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RESUMO 

 

TOGNON-MIGUEL, V. Estudo sequencial da expressão de citocinas na plasticidade 

de nervo periférico de ratos utilizando a tubulização látero-terminal. 2018. Tese 

(Doutorado em Ciências) – Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de 

São Paulo, Ribeirão Preto, 2018. 

 

A tubulização tem sido considerada uma alternativa eficaz no reparo de lesões de 

nervos por permitir a aplicação local de fatores neurotróficos e facilitar estudos 

experimentais. A compreensão do mecanismo de ação no processo regenerativo é 

intrinsecamente dependente da identificação dos componentes moleculares ao longo dos 

processos degenerativo e regenerativo. A presente tese visa o estudo sequencial da 

identificação do perfil molecular da resposta imune no processo de regeneração de nervo 

entre duas técnicas microcirúrgicas: a tubulização látero-terminal (TLT) e a tubulização 

término-terminal (TTT). Ratas Wistar adultas foram submetidas à transecção bilateral do 

nervo fibular comum. Na técnica TLT: o nervo fibular foi seccionado e retirado 5mm de 

sua extensão, o coto proximal foi suturado na musculatura e um tubo de silicone vazio 

(6mm) foi interposto entre a lateral do nervo tibial (doador) e o coto distal do fibular. Na 

técnica TTT: o nervo fibular foi seccionado e retirado 5mm de sua extensão, e ambos os 

cotos foram suturados às extremidades do tubo de silicone vazio. Foram realizados os 

grupos experimentais: TLT convencional (TLT padrão), TLT com tubo fechado suturado 

a porção proximal (TLT F-P), TLT com tubo fechado suturado na porção distal (TLT F-

D), TTT convencional (TTT padrão), TTT com tubo fechado suturado ao coto proximal 

(TTT F-P), TTT com tubo fechado suturado ao coto distal (TTT F-D). O controle normal 

(grupo GN) foi o segmento de nervo retirado para a interposição do tubo. As análises 

foram realizadas em três tempos pós-cirurgia: 24 horas, 96 horas e 8 dias. As amostras 

foram processadas em teste comercial para identificação de anticorpos com intuito de 

determinar a intensidade de expressão de citocinas, quimiocinas e fatores de crescimento 

presentes no cone de crescimento dos diferentes grupos. Em 24h a expressão de citocinas 

foi similar entre os grupos, entretanto, o TLT apresentou maior número de quimiocinas 

expressas em relação ao TTT. O tempo de 96h foi o período com maior número de 

elementos que apresentaram aumento da expressão em ambos os grupos TLT e TTT, 

sendo o grupo TLT a apresentar número maior de quimiocinas e fatores de crescimento 

expressos. Em 8 dias, houve redução dos níveis de expressão de todos os elementos 

estudados em ambos os grupos, com exceção do CNTF que apresentou aumento de sua 

expressão no grupo TTT. Os grupos fechados proximais (TLT F-P e TTT F-P) 

apresentaram perfis de expressão distintos no tempo de 24h, não houve mudanças dos 

níveis de expressão de nenhum dos elementos do grupo TLT, sendo que, inversamente, o 

grupo TTT apresentou aumento da expressão de grande parte das proteínas estudadas. 

Em ambos os grupos TLT F-P e TTT F-P, os elementos investigados retornaram aos 

níveis basais de expressão em 96h e 8 dias. Os grupos fechados distais (TLT F-D e TTT 

F-D) apresentaram expressão mínima ou nenhuma dos elementos estudados. O presente 

estudo demonstrou que há diferenças quanto ao perfil molecular da resposta imune 

induzida por lesão de nervo entre as técnicas TLT e TTT. 

 

Palavras-chave: 1. Axotomia. 2. Neuroinflamação. 3. Citocinas.  4. Regeneração de 

nervo. 5. Tubulização látero-terminal. 

 

 

 



ABSTRACT 

 

TOGNON-MIGUEL, V. Cytokines expression sequential study in the peripheral 

nerve plasticity of rats using the end-to-side tubulization. 2018. Doctoral thesis – 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 

2018. 

 

Nerve tubulization has been considered an effective alternative to repair nerve 

damages due to allow the local application of growth factors and to facilitate experimental 

studies. The action mechanisms comprehension in nerve regeneration is intrinsically 

dependente of the molecular components identification over the degenerative and 

regenerative processes. The aim of this study was the sequencial analysis of the molecular 

identification of the imune response in nerve regeneration process between two 

microsurgical repair techniques: the end-to-side tubulization (EST) and the end-to-end 

tubulization (ETE). Bilateral transection of the common fibular nerve was done in adults 

female Wistar rats. EST model: the fibular nerve was sectioned and 5mm from his 

extension was removed, the proximal stump was sutured in the musculature and an empty 

silicone tube (6mm) was interposed between the lateral portion of the intact tibial donor 

nerve and the fibular nerve distal stump. ETE model: the fibular nerve was sectioned and 

5mm from his extension was removed, both stumps were sutured to the silicone tube 

extremities. The experimentals groups done: EST conventional (EST standard), EST with 

closed tube sutured on the proximal portion (EST C-P), EST with closed tube sutured on 

the distal portion (EST C-D), ETE conventional (ETE standard), ETE with closed tube 

sutured on the proximal stump (ETE C-P), ETE with closed tube sutured on the distal 

stump (ETE C-D). The normal control (NG group) was the nerve extension removed to 

the tube interposition. The analyzes were performed in three times: 24 hours, 96 hours 

and 8 days. The samples were precessed on an antibody arrays to determine the expression 

intensity of cytokines, chemokines ans growth factors in the growth cone of the diferente 

groups. On 24h the cytokine expression was similar between groups, however, the ETE 

group presented a higher number of the expressed chemokines than ETS. The time 96h 

was the period with higher number of elements that presented increased expression in 

both groups EST and ETE, being the group ETS to presents higher number of the 

chemokines and  growth factors expressed. In 8 days there was expression levels reduced 

of the all studied elements in both groups, with the exception of CNTF that presented 

increased expression on ETE group. The proximals closed groups (ETS C-P and ETE C-

P) presented different expression profiles on the time of 24h, there were no changes in 

the expression levels of any of the elements of the ETS group, whereas, conversely, the 

ETE group showed increased expression of a large part of the proteins studied. In both 

groups ETS C-P and ETE C-P, the investigated elements returned to baseline levels of 

expression at the 96h and 8 days dates. The distal closed groups (ETS C-D and ETE C-

D) presented minimal expression or no expression of the studied elements. This study 

demonstrates that there are differences referring to the molecular profile of the immune 

response induced by nerve damage between the ETS and ETE models. 

 

 

Keywords: 1. Axotomy. 2. Neuroinflammation. 3. Cytokines.  4. Nerve regeneration. 5. 

End-to-side tubulization. 
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Introdução 

1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Lesão e reparo de nervos periféricos 

 

Lesões em nervos periféricos frequentemente comprometem a qualidade de vida 

e atividades diárias dos indivíduos lesionados, além de gerar impactos econômicos 

significativos.  Esses acidentes possuem incidência relevante e melhores tratamentos para 

lesões de nervos são consideradas metas contínuas (DAHLIN, 2004; ARMADA-DA-

SILVA et al., 2014; JUNG et al., 2014). As lesões dos nervos periféricos podem ser 

ocasionadas devido a causas térmicas, químicas ou danos resultantes de trauma mecânico 

ou distúrbios degenerativos (ARSLANTUNALI et al., 2014). Após lesão de nervo, a 

recuperação funcional dependerá do tipo e severidade da lesão. Neurapraxia e 

axonotmese – lesões habitualmente seguidas de pressão ou esmagamento – possuem 

prognósticos favoráveis, por contarem com a preservação da continuidade estrutural 

nervosa. Na neurapraxia ocorre interrupção da condução nervosa, mas com preservação 

da continuidade axonal, na qual a recuperação é brevemente completada. Na axonotmese, 

entretanto, há um dano adicional no qual ocorre uma ruptura da continuidade do axônio, 

mas sem comprometer estruturas tissulares, como os tubos endoneurais. Já a neurotmese 

implica em transecção completa do nervo periférico, na qual, se não houver reparo das 

porções nervosas separadas, ocorrerá bloqueio definitivo de condução (RICCIO, 

MARCHESINI, PUGLIESE, 2018). A neurotmese pode ser classificada em três níveis 

de acordo com o envolvimento das estruturas internas do nervo: Grau 1 – transecção da 

fibra nervosa (axônio e endoneuro), mas com preservação do perineuro e epineuro 

intactos; Grau 2 – transecção dos funículos, apenas tecido epineural mantém a 

continuidade do nervo; Grau 3 – transecção completa do nervo com ruptura de todas as 

suas estruturas (SEDDON, 1943; SUNDERLAND, 1951) (Figura 1).  
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Introdução 

 

Figura 1. Representação esquemática dos cinco graus de dano nervoso segundo Sunderland, 

1951. a: nervo normal com seus principais componentes estruturais, b: bloqueio de condução 

indicado pela seta vermelha, causado por pressão ou esmagamento (neurapraxia), c: 

transecção axonal e endoneural com perineuro intacto (axonotmese), d: transecção dos 

funículos, tecido epineural mantém continuidade do nervo (neurotmese grau 1), e: transecção 

completa do tronco nervoso (neurotmese grau 3). Modificado de SUNDERLAND, 1951. 

 

 

O sistema nervoso periférico (SNP) responderá a transecção axonal com 

regeneração ativa e espontânea, resultado da ativação da capacidade de crescimento 

intrínseca dos neurônios, associada a um ambiente local permissivo (THANOS, 

OKAJIMA, TERZIS, 1998; CHEN, YU, STRICKLAND, 2007). Contudo, o reparo 

espontâneo de lesões do nervo periférico com perda total de continuidade pode não 

ocorrer por diversas razões. Nesses casos, o reparo do nervo pode ser realizado através 

de técnicas microcirúrgicas específicas. A neurorrafia término-terminal (NTT) é a técnica 

mais frequentemente utilizada em considerável número de casos (ROVAK, CEDERNA, 

KUZON, 2001). Entretanto, a aplicabilidade dessa técnica é limitada pela extensão da 

perda tissular, pois depende diretamente da aproximação e sutura direta entre os cotos 

proximal e distal do nervo seccionado (SEDDON et al., 1975). Em lesões com extensa 

perda tissular, enxerto autógeno é a abordagem cirúrgica inicialmente escolhida.  Nela, 

um nervo doador sadio do próprio indivíduo é sacrificado – usualmente nervos sensitivos, 

por sua retirada ter menor comprometimento funcional – sendo este interposto na lacuna 

da lesão (JOHNSON, SOUCACOS, 2008; LIN, MANZANO, GUPTA, 2013). 
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Entretanto, a técnica apresenta limitações, como a necessidade de submeter o paciente a 

uma segunda cirurgia para obtenção do nervo doador. Consequentemente, há a debilidade 

e o comprometimento funcional, por menor que seja, pela retirada desse enxerto. Em 

longo prazo pode ocorrer na área transplantada a formação de neuromas, além de ser 

considerado um procedimento de alto custo. Esses pontos trazem a necessidade de novos 

meios de restaurar nervos lesionados (SIEMIONOW, BRZEZICKI, 2009; LAD et al., 

2010; DALAMAGKAS, TSINTOU, SEIFALIAN, 2016). Como alternativa para a 

substituição do uso de enxertos, a neurorrafia látero-terminal (NLT) pode ser uma 

alternativa nesta eventualidade. Os primeiros registros de reparo através dessa técnica 

datam do final do século XIX, em estudos que propuseram o procedimento como 

alternativa de tratamento para situações de espasmo facial (BALLANCE C, BALLANCE 

H, STEWART, 1903). Entretanto, a técnica foi descartada por resultar em lesão parcial 

do nervo doador no local de sutura do receptor (KRIVOLUTSKAIA et al., 1989; 

VITERBO et al., 2009). Décadas depois, experimentalmente, Viterbo e cols. obtiveram 

sucesso na NLT, interligando o coto distal do nervo fibular seccionado à porção lateral 

do nervo tibial, sem a realização de janela perineural ou epineural no nervo doador, 

mantendo-o íntegro (VITERBO et al., 1992). Ainda assim, a NLT torna-se limitada 

dependendo da extensão da lacuna se houver perda tissular; nesses casos, a interposição 

de um segmento de nervo autólogo continua sendo considerada a abordagem clínica 

preferida (BRUSHART, 2011; FARONI et al., 2015). No aspecto funcional, o sucesso da 

regeneração depende dos axônios crescerem corretamente em direção aos seus órgãos 

alvos correspondentes, sendo que esse sucesso depende diretamente de diferentes fatores 

como tipo de lesão e de reparo efetuado, idade do indivíduo, e a distância do local da 

lesão entre o corpo celular e o músculo desnervado (IDE, 1996; NAVARRO et al., 2003; 

HALL, 2005; CHEN, YU, STRICKLAND, 2007; PFISTER et al., 2007). Nesse contexto, 

a utilização de um conduto tubular pode ser uma alternativa substitutiva para o enxerto 

de nervo quando há a necessidade de reparo entre lacunas extensas, mas com a vantagem 

de não haver lesão ou comprometimento de um nervo doador.  

 

 

1.2. Tubulização e regeneração 

 

A tubulização é uma técnica que emprega um conduto tubular, proveniente de 

materiais distintos e variados (biológicos ou sintéticos), na qual os cotos distal e proximal 
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de um nervo seccionado serão introduzidos em suas extremidades e fixados (com pontos 

cirúrgicos ou fatores adesivos), permitindo a reaproximação mas permanecendo uma 

lacuna entre os cotos (FIELDS et al., 1989; BATTISTON et al., 2005; PFISTER et al., 

2007). Essa técnica tem como intuito orientar o crescimento das fibras nervosas em 

direção ao coto distal, proteger os brotamentos axonais do tecido cicatricial, evitar a 

formação de neuromas além de proporcionar um microambiente favorável à regeneração 

através da possibilidade de inserção de fatores neurotróficos no interior do tubo (WEISS, 

TAYLOR, 1943; CHEN et al., 2000; BATTISTON et al., 2005; CHEN, YU, 

STRICKLAND, 2007; PFISTER et al., 2007). 

A interposição de um tubo entre o coto distal de um nervo lesionado e a porção 

lateral de um nervo doador, com ou sem a realização de janela epineural ou perineural, 

refere-se à técnica denominada tubulização látero-terminal (TLT). Nela, o coto distal do 

nervo lesionado, denominado “nervo receptor", é ligado a um conduto tubular que por 

sua vez é conectado à porção lateral da parede de um nervo não lesionado, denominado 

"nervo doador", permitindo o brotamento axonal, a reinervação muscular e ainda 

preservando a função do nervo doador (NASCIMENTO-ELIAS, 2013). Segundo a 

literatura, um estudo anterior apresentou metodologia similar, aparentemente visando 

verificar se a técnica era viável para aplicação no homem (TING et al., 1998). Em outros 

estudos que utilizaram a técnica látero-terminal, com tubos interpostos não rígidos – 

segmentos de veias (TOS et al., 2000; ULKUR et al., 2003; TOS et al., 2004; GEUNA et 

al., 2007; MANASSERI et al., 2007; TOS et al., 2007) ou rígidos – tubos de silicone (AL-

QATTAN, AL-THYNAN, 1998; THAM, MORRISON, 1998; MATSUMOTO et al., 

1999; YAMAUCHI et al., 2000; YAMAUCHI et al., 2001; GRAVVANIS et al., 2003; 

HAYASHI et al., 2004; GRAVVANIS et al., 2005; AKEDA et al., 2006; LEE et al., 

2012), foram aplicadas no nervo doador janelas epineural ou perineural. 

A regeneração de nervo guiada por um conduto é uma estratégia promissora para 

otimizar a regeneração axonal (SIVOLELLA et al., 2014). A fim de se obter uma 

regeneração bem-sucedida, uma consideração importante é a escolha do tipo do material 

na fabricação do conduto (RICCIO, MARCHESINI, PUGLIESE, 2018). Além disso, as 

propriedades do material, como a fácil manipulação, elasticidade, grau de degradação e 

afinidade das propriedades mecânicas são de particular importância (DEUMENS et al., 

2010; DALAMAGKAS, TSINTOU, SEIFALIAN, 2016). Mais promissores, os condutos 

biodegradáveis apresentam-se como melhores soluções para reconstrução de lacunas de 

nervos periféricos em pacientes lesionados (TARAS, NANAVATI, STEELMAN, 2005; 
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TIAN, PRABHAKARAN, RAMAKRISHNA, 2015). Os materiais naturais, absorvíveis 

e biodegradáveis, possuem a vantagem de proporcionar locais de ligação celular e 

moléculas de adesão, sendo adequados para o crescimento tissular além de ser 

compatíveis com o tecido circundante (SARKAR et al., 2013; AIJIE et al., 2018). Nas 

últimas décadas, técnicas baseadas em biomoléculas que usam fatores neurotróficos 

liberados no sítio da lesão foram desenvolvidas com intuito de promover e acelerar o 

crescimento dos neuritos além de aumentar a sobrevivência neuronal (WHITWORTH et 

al., 1995; OUDEGA, HAGG, 1996; STERNE et al., 1997; HOUWELLING et al., 1998). 

Adicionalmente, foram desenvolvidas técnicas baseadas em células que aplicam culturas 

de células fagocíticas no local da lesão para acelerar a remoção dos detritos, e células 

gliais para secretar fatores neurotróficos (TENG et al., 2002; SYKOVÁ et al., 2006). 

Assim, o desenvolvimento de condutos tubulares biossintéticos constituídos por ou que 

carregam moléculas e células que expressam fatores de crescimento neurotróficos, é 

considerado uma alternativa promissora para o reparo de lesões ao SNP (ALOVSKAYA 

et al., 2007). Entretanto, em modelos experimentais, os tubos não absorvíveis são 

amplamente utilizados, por permitirem o monitoramento do microambiente regenerativo. 

