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RESUMO 

ABREU, D. K. de. Imunomodulação in vitro das células tronco mesenquimais em 
cães da raça golden retriever sadios e afetados pela distrofia muscular. 
[Immunomodulation in vitro of mesenchymal stem cells in dogs breed golden retriever 

healthy and affected by muscular dystrophy]. 2014. 146 f. Tese (Doutorado em 
Ciências) - Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2014. 
 

 

A distrofia muscular de Duchenne (DMD) é uma alteração neuromuscular hereditária e 

progressiva que afeta humanos do sexo masculino. O modelo canino Golden 

Retriever Muscular Dystrophy (GRMD) é considerado modelo experimental para 

estudos de novas propostas terapêuticas e melhor entendimento da fisiopatogênica da 

DMD. O processo progressivo da distrofia está relacionado com alterações nas 

populações celulares que compõe o sistema imune dos pacientes, pois devido a 

ausência da proteína distrofina na membrana sarcoplasmática, o músculo fica mais 

susceptível à lesões, ocorrendo liberação de citocinas, que recrutam e estimulam 

células do sistema imune, principalmente macrófagos e linfócitos T. A longo prazo, 

essa resposta inflamatória contínua e persistente, leva a uma série de reações que 

culminam com danos cada vez maiores, a ponto de ocorrer um esgotamento de 

células satélites e fibrose do tecido muscular. Uma das propriedades mais estudadas 

das células tronco mesenquimais (MSCs) é sua capacidade imunomoduladora, 

fazendo com que essas células se tornem promissoras na utilização da terapia celular. 

Neste contexto, esta ferramenta imunomoduladora pode atuar como uma estratégia 

interessante na manipulação do sistema imune. O estudo proposto foi elaborado com 

a finalidade de trazer subsídios para viabilização de experimentos de terapia celular 

na distrofia muscular, por meio do conhecimento sobre a imunomodulação durante o 

tratamento in vitro, contribuindo para uma possível aplicação terapêutica em 

humanos. Para tanto, foram estudados dois grupos de cães, um grupo controle (GR; 

n=5) e um grupo de cães afetados (GRMD; n=9), compostos por machos e fêmeas. O 

estudo consistiu na avalição da proliferação de linfócitos na presença de MSC em 

diferentes concentrações, bem como da proliferaçao de linfócitos específicos como o 

Tauxiliar (CD4+FoxP3-) e Tregulatórios (CD4+FoxP3+) com as MSCs. Adicionalmente, 

realizamos a dosagem de nitrito com o intuito de quantificar a produção de óxido 

nítrico (NO) através do cocultivo de macrófagos com as MSCs. Neste estudo foi 

possível observar que as MSCs estimularam a proliferação significativa de linfócitos T 



 

 

regulatórios. Adicionalmente, essa porcentagem de divisão aumentou em cocultivos 

que utilizaram maiores concentrações de MSC. Maior concentração de nitrito também 

foi encontrada no cocultivos de MSC e macrófagos estimulado com LPS. Estas 

informações geram incrementos no entendimento de como as MSCs podem agir no 

organismo distrófico e como poderemos explorar essa fonte para promover um 

retardamento no processo inflamatório e consequentemente melhorar a qualidade de 

vida do paciente. 

 

Palavras-chave: Imunomodulação. Terapia celular. GRMD. Processo inflamatório. 

Sistema imune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 
 

ABREU, D. K. de. Immunomodulation in vitro of mesenchymal stem cells in 
dogs breed golden retriever healthy and affected by muscular dystrophy. 
[Imunomodulação in vitro das células tronco mesenquimais em cães da raça golden 
retriever sadios e afetados pela distrofia muscular]. 2014. 146 f. Tese (Doutorado em 
Ciências) - Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2014 
 

The Duchenne muscular dystrophy (DMD) is a progressive hereditary neuromuscular 

disorder that affects human males. The canine model Golden Retriever Muscular 

Dystrophy (GRMD) is considered experimental model for studies of new therapies 

and better understanding of the DMD. The process of progressive dystrophy is 

related to changes in cell populations that comprise the immune system of patients, 

because due to the absence of the protein dystrophin in the sarcoplasmic membrane, 

the muscle is more susceptible to injury, occurring release of cytokines that recruit 

and stimulate cell immune, mainly macrophages and T lymphocytes in the long term, 

this continuous and persistent inflammatory response, the system takes a series of 

reactions that culminate with increasing damage to the point of exhaustion of satellite 

cells of muscle tissue and fibrosis occur. One of the most studied properties of 

mesenchymal stem cells (MSCs) is their immunomodulatory capacity, making these 

cells become promising in the use of cell therapy. In this context, this 

immunomodulatory can act as an interesting strategy in manipulating the immune 

system. The proposed study was designed in order to provide support for the 

feasibility of cell therapy trials in muscular dystrophy, through the knowledge of 

immunomodulation during treatment in vitro, contributing to a possible therapeutic 

application in humans. In this purpose, two groups were studied, a group of affected 

dog (GRMD, n=9) and a control group (GR, n=5 GR). The study consisted of rating of 

lymphocyte proliferation in the presence of MSCs in different concentrations as well 

as the proliferation of specific lymphocytes as Thelper (CD4+FoxP3-) and Tregulatory 

(CD4+FoxP3+) to MSCs. In addition, the dosage of nitrite performed in order to 

quantify the production of nitric oxide (NO) by coculture with macrophages MSCs. In 

this study we observed that MSCs stimulated significant proliferation of regulatory T 

lymphocytes. Additionally, this percentage split increased cocultivos that used higher 

concentrations of MSC. Highest concentration of nitrite was also found in cocultivos 

of MSC and macrophages stimulated with LPS. This information generates 



 

 

increments in understanding how MSCs may act in the body dystrophic and how we 

exploit this source to promote a delay in the inflammatory process and consequently 

improve the quality of life of patients.  

 

Keywords: Immunomodulation. Cell therapy. GRMD. Inflammatory response.  

Immune system. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A Distrofia Muscular de Duchenne (DMD) é uma alteração neuromuscular, 

podendo ser hereditária em humanos, com herança ligada ao cromossomo X, que 

afeta, aproximadamente, um em cada 3.500 a 6.000 indivíduos do sexo masculino 

(HOFFMAN et al., 1988; SUSSMAN, 2002; BEYTIA; VRY; KIRSCHNER, 2012). É de 

caráter recessivo, sendo causada pela ausência ou disfunção da distrofina, proteína 

encontrada numa variedade de tecidos, principalmente nas musculaturas 

esquelética e cardíaca, nervos e regiões específicas do sistema nervoso central 

(HOWELL et al., 1997).  

O modelo canino Golden Retriever Muscular Dystrophy (GRMD) é o modelo 

animal mais similar a DMD humana. Por ser geneticamente homólogo a ela, 

compartilha seu quadro de miopatia severa e desenvolvimento clínico letal, sendo 

considerado o melhor modelo experimental para estudos de novas propostas 

terapêuticas e melhor entendimento da fisiopatogenia da doença (HAINSEY et al., 

2003; VAINZOF et al., 2008; AMBRÓSIO et al., 2009). Clinicamente, caracteriza-se 

por severa alteração na musculatura esquelética, resultando em morte precoce do 

indivíduo acometido (VAINZOF et al., 2008).  

A ausência de distrofina desencadeia a ruptura da membrana 

sarcoplasmática, causando o influxo de cálcio e posterior ativação de protease 

endógena com a ativação da cascata inflamatória (COLLINS; MORGAN, 2003). O 

evento inflamatório tem por função destruir ou reduzir o agente lesivo, restaurando a 

função do tecido lesado. Entretanto, em algumas condições o processo inflamatório 

pode se cronificar e promover a perda da função, onde há alterações e destruição 

dos tecidos subjacentes (COTRAN; KUMAR; COLLINS, 2000; MELLO, LAURINDO 

2000). Conseqüentemente, ocorrem necrose e substituição do tecido muscular por 

tecido fibroso e adiposo (KORNEGAY et al., 2003).  

