução 
 

O sistema nervoso consiste de uma porção central (Sistema Nervoso Central – SNC) e uma 

periférica (Sistema Nervoso Periférico – SNP). Suas funções envolvem o processamento de 

informações sensoriais, controle motor, mediação de respostas autonômicas, elaboração de 

respostas emocionais, aprendizagem e memória. O SNC contém uma ampla variedade de neurônios 

com diferentes morfologias e funções, entre eles os neurônios sensitivos e os motoneurônios, que 

têm função de conduzir impulsos aferentes e eferentes, respectivamente. O SNP é constituído pelos 

nervos e gânglios, cuja função é conectar o SNC às diversas partes do corpo (1). 

Durante a embriogênese do sistema nervoso, neurônios são gerados em excesso e, através 

de um processo de ajuste finamente regulado, grande parte destes é eliminada (2, 3). Por sua vez, 

outros neurônios estabelecerão contatos sinápticos entre si e/ou com órgãos alvo, sobrevivendo 

assim pelo adequado suprimento de fatores neurotróficos, que são fundamentais para a 

diferenciação e sobrevivência neuronal durante o desenvolvimento, contribuindo para manutenção 

das funções dos neurônios adultos (3-6). Esses fatores influenciam na atividade neural, incluindo a 

atividade sináptica, promovendo o desenvolvimento durante o período embrionário, bem como a 

manutenção e sustentação durante a vida adulta e a sobrevivência dos neurônios após uma lesão 

nervosa (7, 8).  

O sistema nervoso é muito sensível a lesões e sua capacidade regenerativa é um processo 

complexo e limitado (9). O microambiente da medula após uma lesão desfavorece a regeneração 

axonal, pois há secreção de moléculas inibitórias por astrócitos e oligodentrócitos. Além disso, há 

interrupção no fornecimento de fatores neurotróficos (10) e formação de cicatriz glial, que age física 

e quimicamente, podendo levar à morte neuronal. A carência de fatores neurotróficos apropriados 

em um padrão temporal afeta a sobrevivência e inibe a reconexão das sinapses dos neurônios 

lesionados (11, 12).  

A perda da homeostase no sistema nervoso central está relacionada com a ativação de células 

gliais, dentre elas os astrócitos, os quais ficam mais reativos após a injúria (13). A microglia também 

se torna ativada nas lesões e tem papel de fagocitose e síntese de moléculas pró-inflamatórias (14). 



13 

 

Neste sentido, a regeneração do SNP é dependente de uma série de eventos necessários para 

reajustar o microambiente do nervo lesado, com objetivo de reestabelecimento da homeostasia (9). 

Lesões periféricas podem ocorrer devido a traumas derivados da prática de esportes intensos, 

acidentes automobilísticos e outros, ocasionando trauma em nervos periféricos. Podem ocorrer 

também em partos complicados, nos quais os nervos podem ser desconectados por tração, levando 

à lesão do plexo braquial. A incidência desse trauma está entre 0,42 -2,9 casos/1.000 nascimentos 

e, em sua maioria, é irreversível (15). Nesses acidentes, geralmente um nervo misto é afetado, 

portanto o nervo isquiático é um modelo adequado para avaliar a complexidade da reinervação, 

permitindo a avaliação da recuperação motora e sensitiva (16).  

Em lesões dos nervos periféricos ocorrem alterações funcionais tanto sensitivas quanto 

motoras. Procedimentos experimentais de axotomia podem ser empregados em estudos para avaliar 

a morte ou sobrevivência neuronal, visando o processo regenerativo (17). Este procedimento 

consiste na transecção ou compressão de axônios, que compõem um determinado nervo com 

variável preservação do tecido conectivo (18). 

A axotomia de um nervo periférico causa uma resposta tissular complexa no SNC, 

prejudicando tanto o corpo celular dos neurônios afetados quanto o microambiente circunjacente e 

se manifesta através de diversas alterações morfológicas (9), como cromatólise (19); e funcionais 

como o aumento da expressão de fatores neurotróficos (p75NGFR, tirosinacinases, GRFa-1, BDNF e 

GDNF) (20-25); e retração de terminais sinápticos em contato com o corpo do neurônio axotomizado 

(26-28).  