Dentre os materiais empregados, o silicone destaca-se por ser um material biocompatível 

e impermeável, além de apresentar características constantes como parede flexível, fina, 

translúcida, e superfície interna plana e homogênea (HEATH, RUTKOWSKI, 1998; 

NAVARRO et al., 2003; PFISTER et al., 2007). Adicionalmente, a aplicabilidade desses 

materiais biocompatíveis e inertes favorece a formação de uma cápsula compacta, capaz 

de inibir o desenvolvimento de tecido cicatricial (STENSAAS et al., 1989). Impermeável 

e contínuo, o espaço no interior do tubo de silicone permite avaliar os eventos celulares e 

moleculares que ocorrem espontaneamente na regeneração (LONGO et al., 1983a; 

DANIELSEN, VARON, 1995).  

Para que seja possível utilizar condutos tubulares com intuito de otimizar a 

regeneração, a compreensão do processo regenerativo natural no interior desses tubos é 

um pré-requisito básico (DALY et al., 2012). Como descrito inicialmente por Williams e 

cols (1983), os eventos desse processo regenerativo podem ser classificados em cinco 

fases principais (Figura 2): 1. Fase de fluido; 2. Fase de matriz; 3. Fase de migração 

celular; 4. Fase axonal; 5. Fase de mielinização (WILLIAMS et al., 1983; BELKAS, 

SHOICHET, MIDHA, 2004; DALY et al., 2012). Sendo assim, após a implantação dos 

cotos proximal e distal nas extremidades de um tubo de silicone, em seu interior, ocorrem 

eventos moleculares, celulares e estruturais (DAHLIN, LUNDBORG, 2001). Na 
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chamada fase de fluido ocorre um acúmulo de fluído corpóreo nas horas iniciais contendo 

fatores neurotróficos e células inflamatórias (LUNDBORG, LONGO, VARON, 1982; 

LONGO et al., 1983). Na fase de matriz, durante os primeiros dias, uma matriz que 

consiste principalmente de fibrina é formada entre as terminações do nervo ligando as 

duas extremidades. Apresenta formato cônico que se afunila próximo à região distal do 

tubo. Durante e após a primeira semana ocorre condensação dessa matriz aumentando seu 

diâmetro. Na fase de migração celular, a matriz fornece suporte para a migração de células 

entre os dois cotos do nervo (WEISS, TAYLOR, 1944). Na fase axonal, dentro da 

segunda semana pós-secção, os axônios apresentam-se dentro do conduto, atrás de células 

de Schwann e fibroblastos. Observações da associação entre os cones de crescimento e 

células de Schwann sugerem que a matriz basicamente acelular formada inicialmente não 

é o substrato ideal para o crescimento axonal e que esse crescimento é dependente do 

suporte celular. Os brotamentos axonais crescem então do segmento proximal do nervo 

em direção ao distal, atingindo o mesmo dentro da terceira semana. Conforme as fibras 

nervosas alcançam o segmento distal há uma maior organização da matriz, que cada vez 

mais se assemelha a uma estrutura nervosa normal e bem vascularizada, evento que se 

segue pela fase de mielinização (WILLIAMS et al., 1983). 

A tubulização, em nível experimental, também permite a manipulação – para 

melhor ou pior – do microambiente regenerativo (DALY et al., 2012). Além de auxiliar 

na regeneração de lacunas mais extensas por si só, a intensificação da regeneração pode 

também ser obtida quando se introduz elementos indutores de regeneração no interior do 

tubo, como constituintes da matriz extracelular (MEC) (MADISON et al., 1985; SATOU 

et al., 1986; WOOLLEY, HOLLOWELL, RICH, 1990; BAILEY et al., 1993; 

LABRADOR, BUTÍ, NAVARRO, 1998; CHEN et al., 2000), fatores de crescimento 

(HOLLOWELL, VILLADIEGO, RICH, 1990; HOBSON, 2002; DODLA, 

BELLAMKONDA, 2008) e tipos celulares (ANSSELIN, FINK, DAVEY, 1997; 

MURAKAMI et al., 2003; MIMURA et al., 2004; PEREIRA-LOPES et al., 2006; CHEN 

et al., 2007; PEREIRA-LOPES et al., 2010). 
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Figura 2. Representação esquemática das cinco fases do processo regenerativo no 

interior de um conduto tubular ligando os segmentos proximal (P) e distal (D) de um 

nervo previamente seccionado e os componentes principais participantes de casa fase 

(à direita), segundo Williams e cols, 1983. Modificado de SECKEL, 1990. 

 

 

Em estudo prévio do nosso grupo de pesquisa, utilizou-se a TLT entre o nervo 

tibial intacto e a porção distal do fibular comum após secção do mesmo. Um tubo de 

silicone vazio de 6 mm de comprimento foi suturado na lateral do nervo tibial – 

distalmente à origem do nervo fibular – e ao coto distal do nervo fibular previamente 

seccionado. O epineuro do nervo tibial ficou intacto (não se fez janela epineural), 

garantindo assim a integridade do nervo doador. Os animais foram observados em dias e 

semanas sucessivas sendo observado um cone de crescimento proveniente da lateral do 

nervo tibial (doador) que se conectou com o coto distal nervo fibular (receptor), tendo 

havido reinervação do músculo tibial cranial (inervado pelo fibular no rato) comprovada 

por testes funcionais da marcha, eletroneuromiografia e avaliação histoenzimológica 

quando avaliaram os animais 70 dias após a TLT. Além disso, observou-se ao adicionar 

Dulbecco's Modified Eagle Medium (DMEM) – um indutor do crescimento de fibras 

nervosas – no interior do tubo, utilizando-se experimento semelhante ao descrito 

anteriormente, que houve um aumento estatisticamente significativo do número de fibras 

que atingiram o coto distal em comparação com a TLT com tubo vazio (NASCIMENTO-

ELIAS, 2013). A partir desses resultados, obteve-se um modelo para estudo da 
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plasticidade nervosa com consequente repovoamento das fibras de um nervo seccionado 

além da reinervação do músculo previamente desnervado com recuperação funcional, e 

ainda que parcial, um modelo experimental para estudo subsequente e comparativo dos 

eventos moleculares que ocorrem durante o processo de crescimento do cabo de 

regeneração na TLT em comparação aos eventos que ocorrem na TTT. 

 

 

1.3. Mecanismos moleculares na degeneração e regeneração de nervo 

 

1.3.1. Degeneração 

 

Inversamente ao que ocorre no sistema nervoso central (SNC), as fibras nervosas 

constituintes do SNP possuem a capacidade de regenerar-se espontaneamente após lesão, 

contudo, regeneração essa frequentemente pobre e incompleta, principalmente em lesões 

extensas (CHEN, YU, STRICKLAND, 2007; GEUNA et al., 2010; BENOWITZ, 

POPOVICH, 2011). Reação inflamatória após lesão, como visto em diversos tecidos, é 

um processo dinâmico dirigido por uma gama de mediadores moleculares e células 

inflamatórias que participam ativamente do processo de regeneração. O conhecimento 

detalhado desses mecanismos é importante para aprimorar e facilitar a recuperação 

funcional após reconstrução de nervo através de engenheiramento de tecidos (CÁMARA-

LEMARROY, GUZMÁN-DE LA GARZA, FERNÁNDEZ-GARZA, 2010; DUBOVY, 

JANČÁLEK, KUBEK, 2013; JANJIC, GORANTLA, 2017). Ambos os eventos, 

celulares e moleculares, criam condições para induzir o crescimento axonal a partir do 

coto proximal (FU, GORDON, 1997; WEBBER, ZOCHODNE, 2010). Os eventos 

celulares incluem a degeneração da porção distal dos axônios lesionados, ativação e 

recrutamento de células fagocíticas (células de Schwann e macrófagos endoneurais 

residentes e hematógenos) e outros tipos celulares que produzem moléculas sinalizadoras 

(MUELLER et al., 2003; COLEMAN, 2005; ROTSHENKER, 2011; DUBOVY, 

JANČÁLEK, KUBEK, 2013). Os eventos moleculares compreendem principalmente o 

processo inflamatório que inclui a modulação da MEC por metaloproteinases de matriz 

(MMPs) (GANTUS et al., 2006) e aumento da síntese de moléculas sinalizadoras (FU, 

GORDON, 1997; CÁMARA-LEMARROY, GUZMÁN-DE LA GARZA, 

FERNÁNDEZ-GARZA, 2010). Essa resposta inflamatória iniciada pela desintegração 

axonal compreende fatores humorais (ativação do sistema complemento, ciclogenases e 
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lipogenases, citocinas e quimiocinas) e componentes celulares (permeabilização da 

barreira hematoneural e ativação das células fagocíticas) (DUBOVY, JANČÁLEK, 

KUBEK, 2013).  

Após secção de nervo, no coto distal da porção proximal, devido ao transporte 

anterógrado de moléculas sinápticas e estruturais do citoesqueleto, ocorre um acúmulo de 

material axoplasmático podendo espalhar-se devido ao rompimento da membrana celular 

dos axônios lesionados (STOLL, JANDER, MYERS, 2002). O corpo celular do neurônio 

entra em cromatólise, havendo a dissolução dos corpúsculos de Nissl conjuntamente ao 

deslocamento do núcleo para a periferia e consequente aumento de volume (TERENGHI, 

1999; ZOCHODNE, 2000). Iniciada pela ruptura da integridade da membrana axonal 

juntamente com a entrada de íons extracelulares, a degeneração axonal é rápida e resulta 

na despolarização dos axônios seccionados, na ativação de proteases sensíveis ao cálcio, 

assim como no remodelamento do citoesqueleto no local da lesão e também na porção 

distal do nervo lesionado (XIE, BARRET, 1991; COLEMAN, 2005, TOUMA et al., 

2007; WANG, MEDRESS, BARRES, 2012). Ocorre então uma desintegração granular 

intrínseca do citoesqueleto e fragmentação axonal, que implicam diretamente na ativação 

celular, na degradação da mielina por fagocitose, e na formação de um ambiente 

permissivo para a reconstrução tecidual (STOLL et al. 1989; STOLL, HARTUNG, 1992; 

SHAMASH et al. 2002; GRIFFIN, THOMPSON, 2008). A lesão dá início então a uma 

gama de processos moleculares sequenciais que ocorrem com o intuito de remover o 

tecido lesionado e promover a regeneração do nervo (LUNDBORG, 2000). A chamada 

degeneração Walleriana (DW) é o processo de degeneração progressiva que ocorre na 

porção distal de nervos periféricos lesionados, sendo um evento sequencial de degradação 

mielínica e axonal mediado por mudanças celulares e moleculares (WALLER, 1850; 

STOLL, MÜLLER, 1999; KOEPPEN, 2004; GAUDET, POPOVICH, RAMER, 2011). 

O dano físico axonal do SNP é acompanhado por um complexo de respostas envolvendo 

diversos componentes, sendo a DW acompanhada pelos eventos de desdiferenciação das 

células de Schwann e consequente ativação da resposta imune (BURNETT MG, ZAGER, 

2004; GEUNA et al., 2010; DeFRANCESCO-LISOWITZ et al., 2015). Nos processos de 

degeneração e regeneração, tipos celulares variados do sistema imune inato e adaptativo 

(neutrófilos, macrófagos, células dendríticas, linfócitos T e B) também são recrutados ao 

local de lesão (RICHARDSON, LU, 1994; BENOWITZ, POPOVICH, 2011). Nas 

primeiras horas após a lesão, células fagocíticas são recrutadas para degradar a proteína 

básica da mielina, sendo os neutrófilos os primeiros fagócitos a apresentarem-se no sítio 
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de lesão, seguidos por macrófagos e células de Schwann desdiferenciadas que auxiliam 

na limpeza local e dão início à desmielinização (AUSTIN, MOALEM-TAYLOR, 2010; 

CÁMARA-LEMARROY, GUZMÁN-DE LA GARZA, FERNÁNDEZ-GARZA, 2010). 

Na porção distal do nervo, como consequência da separação do centro trófico, a perda da 

continuidade axonal causa o distanciamento, desdiferenciação e ativação das células de 

Schwann para um fenótipo fagocítico (FROSTICK, YIN, KEMP, 1998; MUELLER et 

al., 2003; JESSEN, MIRSKY, 2008). Essa mudança fenotípica, pelo menos em parte, 

ocorre intracelularmente (GUERTIN et al. 2005; LEE et al. 2009; SAITOH, ARAKI, 

2010). Recentemente foi visto que nas células de Schwann localizadas na porção distal à 

lesão, ocorrem mudanças em sua expressão gênica que permitem uma alteração celular 

de um caráter estático e adesivo para um fenótipo migratório e mesenquimal, no qual 

essas células passam a compartilhar características fundamentais de células-tronco 

embrionárias (JOHNSTON et al., 2016; CLEMENTS et al., 2017). Essas células de 

Schwann, agora ativadas e/ou desdiferenciadas, regulam uma cascata de moléculas 

sinalizadoras (citocinas e quimiocinas) que estimulam o recrutamento dos macrófagos e 

outras células do sistema imune (JESSEN, MIRSKY, 2016; HYUNG et al., 2018). A 

remoção dos detritos de mielina é essencial para o processo de regeneração, pois 

moléculas como a glicoproteína associada à mielina, constituinte da bainha de mielina do 

nervo, tem ação inibitória ao crescimento axonal (BARRETTE et al., 2010; DUBOVY, 

JANČÁLEK, KUBEK, 2013).  

Dentro das primeiras 24 horas após secção de nervo, grande parte dos axônios distais 

tornam-se detritos dentre um período inicial pós-lesão compreendido entre 48 e 96 horas 

(VERDÚ et al., 2000). Nessa primeira fase da DW (Figura 3) ocorre então a degradação 

de componentes axonais como axoplasma, axolema e mitocôndrias presentes distalmente 

ao sítio da lesão. Como eventos correspondentes, na degradação proteolítica dos 

elementos do citoesqueleto axonal estão o influxo de cálcio, a ativação de calpaínas e a 

fragmentação axonal (SAXENA, CARONI, 2007; DUBOVY, JANČÁLEK, KUBEK, 

2013). Simultaneamente com a degeneração ocorre a desorganização dos neurotúbulos, 

neurofilamentos e a fragmentação da bainha de mielina pela ação de macrófagos 

hematógenos e células de Schwann (IDE, 1996; DAHLIN, 2004; GOMEZ-SANCHEZ et 

al., 2015). Após a remoção e limpeza dos detritos de mielina, as células de Schwann 

sintetizam uma membrana basal contendo várias proteínas da MEC e rearranjam-se em 

colunas formando as bandas de Büngner (FAWCETT, KEYNES, 1990; SCHEIB, HÖKE, 

2013; FARONI et al., 2015). Presentes na porção distal do nervo seccionado, essas células 
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de Schwann alinhadas em bandas são a principal fonte de moléculas sinalizadoras que 

estimulam e guiam o processo de regeneração axonal, como citocinas, fatores 

neurotróficos e moléculas de adesão celular (DUBOVY et al., 2011; DUBOVY, 

JANČÁLEK, KUBEK, 2013). 

 

 

Figura 3. Representação esquemática dos principais eventos degenerativos e regenerativos associados à lesão 

de nervo periférico. A: Durante a fase inicial (primeiros dias) após lesão axonal, eventos locais degenerativos 

são acompanhados por degeneração retrógrada e anterógrada do axônio e mielina. B: Durante a fase 

intermediária (alguns dias a semanas), o padrão anterógrado da degeneração Walleriana prossegue com a 

infiltração de macrófagos contribuindo para a remoção de detritos de tecido, e células de Schwann (CS) 

submetidas à mitose. O corpo celular neuronal axotomizado sofre alterações cromatolíticas e a extremidade 

proximal cortada do axônio desenvolve brotamentos axonais regenerativos. C: Dos numerosos brotos axonais 

que atravessam com sucesso o local da lesão (durante as primeiras semanas a meses), alguns adentram os tubos 

endoneurais apropriados e continuam estendendo-se através do coto distal do nervo, tendo suporte das CS nas 

bandas de Büngner. O órgão / tecido alvo (neste caso, o músculo esquelético) sofre atrofia muscular. D: A 

regeneração bem-sucedida do axônio através das bandas de Büngner e o restabelecimento da neurotransmissão 

na junção neuromuscular resultam na retração ou morte dos brotos axonais malsucedidos, na reversão da atrofia 

das fibras musculares, da cromatólise do corpo celular neuronal e do estabelecimento da maturação da relação 

axônio-CS (reduzindo o espaçamento internodal). Adaptado de DEUMENS et al., 2010. 

 

 

1.3.2. Regeneração 

 

Durante a fase de regeneração, no segmento proximal de nervos seccionados, ocorrem 

alterações na organização celular. No corpo celular ocorre aumento no metabolismo 

celular e na síntese protéica, principalmente de tubulina e actina (DAHLIN, 2004). Na 

extremidade distal do coto proximal à lesão, surgem brotamentos axonais que atravessam 
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o local da lesão dando continuidade a seu crescimento dentre as bandas de Büngner 

(FAWCETT, KEYNES, 1990; LUNDBORG, 2000). Há também a formação de um cone 

de crescimento (blastema) formado a partir de um tecido epitelial especializado em 

expansão, cuja função é explorar o microambiente através de movimentos constantes, a 

fim de direcionar a regeneração axonal para os órgãos alvo (DENT, GUPTON, 

GERTLER, 2011; JOHNSTON et al., 2016; PIROTTE et al., 2016, TANAKA, 2016).  