Estudo de nosso grupo revelou alterações sanguíneas com relação às 

populações linfocitárias e as concentrações séricas das proteínas de fase aguda de 

cães GRMD, evidenciado as alterações imunológicas sofridas durante o processo 

inflamatório frente à lesão muscular (ABREU, 2010).  

Até o momento, se desconhece uma terapia efetiva que possa bloquear ou 

reverter à progressão da distrofia muscular. Assim, a busca de terapias que possam 
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melhorar a qualidade de vida do paciente, retardando a progressão da doença, é de 

grande valia (COHN et al., 2007). 

As células tronco mesenquimais (MSCs) apresentam capacidade 

imunomoduladora (RASMUSSON, 2006; UCELLI; MORETTA; PISTOIA, 2006; REN 

et al., 2012), podendo atuar na proliferação linfocitária e na resposta imunológica 

frente a lesão muscular. Entretanto, sua ação imunomoduladora sobre a inflamação 

que ocorre na distrofia muscular é pouco estudada. Adicionalmente, a literatura 

referente à utilização das células tronco nos modelos animais, nos permite 

questionar se as MSCs promoveriam uma imunossupressão ou imunoestimulação 

neste modelo, e quais seriam as subpopulações linfócitárias mais alteradas, 

deduzindo desta forma se, após a injeção de células tronco mesenquimais, ocorreria 

um retardo na degeneração muscular e consequentemente, melhora na qualidade 

de vida do paciente distrófico. 
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2   OBJETIVOS 
 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar o efeito imunomodulador in vitro das células tronco mesenquimais nas 

subpopulações linfocitárias do sangue periférico de cães da raça Golden Retriever 

normais e afetados pela distrofia muscular, bem como o comportamento dos 

macrófagos, na presença dessas células tronco através da dosagem de nitrito no 

sobrenadante do cocultivo. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

 Avaliar e certificar os padrões clínicos dos cães GRMD. 

 Coletar, cultivar e caracterizar as células tronco mesenquimais oriundas da 

medula óssea de feto canino. 

 Avaliar a capacidade linfoproliferativa dos linfócitos T de cães afetados e 

normais, tratados in vitro com as células tronco mesenquimais.  

 Avaliar a capacidade linfoproliferativa dos linfócitos T CD4+ FoxP3+ de cães 

afetados e normais, tratados in vitro com as células tronco mesenquimais.  

 Avaliar a capacidade linfoproliferativa dos linfócitos T CD4+FoxP3- de cães 

afetados e normais, tratados in vitro com as células tronco mesenquimais.  

 Avaliar a produção de nitrito por macrófagos na presença das células tronco 

mesenquimais. 
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3 JUSTIFICATIVA  

 

O uso das células tronco como aplicação terapêutica tem sido um campo 

emergente nas atualidades, visto que as mesmas tem se mostrado extremamente 

promissoras para o tratamento de diversas doenças. Além disso, as MSCs 

apresentam a interessante capacidade de serem imunomoduladoras, podendo atuar 

na proliferação linfocitária e na resposta imunológica frente a injúrias. Considerando 

este contexto e o fato de sua ação imunomoduladora sobre a inflamação que ocorre 

na distrofia muscular ser pouco estudada, acreditamos que essas células possam 

causar algum efeito retardatário no processo de degeneração muscular através da 

proliferação de linfócitos T regulatórios e da interação com macrófagos. Desta forma, 

essa ferramenta imunomodulatória poderá ser uma estratégia interessante  na 

manipulação do sistema imune. 
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4  REVISÃO DE LITERATURA 
 

 

4.1 DISTROFIA MUSCULAR DE DUCHENNE (DMD) 

 

 

As doenças neuromusculares são um grupo heterogêneo de doenças 

genéticas causadas por mutações nos genes codificadores de proteínas musculares 

sarcolêmicas, sarcoméricas, e citosólicas, resultando em degeneração progressiva, 

regeneração limitada, fibrose de miofibrilas e consequentemente perda progressiva 

da capacidade motora (BERGMAN et al., 2002; VAINZOF et al., 2008).  

 

 

Figura 1 - Heredograma representando as possibilidades de nascimento oriundo de uma mulher 
portadora do gene causador da distrofia muscular e um homem normal 

 

 

Notas: Sendo X*(vermelho) cromossomo feminino com mutação genética. 

 

A distrofia muscular de Duchenne (DMD) é a mais comum desordem 

neuromuscular recessiva em humanos associada ao cromossomo “X” (Figura 1).  

Trata-se de uma enfermidade letal e progressiva, relacionada a uma mutação no 

gene responsável pela expressão da proteína distrofina (THOR; TERRYBORRY, 

2003). A distrofina é uma proteína periférica da membrana plasmática expressa em 

tecidos musculares e cérebro, que se encontra associada ao complexo distrofina-
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glicoproteína (DGC- Dystrophyn Glycoprotein Complex). Este complexo é composto 

de dois subcomplexos: distroglicano (subunidades α, β) e sarcoglicano (subunidades 

α, β, γ, δ) e mais outras proteínas como sarcopanos, distrobrevinas, sintrofinas e 

oxido nítrico neuronal sintetase (nNox). A distrofina é capaz de prover uma ligação 

mecânica entre o citoesqueleto intracelular e a matriz extracelular garantindo 

distribuição uniforme do estresse durante a atividade muscular, evitando a ruptura 

da membrana (Figura 2) (ERVASTI et al., 1990; ERVASTI; CAMPBELL, 1991). 

 

Figura 2 – Desenho esquemático representando o complexo distrofina-glicoproteínas   

 

 

 

Pacientes com DMD apresentam distrofina ausente ou severamente 

diminuída na membrana sarcoplasmática, tornando-a mais instável, principalmente 

durante a contração (BEENAKKER, 2005). De acordo com Valentine et al. (1990), o 

músculo sem a distrofina fica mais susceptível a lesões induzidas pelo exercício, 

evidenciada pelo rápido influxo de enzimas musculares. Como conseqüência pode 

ocorrer inflamação muscular, necrose e substituição do tecido muscular por tecido 

fibroso e adiposo, resultando em perda muscular progressiva, não apenas da 

musculatura esquelética, mas também de músculo cardíaco e sistema nervoso 

(VALENTINE et al.,1990).  
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Na maioria dos casos de DMD, o diagnóstico pode ser estabelecido através 

do histórico familiar, de achados clínicos, laboratoriais e genéticos, podendo ser 

utilizados eventualmente, exames eletrofisiológicos e histológicos. Os níveis 

enzimáticos, principalmente de creatina quinase (CK), biópsia muscular e análise de 

DNA são amplamente explorados na caracterização da doença (CAROMANO, 

1999). 

Muitos estudos vêm sendo realizados com o intuito de buscar melhoras 

clinicas nos pacientes DMD (REUTENAUER et al., 2008; FERNANDES, 2012; 

ARAÚJO et al., 2013). Embora o defeito na DMD seja conhecido, as funções exatas 

da distrofina não são totalmente entendidas, e a seqüência de eventos moleculares 

que levam a lesão celular ainda não foi completamente elucidada (MARQUES, 

2004). 