De maneira mais específica, após lesão nervosa periférica, inicia-se um processo denominado 

degeneração Walleriana, distalmente ao sítio da lesão, que tem como evento chave a degeneração 

dos fragmentos distais dos axônios lesados, assim como a fragmentação da bainha de mielina, que 

requer contato com o axônio para manutenção. As células de Schwann se desconectam da bainha 

de mielina, proliferam, produzem citocinas e fatores tróficos e participam da fagocitose dos restos de 

mielina e de axônios degenerados (29,30). Uma vez presentes no microambiente da lesão, os 

macrófagos fagocitam os restos de mielina e produzem fatores que facilitam a migração das células 

de Schwann. Por outro lado, na porção proximal à lesão, o corpo celular apresenta um conjunto de 
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alterações, como inchaço do corpo celular, mudança do núcleo para a periferia e fragmentação do 

retículo endoplasmático rugoso (corpúsculo de Nissl). Ocorrem também alterações metabólicas, 

como síntese de proteínas e de RNA e alterações no padrão gênico expresso pelos neurônios. Há 

prioridade na síntese de proteínas quando um neurônio é lesionado, relacionadas ao reparo dos 

axônios. Essas alterações podem ser reversíveis, caso a regeneração for bem-sucedida (31). 

Neurônios motores e sensitivos em ratos neonatos, particularmente durante a primeira 

semana pós-natal, são vulneráveis à lesão axonal, devido à sua imaturidade morfológica e funcional 

(32). Experimentos mostraram que a transecção do nervo isquiático de ratos no dia do nascimento 

(P0), leva à morte de 53% a 89% dos neurônios sensitivos axotomizados, além de provocar a perda 

de praticamente todos os motoneurônios atingidos (29, 34). De acordo com Lowrie e Vbrová (1992), 

a morte neuronal se inicia no terceiro dia após a axotomia, atingindo seu ápice em uma semana (35). 

Kashihara et al. (1987), observaram uma significativa redução do suprimento de fatores neurotróficos 

após a lesão axonal, resultando na morte celular da maioria das células lesionadas (36).  

Após a transecção do nervo periférico, surge a necessidade de se reaproximar os cotos 

separados pela fenda após a sua retração. Vários procedimentos, como a sutura das bainhas 

conjuntivas (neurorrafia), implantes de autoenxertos de músculo estriado esquelético e nervos 

periféricos, além da tubulização, são propostos para tal finalidade (37, 38). 

Os selantes de fibrina comerciais vêm sendo utilizados em neurocirurgia, mostrando-se 

eficientes por não induzir danos ao sistema nervoso (39, 40). Esses biomateriais são formados por 

dois componentes principais: fibrinogênio e trombina que, uma vez misturados, originam matriz de 

fibrina bioativa com propriedades hemostáticas e adesivas, mimetizando a via final da cascata de 

coagulação (41). Nesses produtos, o fibrinogênio é clivado e convertido em polímeros de fibrina pela 

ação da trombina.  

Alguns selantes comerciais são complementados com o fator XIII, o que pode aumentar a 

resistência à tração, a estabilidade do coágulo e melhorar a hemostasia (42-44). Este componente 

desempenha um papel bem estabelecido na coagulação natural e estabilização do coágulo, sendo 

a enzima final ativada na cascata de coagulação do sangue, facilitando assim, a formação de 

ligações cruzadas covalentes dentro da rede de fibrina. Forma-se então uma malha, após a ativação 
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pela trombina, melhorando seu desempenho para o uso clínico (44).  

Resultados promissores foram evidenciados no remodelamento ósseo e cartilagíneo, quando 

estes selantes foram associados à condrócitos (45, 46), fragmentos ósseos (47) e células tronco (48, 

49). Entretanto, os selantes de fibrina convencionais são compostos de fibrinogênio extraído de 

plasma humano na forma de crioprecipitado, trombina bovina, cloreto de cálcio e aprotinina. Deste 

modo, apesar de testes rigorosos serem realizados antes do preparo, podem trazer riscos à saúde 

humana pela transmissão de doenças infecto-contagiosas como a hepatite e AIDS. Além disso, 

relatos de necrose e formação de seromas foram observados após uso de selantes comerciais (50).  

O Centro de Estudos de Venenos e Animais Peçonhentos (CEVAP) da UNESP/Botucatu, 

desenvolveram um selante, cuja composição utiliza soro de bubalinos como fonte de fibrinogênio e 

uma serinoprotease (trombina-símile), derivado da peçonha de serpente do gênero Crotalus, como 

fonte de substituição da trombina humana (51). Esta proteína possui atividade semelhante à trombina 

humana ou animal, por ser capaz de converter o fibrinogênio diretamente em fibrina (52-55). 

Portanto, esse novo selante não utiliza sangue humano em sua composição, evitando assim o risco 

de transmissão de doenças infecciosas, além de ser um forte candidato para “drug delivery” (56-58). 

Atualmente o produto foi patenteado e está sendo utilizado em vários campos de pesquisa, inclusive 

no tratamento de úlceras venosas em humanos (59).  