Dentro das primeiras 24 horas após lesão, inicialmente à regeneração axonal, um 

filamento constituído de fibrina, células não neurais, vasos sanguíneos e componentes da 

MEC se forma conectando os cotos (LUNDBORG, HANSSON, 1979, 1980; 

LUNDBORG et al., 1982a/b; NASCIMENTO-ELIAS, 2013). O alongamento dos 

brotamentos axonais, provenientes do coto proximal, é guiado através das bandas de 

Büngner pela interação com componentes da lâmina basal das células de Schwann, sendo 

atraídos distalmente por fatores de crescimento diversos (MARTINI, 1994). Sintetizadas 

pelas próprias células, a lâmina basal das células de Schwann possui moléculas 

componentes da MEC (CHERNOUSOV, CAREY, 2000), como laminina (LABRADOR, 

BUTI, NAVARRO, 1998), fibronectina (VOGELEZANG, SCHERER, FAWCETT, 

1999) e colágeno tipo IV (TONGE et al., 1997), componentes conhecidos por auxiliar o 

crescimento axonal no desenvolvimento normal ou regenerativo. A MEC é uma estrutura 

em constante síntese e degradação (GANTUS et al., 2006; LU et al., 2011) e após secção 

de nervo, a reorganização da MEC é de extrema importância para o sucesso da 

regeneração (TONA et al. 1993; GANTUS et al. 2006; BOSSE, 2012). As enzimas que 

atuam mais significativamente no remodelamento da MEC são as metaloproteinases 

(CAWSTON, YOUNG, 2010). As metaloproteinases de matriz (matrix 

metalloproteinases – MMPs) são enzimas especializadas em degradar os componentes da 

MEC (BIRKEDAL-HANSEN et al., 1993; MCCAWLEY, MATRISIAN, 2001; 

DALEY, PETERS, LARSEN, 2008). As MMPs têm alta afinidade com os inibidores 

teciduais de metaloproteinases (tissue inhibitors of metalloproteinases – TIMP). Os 

TIMPs são proteínas sintetizadas por diversas células e secretadas na MEC, sendo 

responsáveis pela regulação, controle e inativação das MMPs. Ao se ligarem às MMPs 

em uma proporção de 1:1, essa ligação bloqueia a atividade das MMPs (BODE et al., 

1999; WERLE, 2008). Os TIMPs, assim como as MMPs, atuam regulando vários 

processos durante o desenvolvimento normal ou em lesões (BREW, DEENDAYAL, 

NAGASE, 2000).  
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Após lesão de nervo, durante a fase inicial da DW, algumas MMPs têm sua expressão 

modificada com intuito de promover equilíbrio entre os componentes desestabilizados da 

MEC (HUGHES et al., 2002). A remoção dos fragmentos e eliminação de detritos pelas 

células fagocíticas é um fenômeno crucial para que haja o remodelamento do tecido e 

sucesso na regeneração do nervo. Ao longo das fases da DW, a gama de moléculas 

liberadas (citocinas, quimiocinas e fatores neurotróficos) interferem diretamente no 

sucesso ou insucesso da regeneração axonal (ECHEVERRY et al., 2011). Adiante à 

regeneração, o processo de remielinização pelas células de Schwann também é regulado 

por vários moduladores endógenos, incluindo as proteínas da MEC, fatores neurotróficos 

e citocinas (BOYD, GORDON, 2003; CHEN, YU, STRICKLAND, 2007). 

 

 

1.4. Citocinas, quimiocinas e fatores neurotróficos 

 

Citocinas são moléculas mediadoras, polipeptídicas solúveis, envolvidas na 

sinalização celular. São pequenas proteínas ou glicoproteínas, de baixo peso molecular, 

produzidas e liberadas por uma gama variada de células, mas em maior parte por 

monócitos, macrófagos, mastócitos, fibroblastos, linfócitos B e T, queratinócitos, células 

endoteliais, células musculares lisas, células do parênquima gastrointestinal, células do 

estroma endometrial e células neoplásicas (JANEWAY et al., 2005; ROITT, 

BROSTOFF, MALE, 2013). No SNP são sintetizadas principalmente por neurônios, 

células da glia (células de Schwann e células satélite) e células residentes e recrutadas do 

sistema imune (DUBOVY, JANČÁLEK, KUBEK, 2013). As citocinas atuam 

principalmente como mediadores químicos, que participam ativamente na regulação de 

diversas respostas biológicas, tais como crescimento e morfogênese, hematopoese, 

angiogênese, neurogênese, na ativação celular de respostas imunes, contra infecções, 

respostas imunes inflamatórias ou no reparo após lesão ou trauma (DINARELLO, 2000; 

OPAL, DE PALO, 2000; QUATTRINI et al., 2003). Dentre as principais funções das 

citocinas destacam-se: quimiotaxia, linfoproliferação, atividade pró e anti-inflamatória e 

efeitos imunomodulatórios variados (ELENKOV et al., 2005). No sistema nervoso, as 

citocinas juntamente com as quimiocinas atuam na manutenção das condições 

fisiológicas normais, tendo sua expressão aumentada rapidamente após diversos tipos de 

estresse, com intuito de retomar a homeostase do tecido nervoso (FREGNAN et al., 

2012). 
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A síntese de citocinas é diretamente induzida pela presença de estímulos variados, 

que podem ser a presença de produtos bacterianos, especialmente lipopolissacarídeos, o 

contato com corpos estranhos ou mutações celulares. Sob condições normais, são 

detectadas no sangue e nos fluidos biológicos em pequenas quantidades, podendo atingir 

níveis muito elevados em condições específicas, como em inflamações (JANEWAY et 

al., 2005). As citocinas atuam especialmente por mecanismos parácrinos (em células 

vizinhas) e autócrinos (nas próprias células produtoras), tendo sua produção de acordo 

com a necessidade imediata, não sendo armazenadas como moléculas pré-formadas (LIN, 

CALVANO, LOWRY, 2000). São divididas em diferentes grupos, usualmente 

classificadas por sua função e não pela estrutura (CURFS, MEIS, HOOGKAMP-

KORSTANJE, 1997; SOMMER, WHITE, 2010; OLIVEIRA et al., 2011). Elas 

compreendem dois grupos principais: citocinas pró-inflamatórias e anti-inflamatórias, 

cada qual tendo suas funções específicas, atuando em sinergismo ou antagonismo 

(QUATTRINI et al., 2003; FREGNAN et al., 2012; DUBOVY, JANČÁLEK, KUBEK, 

2013). As citocinas possuem a capacidade de atuar não somente em células do sistema 

imune, mas também em diversas outras células do organismo, podendo agir tanto próximo 

quanto distante dos locais onde foram sintetizadas (KRAYCHETE, CALASANS, 

VALENTE, 2006).  

Citocinas que possuem propriedades quimiotáticas são denominadas quimiocinas. 

Essas por sua vez são capazes de atuar em células distantes do local no qual foram 

produzidas ou encontram-se presentes. Elas induzem a migração de várias populações 

celulares e, em particular, dos leucócitos (GUERREIRO, SANTOS-COSTA, 

AZEVEDO-PEREIRA, 2011). Sua ação, primariamente, induz a migração de leucócitos 

para o local da lesão ou infecção, participando também na transmissão sináptica 

(OLIVEIRA et al., 2011). As quimiocinas são classificadas de acordo com a presença e 

posição dos resíduos de cisteína N-terminais, sendo separadas em quatro grupos: 

quimiocinas CC, que apresentam duas cisteínas adjacentes; quimiocinas CXC, que 

apresentam um aminoácido entre dois resíduos de cisteína; quimiocinas C, constituída 

por uma única cisteína e quimiocinas CX3C, constituída por três aminoácidos entre duas 

cisteínas (CURFS, MEIS, HOOGKAMP-KORSTANJE, 1997; ROLLINS, 1997; 

ZHANG, AN, 2007; ABBADIE et al., 2009). De acordo com a expressão diferenciada de 

seus receptores, as quimiocinas recrutam à distância populações distintas de células 

inflamatórias para atuarem nos sítios de inflamação. Essas moléculas quimioatraentes são 

secretadas nos sítios de infecção e inflamação por leucócitos recrutados, células 
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endoteliais e componentes do parênquima, sendo localmente retidas por componentes da 

MEC e proteoglicanos de superfície celular. Essa ação resulta tanto no aumento de sua 

meia vida quanto em sua capacidade de induzir estímulo inflamatório (MANTOVANI, 

1999; PROUDFOOT et al., 2003). 

Citocinas e quimiocinas transduzem sinais do meio externo para o interior das células 

através de receptores específicos, promovendo a ativação de mensageiros intracelulares 

que regulam a transcrição gênica (CURFS, MEIS, HOOGKAMP-KORSTANJE, 1997). 

A combinação de tipos distintos de citocinas e suas concentrações em locais específicos 

podem diferir e a ação de uma determinada citocina sobre um determinado tecido ou 

célula pode ser afetada pelo microambiente da célula alvo (ISHIHARA, HIRANO, 2002). 

Algumas citocinas, além de sua ação direta sobre a resposta celular, podem induzir outras 

células a liberar e expressar outras citocinas, formando uma cascata e amplificando essa 

resposta, podendo também apresentar interações sinérgicas ou antagônicas com outras 

citocinas (ZHANG, AN, 2007; FREGNAN et al., 2012; DUBOVY, JANČÁLEK, 

KUBEK, 2013). Uma única citocina pode exercer pleiotropia funcional (atuar sobre 

vários tipos celulares diferentes), sendo também redundantes (várias citocinas podem 

efetuar as mesmas ações), alterando a especificidade celular a partir de sua ação. A 

redundância é devida à natureza dos receptores de citocinas, sendo eles heterodímeros 

e/ou heterotrímeros, sendo geralmente agrupados por famílias nas quais uma subunidade 

seja comum a todos os membros. A ação das citocinas pode ser regulada tanto no interior 

quanto fora das células alvo. Fora das células, os efeitos das citocinas são regulados pela 

quantidade de citocinas produzidas e pela duração da disponibilidade de citocinas no 

microambiente. A duração da ação das citocinas depende diretamente de sua meia-vida e 

a presença ou ausência de uma matriz que as capture ou concentre sua produção no 

microambiente. Apenas células que expressem receptores específicos para as citocinas 

presentes no microambiente responderão aos sinais e efetivarão a resposta. A distância e 

a força da interação célula-célula, entre as células produtoras e responsivas, também 

influenciam diretamente na duração e na intensidade dos efeitos das citocinas (HIRANO, 

1999; OLIVEIRA et al., 2011; MAYER, 2017). Não apenas as citocinas, mas a ação das 

diversas categorias de moléculas liberadas no sítio da lesão (citocinas, quimiocinas e 

fatores neurotróficos) apresenta papel fundamental no sucesso ou insucesso do processo 

regenerativo (ECHEVERRY et al., 2011). 

Os fatores neurotróficos, também chamados de fatores de crescimento, são peptídeos 

integrantes da família das neurotrofinas relacionados ao sistema nervoso (central e 
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periférico) com a capacidade de interferir diretamente na sobrevivência e diferenciação 

de populações neuronais diversas (BOYD, GORDON, 2003; BOSSE, 2012). Esses 

fatores e seus receptores têm sido extensivamente estudados com base em seus efeitos 

sobre o crescimento axonal e a sobrevivência neuronal, além de exibir ação relevante no 

processo de desdiferenciação das células de Schwann e remielinização axonal após lesão 

(CHAN et al., 2001; BOSSE, 2012).  

No processo de regeneração de nervo, a complexa interação entre células, 

moléculas de adesão, MEC, fatores neurotróficos e citocinas, possui extrema importância, 

visto que esses fatores controlam a sobrevivência, migração, proliferação e diferenciação 

de vários tipos celulares envolvidos neste processo (DAHLIN, 2004; AHMED et al., 

2005; PFISTER et al., 2007). Estudos in vivo têm demonstrado o envolvimento de fatores 

neurotróficos no sistema nervoso durante o desenvolvimento embrionário e pós-natal, na 

idade adulta, e posterior a uma lesão (BOYD, GORDON, 2003). Em um nervo lesionado, 

os principais fatores neurotróficos presentes são o fator de crescimento do nervo (nerve 

growth factor – NGF), fator neurotrófico derivado do cérebro (brain-derived 

neurotrophic factor – BDNF), fator neurotrófico derivado da glia (glial cell-derived 

neurotrophic factor – GDNF), fator neurotrófico ciliar (ciliary neurotrophic factor – 

CNTF) e as neurotrofinas 3 e 4 (NT3, NT4), sendo que, após secção de nervo, seus níveis 

aumentam em conjunto com seus receptores (TANIUCHI et al., 1988; ZOCHODNE, 

2000).  

Além da ação fagocítica fundamental e limpeza local pelos macrófagos, eles 

secretam fatores indutores de crescimento que estimulam a proliferação de células de 

Schwann e fibroblastos, além de promover o aumento de NGF (DANIELSEN, DAHLIN, 

THOMSEN, 1993; FERNANDEZ-VALLE, BUNGE, BUNGE, 1995; AHMED et al., 

2005). Na porção distal à lesão, células de Schwann secretam fatores que auxiliam na 

sobrevivência neuronal e crescimento axonal, como o NGF, BDNF e a NT-4 (GORDON, 

2009). Alguns fatores de crescimento impulsionam o crescimento axonal após lesão do 

SNP, como o NGF, NT-3 e NT-4 (GOLZ et al., 2006). Estudo in vivo demonstrou que a 

injeção das citocinas pró-inflamatórias TNF-α, IL-1β e INF-γ aumenta a expressão de 

NGF, NT-3, NT-4 e de seu receptor p75NTR em células dérmicas (BLASING, 

HENDRIX, PAUS, 2005). Sozinhas ou em ação sinergística, NGF e NT-3, mostraram 

promover crescimento axonal após lesão de nervo in vivo e in vitro (LENTZ et al., 1999; 

BLOCH et al., 2001). 
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1.4.1. Citocinas e regeneração de nervo 

 

A inflamação é a principal constituinte da resposta fisiológica de cicatrização e 

recuperação de lesões mecânicas do SNP (GOLZ et al., 2006). Após lesão de nervo, a 

elevação nos níveis de citocinas e quimiocinas, provavelmente devido à sua capacidade 

de regular processos inflamatórios diversos, sugere que essas moléculas possuam papel 

central tanto na degeneração quanto na regeneração (SHAMASH, REICHERT, 

ROTSHENKER, 2002; MATSUDA, HUH, JI, 2018). Entretanto, os resultados a respeito 

da ação das citocinas na regeneração axonal tem sido controversos devido à ação 

inflamatória das mesmas, e ao grau e tempo das reações inflamatórias nos nervos 

lesionados. Um efeito benéfico da inflamação local depende diretamente de um controle 

preciso na produção e liberação das citocinas (JANJIC, GORANTLA, 2017). Sendo 

assim, os níveis adequados e o mecanismo de equilíbrio dessas citocinas atuantes visando 

apenas benefícios em nervos lesionados permanecem desconhecidos (AUSTIN, 

MOALEM-TAYLOR, 2010; DUBOVY, JANČÁLEK, KUBEK, 2013). 

Durante a primeira fase da DW, a regulação positiva de citocinas e quimiocinas, 

ativadas principalmente por macrófagos e células de Schwann, está predominantemente 

associada à destruição de detritos de mielina e recrutamento de macrófagos hematógenos. 

Seguidamente, ocorre uma fase posterior na qual a expressão das citocinas e quimiocinas 

está ligada a resposta inflamatória local (TASKINEN et al., 2000; SHAMASH, 

REICHERT, ROTSHENKER, 2002). Células de Schwann alinhadas nas bandas de 

Büngner são a principal fonte de citocinas, fatores neurotróficos e moléculas de adesão 

celular, responsáveis por estimular e guiar os brotamentos axonais aos respectivos órgãos 

alvos, sendo a interação entre citocinas e neurotrofinas considerada um dos mecanismos 

pelo qual a ação inflamatória modula o processo de regeneração axonal (GOLZ et al., 

2006; DUBOVY et al., 2011; DUBOVY, JANČÁLEK, KUBEK, 2013). Os macrófagos 

também atuam com papel chave após lesão, tanto no processo neurodegenerativo quanto 

na regeneração (TASKINEN, ROYTTA, 1997; GAUDET, POPOVICH, RAMER, 2011; 

YDENS et al., 2012; CHEN, PIAO, BONALDO, 2015). Macrófagos podem alterar seu 

perfil fagocítico clássico pró-inflamatório (conhecido como M1) para um perfil anti-

inflamatório (M2). Macrófagos M1 podem ser ativados através de estímulos, como pela 

presença de lipopolissacarídeos e interferon-γ (IFN-γ), enquanto a ativação dos 

macrófagos M2 ocorre tipicamente pela presença das citocinas interleucina (IL) 4 (IL-4), 

IL-10 e IL-13 (SICA, MANTOVANI, 2012; CHEN, PIAO, BONALDO, 2015). Por sua 
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vez, os macrófagos M1, de perfil inflamatório, liberam mediadores pró-inflamatórios, 

como por exemplo, o fator de necrose tumoral-α (tumor necrosis fator alpha – TNF-α), a 

IL-6 e IL-1β (MANTOVANI, SICA, LOCATI, 2005; BENOIT, DESNUES, MEGE, 

2008). Já os macrófagos M2 produzem mediadores de perfil anti-inflamatório como as 

citocinas IL-10 e o fator transformador de crescimento-β (transforming growth factor 

beta – TGF-β) (GORDON, 2003; MANTOVANI, SICA, LOCATI, 2005; CHEN, PIAO, 

BONALDO, 2015). 