 

 

4.2  MODELOS ANIMAIS PARA ESTUDO DAS DISTROFIAS MUSCULARES 

 

 

 As formas de distrofias musculares associadas ao cromossomo X onde há 

ausência de distrofina, foram descritas em humanos e outras espécies como 

camundongos mdx, cães e gatos (HOFFMAN; GOROSPE, 1991). Além disso, um 

maior número de organismos geneticamente manipulados para distrofia muscular 

tem sido gerado. Esses animais geralmente apresentam alterações fisiológicas 

freqüentemente observadas em pacientes humanos e podem ser usados como 

instrumentos importantes para a genética, clínica, e os estudos histopatológicos, 

fornecendo pistas importantes para a compreensão da patogênese desses 

transtornos (VAINZOF et al., 2008). Assim, o uso de modelos animais em doenças 

genéticas constitui um instrumento valioso para a elucidação dos mecanismos de 

doenças e de tratamentos experimentais. 

O mdx, um modelo muito utilizado, apresenta vantagens para o estudo da 

DMD, visto que são animais de fácil manejo, relação custo benefício vantajosa, 

permite a utilização de um “n”maior, além da ausência de afetividade com relação 

aos animais. Entretanto, se pensarmos no modelo canino, o primeiro ponto a ser 

considerado é a extrema semelhança clínica no desenvolvimento da doença além do 
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peso do animal, muitas vezes semelhante ao de uma criança com DMD. Este fato se 

torna muito interessante se  considerarmos estudos com injeção de célula tronco e o 

tempo de migração das mesmas para o nicho, bem como o estudo medicamentoso 

e seu efeito metabólico.  

Desde as primeiras descrições, a mutação do gene da distrofina no GRMD 

tem sido identificada e então, este modelo tem sido reconhecido e amplamente 

utilizado nas avaliações experimentais de novos tratamentos previamente aos 

estudos clínicos em humanos (COLLINS; MORGAN, 2003; SHELTON; ENGVALL, 

2005; MCCLOREY et al., 2006; KERKIS et al., 2008; YANG et al., 2012; SHIN et al., 

2012). 

A obtenção deste modelo experimental é feita mediante o cruzamento de uma 

fêmea portadora do gene causador da distrofia com um macho afetado (GRMD), 

gerando machos normais, fêmeas portadoras e machos e fêmeas afetados (Figura 

3) (NGUYEN et al., 2002). Ainda é possível confecção da colônia mediante o 

cruzamento de um macho normal com uma fêmea portadora, entretanto, neste caso 

não haverá a possibilidade do nascimento de fêmeas afetadas.  
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Figura 3 – Heredograma representando as possibilidades de nascimento oriundo de uma cadela 

portadora do gene causador da distrofia muscular  

 

Legenda: (X*X) e um cão macho normal (XY) ou um macho afetado (X*Y). Sendo X*(vermelho) 
cromossomo feminino com mutação genética. 

 

 

A patogênese do GRMD se manifesta intra-útero e pode ser identificada a 

partir do nascimento, progredindo rapidamente entre os três e seis meses de idade 

(KORNEGAY et al., 1994; COLLINS; MORGAN, 2003).  
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O estágio inicial da doença é caracterizado pela presença de grupos focais de 

miofibrilas necrosadas, hipertrofia muscular e altos níveis de CK. No primeiro dia de 

vida, os cães afetados já são diagnosticados através da dosagem de CK, que se 

encontra acentuadamente elevada na maioria dos casos (VALENTINE  et al., 1990; 

CHILDERS et al., 2001, 2002; ABREU, 2010; FERNANDES, 2012).  

Embora muitos filhotes possam morrer durante o período neonatal, dentre os 

sobreviventes, ao redor dos dois meses de idade, podem ser constatados sinais de 

regeneração muscular verificável pela imaturidade do tecido muscular através de 

imunohistoquímica (NGUYEN et al., 2002). Com a progressão da doença, repetidos 

ciclos de degeneração diminuem a capacidade de regeneração das células satélites 

e mecanismos fibróticos causam o progressivo depósito de tecido fibroso e adiposo.  

As lesões musculares se caracterizam por necrose maciça, que afeta 

principalmente os músculos da cabeça, pescoço e membros. Os cães afetados 

desenvolvem marcha compensatória, caracterizada por passadas rígidas e curtas, 

resultantes do desequilíbrio dos músculos agonistas e antagonistas da marcha, ou 

ainda uma marcha típica descrita como “salto do coelho. Podem ainda apresentar 

redução na capacidade de abrir os maxilares e dificuldade na apreensão e 

deglutição de alimentos, além de se cansarem facilmente. A maior parte da 

musculatura esquelética torna-se atrófica, porém, certos grupos musculares e a 

língua apresentam-se com hipertrofia, justificando o quadro de disfagia, sialorréia e 

regurgitação (VALENTINE et al., 1986; COOPER et al., 1988; NGUYEN et al., 2002). 

De acordo com Valentine et al. (1990), as lesões no músculo da língua podem se 

iniciar ainda na vida intra-uterina. Abreu (2010) relatou alteração nos níveis séricos 

da proteína de fase aguda Proteína C-reativa já no sangue do cordão umbilical. 

Adicionalmente, outros sistemas possuidores de órgãos musculares e não 

musculares também podem estar alterados em humanos e animais distróficos. 

Estudos realizados discorreram sobre aumentos de tensão observados na veia porta 

hepática, bem como flacidez da parede da vesícula biliar ocasionada pela ausência 

do gene da distrofina em camundongos mdx (BRAZEAU; MATHEW; ENTRIKIN, 

1992). Além disso, também relataram síndrome de má absorção e processos 

diarréicos atribuídos à disfunção pancreática em humanos e alterações estruturais 

e/ou funcionais em outros órgãos nos demais modelos de estudo (NOWAK; 

IONASESCU; ANURAS, 1982; BAROHN et al., 1988; MIYATAKE et al., 1989; 
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GRANDO et al., 2009; ABREU et al., 2012). Gatti (2007) relatou a presença de 

hepatomegalia, esplenomegalia, nefromegalia, efusão peritoneal, mineralização das 

glândulas adrenais, espessamento da porção muscular do diafragma, 

hipoecogenicidade do parênquima hepático e hiperecogenicidade da cortical e 

medular renal em GRMD. 

De forma semelhante aos humanos com DMD, os cães GRMD apresentam 

comprometimento da função respiratória e cardíaca (BIGGAR et al., 2002; 

AMBRÓSIO et al., 2009; LESSA et al., 2014 No prelo1). Freqüentemente, esses 

animais morrem de falência cardio-respiratória, embora possam alcançar muitos 

anos de vida (BIGGAR et al., 2002; AMBRÓSIO et al., 2009). 

 

 

4.3  SISTEMA IMUNE E INFLAMAÇÃO MUSCULAR 
 

 

A função fisiológica do sistema imune é prevenir e/ou erradicar infecções e 

responder a injúrias que o organismo possa sofrer. Adicionalmente, sua importância  

para  a vida pode ser ilustrada pela observação de que indivíduos imunologicamente 

comprometidos são susceptíveis à variadas infecções, que podem colocar em risco  

a  vida  do  paciente. Desta forma, o sistema imune deve agir rapidamente através 

do processo inflamatório agudo (ABBAS; LICHTMAN; PILLAI, 2008; TIZARD, 2008).  

O processo inflamatório também altera populações celulares mediante a 

ativação e a migração direcionada de variadas células, principalmente neutrófilos e 

macrófagos, da corrente sanguínea para os locais lesionados, garantindo que as 

células e as moléculas defensivas concentrem-se rapidamente na lesão tecidual 

(TIZARD, 2008; MURPHY; TRAVERS; WALPORT, 2010).  

A inflamação é desencadeada quando o organismo percebe que está sendo 

invadido por um patógeno ou está ocorrendo morte celular devido a lesões teciduais. 