Resultados similares foram observados comparando o selante do CEVAP e o comercialmente 

disponível, após lesão do nervo isquiático de ratos, mostrando que o novo selante também promove 

aderência e reparação adequadas (60).  

Além disso, foi observado em outros estudos, a regeneração do nervo isquiático, quando 

utilizado o selante de fibrina do CEVAP, utilizando a terapia com laser ou não (61), no suporte para 

o tratamento de defeitos no crânio (62) e na imobilização de enxertos periodontais (63, 64). Este 

selante também foi utilizado no reimplante de raízes nervosas dorsais e ventrais, agindo como um 

substrato para o crescimento axonal e auxiliando na manutenção da homeostase no microambiente 

adjacente à lesão. (65-67). Cartarozzi et al. (2015) também observaram regeneração nervosa após 

axotomia do nervo isquiático, em animais adultos, sendo o reparo baseado na utilização da técnica 

de tubulização e adição de selante de fibrina do CEVAP (68). 
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A viabilidade de obtenção de formulações com diferentes características também confere 

abertura a possíveis associações deste novo selante com diferentes células potencialmente 

benéficas para o processo regenerativo do sistema nervoso, como por exemplo, as células tronco. 

Já foi observado que o selante de fibrina derivado do veneno de serpentes possa ser utilizado como 

arcabouço (scaffold) para adição de tratamentos, como o uso de células tronco, por exemplo (69). 

Foi visto que o uso dessas células, em associação ao selante, pode potencializar tais efeitos, 

gerando microambiente mais permissivo à regeneração nervosa (65-67). 

Pesquisas com células tronco mesenquimais mostraram sua viabilidade no tratamento de 

doenças e lesões do SNC (70-72). Sabe-se que o benefício neurológico resultante do tratamento 

com células tronco mesenquimais humanas em ratos sugere aumento de fatores neurotróficos no 

tecido nervoso isquêmico. O efeito neuroprotetor promovido por essas células pode estar associado 

à produção de fatores neurotróficos locais, capazes de ampliar e promover a regeneração de fibras 

nervosas no sítio da lesão (73, 74), bem como influenciar positivamente sobre na sobrevivência 

neuronal e plasticidade sináptica (72).  

Em contrapartida, estudos com células tronco mononucleares da medula óssea (CTMMO) 

apontaram resultados promissores para o tratamento da cardiomiopatia dilatada (75), infarto do 

miocárdio (76, 77), isquemia sistêmica aguda (78, 79) insuficiência renal (80), recuperação da função 

motora e regeneração nervosa (81, 82), assim como em lesões da medula espinal (83, 84).  

Algumas vantagens que as CTMMO apresentam sobre outras linhagens de células tronco 

são: procedimento para obtenção minimamente invasivo na prática médica, menor tempo e custo de 

processamento, dispensa a utilização de imunossupressores, baixo potencial oncogênico e não 

esbarram em problemas éticos. Além disso, as CTMMO expressam fatores tróficos, auxiliando a 

regeneração nervosa e podem facilmente ser aplicadas com auxílio de biomateriais, por meio de 

arcabouços (85, 86). Portanto, os selantes de fibrina aparecem como uma excelente alternativa, pois 

promovem uma rápida resolução e estabilização dessas células no local evitando seu deslocamento inicial. 

Diante desse contexto, o melhor conhecimento do potencial neuroprotetor das células tronco 

associado ao reparo com selante de fibrina pode representar uma estratégia adicional para o 

tratamento de lesões neurodegenerativas, incluindo aquelas ocorridas no período neonatal, quando 
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os neurônios motores e sensitivos medulares se mostram sensíveis à falta de contato com o 

órgão  
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7. Conclusões

Os resultados apresentados revelam a ocorrência de 

neuroproteção e recuperação motora e sensitiva, tanto nos grupos em que foi realizado 

apenas o reparo com selante de fibrina, quanto nos grupos em que foi realizado o reparo, 

seguido de tratamento com CTMMO. Em conjunto, o reparo do nervo com o selante fibrina 

resultou em: 

- Neuroproteção, evidenciada pela sobrevivência neuronal;

- Diminuição da astrogliose reativa e da reatividade microglial, evidenciada pela imunoistoquímica;

- Manutenção de cobertura sináptica, principalmente de inputs inibitórios, observada por

imunoistoquímica e microscopia eletrônica de transmissão; 

javascript:void(0)
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- Maior número de fibras nervosas regeneradas;

- Recuperação funcional motora, evidenciada pelo “walking track test” – índice do nervo fibular.

- Melhora nociceptiva, evidenciada pelo teste de von-Frey;

- O selante de fibrina do CEVAP foi mais prático no momento do reparo do nervo isquiático, em

relação ao selante comercial. 
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