Além da produção de citocinas por células de Schwann ativadas e macrófagos pró e 

anti-inflamatórios, tecidos não-neuronais também estão envolvidos na síntese, liberação 

e regulação de mediadores moleculares, como por exemplo fibroblastos endoneurais que 

liberam a proteína quimiotática de monócitos-1 (monocyte chemotactic protein-1 – MCP-

1/CCL2), a proteína inflamatória de macrófagos-1α (macrophages inflammatory protein-

1 alpha – MIP-1α/CCL3), o fator estimulador de colônias de granulócitos e macrófagos 

(granulocyte-macrophage colony stimulating fator – GM-CSF) e IL-6; células endoteliais 

secretam MCP-1 e MIP-1α e macrófagos secretam TNF-α, IL-1α/β, IL-6 e IL-10, da rede 

de citocinas funcionais (SHAMASH et al. 2002; CHUI, DOROVINI-ZIS, 2010). Dentre 

as diversas citocinas consideradas pró-inflamatórias estão principalmente as interleucinas 

1, 2, 6, o IFN-γ e o TNF-α, e dentre as anti-inflamatórias estão IL-4, IL-10, IL-13 e o 

TGF-β (CURFS, MEIS, HOOGKAMP-KORSTANJE, 1997; SOMMER, WHITE, 2010; 

OLIVEIRA et al., 2011). 

Após lesão de nervo periférico, fica claro que tanto a interrupção da morte 

neuronal quanto os estímulos para a regeneração axonal são pré-requisitos primordiais 

para que haja um processo regenerativo bem-sucedido atrelado à recuperação funcional. 

Durante as fases da DW, as alterações moleculares podem constituir respostas tanto 

positivas como negativas para o desfecho da regeneração, sendo o controle da resposta 

inflamatória um fator chave para o sucesso. Induzida por moléculas sinalizadoras, essa 

inflamação pode levar a morte ou proteger os neurônios lesionados (DUBOVY, 2011; 

DUBOVY et al., 2011). Embora o local da lesão esteja exposto a um ambiente repleto de 

citocinas liberadas por uma gama de células variadas, pouco se sabe sobre as 

consequências moleculares e funcionais deste ambiente na regeneração (SIDDIQUI, 

LIVELY, SCHLICHTER, 2016). 

Para tanto, estudos sequenciais do perfil molecular presente no cone de 

crescimento de nervo em regeneração poderão indicar quais moléculas são expressas e 

em que momento do crescimento e regeneração há a expressão das referidas proteínas 
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(citocinas, quimiocinas e fatores de crescimento), possibilitando futura manipulação e 

otimização do ambiente regenerativo. O presente estudo visa a identificação do perfil 

molecular da resposta imune no processo de regeneração de nervo entre duas técnicas 

microcirúrgicas: a tubulização látero-terminal (TLT) e a tubulização término-terminal 

(TTT). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. OBJETIVOS 

 

 



 38 

 
 

Objetivos 

2. OBJETIVOS 

 

A presente tese de doutorado teve como objetivos: 

 

1. Identificar os mediadores químicos moleculares presentes no cone de 

regeneração na tubulização látero-terminal (TLT), em diferentes tempos 

experimentais; 

 

 

2. Identificar os mediadores químicos moleculares presentes no cone de 

regeneração na tubulização término-terminal (TTT), em diferentes tempos 

experimentais; 

 

 

3. Comparar as técnicas microcirúrgicas TLT e TTT quanto ao perfil molecular 

da resposta imune após lesão de nervo, em tempos sequenciais, mediante das 

médias de intensidade de expressão dos elementos. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1. Animais 

 

Foram utilizadas ratas Wistar, com idade média de oito semanas, pesando entre 300g–320g, 

provenientes do biotério central da Universidade de São Paulo, Campus de Ribeirão Preto, sendo 

mantidas até o final dos experimentos no biotério do Laboratório de Neurologia Aplicada e 

Experimental. O trabalho foi previamente aprovado pela Comissão de Ética em Experimentação 

Animal (CETEA) da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto sob protocolo experimental nº 

155/2015. 

 

 

3.2. Grupos experimentais 

 

Os grupos experimentais realizados foram categorizados conforme tabela 1. 

 

Tabela 1. Nomeação dos grupos por procedimentos cirúrgicos 

SIGLA 

DESCRITIVA 

MODELO EXPERIMENTAL 

GN Grupo normal  

TLT padrão Tubulização látero-terminal  

TLT F-P Tubulização látero-terminal (tubo fechado-proximal) 

TLT F-D Tubulização látero-terminal (tubo fechado-distal) 

TTT padrão P 

TTT padrão D 

Tubulização término-terminal (cotos proximal e distal) 

TTT F-P Tubulização término-terminal (tubo fechado-proximal) 

TTT F-D Tubulização término-terminal (tubo fechado-distal) 

Identificação dos diferentes grupos experimentais realizados através de siglas descritivas dos 

mesmos. 
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3.3. Procedimentos cirúrgicos 

 

Previamente, os animais foram pesados, anestesiados via intraperitoneal com cloridrato de 

cetamina (75 mg/kg) + xilazina (15 mg/kg) e posicionados em decúbito ventral sobre a mesa 

cirúrgica. Os olhos dos animais foram protegidos de lesões através da sobreposição de algodão 

embebido em soro fisiológico. A seguir, foram tricotomizados, sendo realizada antissepsia local 

com álcool iodado. Após confirmação de completa anestesia foi realizada incisão na região 

póstero-lateral da coxa e poplítea, sendo expostos o nervo isquiático e seus ramos, os nervos tibial, 

fibular comum e sural. O nervo fibular comum foi dissecado sob visão de um microscópio 

cirúrgico Zeiss®, com ampliação de 16 vezes, utilizando-se técnicas microcirúrgicas.  

Em todos os grupos experimentais realizados (Tabela 1, Figuras 4 e 5, Anexo 2), a extensão 

retirada do nervo fibular foi de 5 mm (lacuna) e os tubos de silicone (Degania Silicone®), 

interpostos nessa lacuna, medindo 6 mm de comprimento (diâmetro interno de 1,47 mm e 

diâmetro externo de 1,96 mm).  

 

• Grupo normal (GN) – foi realizada secção do nervo fibular comum, 3 mm abaixo 

da sua origem no nervo isquiático, sendo retirado segmento de 5 mm de sua 

extensão para análises referenciais como padrão de normalidade. 

 

TUBULIZAÇÃO LÁTERO-TERMINAL (TLT) 

• Grupo TLT padrão – o nervo fibular comum foi seccionado e foi retirado 5 mm 

da sua extensão, inicialmente aos 3 mm abaixo da trifurcação do isquiático. O coto 

proximal do nervo fibular foi suturado sob a pele adjacente com um ponto em U 

de fio de nylon 10-0 oftalmológico (Bioline®). O coto distal do mesmo nervo foi 

suturado na extremidade de um tubo de silicone. Na outra extremidade do tubo foi 

realizada neurorrafia no epineuro do nervo tibial em sua face lateral a uma distância 

de 3 mm da trifurcação (Figura 4A). 

 

Nos grupos fechados referentes a TLT, o procedimento foi semelhante ao descrito acima 

(TLT padrão), com a diferença dos tubos de silicone serem selados (fechados) em uma das 

extremidades com cera ortodôntica rosa.  
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• Grupo TLT F-P – mesmo procedimento cirúrgico do grupo TLT padrão, 

entretanto, o tubo de silicone teve uma das extremidades suturada na lateral do 

nervo tibial (análise da porção proximal), e sua outra extremidade selada com cera 

(Figura 4B). 

• Grupo TLT F-D – mesmo procedimento cirúrgico do grupo TLT padrão, 

entretanto, o tubo de silicone teve uma das extremidades suturada ao coto distal do 

fibular seccionado (análise da porção distal), sendo selada a outra extremidade do 

tubo (Figura 4C). 

 

TUBULIZAÇÃO TÉRMINO-TERMINAL (TTT) 

• Grupo TTT padrão – o nervo fibular comum foi seccionado e foi retirado 5 mm 

da sua extensão, inicialmente aos 3 mm abaixo da trifurcação do isquiático. O coto 

proximal do nervo fibular foi unido ao coto distal através de um tubo de silicone 

interposto na lacuna. Nesse grupo padrão, diferentemente do grupo TLT – no qual 

é investigado apenas o cone de crescimento contido no sítio proximal da 

tubulização (lateral do nervo tibial) – foram analisados, individualmente, ambos os 

cotos suturados ao tubo, coto proximal (grupo TTT padrão P) e coto distal (grupo 

TTT padrão D) (Figura 4D).  

 

Nos grupos fechados referentes a TTT, o procedimento foi semelhante ao descrito acima 

(TTT padrão), com a diferença dos tubos de silicone serem selados (fechados) em uma das 

extremidades com cera ortodôntica rosa. 

• Grupo TTT F-P – o coto proximal do nervo fibular foi suturado à uma das 

extremidades de um tubo de silicone (análise da porção proximal), sendo sua outra 

extremidade selada (Figura 4E).  

• Grupo TTT F-D – o coto distal do nervo fibular foi suturado à uma das 

extremidades de um tubo de silicone (análise da porção distal), sendo sua outra 

extremidade selada (Figura 4F).  

Os grupos TLT F-P, TLT F-D, TTT F-P e TTT F-D, denominados grupos "fechados", 

foram realizados para investigação da procedência das moléculas sinalizadoras em cada coto de 

nervo em regeneração, sem a ação de fatores tróficos, quimiotáticos ou externos.
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Figura 4. Ilustração esquemática dos grupos experimentais realizados no estudo. (A, B, C) Grupo tubulização látero-terminal (TLT). 

(A) TLT padrão, (B) TLT com tubo de silicone fechado na extremidade distal e acoplado à lateral do nervo tibial intacto, (C) TLT 

com tubo de silicone fechado na extremidade proximal e acoplado ao coto distal do nervo fibular seccionado. (D, E, F) Grupo 

tubulização término-terminal (TTT). (D) TTT padrão, (E) TTT com tubo de silicone fechado na extremidade distal acoplado ao coto 

proximal do nervo fibular seccionado, (F) TTT com tubo de silicone fechado na extremidade proximal acoplado ao coto distal do 

nervo fibular seccionado. – Figura 4 encontra-se também no Anexo 2 – 

 

TLT padrão 

TLT F-P 

TLT F-D 

TTT padrão 

TTT F-P 

TTT F-D 

A 

B 

C 

D 

E 

F 



44 
  

 

Materiais e Métodos 

 

 

 

 

 

Figura 5. Imagens dos grupos experimentais realizados no estudo. (A) Ramos do nervo isquiático esquerdo, (a) nervo fibular comum, 

(b) nervo tibial, (c) nervo sural. (B) TTT padrão, imediatamente após a cirurgia. Tubo de silicone de 6 mm de comprimento (T). Segmento 

retirado entre os cotos (lacuna) de 5 mm.  (a) segmento proximal do fibular comum, (b) segmento distal do fibular comum, (c) tibial. (C) 

TLT padrão, imediatamente após a cirurgia. Tubo de silicone de 6 mm de comprimento (T). Segmento retirado entre os cotos (lacuna) de 

5 mm.  (a) segmento proximal do fibular comum, (b) segmento distal do fibular comum, (c) tibial, (d) sural. (D) Exemplo de grupos com 

tubo de silicone fechado em uma extremidade com cera ortodôntica rosa: TLT F-P e TLT F-D, imediatamente após a cirurgia. Tubo de 

silicone de 6 mm de comprimento fechado com cera ortodôntica rosa (TF). (a) segmento proximal do fibular comum, (b) segmento distal 

do fibular comum, (c) tibial. Barra de escala – 2 mm. 
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Após os procedimentos cirúrgicos o músculo isquiotibial e a pele dos animais foram 

suturados utilizando-se fio de algodão 4.0 (Shalon®) e mononylon 4.0 (Shalon®), 

respectivamente. Para analgesia dos animais durante o pós-operatório, eles receberam água 

com paracetamol diluído (0,75mg/ml) e dipirona sódica monoidratada em gotas (1 gota via 

oral/dia). Visando o bem-estar animal, foi realizado enriquecimento ambiental em todas as 

caixas plásticas nas quais os animais habitaram durante a experimentação através da inserção 

de caixas de papel (sendo sempre substituídas após abertas ou roídas), promovendo aos 

animais proteção, conforto, assim como atividades físicas e mentais. Ao longo dos dias até 

as datas de sacrifício, tiveram livre acesso à ração e água.  

Os animais foram sacrificados nos tempos pós-operatórios: 24 horas, 96 horas e 8 

dias. Nos grupos TLT, foi retirado o cone de crescimento (blastema) presente na lateral do 

nervo tibial, e nos grupos TTT o mesmo blastema foi retirado dos cotos de ambos os 

segmentos seccionados do nervo fibular, coto proximal e distal. Em determinados grupos, 

quando presente, o cabo de regeneração ligando a porção proximal à distal – presente no 

interior do tubo – foi coletado e armazenado separadamente para futuras avaliações, assim 

como o conteúdo líquido. 

Após a retirada dos tecidos para análises (imediatamente inseridos em criotubos 

contendo tampão de lise com inibidor de protease (Protease Inhibitor Cocktail P8340, 

Sigma-Aldrich Inc.), armazenados em freezer -80ºC, os animais foram eutanasiados através 

de dose letal dos mesmos anestésicos usados (três vezes a dose inicialmente administrada 

para anestesia) por via intraperitoneal, sendo confirmada morte através dos sinais: ausência 

de sinais cardiorrespiratórios, mucosas pálidas e opacidade córnea. O tampão de lise 

preparado era composto de agente tamponante HEPES 10mM pH 7.9, cloreto de magnésio 

(MgCl2) 1,5mM, cloreto de potássio (KCl) 10mM, EDTA 1mM, glicerol 10% e detergente 

NP40 1%. 

Foram utilizados 3 animais por grupo experimental (57 animais no total – excluídos 

dez animais que não obtiveram resultados regenerativos apropriados), sendo realizados os 

procedimentos cirúrgicos em ambos os membros posteriores (cirurgia bilateral), somando ao 

todo 6 amostras de tecidos por grupo que, posteriormente, foram unidas e processadas em 

conjunto, obtendo assim um “pool” de proteínas com intensidade mínima para serem 

detectadas nas análises.  
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3.4. Procedimentos laboratoriais 

 

As avaliações histológicas e de análise de citocinas foram realizadas no cone de 

crescimento (blastema) e nos 2 primeiros milímetros do cabo de regeneração (quando 

presente) de ambos os grupos. Quando término-lateral, a partir da sua origem na lateral do 

nervo tibial, ou quando término-terminal, o cone de crescimento contido nos segmentos 

proximal e distal (Figura 6). 

 

 

3.5. Detecção das diferentes estruturas por quimioluminescência 

 

Para identificação inicial das moléculas presentes no nervo regenerado foi utilizado 

um teste comercial semiquantitativo contendo um conjunto de 34 elementos (RayBio Rat 

Cytokine Antibody Array II – Norgross, GA, USA) – distinguíveis entre citocinas, 

quimiocinas, fatores de crescimento, proteínas transmembranas, hormônios e enzimas – 

identificáveis através de quimioluminescência (Tabela 2). Este ensaio permite a identificação 

simultânea dos níveis de expressão de diferentes elementos moleculares constituintes do rato. 

A classificação individual dos elementos identificáveis no kit de citocinas está demonstrada 

na figura 7. 
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Figura 6. Ilustração esquemática dos grupos experimentais realizados no estudo e representações dos tecidos retirados para as 

análises. Retângulo em preto representa posição do tubo de silicone. Triângulo laranja representa as porções tissulares retiradas – 

cone de crescimento ou início do cabo de regeneração (quando presente) – contido no interior do tubo de silicone. (A, B, C) Grupo 

tubulização látero-terminal (TLT). (A) TLT padrão, (B) TLT com tubo de silicone fechado na extremidade distal e acoplado à 

lateral do nervo tibial intacto, (C) TLT com tubo de silicone fechado na extremidade proximal e acoplado ao coto distal do nervo 

fibular seccionado. (D, E, F) Grupo tubulização término-terminal (TTT). (D) TTT padrão, (E) TTT com tubo de silicone fechado 

na extremidade distal acoplado ao coto proximal do nervo fibular seccionado, (F) TTT com tubo de silicone fechado na extremidade 

proximal acoplado ao coto distal do nervo fibular seccionado. 
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TLT F-D TTT F-D 
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    Tabela 2. Elementos identificáveis no kit Rat Cytokine Array C2  

Activin A IL-4 

Agrin IL-6 

CD86 (B7-2) IL-10 

beta-NGF  IL-13 

CINC-1  Leptin 

CINC-2alpha  LIX 

CINC-3  L-Selectin 

CNTF 

Fas Ligand  

Fractalkine 

GM-CSF 

ICAM-1  

IFN-gamma  

IL-1alpha 

IL-1beta  

IL-1 R6  

IL-2  

MCP-1 

MIP-3alpha 

MMP-8 

PDGF-AA 

Prolactin R 

RAGE 

Thymus Chemokine-1 

TIMP-1 

TNF-alpha 

VEGF 

Atual conjunto de anticorpos comercializados escolhido para estudo da expressão 

de citocinas e outros elementos (no quadro) em tecidos de ratos (RayBio® C-

Series Rat Cytokine Antibody Array C2. RayBiotech, Inc, GA, USA.) 
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 A B C D E F G H I J K L 

1 POS POS NEG NEG Activin A Agrin CD-86 (B7-2) NGF-betta CINC-1 CINC-2 CINC-3 CNTF 

2 

3 Fas 

Ligand 

Fractalkine  GM-CSF ICAM-1  IFN-

gamma 

IL-1 alpha IL-1 betta IL-1 R6 IL-2 IL-4 IL-6 IL-10 

4 

5 IL-13 Leptin LIX L-Selectin MCP-1  MIP-3 

alpha  

MMP-8 PDGF-AA Prolactin R RAGE Thymus 

Chemokine-1  

TIMP-1 

6 

7 TNF-

alpha 

VEGF BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK BLANK POS 

8 

POS = Positivo; NEG = Negativo; BLANK = Branco 

 

 

Citocina 

 

Fator de crescimento 

 

Enzima 

 

Quimiocina 

 

Proteína sinalizadora 

ou transmembrana 

 

Hormônio 

 

Figura 7. Representação do mapa do teste comercial RayBio® C-Series Rat Cytokine Array C2 e classificação das 34 proteínas identificáveis
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Após a coleta do material a ser estudado, as seis amostras de cada grupo foram 

unidas e maceradas em um homegeneizador de tecidos. Para o preparo das amostras, no 

dia anterior à leitura das proteínas, em tubos separados (1 por amostra) foi inserido 90µl 

de NaOH 0,1N e 10µl do homogenado de cada amostra e incubados overnight. No dia 

seguinte as amostras foram centrifugadas em 14.000 rpm por 10 minutos, sendo retirado 

70µl do sobrenadante e inserido em outro tubo contendo 630 µl de NaCl 0,9%. Em outro 

tubo, foi inserido 100µl do homogenado da amostra e adicionado 1 ml da solução 

contendo Na2CO3 2%, NaOH 0,1N, CuSO4 0,5%, Tartarato Nak 1% e NaOH 0,05N. Após 

homogeneizar e incubar por 10 minutos foi adicionado em cada tubo uma solução 

contendo 100 µl do reagente Folin-Ciocalteu fenol. As amostras foram então 

homogeneizadas, incubadas em temperatura ambiente por 30 minutos e levadas para 

leitura. A dosagem de proteínas foi realizada pela técnica Mini Lowry com leitura de 

absorbância em comprimento de onda 750 nM. 