Assim, o sistema imune inato deve reconhecer não apenas padrões moleculares 

associados à patógenos, mas também moléculas liberadas de tecidos lesionados, 

como as citocinas (ABBAS; LICHTMAN; PILLAI, 2008).   

                                                 
1
 LESSA, T. B.; ABREU, D. K.; RODRIGUES, M. N.; BRÓLIO, M. P.; MIGLINO, M. A.; AMBRÓSIO, C. 

E. Morphological and ultrastructural evaluation of the golden retriever muscular dystrophy trachea, 
lungs, and diaphragm muscle. Microscopy Research Technique,  2014. Aug 1. doi: 
10.1002/jemt.22408. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lessa%20TB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25081087
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=de%20Abreu%20DK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25081087
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Rodrigues%20MN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25081087
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Br%C3%B3lio%20MP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25081087
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Miglino%20MA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25081087
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ambr%C3%B3sio%20CE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25081087
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ambr%C3%B3sio%20CE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25081087


44 

 

Muitos estudos tem demonstrado o aumento considerável da expressão de 

genes envolvidos com a resposta inflamatória em músculos distróficos (PORTER et 

al 2001, 2003), bem como aumento de citocinas e moléculas de adesão (KUMAR; 

BORIEK, 2003; WEHLING-HENRICKS; LEE; TIDBALL, 2004; CHEN et al., 2005;  

ACHARYYA et al., 2007; VIDAL et al., 2008). 

A liberação de citocinas ocorre principalmente, por células do sistema imune 

que atuam no processo inflamatório que ocorre durante  a injuria muscular (EVANS 

et al., 2009a). Neste contexto, recebem destaques células como macrófagos e 

linfócitos que se infiltram no músculo distrófico (McDOUALL; DUNN; DUBOWITZ, 

1990; SPENCER et al., 2001; WEHLING et al., 2001; EVANS et al., 2009b). Vários 

estudos tem demonstrado que macrófagos e linfócitos T CD4+ são as principais 

células do sistema imune que se infiltram no músculo ditrófico em crianças com 

idade entre 2 e 8 anos (ARAHATA; ENGEL, 1988a,b; McDOUALL; DUNN; 

DUBOWITZ, 1990; GOROSPE et al., 1994;. CONFALONIERI  et al., 2003; PINTO-

MARIZ et al., 2010). 

Os macrófagos apresentam uma resposta bimodal (TROIDL et al., 2009). 

Inicialmente temos a ativação de macrófagos pró inflamatórios ou M1, que atuam na 

lise muscular, mediante a produção de NO e citocinas como IL-1b, IL-6 e TNF alpha 

(WEHLING et al., 2001; VILLALTA et al., 2009). Em um segundo estágio, inicia-se a 

fase de remodelamento através da ativação de macrófagos anti-inflamatórios ou M2. 

Um processo de imunorregulação se inicia através da expressão de IL-10, TGFbeta 

e VEGF estimulação de proliferação de células satélites (MARTINEZ et al., 2006; 

NAHRENDORF et al., 2007; BRUNELLI; ROVERE-QUERINI, 2008; LAMBERT; 

LOPEZ; LINDSEY, 2008; TIDBALL; VILLALTA, 2010). 

Assim, neste estágios, os macrófagos controlam a inflamação e contribuem 

diretamente para a reparação dos tecidos lesionados (CHAZAUD et al., 2003; 

ARNOLD et al., 2007; ICHIM et al., 2010; BERG et al., 2011; BRACK; RANDO, 

2012). Estudos em camundongos mostram que os M1 estão associados com 

necrose muscular, enquanto que, os M2 estão associados com regeneração das 

miofibras (ST PIERRE; TIDBALL, 1994; VILLALTA et al., 2009).  

Desta forma, M1  produzem moléculas efetoras e citocinas inflamatórias, 

participando como células indutoras e efetoras na resposta dos linfócitos T auxiliar 1. 

Enquanto que M2 participam das reações de polarização dos linfócitos T auxiliar 2 e 
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estão envolvidos na “cura” ou regeneração, apresentando funções 

imunomoduladoras (MANTOVANI; SICA; LOCATI, 2007; VILLALTA et al., 2011).  

Assim, os macrófagos apresentam um papel crucial no tecido lesionado, com 

sua dupla habilidade, onde, durante o processo de inflamação muscular, a resposta 

tecidual sofre alterações, passando de um processo de destruição dos miócitos para 

um processo de reparação (WANG et al., 2004; TIZARD, 2008; POLLARD, 2010; 

KHARRAZ et al., 2013). 

No entanto, como no musculo distrófico a lesão é constante, esta resposta 

inflamatória é continua, contribuindo para a progressão da doença.  Isso se explica 

pelo fato de que em estágios posteriores às lesões, citocinas produzidas pelas 

células musculares também podem contribuir para a ativação prolongada de 

macrófagos (TIDBALL; VILLALTA, 2010). Segundo Kumar e Sharma (2010) e Tidball 

e Villalta (2010), tanto as células musculares como os macrófagos produzem  TNF 

alpha e IFN gama, e desta forma, o aumento da produção destas citocinas, resulta 

na ativação dos M1 e redução da transição de M1 para M2. Villalta et al., em um 

estudo realizado em 2011 evidenciaram que IFN ainda atenua a proliferação de 

células satélites. Destarte, IL10 estimulam a produção de M2 no musculo mdx, 

atuando assim, como citocinas antiinflamatorias (VILLALTA et al., 2009, VILLALTA 

et al. 2011).   

Segundo Wehling et al. (2001), depleção de macrófagos em camundongos 

mdx promovem uma redução acentuada das fibras musculares lesionadas, 

sugerindo o papel crucial destas células na progressão das lesões.  

Uma das moléculas de sinalização que ganham destaque na hoemostase do 

músculo esqueletico é NO, um mensageiro gasoso gerado pela atividade catalítica 

das sintases de óxido nítrico (NOS), dos quais existem três isoformas: a isoforma I 

ou  neuronal (nNOS) (presente no cérebro), a isoforma II ou induzível (iNOS) (sendo 

induzida nos macrófagos e outras células mediante o estimulo de lipopolissacarideos 

bacterianos (LPS) ou citocinas e a isoforma III ou endotelial (eNOS) (presente em 

células endoteliais) (FLORA FILHO; ZILBERSTEIN, 2000). A isoforma  I e III são 

reguladas or mensageiros e a isoforma II é induzível pelas citocinas e produtos de 

origem bacteriana (ROVERE-QUERINI et al., 2013). Como mediador, o NO atua na 

vasodilatação, inibição da agregação plaquetária, neurotransmissão, entendimento e 

formação de memória, além de atividades anti-tumoral e antiinfecciosas (DUSSE; 
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VIEIRA; CARVALHO, 2003). Assim, tem grande relevância na neurotransmissão, na 

atividade anti-inflamatoria e nos processos de dilatação vascular (RICART-JANÉ et 

al., 2002). NO reage com moléculas biológicas e oxigênio, gerando uma variedade 

de produtos como o nitrito e nitrato que podem ser mensurados quantitativamente 

(ROMITELLI et al., 2007). 

O músculo esquelético expressa todas estas isoformas, sendo que a  nNOS é 

a mais abundante em fibras musculares e interage diretamente com o complexo 

ditrofina-glicoproteinas (DE PALMA; CLEMENTI, 2012).  

Em organismos distróficos, a nNOS está ausente do sarcolema, e transferida 

para o citosol, evidenciando o papel crucial do NO na função muscular (BRENMAN 

et al., 1995; CHANG et al., 1996). Além disso, a ação da NO na respostas 

inflamatórias, tem sido intensivamente investigada devido a sua complexidade de 

ação (TRIPATHI; KASHYAP; SINGH, 2007). 