Nas datas a serem realizadas as revelações por quimioluminescência das 

moléculas presentes nas amostras, primeiramente, foi realizada uma equiparação do 

volume das amostras em relação à quantidade de proteínas presente por volume, sendo o 

volume ajustado entre as amostras com tampão fosfato salino (PBS). O kit e seus 

componentes foram retirados do freezer para equilíbrio da temperatura. As membranas 

foram posicionadas em placa de acrílico própria do kit, individualmente em poços 

distintos, com o lado pré-marcado para cima. Pipetou-se 2 ml de tampão de bloqueio em 

cada poço e incubado por 30 minutos em temperatura ambiente. Foi retirado o tampão e 

pipetado 1 ml da amostra diluída em cada poço e incubado por 2 horas em temperatura 

ambiente. Foi retirado o tampão e realizada a 1ª lavagem das membranas com tampões 

próprios do kit, em ciclos de 6 lavagens por 5 minutos cada. Retirou-se o tampão e foi 

pipetado 1 ml do preparado com anticorpo biotinilado proveniente do kit e incubado por 

1,5 horas em temperatura ambiente. A solução com os anticorpos foi então retirada e 

realizada 2ª lavagem seguindo os mesmos procedimentos das lavagens iniciais. Foi 

retirado o tampão e inserido 2 ml do concentrado HRP-Streptavidina e incubado em 

temperatura ambiente por 1,5 horas. Retirou-se o concentrado dos poços e iniciando-se a 

3ª lavagem das membranas seguindo os mesmos procedimentos das lavagens anteriores. 

As membranas foram posicionadas, com o lado marcado para cima, sobre filmes plásticos 

transparentes próprios do kit. Foram pipetados 500 µl do tampão de detecção próprio do 

kit em cada membrana e incubadas em temperatura ambiente por 2 minutos. As 

membranas foram então cobertas por outro filme plástico próprio do kit formando uma 
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espécie de sanduíche, sendo retiradas bolhas de ar presentes. Imediatamente, as 

membranas foram transferidas para um aparelho ChemiDoc™ XRS+ (Bio-Rad 

Laboratories, Inc.) com capacidade de captação de sinais quimioluminescentes. As 

imagens foram obtidas através de um tempo de exposição máximo de 300 segundos e 

salvas em DVDs para análise posterior. 

 

 

3.6. Análise de intensidade de expressão das citocinas 

 

Para análise dos resultados foi utilizado o software Image Lab (Bio-Rad 

Laboratories, Inc.) para análise de cada elemento identificável no kit por densidade óptica 

dos sinais quimioluminescentes obtidos mediante uma escala de cinza medida em pixels. 

O resultado de cada elemento foi apresentado em duplicata nas membranas dos diferentes 

grupos estudados. Foi utilizada a ferramenta volume tools para circundar cada sinal 

(Figura 8). Os resultados numéricos obtidos, referentes à média de intensidade de 

expressão de cada par de proteína, foram normalizados a partir do controle referencial do 

próprio teste para possível comparação entre os grupos. Devido a questões financeiras e 

de tempo hábil, foi executado apenas 1 (um) teste (uma membrana do kit) por grupo 

experimental, sendo o número final de réplicas experimentais (n) igual à 2 dados por 

grupo (n=2) (Figura 9). As proteínas escolhidas para serem analisadas dentre as 

disponíveis no teste foram integrantes de 3 categorias: citocinas, quimiocinas e fatores de 

crescimento. Foram analisadas as citocinas: IFN-gamma, IL-1alpha, IL-1betta, IL-2, IL-

4, IL-6, IL-10, IL-13 e TNF-alpha. Foram analisadas as quimiocinas: CINC-1, CINC-2, 

LIX, MCP-1 e MIP-3alpha. Foram analisados os fatores de crescimento: Activin A, NGF-

betta, CNTF, GM-CSF, fator de crescimento plaquetário (PDGF-AA) e o fator de 

crescimento endotelial vascular (VEGF) (Tabela 3). 
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Figura 8. Exemplo de quadros obtidos após revelação das membranas por quimioluminescência. (Esquerda) 

Elementos identificáveis no teste apresentados em duplicata na membrana de um dos grupos estudados. (Direita) Foi 

utilizada a ferramenta volume tools do software Image Lab (Bio-Rad Laboratories, Inc.) para circundar cada sinal. 
 

 

 

 

 

Figura 9. Ilustração esquemática do processamento das amostras e obtenção do número final de réplicas experimentais 

(n). (A) Três ratas são submetidas à cirurgia bilateral dos membros inferiores para obtenção de 6 nervos por grupo 

experimental. (B) As seis amostras são unidas em tubo único e homogeneizadas, criando assim um “pool” de proteínas 

com intensidade mínima para serem detectadas nas análises. (C) A amostra homogeneizada do grupo experimental é 

inserida em membrana constituinte do teste comercial que contém anticorpos para detecção de 34 proteínas de rato. 

(D) Após revelação por quimioluminescência, a membrana apresenta o valor de intensidade de expressão de cada 

proteína através de marcações específicas em duplicata (n=2). 
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Tabela 3. Elementos identificáveis no kit Rat Cytokine Array C2 escolhidos para 

as análises e comparações. 

CITOCINAS 

 

IFN-gamma 

IL-1alpha 

IL-1beta 

IL-2 

IL-4 

IL-6 

IL-10 

IL-13 

TNF-alpha 

QUIMIOCINAS 

 

CINC-1 

CINC-2alpha 

LIX 

MCP-1 

MIP-3alpha 

 

 

FATORES DE 

CRESCIMENTO 

 

Activin A 

NGF-betta 

CNTF 

GM-CSF 

PDGF-AA 

VEGF 

 

 

Elementos identificáveis no teste (RayBio® C-Series Rat Cytokine Antibody Array C2. 

RayBiotech, Inc, GA, USA.) escolhidos para as análises da expressão de citocinas, 

quimiocinas e fatores de crescimento em tecidos de ratos, nos diferentes grupos 

experimentais realizados. 

 

 

3.7. Análise estatística 

 

Foram realizadas análises estatísticas entre o grupo controle normal (GN) e grupos 

experimentais, TLT padrão e TTT padrão (P e D), assim como entre os grupos 

experimentais TLT padrão e TTT padrão (P e D), em todas da datas cirúrgicas, com vistas 

à indicar possíveis diferenças significativas de intensidade de expressão entre os grupos 

nas respectivas categorias de proteínas estudadas, citocinas, quimiocinas e fatores de 

crescimento. O teste estatístico foi aplicado sobre os resultados numéricos do painel de 

quimioluminescência, no qual a membrana contendo as amostras apresenta o valor de 

intensidade de expressão de cada proteína através de marcações específicas em duplicata 

(n=2). Para tanto foi aplicado o teste não-paramétrico de Wilcoxon para amostras 

pareadas. Adotamos como nível de significância p ≤ 0,05. Estatística descritiva em caráter 

qualitativo foi utilizada para descrever e comparar os grupos com tubos fechados (TLT 

F-P, TLT F-D, TTT F-P e TTT F-D). 
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4. RESULTADOS 

 

4.1. Análise macroscópica 

  

Em ambos os grupos TLT e TTT, exceto nos grupos com tubo fechado (proximais e 

distais), todos os animais no tempo de 24 horas pós-cirurgia apresentaram crescimento de um fino 

cabo de regeneração oriundo do coto proximal que atingiu a porção distal. Todos os animais nos 

tempos de 96 horas e 8 dias apresentaram crescimento de um cabo de regeneração mais calibroso 

e bem desenvolvido, oriundo do coto proximal que atingiu a porção distal. Todos os animais dos 

grupos com tubo fechado apresentaram crescimento de cone de regeneração visível, tanto látero-

terminal quanto término-terminal. 

 

 

4.2. Análise de citocinas por quimioluminescência 

 

4.2.1. Nervo normal 

 

O nervo fibular comum do grupo normal (GN) apresentou expressão de todas as citocinas, 

quimiocinas e fatores de crescimento investigados no presente estudo (Tabela 4).  

 

 

4.2.2. Tubulização látero-terminal (TLT) 

 

Em 24 horas pós-cirurgia, o grupo TLT padrão apresentou expressão de todas as proteínas 

(citocinas, quimiocinas e fatores de crescimento) investigadas no presente estudo, com exceção 

do fator de crescimento CNTF, sendo mais evidente a expressão da citocina TNF-alpha, e das 

quimiocinas CINC-2alpha, LIX e MCP-1 (Tabela 5). 
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Tabela 4. Valores numéricos de intensidade de expressão no GN 

CITOCINA Intensidade de 

expressão 

QUIMIOCINA Intensidade de 

expressão 

FATOR DE 

CRESCIMENTO 

Intensidade de 

expressão 

IFN-gamma 0,05±0,03 CINC-1 0,07±0,05 Activin A 0,06±0,04 

IL1-alpha 0,08±0,06 CINC-2alpha 0,05±0,04 NGF-beta 0,10±0,07 

IL1-beta 0,05±0,03 LIX 0,08±0,06 CNTF 0,03±0,03 

IL-2 0,06±0,04 MCP-1 0,09±0,06 GM-CSF 0,07±0,04 

IL-4 0,06±0,04 MIP-3alpha 0,08±0,05 PDGF-AA 0,06±0,04 

IL-6 0,05±0,03   VEGF 0,06±0,03 

IL-10 0,05±0,03     

IL-13 

 

TNF-alpha 

0,04±0,02 

 

0,06±0,04 

 

    

Valores representados através de média e desvio padrão.  

GN = grupo normal 

                

Tabela 5. Valores numéricos de intensidade de expressão no grupo TLT padrão em 24 horas após a cirurgia 

CITOCINA Intensidade de 

expressão 

QUIMIOCINA Intensidade de 

expressão 

FATOR DE 

CRESCIMENTO 

Intensidade de 

expressão 

IFN-gamma 0,04±0,03 CINC-1 0,06±0,05 Activin A 0,04±0,03 

IL1-alpha 0,06±0,05 CINC-2alpha 0,08±0,07 NGF-beta 0,03±0,03 

IL1-beta 0,04±0,03 LIX 0,07±0,06 CNTF 0 

IL-2 0,06±0,05 MCP-1 0,08±0,07 GM-CSF 0,05±0,04 

IL-4 0,04±0,03 MIP-3alpha 0,04±0,04 PDGF-AA 0,04±0,03 

IL-6 0,03±0,02   VEGF 0,06±0,03 

IL-10 0,02±0,02     

IL-13 

 

TNF-alpha 

0,03±0,02 

 

0,07±0,06 

 

    

Valores representados através de média e desvio padrão. 

TLT = tubulização látero-terminal                        
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Em 96 horas pós-cirurgia, o grupo TLT padrão apresentou expressão de todas as proteínas 

identificáveis no teste, sendo mais evidente a expressão das citocinas IL1-alpha, IL1-beta, IL-4, 

IL-6, IL-10 e TNF-alpha, das quimiocinas CINC-1, CINC-2alpha, LIX e MCP-1, e dos fatores de 

crescimento Activin A, NGF-beta, CNTF, PDGF-AA e VEGF (Tabela 6). 

 

Tabela 6. Valores numéricos de intensidade de expressão no grupo TLT padrão 96 horas após a cirurgia 

CITOCINA Intensidade de 

expressão 

QUIMIOCINA Intensidade de 

expressão 

FATOR DE 

CRESCIMENTO 

Intensidade de 

expressão 

IFN-gamma 0,04±0,01 CINC-1 0,19±0,10 Activin A 0,19±0,09 

IL1-alpha 0,08±0,04 CINC-2alpha 0,18±0,09 NGF-beta 0,10±0,04 

IL1-beta 0,07±0,03 LIX 0,14±0,07 CNTF 0,15±0,05 

IL-2 0,06±0,03 MCP-1 0,09±0,04 GM-CSF 0,03±0,01 

IL-4 0,11±0,04 MIP-3alpha 0,06±0,02 PDGF-AA 0,08±0,03 

IL-6 0,24±0,08   VEGF 0,10±0,05 

IL-10 0,21±0,08     

IL-13 0,04±0,02     

TNF-alpha 0,09±0,04     

Valores representados através de média e desvio padrão.                        

TLT = tubulização látero-terminal                        

 

 

No tempo de 8 dias pós-cirurgia, o grupo TLT padrão apresentou expressão reduzida de todas 

as proteínas identificáveis no kit (com exceção da TNF-alpha que não mostrou expressão) – em 

comparação com os tempos anteriores – sendo ligeiramente superior a expressão da citocina IL-

10, e das quimiocinas LIX e MCP-1 (Tabela 7). 

A figura 10 mostra o comparativo visual da distribuição sequencial das médias de intensidade 

de expressão das citocinas, quimiocinas e fatores de crescimento entre os grupos GN e TLT em 

todos os tempos pós-operatórios. 
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Tabela 7. Valores numéricos de intensidade de expressão no grupo TLT padrão 8 dias após a cirurgia 

CITOCINA Intensidade de 

expressão 

QUIMIOCINA Intensidade de 

expressão 

FATOR DE 

CRESCIMENTO 

Intensidade de 

expressão 

IFN-gamma 0,02±0,14 CINC-1 0,02±0,19 Activin A 0,03±0,12 

IL1-alpha 0,04±0,48 CINC-2alpha 0,04±0,34 NGF-beta 0,01±0,20 

IL1-beta 0,02±0,22 LIX 0,05±0,26 CNTF 0,04±0,02 

IL-2 0,01±0,07 MCP-1 0,05±0,28 GM-CSF 0,04±0,10 

IL-4 0,02±0,16 MIP-3alpha 0,03±0,13 PDGF-AA 0,03±0,13 

IL-6 0,04±0,25   VEGF 0,02±0,15 

IL-10 0,05±0,08     

IL-13 0,03±0,10     

TNF-alpha 0     

Valores representados através de média e desvio padrão.                        

TLT = tubulização látero-terminal                        
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Resultados 

 

 

 

Figura 10. Distribuição sequencial das médias de intensidade de expressão das citocinas (A), quimiocinas (B) e fatores 

de crescimento (C) do grupo TLT padrão ao longo dos tempos de 24h, 96h e 8 dias, em comparação ao grupo normal. 

Dados numéricos das citocinas individualmente não foram submetidos à análise estatística. TLT = tubulização látero-

terminal. 
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4.2.3. Tubulização término-terminal (TTT) 

 

No tempo de 24 horas pós-cirurgia, o grupo TTT padrão (cone P) apresentou expressão de 

todas as proteínas identificáveis no teste, sendo mais evidente a expressão da quimiocina CINC-

2alpha. O grupo TTT padrão (cone D) não apresentou expressão das proteínas investigadas na 

referida data (Tabela 8). 

No tempo de 96 horas pós-cirurgia, o grupo TTT padrão P apresentou expressão de todas as 

proteínas identificáveis no teste, sendo mais evidente a expressão das citocinas IL1-alpha, IL1-

beta, IL-2, IL-4, IL-6, IL-10, IL-13 e TNF-alpha, e da quimiocina CINC-2alpha. O grupo TTT 

padrão D apresentou expressão mínima ou não apresentou expressão das proteínas investigadas 

na referida data (Tabela 9). 

No tempo de 8 dias pós-cirurgia, o grupo TTT padrão P apresentou expressão reduzida de 

todas as proteínas identificáveis no teste, sendo mais evidente a expressão do fator de crescimento 

CNTF. O grupo TTT padrão D apresentou expressão mínima ou não apresentou expressão das 

proteínas investigadas na referida data (Tabela 10). 