O NO controla muitas vias e eventos de sinalização no reparo muscular e a 

deficiência em gerar NO é um dos eventos chave nas distrofias musculares (BUONO 

et al., 2012; RIGAMONTI et al., 2013; ZORDAN et al., 2013). Além disso, a 

restauração da produção de NO melhora o  fenótipo distrófico (WEHLING et al., 

2001; WEHLING-HENRICKS; TIDBALL,  2011).  

Farini et al. (2007) em seu estudo com mdx, conseguiram correlacionar a 

ausência de linfócitos T e B, com a perda de fibrose e redução de TGF-beta1 

(Transforming Growth Factor), sugerindo a importância da modulação do sistema 

imune na DMD. Assim, a observação que os linfócitos T se infiltram nos músculos, 

bem como suas acentuadas variações séricas na distrofia, tem aumentado o 

interesse sobre o seu papel neste processo (GUSSONI et al., 1994; TIDBALL; 

WEHLING-HENRICKS, 2005; ABREU, 2010). 

Os linfócitos são células arredondadas com um grande núcleo que 

desempenham um papel muito importante na defesa do organismo, podendo ser 

encontrados nos órgãos linfóides, no sangue e espalhados sob as superfícies 

mucosas (MURPHY; TRAVERS; WALPORT, 2010).  Existem três principais tipos de 

linfócitos: as células natural killer (NK) que atuam na imunidade inata e representam 

de 5 a 10% dos linfócitos sanguíneos; os linfócitos B que são responsáveis pela 

imunidade humoral mediante a produção de anticorpos e representam de 10 a 40% 

dos linfócitos sanguíneos e os linfócitos T que regulam a imunidade adquirida sendo 
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responsáveis pela imunidade celular e correspondem de 60 a 80% dos linfócitos 

sanguíneos.  Adicionalmente, existem diversas subpopulações linfocitárias com 

diferentes características e funções. Essas subpopulações podem ser identificadas 

por meio de suas moléculas de superfície características cujo padrão é denominado 

imunofenótipo. Normalmente cada molécula apresenta uma denominação, sendo 

que o sistema de nomenclatura CD (cluster of Designation – denominação de 

grupamento) fornece números sequenciais para cada molécula (ABBAS; 

LICHTMAN; PILLAI, 2008; TIZARD, 2008; MARINARO et al., 2010).  

Entre os linfócitos T, os linfócitos CD4+ mais comumente encontrados são 

chamados de linfócitos T helper ou auxiliares porque produzem citocinas que 

estimulam os linfócitos B a produzirem anticorpos e estimulam as células fagocitárias 

a agirem. Dentre os linfócitos T CD4+, temos os linfócitos que inibem a resposta 

imune, agindo como reguladores, denominados linfócitos Treg ou reguladores 

(WEGIENKA et al., 2009). Já os linfócitos T CD8+ ou T citotóxicos promovem a lise 

de células infectadas por agentes infecciosos intracelulares (NOKAZI et al., 2006; 

TIZARD, 2008).  

O balanço entre imunidade e tolerância é importante para manter a 

homeostase do sistema imune.  Diferentes tipos de células reguladoras têm sido 

descritas, incluindo os linfócitos T CD4+CD25+foxP3 (FONTENOT; GAVIN; 

RUDENSKY, 2003; FONTENOT et al., 2005). Os Treg ativados podem suprimir 

linfócitos T de maneira antígeno não-específico. Os efeitos supressivos dessas 

células não são restritos ao sistema imune adaptativo (linfócitos T e B), mas podem 

também influenciar a ativação e a função de células do sistema imune inato 

(monócitos, macrófagos, células dendríticas). Os linfócitos Treg adaptativos são 

induzidos por antígenos e exercem sua função através da secreção de citocinas 

inibitórias (como IL-10 e TGF-β) (MALOY; POWRIE, 2001).  

Vários estudos tem demostrado que respostas dos linfócitos T CD4+ e CD8+ 

melhoraram após a remoção da cultura de linfócitos T reg (AANDAHL  et al., 2004; 

KINTER et al., 2007). Outro estudo mostra uma positiva correlação entre a 

freqüência de linfócitos T reg e não progressão da doença, argumentando que os 

linfócitos T reg suprimem a redução da resposta inflamatória e a replicação e 

propagação viral (ANDERSSON et al., 2005; APOIL et al., 2005). 
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A distribuição das subpopulações linfocitárias caninas varia com a idade, 

sendo que a porcentagem de linfócitos T aumenta com a mesma (FALDYNA et al., 

2003; HOGENESCH et al., 2004; REIS et al., 2005). Byrne et al. (2000), em um 

estudo realizado com sangue de cordão umbilical (SCU) de cães da raça Beagle 

com 18 meses de idade, observaram que o valor médio de CD4 (45%) foi maior do 

que o CD8 (28,8%).  

De fato, linfócitos T CD4+ possuem uma função central na proteção imune. 

Depressão na circulação de linfócitos T CD4+, embora transitório, afetam tanto a 

imunidade humoral como a mediada por células, comprometendo assim a geração 

ou manutenção da resposta imune efetiva (ZHU; PAUL, 2008; BLUESTONE et al., 

2009).   

Abreu (2010) observou o aumento das subpopulações linfocitárias CD4+ e 

CD5+, bem como a presença de maior concentração sérica das proteínas de fase 

aguda em cães com distrofia muscular, evidenciando o caráter inflamatório 

progressivo e severo da doença. 

Muitas pesquisas começaram a fornecer discernimento sobre o complexo 

“células inflamatórias e músculo esquelético” após dano muscular agudo 

(BRUNELLI; ROVERE-QUERINI, 2008; VILLALTA et al., 2009; SHIN et al., 2013;  

CHO et al., 2014)(No prelo)2. Antígenos específicos de linfócitos T e B também 

desempenham um papel crítico nas miopatias inflamatórias progressivas. Estudos 

futuros nas diferentes populações celulares e os fatores que elas produzem, serão 

cruciais para o desenvolvimento de novas estratégicas terapêuticas e 

aprimoramento dos tratamentos de doenças musculares degenerativas, sozinhas ou 

em combinação com terapia celular. 

 

 

4.4  INFLAMAÇÃO MUSCULAR E TERAPIA CELULAR 
 

 

 O catabolismo do músculo esquelético adulto é lento (SCHMALBRUCH; 

LEWIS; CHIR, 2000). No entanto, estabilidade da musculatura esquelética muda 

                                                 
2
 CHO, D. I.; KIM, M. R.; JEONG, H. Y.; JEONG, M. H. YOON, S. H.; KIM, Y. S.; AHN, Y. 

Mesenchymal stem cells reciprocally regulate the M1-M2 balance in mouse bone marrow-derived 
macrophages. Experimental & Molecular Medicine, doi:10.1038emm.2013.135, 2014. 
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rapidamente após uma lesão. A “recuperação” muscular após injúria é caracterizada 

pos duas fases: degeneração e regeneração. Se a injúria muscular for induzida por 

trauma direto, atividade física intensa ou defeito genético, o processo é 

caracterizado por dano no sarcolema da miofibra, resultando em aumento da 

permeabilidade da mesma. É bem sabido que a fase degenerativa do músculo 

esquelético pode ser detectada pelo aumento dos níveis séricos das proteínas 

musculares como a creatinaquinase e outras proteínas restritas ao citoplasma da 

miofibra (SORICHTER et al., 2001). Outro processo da fase de degeneração é a 

infiltração de leucócitos na região lesionada (LEFAUCHEUR; SEBILLE, 1995; 

NGUYEN; TIDBALL, 2003; TIDBALL, 2005).  

As células musculares apresentam capacidade regenerativa em resposta à 

injúria tecidual através da participação ativa das células satélites (HAWKE; GARRY, 

2001; COLLINS et al., 2005). Entretanto, essa habilidade é perdida na DMD devido à 

exaustão das mesmas durante os ciclos repetitivos de degeneração e regeneração. 

Embora a mutação na distrofina represente a causa primária da DMD, há um 

processo secundário envolvendo uma inflamação persistente e prejuízo na 

regeneração, exacerbando a progressão da doença (Figura 4) (TIDBALL, 2005). 
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Figura 4 – Esquema representativo da fisiopatogenia da DMD 
 

 

 

Alterações na ativação, proliferação ou diferenciação das células satélites, 

bem como situações de lesões musculares progressivas, podem prejudicar a 

capacidade de regeneração muscular (VILLALTA et al., 2009; TIDBALL; VILLALTA, 

2010; BERG et al., 2011; BRACK; RANDO, 2012; NITAHARA-KASAHARA et al., 

2012).  

O interesse no estudo das células tronco (SC) está relacionado com as 

possibilidades que as mesmas oferecem para a medicina regenerativa, 

representando uma revolução no entendimento dos mecanismos de reparo e 

regeneração tecidual, podendo ser aplicadas em terapias para diversas doenças. O 

objetivo da medicina regenerativa é a de substituir ou restaurar a função normal das 

células, tecidos e órgãos que estão danificados por alguma doença. 

As SC apresentam a propriedade de auto renovação, ou seja, capacidade de 

originar outra SC com características idênticas, a habilidade de se diferenciar em 

mais de uma linhagem celular e a capacidade de originar células funcionais nos 

tecidos derivados da mesma linhagem (VERFAILLIE; PERA; LANSDORP, 2002). 

Assim, as SC são células indiferenciadas capazes de se diferenciar originando 
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progenitores maduros, bem como células efetoras completamente diferenciadas 

(LEMOLI et al., 2005). 

As MSCs são células tronco adultas, progenitoras de origem estromal 

isoladas da medula óssea e outros tecidos adultos como tecido adiposo, rim, fígado, 

tecido papilar (GÖTHERSTRÖM et al., 2003; IN'T ANKER et al., 2004; MEIRELLES; 

NARDI, 2006) e tecidos fetais como cordão umbilical e placenta (ERICES; CONGET; 

MINGUELL, 2000; IGURA et al., 2004). Essas células são capazes de aderência, 

auto renovação e potencial de diferenciação de multilinhagens em adipócitos, 

condrócitos, mioblastos e osteócitos (DOMINICI et al., 2006).  

  Adicionalmente, grupos de pesquisadores evidenciaram que as células 

extraídas de medula óssea podem tornar-se precursores de células neurais e 

hepáticas, além dos três tipos de músculos – cardíaco, esquelético e liso (FERRARI 

et al., 1998; BONILLA et al., 2005). 

As propriedades imunomodulatórias das MSCs tem se tornado foco de estudo 

para muitas doenças, visto que podem desempenhar funções importantes na 

tolerância à transplantes, autoimunidade, invasão tumoral, assim como, tolerância 

materno fetal (DI NICOLA et al., 2002; LIU et al., 2004; XUAN; WATSON; MENG, 

2005; ZAPPIA et al., 2005; RASMUSSON, 2006; UCCELLI, 2006; COMOLI et al., 

2007; DJOUAD; PLENCE; BONY, 2007; MANOCHANTR et al., 2012; REN et al., 

2012).  

 Uma explicação relevante para a regeneração tecidual após aplicação de SC 

é a liberação de citocinas e fatores tróficos no local da lesão. Como a maioria das 

SC são capazes de identificar e migrar até o local lesionado, é clara sua capacidade 

de responder a fatores quimiotáticos, liberados pelo tecido lesionado. Há ainda 

evidências de que estas células, por sua vez, podem ser capazes de liberar outras 

moléculas em resposta aos estímulos recebidos (FALLON et al., 2000; ZAPPIA et 

al., 2005).  

Há varias hipóteses quanto às supostas funções de tais fatores na lesão, 

dentre elas: liberação de moléculas que previnem a morte celular, recrutamento de 

SC adjacentes do próprio tecido (com subsequente diferenciação), interferência na 

inflamação provocada pelo dano tecidual (modulando a resposta do sistema imune) 

e suporte de moléculas ou enzimas que suprem defeitos metabólicos (FALLON et 

al., 2000; KERR et al., 2003; KELLY, 2004; MUÑOZ-ELIAS et al., 2004). 



52 

 

 As MSCs expressam marcadores CD44, CD29, CD105, CD73, CD 90 e 

CD166 e não expressam marcadores de superfície celular de células tronco 

hematopoiéticas (CD45 e CD34), de monócitos (CD14) e nem de linfócitos (CD3 e 

CD45) (PITTENGER et al.,1999). Entretanto, independente de sua origem, possuem 

certo padrão de positividade para variadas moléculas como M-CSF (Colony 

Stimulating Factor-1 in Macrophages), LIF (Leukemia Inhibitory Factor), IFN 

(interferon), IL-6 (interleucina-6), IL-3 (interleucina-3), IL-4 (interleucina-4) e IL-11 

(interleucina-11) (HAYNESWORTH; BABER; CAPLAN, 1996).  Assim, as MSCs 

apresentam função imune bimodal indicando suas habilidades para exercer efeitos 

imunomoestimulatórios ou imunossupressivos (RASMUSSON et al., 2007; REN et 

al., 2012).  

As MSCs regulam a atividade das funções linfocíticas. Esses efeitos podem, 

por exemplo, incluir a inibição da proliferação dos linfócitos CD4+ e CD8+, com 

reduzida expressão de marcadores de ativação (LE BLANC et al., 2004; ZAPPIA et 

al., 2005) ou ainda inibição da proliferação e diferenciação de linfócitos B 

(CORCIONE et al., 2006).  

Vários estudos tem demonstrado que sob estímulos, as MSCs podem induzir 

o aumento da produção de IL-10 e TGF-beta (NASEF et al., 2007; COMOLI et al., 

2007; KLYUSHNENKOVA et al., 2005), IL-6 (COMOLI et al., 2007) e IFN-gama 

(KLYUSHNENKOVA et al., 2005) e diminuição  da produção de IL-5 (COMOLI et al., 

2007), além de TNF-alfa (KLYUSHNENKOVA et al., 2005). Neste contexto, vale 

ressaltar que o TGF-beta possue efeito regulador, podendo por exemplo, induzir e 

estabilizar a expressão de foxP3+ em células Treg (TANG; BLUESTONE, 2008).  

O grande interesse no estudo desta propriedade das MSCs e no benefício 

que a mesma pode trazer em determinadas doenças, principalmente as 

relacionadas, direta ou indiretamente, com o sistema imune, tem aumentando o 

número de pesquisas na área e nos faz questionar como essa terapia promoveria 

alterações na resposta inflamatória do paciente distrófico e de que forma poderia 

melhorar a qualidade de vida dos mesmos. 
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5 MATERIAL E MÉTODO 

 

 

O projeto proposto foi conduzido após aprovação pela Comissão de Bioética 

da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo 

(FMVZ-USP) – Processo n. 2512/2011. 

 

 

5.1 GRUPOS EXPERIMENTAIS  

 

 

A proposta consiste no estudo de dois grupos de cães da raça Golden 

Retriever, um grupo de cães sadios (grupo controle - GR) e um grupo de cães 

afetados pela distrofia muscular (grupo GRMD).  

Para os grupos GR e GRMD foram avaliados 5 e 9 animais respectivamente, 

incluindo machos e fêmeas (Quadro 1). 