A figura 11 mostra o comparativo visual da distribuição sequencial das médias de intensidade 

de expressão das citocinas, quimiocinas e fatores de crescimento entre os grupos GN e TTT padrão 

P e D em todos os tempos pós-operatórios. 
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Tabela 8. Valores numéricos de intensidade de expressão nos grupos TTT padrão P e TTT padrão D em 24 horas após a cirurgia 

CITOCINA Intensidade de 

expressão 

QUIMIOCINA Intensidade de 

expressão 

FATOR DE 

CRESCIMENTO 

Intensidade de 

expressão 

IFN-gamma P 0,03±0,02│D 0 CINC-1 P 0,05±0,03│D 0 Activin A P 0,04±0,02│D 0 

IL1-alpha P 0,06±0,04│D 0 CINC-2alpha P 0,12±0,09│D 0 NGF-beta P 0,04±0,03│D 0 

IL1-beta P 0,03±0,02│D 0 LIX P 0,05±0,04│D 0 CNTF P 0,02±0,01│D 0 

IL-2 P 0,04±0,02│D 0 MCP-1 P 0,05±0,03│D 0 GM-CSF P 0,05±0,03│D 0 

IL-4 P 0,03±0,02│D 0 MIP-3alpha P 0,04±0,02│D 0 PDGF-AA P 0,03±0,02│D 0 

IL-6 P 0,02±0,01│D 0   VEGF P 0,04±0,02│D 0 

IL-10 P 0,02±0,01│D 0     

IL-13 P 0,02±0,01│D 0     

TNF-alpha P 0,05±0,04│D 0     

Valores representados através de média e desvio padrão.  

TTT = tubulização término-terminal. P = proximal, D = distal.                    
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Tabela 9. Valores numéricos de intensidade de expressão nos grupos TTT padrão P e TTT padrão D em 96 horas após a cirurgia 

CITOCINA Intensidade de expressão QUIMIOCINA Intensidade de expressão FATOR DE 

CRESCIMENTO 

Intensidade de 

expressão 

IFN-gamma P 0,05±0,03│D 0 CINC-1 P 0,05±0,03│D 0,01±0,03 Activin A P 0,04±0,02│D 0 

IL1-alpha P 0,09±0,06│D 0 CINC-2alpha P 0,12±0,09│D 0 NGF-beta P 0,04±0,03│D 0 

IL1-beta P 0,11±0,05│D 0 LIX P 0,05±0,04│D 0 CNTF P 0,02±0,01│D 0 

IL-2 P 0,08±0,05│D 0,01±0,00 MCP-1 P 0,05±0,03│D 0 GM-CSF P 0,05±0,03│D 0 

IL-4 P 0,12±0,06│D 0,02±0,01 MIP-3alpha P 0,04±0,02│D 0 PDGF-AA P 0,03±0,02│D 0 

IL-6 P 0,16±0,07│D 0,04±0,02   VEGF P 0,04±0,02│D 0 

IL-10 P 0,14±0,08│D 0,04±0,02     

IL-13 P 0,08±0,03│D 0,01±0,00     

TNF-alpha P 0,13±0,05│D 0,02±0,01     

Valores representados através de média e desvio padrão.  

TTT = tubulização término-terminal. P = proximal, D = distal. 
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Tabela 10. Valores numéricos de intensidade de expressão nos grupos TTT padrão P e TTT padrão D em 8 dias após a cirurgia 

CITOCINA Intensidade de expressão QUIMIOCINA Intensidade de expressão FATOR DE 

CRESCIMENTO 

Intensidade de 

expressão 

IFN-gamma P 0,02±0,04│D 0 CINC-1 P 0,03±0,06│D 0,01±0,03 Activin A P 0,02±0,03│D 0 

IL1-alpha P 0,04±0,08│D 0 CINC-2alpha P 0,02±0,03│D 0 NGF-beta P 0,02±0,02│D 0 

IL1-beta P 0,04±0,09│D 0 LIX P 0,03±0,05│D 0 CNTF P 0,09±0,21│D 0,01±0,00 

IL-2 P 0,06±0,25│D 0,03±0,07 MCP-1 P 0,03±0,04│D 0 GM-CSF P 0,03±0,06│D 0 

IL-4 P 0,01±0,00│D 0 MIP-3alpha P 0,02±0,02│D 0 PDGF-AA P 0,03±0,03│D 0 

IL-6 P 0,04±0,04│D 0   VEGF P 0,03±0,03│D 0,04±0,06 

IL-10 P 0,04±0,02│D 0,01±0,02     

IL-13 P 0,05±0,05│D 0,02±0,01     

TNF-alpha P 0,02±0,10│D 0     

Valores representados através de média e desvio padrão.  

TTT = tubulização término-terminal. P = proximal, D = distal. 
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Figura 11. Distribuição sequencial das médias de intensidade de expressão das citocinas (A e D), quimiocinas (B e E) e fatores de 

crescimento (C e F) dos grupos TTT padrão P (à esquerda) e TTT padrão D (à direita) ao longo dos tempos de 24h, 96h e 8 dias, em 

comparação ao grupo normal. Dados numéricos das citocinas individualmente não foram submetidos à análise estatística.  

TTT = tubulização término-terminal. P = proximal, D = distal. 
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4.2.4. Grupos fechados 

 

– PROXIMAIS 

 

O grupo TLT fechado na porção proximal (TLT F-P) apresentou expressão de todas as 

proteínas estudadas no tempo de 24 horas pós-cirurgia, sendo mais evidente a expressão das 

quimiocinas CINC-1, LIX, MCP-1, e dos fatores de crescimento NGF-beta e GM-CSF. Em 96 

horas pós-cirurgia houve expressão de todas as proteínas identificáveis no kit com exceção das 

citocinas IFN-gamma e IL1-alpha, das quimiocinas LIX e MCP-1 e dos fatores de crescimento 

Activin A, GM-CSF e VEGF (que não apresentaram expressão) sendo mais evidente a expressão 

da citocina IL-13 e do fator de crescimento CNTF. Em 8 dias, o grupo TLT F-P apresentou 

expressão mínima ou não apresentou expressão das proteínas investigadas (Tabela 11).  

O grupo TTT fechado na porção proximal (TTT F-P) apresentou expressão de todas as 

proteínas estudadas no tempo de 24 horas pós-cirurgia, sendo mais evidente a expressão das 

citocinas IL1-alpha, IL-2, IL-4, IL-6, IL-10 e TNF-alpha, de todas as quimiocinas e dos fatores de 

crescimento NGF-beta, GM-CSF, PDGF-AA e VEGF. Nos tempos de 96 horas e 8 dias o grupo 

TTT F-P apresentou expressão mínima ou não apresentou expressão das proteínas investigadas 

(Tabela 12). 

A figura 12 mostra o comparativo visual da distribuição sequencial das médias de intensidade 

de expressão das citocinas, quimiocinas e fatores de crescimento entre os grupos GN, TLT F-P e 

TTT F-P em todos os tempos pós-operatórios. 

 

– DISTAIS  

 

Em todos os tempos estudados, ambos os grupos fechados na porção distal, TLT F-D e TTT 

F-D, apresentaram expressão mínima ou não apresentaram expressão das proteínas investigadas. 

Devido aos dois referidos grupos serem tecnicamente iguais (rever Figura 4), os dados numéricos 

são os mesmos para ambos (Tabela 13). 

A figura 13 mostra o comparativo visual da distribuição sequencial das médias de intensidade 

de expressão das citocinas, quimiocinas e fatores de crescimento entre os grupos GN, TLT F-D e 

TTT F-D em todos os tempos pós-operatórios. 
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Tabela 11. Valores numéricos de intensidade de expressão no grupo TLT F-P em 24 horas, 96 horas e 8 dias 

 

CITOCINA 

 Intensidade 

de 

expressão 

  

QUIMIOCINA 

 Intensidade 

de 

expressão 

  

FATOR DE 

CRESCIMENTO 

 Intensidade 

de 

expressão 

 

 24h 96h 8d  24h 96h 8d  24h 96h 8d 

 

IFN-gamma 

 

0,04±0,02 

 

0 

 

0 

 

CINC-1 

 

0,07±0,04 

 

0,03±0,01 

 

0,01±0,01 

 

Activin A 

 

0,05±0,03 

 

0 

 

0 

IL1-alpha 0,06±0,04 0 0,01±0,02 CINC-2alpha 0,04±0,03 0,03±0,00 0,02±0,03 NGF-beta 0,09±0,05 0,01±0,00 0,01±0,01 

IL1-beta 0,04±0,03 0,01±0,00 0 LIX 0,09±0,04 0 0,01±0,01 CNTF 0,01±0,01 0,07±0,02 0,03±0,01 

IL-2 0,06±0,02 0,02±0,00 0 MCP-1 0,07±0,04 0 0 GM-CSF 0,07±0,04 0 0 

IL-4 0,05±0,02 0,03±0,01 0,01±0,01 MIP-3alpha 0,06±0,03 0,01±0,00 0 PDGF-AA 0,04±0,02 0,01±0,00 0,01±0,01 

IL-6 0,03±0,01 0,05±0,01 0,02±0,01     VEGF 0,06±0,04 0 0,01±0,00 

IL-10 0,01±0,01 0,06±0,01 0,03±0,04         

IL-13 0,03±0,02 0,12±0,15 0,01±0,00         

TNF-alpha 0,06±0,04 0,01±0,00 0,01±0,00         

Valores representados através de média e desvio padrão. 

TLT = tubulização látero-terminal. FP = fechado proximal. 
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Tabela 12. Valores numéricos de intensidade de expressão no grupo TTT F-P em 24 horas, 96 horas e 8 dias 

CITOCINA  Intensidade 

de 

expressão 

 QUIMIOCINA  Intensidade 

de 

expressão 

 FATOR DE 

CRESCIMENTO 

 Intensidade 

de  

expressão 

 

 24h 96h 8d  24h 96h 8d  24h 96h 8d 

 

IFN-gamma 

 

0,08±0,06 

 

0 

 

0 

 

CINC-1 

 

0,17±0,11 

 

0 

 

0 

 

Activin A 

 

0,08±0,06 

 

0 

 

0 

IL1-alpha 0,11±0,09 0 0 CINC-2alpha 0,12±0,08 0 0 NGF-beta 0,16±0,11 0 0 

IL1-beta 0,08±0,06 0 0 LIX 0,13±0,09 0 0 CNTF 0,08±0,04 0 0 

IL-2 0,12±0,08 0 0 MCP-1 0,12±0,09 0 0 GM-CSF 0,10±0,07 0 0 

IL-4 0,12±0,09 0 0 MIP-3alpha 0,10±0,08 0,01±0,01 0 PDGF-AA 0,10±0,06 0 0 

IL-6 0,10±0,06 0 0     VEGF 0,10±0,07 0,01±0,02 0 

IL-10 0,09±0,06 0 0         

IL-13 0,07±0,04 0,01±0,01 0,01±0,01         

TNF-alpha 0,10±0,09 0,02±0,01 0         

Valores representados através de média e desvio padrão. 

TTT = tubulização término-terminal. FP = fechado proximal. 
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Tabela 13. Valores numéricos de intensidade de expressão nos grupos com tubo fechado na porção distal, TLT F-D e TTT F-D em 24 horas, 96 horas e 8 dias 

CITOCINA  Intensidade 

de 

expressão 

 QUIMIOCINA  Intensidade 

de 

expressão 

 FATOR DE 

CRESCIMENTO 

 Intensidade 

de  

expressão 

 

 24h 96h 8d  24h 96h 8d  24h 96h 8d 

 

IFN-gamma 

 

0 

 

0 

 

0 

 

CINC-1 

 

0 

 

0 

 

0 

 

Activin A 

 

0 

 

0,01±0,01 

 

0,01±0,01 

IL1-alpha 0 0 0 CINC-2alpha 0 0,02±0,01 0,01±0,01 NGF-beta 0 0 0 

IL1-beta 0 0 0 LIX 0 0,03±0,02 0,01±0,03 CNTF 0,01±0,01 0,04±0,09 0 

IL-2 0 0 0 MCP-1 0 0 0 GM-CSF 0 0,01±0,00 0 

IL-4 0 0 0 MIP-3alpha 0 0 0 PDGF-AA 0 0 0 

IL-6 0 0,03±0,05 0,02±0,03     VEGF 0 0,04±0,04 0,03±0,03 

IL-10 0 0 0         

IL-13 0 0,04±0,01 0,03±0,01         

TNF-alpha 0 0 0         

Valores representados através de média e desvio padrão. 

TLT = tubulização látero-terminal. TTT = tubulização término-terminal. FD = fechado distal. 

 

 



69 
  

 

Resultados 

  
 

  
 

  
 

Figura 12. Distribuição sequencial das médias de intensidade de expressão das citocinas (A, D), quimiocinas (B, E) e fatores de 

crescimento (C, F) dos grupos fechados na porção proximal, TLT F-P (A, B, C) e TTT F-P (D, E, F) ao longo dos tempos de 24h, 96h e 

8 dias, em comparação ao grupo normal. Dados numéricos das citocinas individualmente não foram submetidos à análise estatística.  

TLT = tubulização látero-terminal. TTT = tubulização término-terminal. FP = fechado proximal. 
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Figura 13. Distribuição sequencial das médias de intensidade de expressão das citocinas (A), quimiocinas (B) e fatores de crescimento 

(C) dos grupos fechados na porção distal, TLT F-D e TTT F-D ao longo dos tempos de 24h, 96h e 8 dias, em comparação ao grupo 

normal. Dados numéricos das citocinas individualmente não foram submetidos à análise estatística.  

TLT = tubulização látero-terminal. TTT = tubulização término-terminal. F-D = fechado distal. 
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4.3. Expressão sequencial entre grupos 

 

4.3.1. Citocinas 

 

Ao comparar a expressão média do conjunto de citocinas do GN em relação ao 

conjunto de citocinas dos grupos TLT padrão, TTT padrão P e TTT padrão D, o GN 

apresentou valores superiores estatisticamente significativos aos grupos TLT em 24h e 8 

dias, TTT padrão P em 24h e 8 dias, e TTT padrão D em 24h, 96h e 8 dias, com p value 

variando de 0,02 a 0,008. Exceto o grupo TTT padrão P em 96h que apresentou valor 

estatisticamente superior ao GN (p=0,01).  

A expressão média do conjunto de citocinas do TLT padrão em comparação ao 

conjunto de citocinas dos grupos TTT padrão P e TTT padrão D, teve valor 

significativamente superior a ambos os grupos TTT no tempo de 24h, e ao TTT padrão 

D em 96h, com p value variando de 0,04 a 0,008 (Figura 14). 
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Figura 14. Expressão sequencial do conjunto de citocinas entre os grupos normal (GN), tubulização 

látero-terminal (TLT padrão), tubulização término-terminal coto proximal (TTT padrão P) e 

tubulização término-terminal coto distal (TTT padrão D) nos tempos de 24 horas, 96 horas e 8 dias 

pós-cirurgia. Valores representados através de média e desvio padrão. Asterisco azul = representa 

valor significativamente superior do GN em relação aos respectivos experimentais. Asterisco 

vermelho = representa valor significativamente superior de grupo experimental em relação ao GN. 

Triângulo verde = representa valor significativamente superior do grupo TLT em relação aos TTTs. 
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Resultados 

4.3.2. Quimiocinas 

 

Ao comparar a expressão média do conjunto de quimiocinas do GN ao conjunto 

de quimiocinas dos grupos TLT padrão, TTT padrão P e TTT padrão D, o GN apresentou 

valores superiores estatisticamente significativos aos grupos: TLT em 8 dias, TTT padrão 

P em 8 dias, e TTT padrão D em 24h, 96h e 8 dias, com p=0,04. Exceto o grupo TTT 

padrão P em 96h que apresentou valor estatisticamente superior ao GN (p=0,04). 

Entre os grupos TLT e TTT padrão D, em todos os tempos, o grupo TLT 

apresentou valores superiores estatisticamente significativos, com p=0,04. Os demais 

grupos não apresentaram valores com diferença significativa (Figura 15). 
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Figura 15. Expressão sequencial do conjunto de quimiocinas entre os grupos normal (GN), 

tubulização látero-terminal (TLT padrão), tubulização término-terminal coto proximal (TTT padrão 

P) e tubulização término-terminal coto distal (TTT padrão D) nos tempos de 24 horas, 96 horas e 8 

dias pós-cirurgia. Valores representados através de média e desvio padrão. Asterisco azul = 

representa valor significativamente superior do GN em relação aos respectivos experimentais. 

Asterisco vermelho = representa valor significativamente superior de grupo experimental em relação 

ao GN. Triângulo verde = representa valor significativamente superior do grupo TLT em relação 

aos TTTs. 
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Resultados 

4.3.3. Fatores de crescimento 

 

Ao comparar a expressão média do conjunto de fatores de crescimento do GN ao 

conjunto de fatores de crescimento dos grupos TLT padrão, TTT padrão P e TTT 

padrão D, o GN apresentou valores superiores estatisticamente significativos aos grupos 

TLT em 24h e 8 dias, TTT padrão P em 24h, e TTT padrão D em 24h, 96h e 8 dias, com 

p value variando de 0,03 a 0,05. 

Entre os grupos TLT e TTT padrão D, nos tempos de 24h e 96h, o grupo TLT 

apresentou valores superiores estatisticamente significativos ao grupo TTT padrão D, 

com p=0,03. Os demais grupos não apresentaram valores com diferença significativa 

(Figura 16). 
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Figura 16. Expressão sequencial do conjunto de fatores de crescimento entre os grupos normal 

(GN), tubulização látero-terminal (TLT padrão), tubulização término-terminal coto proximal (TTT 

padrão P) e tubulização término-terminal coto distal (TTT padrão D) nos tempos de 24 horas, 96 

horas e 8 dias pós-cirurgia. Valores representados através de média e desvio padrão. Asterisco azul 

= representa valor significativamente superior do GN em relação aos respectivos experimentais. 

Triângulo verde = representa valor significativamente superior do grupo TLT em relação aos TTTs. 
 

* 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. DISCUSSÃO 



75 
 

 

Discussão 

5. DISCUSSÃO 

 

Após lesão de nervo, para que haja uma regeneração tissular bem-sucedida, o 

controle da resposta inflamatória no microambiente regenerativo tem se mostrado como 

sendo um fator primordial para se obter resultados satisfatórios. Resposta essa que inclui 

evento celulares, mas principalmente moleculares. Estudos sequenciais destes eventos 

moleculares que ocorrem no processo de crescimento de nervo ainda são escassos. O 

presente estudo investigou se há diferença no perfil molecular da resposta imune no 

processo de regeneração de nervo entre duas técnicas microcirúrgicas de reparo: a 

tubulização látero-terminal (TLT) e a tubulização término-terminal (TTT). Como o grupo 

TTT padrão D apresentou expressão mínima ou não apresentou expressão dos 

componentes moleculares analisados, iremos nos referir às comparações com foco entre 

os grupos TLT padrão e TTT padrão P. 

Foi visto que o perfil molecular difere entre as duas técnicas, principalmente no 

que se diz respeito à primeira fase da DW. No grupo TLT, houve maior número de 

elementos expressos nas primeiras 24h em comparação ao grupo TTT. Isso possivelmente 

se deve, inicialmente, ao fato de que, por acoplarmos o tubo de silicone ao nervo tibial 

sem a realização de nenhuma janela epi-perineural, ou seja, sem haver lesão no nervo 

doador, os brotamentos axonais do grupo látero-terminal devem conseguir transpor as 

barreiras conjuntivas do nervo (epineuro e perineuro), para então iniciar seu crescimento 

e atingir o coto distal. Dado que corrobora com esse processo é a expressão da enzima 

MMP-8 que mostrou-se superior no grupo TLT em comparação ao TTT (dados não 

detalhados no estudo). Por estarem principalmente envolvidas na degradação dos 

componentes da MEC, as MMPs foram abordadas em estudos prévios que indicaram 

aumento de sua expressão em lesões de nervo após esmagamento (LA FLEUR et al., 

1996; KHERIF et al., 1998; SHUBAYEV, MYERS, 2000), axotomia (KHERIF et al., 

1998; SIEBERT et al., 2001; HUGHES et al., 2002) além de estudo in vitro 

(FERGUSON, MUIR, 2000). Dentre as proteínas identificáveis no teste comercial 

utilizado no presente estudo, há a presença de uma das representantes das 

metaloproteinases de matriz, a MMP-8, que mostrou-se efetivamente expressa tanto na 

técnica látero-terminal quanto na término-terminal, sendo maior sua expressão na TLT. 

A MMP-8, também conhecida como colagenase de neutrófilos, é uma enzima capaz de 

degradar colágenos fibrilares mais resistentes à proteólise (WHITTAKER et al., 1999). 

Podemos sugerir então que a maior intensidade de expressão da MMP-8 vista no grupo 



76 
 

 

Discussão 

TLT (em comparação com o TTT padrão P) se deva à necessidade de ação das 

metaloproteinases de abrirem caminho para que os neuritos em profusão a partir da lateral 

do nervo doador intacto transpassem as membranas conjuntivas do nervo e atinjam o coto 

distal do nervo seccionado, sendo que no presente estudo não realizamos janelas epi-

perineurais, e além de que, estudos anteriores abordaram sobre a necessidade de absorção 

dessas barreiras para que ocorra o brotamento axonal colateral (ZHANG, FISCHER, 

2002; LYKISSAS et al., 2007). 

Na presente tese, investigamos os elementos moleculares presentes apenas no 

blastema de regeneração formado nos cotos proximal e distal do nervo fibular (quando 

TTT), e lateralmente no tibial (quando TLT). Entretanto, há a possibilidade de vários dos 

elementos estudados estarem presentes também no fluido extracorpóreo presente no 

interior do tubo de silicone, e não apenas nos cotos. Segundo a literatura, após ruptura 

total de um nervo e introdução dos cotos proximal e distal em tubos de silicone, um 

líquido amarelo claro se acumula a partir das extremidades e em poucas horas o tubo é 

preenchido por inteiro (LONGO et al., 1983a; WILLIAMS, VARON, 1985). Esse fluido, 

secretado pelos cotos proximal e distal, que é composto por soro sanguíneo e fluidos intra 

e extracelulares, embebe e une as extremidades do nervo seccionado (LONGO et al., 

1983b; WILLIAMS et al., 1983). Com intuito de promover a regeneração do nervo, 

fatores difusíveis são sintetizados e liberados pelo coto distal, assim como fatores 

neurotróficos liberados por células não neurais presentes no sítio da lesão. Essa gama de 

fatores de crescimento acumulados no líquido presente dentro do tubo auxilia e induz o 

processo regenerativo (LONGO et al., 1983a,b; FIELDS et al., 1989). Esse fluido 

extracelular atua então como um meio funcional que ampara os componentes celulares e 

a profusão axonal dentro do sistema fechado do conduto tubular (LI et al., 2016). 

Trabalho recente analisou o fluido contido no interior de tubos de silicone com intuito de 

investigar a presença e influência de integrantes do sistema complemento na regeneração 

de nervo. Os resultados indicaram que os elementos contidos no fluido influenciaram no 

microambiente regenerativo (LI et al., 2016). Essa análise, do fluido corporal secretado 

e contido no interior do tubo, poderia alterar os resultados referentes ao padrão molecular 

aqui discutidos. Estudos posteriores do fluido podem vir a ser realizados para 

complementar nossos achados, uma vez que os fluidos referentes aos grupos realizados 

foram previamente armazenados para análises futuras.  
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5.1. Grupos fechados 

 

Todos os grupos com tubo fechado na porção distal (TLT F-D e TTT F-D) 

apresentaram expressão mínima ou mesmo não apresentaram expressão de nenhum dos 

elementos identificáveis no teste. Em relação aos grupos distais fechados, esse resultado, 

ao menos em partes, já era esperado, pois a princípio o conduto fechado na porção distal 

de um nervo seccionado transforma o grupo em um controle negativo ou desnervado, que 

pode ser obtido, como já realizado em trabalhos anteriores com técnicas similares, através 

da oclusão da porção distal, evitando a reinervação através de sua sutura na musculatura 

(NOAH et al., 1997; MATSUMOTO et al., 1999; JABERI et al., 2003; AKEDA et al., 

2006; VITERBO et al., 2017), em si mesmo (ZHAO, Z CHEN, T CHEN, 1997), na pele 

(ZHAO, Z CHEN, T CHEN, 1997; ZHANG et al., 2006) ou confinado em materiais 

diversos (GOHEEN-ROBILLARD et al., 2002; ZUIJDENDORP et al., 2010). 

Ao comparar os grupos fechados na porção proximal (TLT F-P e TTT F-P) em 

24h pós-cirurgia, o grupo TLT F-P apresentou expressão similar ou inferior ao grupo 

normal, enquanto que, inversamente no grupo TTT F-P, houve evidente aumento da 

expressão de todos os elementos estudados (citocinas, quimiocinas e fatores de 

crescimento). Nos tempos de 96h e 8 dias, ambos os grupos apresentaram diminuição da 

intensidade de expressão de todos os fatores estudados, retornando a níveis basais ou 

inferiores. O presente estudo põe em evidência a hipótese de que, no tempo de 24h, não 

houve expressão no grupo TLT F-P por não haver lesão no nervo doador, assim como 

por não haver estímulo neurotrópico proveniente da sinalização de um coto distal 

lesionado. Já o grupo TTT F-P em 24h apresentou elevada expressão devido à 

descontinuidade do nervo estimulando reações regenerativas no coto proximal. 

Adicionalmente, a queda da expressão nos tempos experimentais subsequentes em ambos 

os grupos, dá-se devido aos cotos proximais de ambos os grupos TLT F-P e TTT F-P 

estarem oclusos e confinados no interior do tubo de silicone selado. Esses resultados 

reforçam que, após secção de nervo, o coto proximal é dependente do estímulo de fatores 

neurotrópicos liberados pelo coto distal, para dar sequência aos processos degenerativo 

e regenerativo (SECKEL et al., 1986; LUNDBORG et al., 1994; PFISTER et al., 2007). 
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5.2. Citocinas 

 

Dentre as citocinas estudadas a que apresentou expressão aumentada no tempo de 

24h foi apenas o TNF-α no grupo TLT. Segundo a literatura, embora possua meia-vida 

curta, o TNF-α é considerado um dos mais potentes mediadores inflamatórios após 

infecções, traumas ou procedimentos cirúrgicos (CURFS, MEIS, HOOGKAMP-

KORSTANJE, 1997), e nas primeiras horas após lesão de nervos periféricos, a expressão 

de TNF-α é aumentada (GEORGE, BUEHL, SOMMER, 2004; SHAMASH et al., 2002). 

Em nosso estudo o TNF-α não mostrou expressão aumentada no grupo TTT dentro de 

24h pós-cirurgia, sendo uma possível explicação que, no grupo TTT, devido sua meia-

vida curta a expressão do TNF-α ainda viria a apresentar seu pico nos tempos 

subsequentes ao sacrifício de 24 horas. Em comparação aos níveis normais, nenhuma 

citocina apresentou expressão elevada no grupo TTT, mantendo-se expressas com 

intensidade similar ou inferior aos níveis basais.  

O tempo de 96 horas pós cirurgia foi o tempo que apresentou maior número e 

intensidade de expressão dos elementos estudados em ambos os grupos TLT e TTT 

padrão P, indicando intensa atividade do processo degenerativo nessa fase. Em 96h, o 

grupo TLT apresentou maior quantidade de representantes das quimiocinas e fatores de 

crescimento, e menos citocinas do que o grupo TTT padrão P. A explicação possível dá 

continuidade ao raciocínio inicial, de que o grupo TLT exerça ação mais intensa no 

processo degenerativo, com maior ativação de células e moléculas, com intuito de romper 

as barreiras tissulares do nervo doador, inicialmente ao processo de brotamento axonal. 

No grupo TTT em 96h, houve aumento da expressão de todas as citocinas estudadas, com 

exceção da IFN-γ. A intensidade de expressão das citocinas IL-6 e IL-10 no grupo TLT 

foi superior à expressa no grupo TTT. Apesar de sua classificação originalmente 

inflamatória, a IL-6 é capaz de promover a proliferação de neuritos em gânglios da raiz 

dorsal (CAO et al., 2006) e contribuir ativamente na regeneração axonal (HIROTA et al., 

1996). Esses dados podem elucidar novamente o quadro de intensa ação celular e 

molecular necessárias na TLT, devido à transposição das barreiras, e não tão intensas na 

TTT, na qual a completa ruptura dos tecidos nervosos não requer maiores esforços para 

limpeza de detritos da lesão. A maior expressão da IL-10 na TLT em comparação a TTT, 

pode ser explicada pela presença ou não da citocina IL-13, a qual não teve aumento de 

expressão na TLT enquanto apresentou expressão elevada na TTT. Segundo a literatura, 

a ação da IL-10 pode ser comprometida pela ação de outras citocinas, como IL-4, IL-13 
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e IFN-γ, além de sua própria autorregulação (LIN, CALVANO, LOWRY, 2000; 

ZHANG, AN, 2007; RAEBURN et al., 2002). Sendo assim, possivelmente devido à não 

influência da IL-13 no grupo TLT, a IL-10 teve seus níveis elevados. Além disso, por ser 

classificada como citocina anti-inflamatória, a IL-10 atua inibindo e controlando a ação 

de citocinas pró-inflamatórias, principalmente TNF-α e IL-1 (LIN, CALVANO, 

LOWRY, 2000; ZHANG, AN, 2007; RAEBURN et al., 2002). Esse dado corrobora com 

nossos achados, nos quais a expressão das citocinas IL-1α, IL-1β e TNF-α encontram-se 

menos expressas no grupo TLT, que apresentou maior expressão de IL-10, em 

comparação com as mesmas citocinas expressas no TTT. 

Aos 8 dias pós-cirurgia, houve evidente redução da expressão das citocinas em 

ambos os grupos, TLT e TTT. Partindo dos valores numéricos de intensidade de 

expressão, podemos sugerir que a expressão das citocinas no tempo de 8 dias retornaram 

aos valores basais, com valores similares ou iguais aos do GN, ou mesmo inferiores. Na 

fase final da DW, os macrófagos passam a liberar citocinas anti-inflamatórias após 

migrarem para um fenótipo anti-inflamatório conhecido como M2. Esses macrófagos, 

agora M2, assumem papel citoprotetor, promovendo angiogênese, proteção das células 

circundantes e cicatrização tecidual (SICA et al., 2006; CHEN, PIAO, BONALDO, 2015; 

SIDDIQUI, LIVELY, SCHLICHTER, 2016). A secreção de IL-10 só aumenta 

significativamente no momento em que macrófagos hematógenos recrutados atingem o 

fragmento distal do nervo lesionado, atingindo seu pico de expressão por volta do 7° dia 

pós-lesão (BE'ERI et al., 1998; ROTSHENKER, 2011). Após essa data, a citocina IL-10 

apresenta-se em quantidade aumentada enquanto, simultaneamente, a ação pró-

inflamatória de outras moléculas é reduzida. Consequentemente, a ação de células de 

Schwann e macrófagos ativados são diminutos, sinalizando assim o final do processo 

inflamatório em resposta à lesão (BE'ERI et al., 1998; MIRSKI et al., 2003). Segundo 

estudo prévio, ao longo dos primeiros sete dias após lesão, no coto distal do nervo 

seccionado, os macrófagos recrutados tornam-se mais numerosos, a expressão de TNF-α 

e IL-1β diminui e inversamente, é aumentada a expressão da IL-10 (GOLZ, et al., 2006). 

Na presente investigação, no tempo de 8 dias, identificamos que houve evidente redução 

da expressão de moléculas sinalizadoras pró-inflamatórias, contudo, inversão do perfil 

molecular, com aumento de proteínas anti-inflamatórias, não foi visualizada. A pequena 

expressão de IL-10 no tempo de 8 dias, no presente estudo, pode ser devido a sua meia-

vida limitada, de alguns poucos minutos à algumas horas (ROTSHENKER, 2011), ou 

mesmo que, o processo regenerativo referente as técnicas microcirúrgicas aqui 
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empregadas, inicie-se em tempo superior à 8 dias pós-lesão. Nossos resultados podem 

sugerir então, que análises realizadas em tempos posteriores a 8 dias pós-lesão indicaria 

o final do processo inflamatório e início do processo regenerativo, com uma provável 

inversão do perfil molecular, de pró-inflamatório para anti-inflamatório. Análises 

complementares são necessárias e demandarão estudos futuros voltados para enriquecer 

o entendimento dos mecanismos de ação moleculares envolvidos na regeneração do nervo 

periférico. 

 

 

5.3. Quimiocinas 

 

As quimiocinas são citocinas com propriedade quimiotáticas, sendo capazes de 

atuar em células distantes do local no qual foram produzidas ou encontram-se presentes, 

recrutando à distância populações distintas de células inflamatórias para atuarem nos 

sítios de inflamação (GUERREIRO, SANTOS-COSTA, AZEVEDO-PEREIRA, 2011, 

OLIVEIRA et al., 2011). 

No tempo de 24 horas pós-lesão de nervo, as quimiocinas mais evidentemente 

expressas no grupo TLT foram a CINC-2α, LIX e MCP-1, enquanto na TTT houve 

aumento de expressão apenas da CINC-2α, contudo, expressão essa maior do que no 

grupo TLT. As quimiocinas CINC-2α e LIX atuam principalmente no recrutamento de 

neutrófilos, enquanto a MCP-1 está associada à ativação e resposta de monócitos 

(KOLTSOVA, LEY, 2010; ALZOGHAIBI, ZUBAIDI, 2014). Podemos inferir então, 

que a menor expressão de CINC-2α no grupo TLT, em comparação ao TTT, deva ao fato 

de que os outros elementos expressos atuem com funções similares e conjuntamente no 

recrutamento de neutrófilos e monócitos. Além disso, o maior número de quimiocinas 

mais evidentemente expressas no grupo TLT (CINC-2α, LIX e MCP-1), em comparação 

ao TTT (CINC-2α), nas quais a principal função é atrair células fagocíticas para o sítio 

da lesão, deve ocorrer devido a necessidade de que haja fagocitose intensa das camadas 

conjuntivas do nervo doador intacto, fato abordado anteriormente. Entretanto, em relação 

ao GN, a expressão das quimiocinas LIX e MCP-1 foi similar a expressão no grupo 

normal, indicando que nas 24h elas ainda se mantêm em níveis basais. 

Também nos chama a atenção que no grupo TLT no tempo de 96h, houve 

expressão elevada de quatro das cinco quimiocinas estudadas (CINC-1, CINC-2α, LIX e 

MCP-1), enquanto no TTT manteve-se evidente a expressão apenas da CINC-2α, com 
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mesma intensidade vista em 24h. As quimiocinas CINC-1, CINC-2α e LIX já se 

encontravam presentes no grupo TLT em 24h. Em 96h houve um aumento da expressão 

das referidas quimiocinas, sugerindo que após 3 dias as células que sintetizavam essas 

proteínas tornaram-se mais numerosas. 

A quimiocina MCP-1 tem relação ao recrutamento de macrófagos com importante 

atuação após lesão de nervo, apresentando pico de expressão de seu mRNA já no primeiro 

dia após lesão (SIEBERT et al., 2000; SUBANG, RICHARDSON, 2001; PERRIN et al. 

2005). No presente estudo, o grupo TLT apresentou aumento da expressão de MCP-1 nos 

tempos de 24h e 96h, entretanto, em níveis similares referentes à MCP-1 no GN. Após 

lesão de nervo, a ativação do perfil fagocítico das células de Schwann as leva a aumentar 

a expressão de citocinas que promovem a infiltração de macrófagos e a regeneração 

axonal, como o TNF-α, óxido nítrico sintase induzível (iNOS), IL-1α/β, assim como a 

MCP-1 (LEE et al. 2009). Sendo assim, podemos inferir que o não aumento da expressão 

de MCP-1 nos grupos TLT e TTT, seja devido a uma ação compensatória de outras 

moléculas que estejam desempenhando mesma função, como o TNF-α que apresentou 

sua expressão elevada em ambos os grupos. 