Os cães da raça Golden Retriever afetados pela distrofia muscular (GRMD) 

são pertencentes ao grupo de animais do canil GRMD Brasil localizado no 

Departamento de Cirurgia da FMVZ-USP, coordenado pela Profa. Dra. Maria 

Angélica Miglino. Os diagnósticos de distrofia muscular foram realizados pela equipe 

do Canil GRMD Brasil do Departamento de Cirurgia da FMVZ – USP, através da 

genotipagem de acordo com Bartlett et al. (1996).  

Os cães normais, da raça Golden Retriever, são oriundos de proprietários que 

se dispuseram a participar do projeto. 

Todos os animais envolvidos no experimento foram mensalmente avaliados 

para garantir que se encontravam dentro dos parâmetros de saúde preconizados, 

bem como assegurar que não houvesse nenhum distúrbio que pudesse interferir no 

estudo. Estes animais foram mantidos sob condições adequadas de cuidados 

médicos veterinários, alimentação, higiene e recriação. 
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Quadro 1 - Grupos experimentais utilizados no experimento 

 

 

 

 
 
  

Os animais foram identificados pela letra A (afetados) e C (controle), de 

acordo com o quadro 2. 

 

Quadro 2 - Identificação dos animais que participaram do experimento  

 

GR GRMD 

C1 (Taylor) A1 (Bis) 

C2 (Bento) A2 (Zezinho) 

C3 (Max) A3 (Balu) 

C4 (Luna) A4 (Liz) 

C5 (Calvin) A5 (Mousse) 

 A6 (Bis) 

 A7 (Totó) 

 A8 (Vanderléia) 

 A9 (Ana Maria) 

 

 

5.2 COLETA DE AMOSTRAS 

 

 

Para os grupos estudados foi realizado a coleta de sangue por intermédio da 

punção da veia cefálica ou jugular de cada animal. O volume total foi divido em dois 

tubos, um sem anticoagulante e outro com anticoagulante (ácido 

etilenodiaminotetracéticodissódico 10% - EDTA).  

As biópsias dos fragmentos musculares foram realizados no músculo vasto 

lateral ou bíceps femoral nos cães afetados e controle, com o auxílio de punch 5mm. 

Os animais foram submetidos ao seguinte protocolo anestésico: associação Maleato 

de Acepromazina 0.05 mg/km (Acepran®, Univet) associado a 2 mg/kg Cloridrato de 

Animais Grupos  N 

Controle  GR  5 

Afetado  GRMD  9 
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Tramadol (Tramal®, Pfizer) por via intramuscular e anestesia local infiltrativa à base 

de Cloridrato de Lidocaína 2% (Lidol 2%®, Hipolabor) (7 mg/kg) para incisão de 

pele, divulsão de tecido subcutâneo e fáscia muscular. No momento da coleta do 

fragmento muscular foi administrado Propofol (Propofol®, Eurofarma) (2,5 mg/Kg) 

por via intravenosa. Para a medicação pós operatória foi utilizado Meloxican 

(Maxican®, Fort Dogde) (0,1 mg/kg), por via oral durante 3 dias e  Cefalexina 

(Cefalexina® –genérico, Eurofarma) (30mg/Kg) a cada 12 horas por 7 dias. O 

fragmento muscular destinado a histologia e a imunohistoquímica foram fixados em 

paraformaldeído a 4% e pequenos fragmentos foram fixados em solução de 

glutaraldeído para processamento da microscopia eletrônica de transmissão.  

As anestesias foram realizadas pelo médico veterinário Greyson Esper e o 

procedimento cirúrgico pela médica veterinária Dilayla Kelly de Abreu. 

 

 

5.3 DELINEAMENTO EXPERIMENTAL 

 

 

O experimento foi dividido em três estapas:  

 

1. Etapa 1. Coleta da medula óssea de fetos caninos, isolamento e cultivo das 

MSCs oriundas da medula óssea, bem como caracterização destas células. 

 

2. Etapa 2. Avaliação clínica dos animais utilizados no experimento, mediante 

realização de hemograma, bioquímicos séricos, análises musculares e 

avaliação cardíaca  

 

3. Etapa 3. Avaliação da resposta imunológica in vitro por meio do estudo da 

linfoproliferação durante o cocultivo com as MSC e da dosagem de nitrito 

durante o cocultivo dos macrófagos de animais afetados e controles com as 

MSC. 

 
 

5.4 ANÁLISES 

 

 

 As análises laboratoriais realizadas estão listadas no quadro 3. 
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Quadro 3 – Análises realizadas  
 

Etapas Etapas Análises 

Etapa 1 MSC  Coleta, cultivo e 

caracterização 

Etapa 2 Avaliação clínica dos cães Exame físico periódico 

Hemograma e bioquímicos 

séricos 

Avaliação microscópica da 

musculatura: coloração  He, 

AT, PS, MET  

Ecocardiograma  

Etapa 3 Avaliação da reposta 

imunológica in vitro 

Linfoproliferação com CFSE: 

linfocitos T, linfocitos 

CD4+FoxP3+, linfócitos 

CD4+FoxP3- 

Análise de nitrito no 

sobrenadante do cocultivo dos 

macrófagos com as MSCs 

Legenda: He - Coloração hematoxilina-eosina; AT - Coloração Azul de Toluidina; PS - 
Coloração Picro-sírius; MET - Microscopia Eletrônica de Transmissão; MSC– Célula 
tronco mesenquimal; NO – Óxido nítrico. 

 

 

5.4.1 ETAPA 1 - Cultivo e caracterização das células tronco mesenquimais 
 

 

5.4.1.1 Coleta de células da medula óssea de feto canino 
 

 

 Para a coleta da medula óssea fetal canina, foram utilizados úteros de fêmeas 

caninas gravídicas oriundas de campanhas de castração, efetuadas no Centro de 

Controle de Zoonozes (CCZ) da cidade de São Paulo. Os úteros foram coletados 

mediante a realização de ovariohisterectomia nas fêmeas devidamente sedadas 

com 0,1 mg/Kg de acepromazina (Acepran, Univet), 0,5 mg/Kg de cloridrato de 

xilazina (Anasedan, Vetbrands) e 20 mg/Kg de quetamina (Dopalen, Vetbrands). 

                O material coletado foi armazenado foi transportado em gelo para o 

Laboratório de Célula Tronco - LCT. Os úteros foram seccionados para a remoção 

dos fetos. Para o isolamento das células da medula óssea foi realizado, 

primeiramente a coleta de medula óssea mediante a dissecação do membro pélvico 

e torácico. Após remoção do fêmur, tíbia, úmero, rádio e ulna, foram removidas as 

epífises distais e proximais e o canal medular foi lavado com auxílio de seringa 

contendo meio DMEM-High e estreptomicina a 1% (Figura 5). A solução obtida foi 
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centrifugada 1800 rpm, durante 5 minutos. O pellet de celular foi ressuspendido em 

meio de cultura e as células foram plaqueadas em cultivadas em meio de cultura  

composto por DMEM High Glucose [4,5 g/L], com L-Glutamina [4,00 mM], 

suplementado com 0,1% de piruvato de sódio [CH3COCO2Na], 1% aminoácido não 

essencial NEAA, 10% de soro fetal bovino e 1% de antibiótico (streptomicina, 

penilicina e anfotericina). 

 
Figura 5 - Coleta da medula óssea de fetos caninos  
 

 

Fonte: (ABREU, D. K., 2013). 
Notas: Em A, separação dos ossos do feto e lavagem em solução de PBS com antibiótico. Em B, 

lavagem do canal medular com meio DMEM-High e antibiótico, com o intuito de extrair todo 
o conteúdo medular.  