Inicialmente à lesão, com intuito de retomar a homeostase do tecido nervoso, 

citocinas e quimiocinas apresentam expressão rapidamente aumentada após lesão ou 

infecção (FREGNAN et al., 2012). A primeira fase da DW está principalmente associada 

à destruição de detritos de mielina e recrutamento de macrófagos hematógenos, sendo a 

segunda fase caracterizada pela expressão de citocinas e quimiocinas ligadas a resposta 

inflamatória local e ativação de células do sistema imune (TASKINEN, RÖYTTÄ, 2000; 

SHAMASH, REICHERT, ROTSHENKER, 2002). Dentro de uma semana pós-lesão são 

produzidas moléculas inibidoras de mediadores pró-inflamatórios (ex. IL-1α/β, TNF-α, 

IL-6, GM-CSF) (SAADA, REICHERT, ROTSHENKER, 1996; BE’ERI et al., 1998), 

enquanto que, invertidamente, aumentam os níveis de expressão de citocinas anti-

inflamatórias (MIRSKI et al., 2003). Sendo assim, na fase final da DW, os numerosos 

macrófagos presentes no sítio da lesão passam a liberar citocinas anti-inflamatórias após 

migrarem de seu fenótipo clássico pró-inflamatório para um fenótipo anti-inflamatório 

conhecido como M2. Esses macrófagos, agora M2, assumem papel citoprotetor, 

promovendo angiogênese, proteção das células circundantes e cicatrização tecidual 

(SICA et al., 2006; CHEN, PIAO, BONALDO, 2015; SIDDIQUI, LIVELY, 

SCHLICHTER, 2016). Até o momento sabe-se que o mecanismo que induz essa transição 

fenotípica dos macrófagos de um estágio pró-inflamatório (M1) para anti-inflamatório 
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(M2) é devido a ação de determinantes moleculares que atuam através de uma gama de 

sinalizações moleculares, fatores de transcrição, reguladores pós-transcricionais e 

mecanismos epigenéticos (SICA, MANTOVANI, 2012). Deste modo, a finalização da 

resposta inflamatória (com a redução das moléculas sinalizadoras pró-inflamatórias) e a 

eliminação das células fagocitárias na porção distal do nervo lesionado também são 

requisitos críticos para o sucesso da regeneração (FENRICH, GORDON, 2004). 

No presente estudo, em 8 dias pós-cirurgia, todas as quimiocinas de ambos os 

grupos sofreram diminuição de sua expressão, voltando à níveis basais, similares ou 

inferiores ao GN, o que nos permite inferir que ambos os grupos TLT e TTT 

encontravam-se no início do processo regenerativo, corroborando nossos dados com a 

literatura vigente. Entretanto, confirmação desta hipótese seria possível apenas com 

análises complementares da identificação da população celular presente no tempo de 8 

dias, possivelmente através da marcação e identificação de macrófagos M2 no sítio da 

lesão (CHEN, PIAO, BONALDO, 2015; JABLONSKI et al., 2015). 

 

 

5.4. Fatores de crescimento 

 

Com a capacidade de interferir diretamente na sobrevivência e diferenciação de 

populações neuronais diversas, os fatores neutróficos, ou fatores de crescimento, têm sido 

extensivamente estudados com base em seus efeitos sobre o crescimento axonal e a 

sobrevivência neuronal (CHAN et al., 2001; BOYD, GORDON, 2003; BOSSE, 2012). 

Quando empregada com intuito de reparar um nervo lesionado, a tubulização 

oferece um local fechado no qual fatores neurotróficos, sintetizados pelo próprio nervo 

ou células do sistema imune adjacentes, se acumulam estimulando e facilitando o 

crescimento axonal (SCHMIDT, LEACH, 2003; BATTISTON et al., 2005). No presente 

estudo analisamos também os fatores de crescimento presentes após a realização das 

técnicas TLT e TTT. 

No tempo de 24h após secção de nervo, nenhum dos grupos apresentou aumento 

da expressão de nenhum dos fatores de crescimento estudados. Em 96h, o grupo TLT 

apresentou aumento evidente da expressão de Activin A, NFG-β, CNTF, PDGF-AA e 

VEGF, enquanto o grupo TTT apresentou níveis abaixo do basal para todos os fatores. 

Em 8 dias pós-lesão, no grupo TLT, houve redução da expressão de todos os fatores de 

crescimento para níveis inferiores aos basais, enquanto no grupo TTT, todos os fatores de 
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crescimento também apresentaram níveis inferiores aos basais e apenas o CNTF 

apresentou expressão aumentada. 

Foi demonstrado que a Activin A, membro da superfamília do TGF- β, é expressa 

por neurônios e tem como papel principal a indução da proliferação de células 

progenitoras neurais, neurogênese e potente ação anti-inflamatória (ABDIPRANOTO-

COWLEY et al., 2009; LI, GU, YI, 2017). Adicionalmente, foi demonstrado que a 

Activin A, além de sua ação primária na derme, possui mecanismo neuroprotetor por 

promover sobrevivência neuronal após lesão aguda cerebral, como acidente vascular 

cerebral ou traumatismo craniano (WANKELL et al., 2003). Foi abordado também que 

os níveis de expressão de Activin A produzidos por queratinócitos e fibroblastos 

aumentam quando na presença das citocinas pró-inflamatórias IL-1β e TNF-α (HUBNER, 

WERNER, 1996). Em nosso estudo, no grupo TLT, houve aumento expressão de Activin 

A juntamente ao aumento das citocinas IL-1β e TNF-α, indicando que nossos resultados 

condizem com o mecanismo descrito na literatura. 

O NGF é a neurotrofina mais amplamente pesquisada por apresentar papel 

fundamental na regeneração de nervos periféricos (SUN et al., 2009). Estudo utilizando 

o NGF com intuito de otimizar a regeneração de nervo mostrou que, se liberado de modo 

controlado dentro de conduto tubular, o NGF apresenta capacidade de promover a 

regeneração de nervo dentro de 6 semanas, e que essa regeneração, relacionada ao NGF, 

é dose-dependente (LEE et al., 2003). Segundo estudos prévios, o NGF apresenta um 

padrão de expressão bifásico, no qual há uma primeira fase em que há aumento de 

expressão entre 12h a 48h após lesão, seguida por uma queda nos níveis, e uma fase 

posterior, compreendida entre 36h a 3 semanas, na qual há uma nova elevação dos níveis 

de expressão que atingem valores 5 vezes maiores que os basais (HEUMANN et al., 1987; 

MEYER et al., 1992; BOYD, GORDON, 2003). Esses dados se associam aos nossos 

achados referentes ao aumento da expressão do NGF com subsequente queda. 

O CNTF apresenta uma queda nas primeiras 24h após lesão de nervo e após uma 

semana os níveis estão 5 vezes abaixo. É visto um aumento da expressão em 4 semanas, 

porém os níveis continuam baixos (ITO et al., 1998). Estudos que realizaram 

esmagamento e secção de nervo mostraram que após esmagamento os níveis de expressão 

de mRNA do CNTF inicialmente diminuíram e retornaram ao padrão basal ao longo do 

processo regenerativo. Já após secção de nervo, os níveis de expressão permaneceram 

baixos, indicando que a relação axônio-célula de Schwann é crítica para promover a 

expressão do CNTF (FRIEDMAN et al., 1992; SENDTNER, STÖCKLI, THOENEN, 
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1992). Na presente tese identificamos o padrão inicial de expressão diminuída ao qual se 

refere a literatura, mas ao final dos nossos experimentos ainda identificamos valores 

aumentados de CNTF, possivelmente devido aos grupos estudados não terem ainda 

alcançado a fase regenerativa subsequente. 

As plaquetas são capazes de liberar diversos fatores de crescimento, como os três 

isômeros do fator de crescimento plaquetário (PDGF αα, ββ e αβ), o VEGF e o TGF-β 

(SEBBEN, LICHTENFELS, BRAGA DA SILVA, 2011). O PDGF tem sido referido por 

estimular a mitogênese e quimiotaxia de fibroblastos, células musculares, neutrófilos e 

macrófagos, inclusive por estimular macrófagos a secretarem outros importantes fatores 

de crescimento que atuam no processo de cicatrização (SHAH, KEPPLER, 

RUTKOWSKI, 2014). Além disso, foi mostrado que ele também é responsável por 

estimular a produção de componentes da matriz extracelular como colágeno, fibronectina, 

proteoglicanos e ácido hialurônico (SHIMOKADO et al., 1985). Estudo recente analisou 

o efeito da administração local do PDGF no reparo de nervo por meio de tubos de silicone. 

No grupo em que o PDGF foi inserido dentro do tubo, houve aumento significativo do 

crescimento axonal além de melhor recuperação funcional, em comparação ao grupo com 

tubo vazio (GOLZADEH, MOHAMMADI, 2016). Em nosso estudo identificamos 

aumento do PDGF-AA apenas no grupo TLT, podendo indicar que, de acordo com suas 

funções abordadas nos trechos acima apresentados, que esse aumento se deva ao aumento 

da intensidade do evento degenerativo necessário na técnica látero-terminal. 

O VEGF exerce importantes funções na angiogênese, vasculogênese, assim como 

na proliferação, migração, e sobrevivência de células endoteliais (SEBBEN et al., 2011). 

Além de sua atuação primária no tecido vascular, o VEGF atua também no processo de 

regeneração de nervos, devido a relação intrínseca entre vasos sanguíneos e células 

nervosas. Quando adicionado à condutos tubulares, o VEGF aumenta o desenvolvimento 

dos vasos ao longo da regeneração, indicando haver uma interdependência entre os dois 

processos (HOBSON, GREEN, TERENGHI, 2000). Além disso, estudos indicam que em 

células neuronais o VEGF tem efeito neuroprotetor, neurotrófico, estimulando a 

proliferação e sobrevivência celular, tanto in vitro como in vivo (ZACHARY, 2005). 

Segundo a literatura, após lesão de nervo o VEGF tem sua expressão aumentada com pico 

em 72h (TANG et al., 2009). Em relação aos eventos regenerativos, estudos prévios 

investigaram os efeitos do VEGF na regeneração de nervo em ratos in vivo. Foram 

utilizados enxertos pré-tratados com VEGF, NGF ou laminina. Resultados mostraram que 

os enxertos pré-tratados com VEGF induziram o crescimento de células de Schwann e de 



85 
 

 

Discussão 

vasos sanguíneos, mas não de axônios, indicando que o VEGF contribui na regeneração 

através do suporte e estímulo às células de Schwann e neovascularização (SONDELL, 

LUNDBORG, KANJE, 1999). Em estudo experimental de regeneração de nervo, a 

aplicação de VEGF dentro de condutos tubulares demonstrou efeito positivo sobre o 

suprimento celular e vascular dentro de 30 dias, e um aumento significativo da densidade 

axonal aos 180 dias, em comparação a tubos com apenas Matrigel® em seu interior 

(HOBSON, 2002).  

Parte dos mecanismos de ação ou algum dos mecanismos, referidos no parágrafo 

anterior, podem vir a explicar as diferenças quanto à expressão dos fatores de crescimento 

estudados entre os grupos TLT e TTT, nos diferentes tempos de análise. Na presente tese, 

não avaliamos a regeneração entre os grupos estudados através de análises 

histomorfométricas, além do que, nosso tempo experimental mais extenso (8 dias) é muito 

breve para avaliar o desfecho do processo de regeneração em relação à densidade axonal 

ou recuperação funcional. Número considerável de trabalhos que utilizaram fatores de 

crescimento associados à condutos tubulares diversos, com foco na regeneração de nervo, 

acompanharam suas análises em tempos de estudo que variaram de várias semanas à 

meses (SARKER et al., 2018). Não podemos inferir então se haveria maior sucesso 

regenerativo em uma das técnicas ou em ambas. Estudos posteriores a longo prazo são 

necessários para evidenciar possíveis diferenças entre as técnicas látero-terminal e 

término-terminal. A realização de novos tempos experimentais intercalados entre os 

tempos de análise aqui realizados (24h, 96h e 8 dias), assim como a inserção de novos 

grupos com enfoque em um acompanhamento mais extenso dos mecanismos de ação 

referente aos eventos moleculares da regeneração (semanas e meses), constituem-se em 

alternativas a serem aplicadas em estudos futuros. 

 

 

5.5. Análise estatística dos conjuntos 

 

Análise estatística quantitativa pôde ser aplicada somente para comparar a 

expressão média dos conjuntos de elementos das três categorias estudadas (citocinas, 

quimiocinas e fatores de crescimento) num comparativo entre os grupos normal versus 

experimentais (GN versus TLT padrão, GN versus TTT padrão P e GN versus TTT 

padrão D) e entre experimentais (TLT padrão versus TTT padrão P e TLT padrão versus 

TTT padrão D), devido ao número final de réplicas experimentais diminuto (n=2).  
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No comparativo entre conjuntos, identificamos que o grupo normal apresentou 

expressão significativamente maior em comparação aos grupos experimentais nos tempos 

de 24h e/ou 8 dias, em todas as categorias investigadas. No comparativo dos conjuntos 

entre os grupos experimentais, TLT padrão, TTT padrão P e TTT padrão D, nossos 

achados mostram que, numa visão geral, o grupo TLT apresentou expressão 

significativamente superior aos TTTs. Esses dados, mesmo avaliados num conjunto total 

de elementos, reforçam nossos resultados individuais discutidos anteriormente a respeito 

da necessidade de que, na técnica látero-terminal, ocorra um evento celular e molecular 

forte o bastante para romper as barreiras conjuntivas intactas do nervo doador, permitindo 

que haja a profusão do brotamento axonal colateral com intuito de reinervar o órgão alvo 

lesionado. Estudos posteriores com maior número de réplicas amostrais possibilitará a 

comparação com vistas à análise estatística individual entre elementos, análise que não 

foi possível aplicar na presente tese. 

Ao longo dos processos degenerativo e regenerativo, a gama de moléculas 

liberadas (citocinas, quimiocinas e fatores neurotróficos) vão interferir diretamente no 

sucesso ou insucesso da regeneração axonal (ECHEVERRY et al., 2011). Na presente 

tese, a partir da comparação de elementos moleculares entre as duas técnicas, látero-

terminal e término-terminal, podemos sugerir, que molecularmente, ambas apresentam 

padrões sequenciais diferentes, além de inferir que a escolha da técnica é uma 

determinante quanto a gama de moléculas sinalizadoras que serão expressas no tecido 

lesionado, podendo essas influenciar positivamente ou negativamente no processo 

regenerativo. A escassez de estudos utilizando metodologias semelhantes às empregadas 

no presente estudo, visando a identificação de perfis moleculares, dificulta a comparação 

dos nossos resultados. 

A presença de moléculas sinalizadoras no local da lesão, citocinas, quimiocinas 

e fatores neurotróficos, representa um produto de uma série de populações celulares, 

inclusive endoteliais e epiteliais, que são produzidas, geralmente, no sítio inflamatório.  

Todas as proteínas estudadas na presente investigação são sintetizadas e expressas por 

uma numerosa gama de tipos celulares diversos. Estudos futuros são também requeridos 

com intuito de identificar o perfil celular presente entre as duas técnicas microcirúrgicas 

de reparo de nervo abordadas neste, a TLT e a TTT, permitindo complementar nossos 

achados a respeito das moléculas presentes com dados adicionais da presença e ação 

celular. 
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No âmbito clínico, a compreensão das vias moleculares e celulares que envolvem 

os mecanismos de ação nos processos degenerativo e regenerativo, aumenta a 

possibilidade do surgimento de novas terapias voltadas para a otimização da regeneração 

de nervos. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. CONCLUSÕES 

 



89 
 

 

Conclusões 

 

Há diferença quanto ao perfil molecular sequencial da resposta imune após lesão 

de nervo entre as técnicas tubulização látero-terminal (TLT) e tubulização término-

terminal (TTT), sendo que há número maior de mediadores moleculares expressos na 

TLT em comparação à TTT. 

 

O tempo experimental de expressão mais evidente dos mediadores moleculares 

estudados, tanto na quantidade de elementos quanto na intensidade de expressão, ocorreu 

em 96 horas, em ambos os grupos, TLT e TTT. 
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Anexo 1. 

 

Tabela 1. Nomeação dos grupos por procedimentos cirúrgicos 

SIGLA 

DESCRITIVA 

MODELO EXPERIMENTAL 

GN Grupo normal  

TLT padrão Tubulização látero-terminal  

TLT F-P Tubulização látero-terminal (tubo fechado-proximal) 

TLT F-D Tubulização látero-terminal (tubo fechado-distal) 

TTT padrão P 

TTT padrão D 

Tubulização término-terminal (cotos proximal e distal) 

TTT F-P Tubulização término-terminal (tubo fechado-proximal) 

TTT F-D Tubulização término-terminal (tubo fechado-distal) 

Identificação dos diferentes grupos experimentais realizados através de siglas descritivas dos 

mesmos. 
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Anexo 2. 

 

 

Figura 4. Ilustração esquemática dos grupos experimentais realizados no estudo. (A, B, C) Grupo tubulização látero-terminal (TLT). 

(A) TLT padrão, (B) TLT com tubo de silicone fechado na extremidade distal e acoplado à lateral do nervo tibial intacto, (C) TLT 

com tubo de silicone fechado na extremidade proximal e acoplado ao coto distal do nervo fibular seccionado. (D, E, F) Grupo 

tubulização término-terminal (TTT). (D) TTT padrão, (E) TTT com tubo de silicone fechado na extremidade distal acoplado ao coto 

proximal do nervo fibular seccionado, (F) TTT com tubo de silicone fechado na extremidade proximal acoplado ao coto distal do 

nervo fibular seccionado. 
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