 

  

5.4.1.2 Cultivo celular das células tronco mesenquimais oriundas da medula óssea 
 

 

        O pellet celular obtido da medula óssea foi cultivado em placas de cultivos de 

30mm de diâmetro. Após 24 horas de cultivo, as células foram lavadas duas vezes 

com PBS 1x, com o intuito de remover as células mortas e debris celulares,  

permanecendo na placa apenas as células aderentes. As células foram incubadas e 

cultivadas a 37,0o C com umidade relativa próxima de 100% e atmosfera gasosa de 

5% de CO2.  

O repique celular foi realizado utilizando a enzima tripsina (0,25%), quando as 

células atingiam uma confluência de aproximadamente 80%. Para este 

procedimento as células foram lavadas com PBS 1x e incubadas na tripsina por 

cinco minutos a 37,0o C. Após estes processo as células em suspensão foram 

A B 
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centrifugadas a 2000 rpm durante 5 minutos e o pellet obtido foi ressuspendido em 

meio de cultura completo descrito anteriormente. Em seguida, foi realizado a 

contagem das células viáveis utilizando o azul de trypan. Após, as células eram 

plaquadas e cultivadas nas mesmas condições descritas anteriormente. 

A caracterização das células utilizando ensaios imunocitoquímicos e citometria 

de fluxo foram realizados  quando as células atingiram a quarta passagem. Neste 

momento, as células foram criopreservadas no nitrogênio líquido utilizando um meio 

composto por 90% de soro fetal bovino e 10% de DMSO. 

 

 

5.4.1.3 Caracterização das células tronco 
 

 

5.4.1.3.1 Imunocitoquímica das células tronco mesenquimais 
 

 

                Aproximadamente 1 x 104 células provenientes do cultivo celular primário 

foram cultivadas em placas com 24 poços de cultivo, sob lamínula de vidro. Após 24 

horas, as células foram lavadas com solução de PBS por três vezes durante 5 

minutos. Em seguida, as células foram fixadas com paraformaldeido 4% por uma 

hora em geladeira. Após fixação as células foram lavadas 3 vezes em solução de 

TBS (20mM Tris-HCl ,0,15 M, NaCl e Tween-20 a 0,05%) e as células foram 

permealizadas com Triton X-100 à 0,1% por 15 minutos. Em seguida foi realizado o 

bloqueio utilizando 5% de solução de BSA por 30 minutos.  

               Após esse período o anticorpo primário foi incubado overnight à 4ºC. 

Terminado este período, as células foram lavadas em TBS por mais três vezes e 

incubadas com anticorpos secundários por 40 minutos em câmara escura em 

temperatura ambiente. Par finalizar as células foram lavadas novamente e as 

lamínulas foram montadas utilizando a solução de montagem Vectashield com DAPI.  

As análises dos resultados foram feitas através do microscópio de fluorescência. 

Esse experimento foi realizado em duplicatas  e os anticorpos primários e 

secundários utilizados estão especificados no quadro 4. 
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Quadro 4 - Anticorpos primários e secundários utilizados para caracterizar as células tronco obtidas 
da medula óssea fetal canina  

 
 

ANTICORPO CARACTERÍSTICAS  

Nestina (N) Nestin (Rat-401): sc-33677 Santa Cruz 

Biotechnology 

Vimentin (M+) Vimentin (o.N.602):sc-73259 Santa Cruz 

Biotechnology 

CK18 (E) CYTOKERATIN 18 (RGE53): sc-32329 Santa Cruz 

Biotechnology 

CD34 (M-) anticaCD34 Phycoerythrin conjugated mouse 

IgG1 

RD Systems 

CD90 (M+) antihCD90/Thy-1 Phycoerythrin conjugated 

mouse IgG2A 

RD Systems 

PCNA PCNA (PC10): sc56 Santa Cruz 

Biotechnology 

anti-Mouse anti-Mouse IgG –FITC 

 

Amersham 

Biosciences 

anti-Goat anti-Gouti IgG- FITC CONJUGATED (SC2356) Santa Cruz 

Biotechnology 

Legenda: (N) – neuronal; (M+) - mesenquimal; (M-) -  negativo para mesenquimal; (E) – epitelial 

 

 

5.4.1.3.2  Citometria de Fluxo das células tronco mesenquimais 
 

 

Após cultivo e expansão as células foram tripsinizadas, inativadas com soro 

fetal bovino e colocada em tubos de 15 mL em câmara de fluxo laminar previamente 

esterilizada com álcool 70% e UV durante 20 minutos. Em seguida o material foi 

centrifugado à 1000rpm durante 10 minutos para a formação do precipitado celular. 

Após a centrifugação, foi descartado o sobrenadante e ressuspendido em 5 mL 

solução salina 0,9% para lavagem, centrifugado à 1500rpm durante 10 minutos. 

Após a centrifugação o sobrenadante foi descartado e o tampão FACs Flow foi 

acrescentado, a suspensão de células tumorais foram transferidas para tubos de 

citometria, e 1µl de anticorpos primário citados na tabela 1 (CD44, CD45,  CD34, 

CD105, CD117, SSEA, OCT ¾, NANOG, Stro-1, CD90) foram adicionados, uma 

incubação de 2 horas a 4oC foi realazada. Após esse procedimento 1µl de anticorpo 

secundário especifico foi adicionado. As análises de expressão foram realizadas no 

Citômetro de Fluxo FACS Calibur em 10.000 eventos, e as aquisições analisadas 

pelo programa Flow Jo. A expressão de marcadores foi determinada pela 
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comparação com um isotipo controle marcado com o fluorocromo Alexa flúor 488 

FITC ou PE inespecífico (Quadro 5). 

 
 

Quadro 5 - Anticorpos utilizados para a caracterização das células tronco mesenquimais através da 
citometria de fluxo 

 

Anticorpo Fafricante 

OCT 4 Abcam® 

NANOG Abcam® 

CD34 Abcam® 

CD44 Abcam® 

CD90 Abcam® 

CD45 Abcam® 

CD117 Abcam® 

CD105 Abcam® 

STRO-1 Abcam® 

SSEA Abcam® 

 

 

5.4.1.4 Curva de crescimento e análise microscópica das células tronco 

mesenquimais 

 

 

Foi realizada a avaliação do crescimento celular através da curva de 

crescimento com a finalidade de avaliar a capacidade de expansão e replicação 

celular. A contagem foi realizada a cada 24 horas entre cada tripsinização. 

 

 

5.4.2 ETAPA 2 - Avaliação clínica dos animais 
 

 

 Considerando que o comportamento do sistema imune pode variar 

constantemente devido a fatores externos ou mesmo internos, como ocorrência de 

infecções secundárias e outras patologias, os animais pertencentes ao estudo foram 

avaliados clinica e laboratorialmente durante as coletas. 

 

 

5.4.2.1 Hemograma 
 

 

As análises hematimétricas e leucométricas foram realizadas no laboratório 

Hemovet situado na Rua José Macedo, 98 no Parque São Lucas em São Paulo. 
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Para realização de hemograma, foi utilizado o ácido etileno diaminotetracético 

(EDTA) a 10% como anticoagulante. As amostras de sangue foram avaliadas pelo 

método de diluição e contagem manual em câmara de Neubauer (Câmara de 

Neubauer ImpruvedBrightLine) que foi examinada à luz da microscopia óptica, 

utilizando-se microscópio (Nikon Eclipse E-200) com aumento de 400x para 

contagem de hemácias e com aumento de 100x para contagem de leucócitos. 

Esfregaços de sangue foram preparados e corados pelo corante Wright, para estudo 

dos elementos figurados do sangue. Em seguida, as preparações citoscópicas foram 

examinadas à luz da microscopia óptica, utilizando-se microscópio com aumento 

1000x (imersor) para diferenciação e contagem dos leucócitos. O volume globular foi 

avaliado pela técnica do microhematócrito.  

 

 

5.4.2.2 Bioquímicos séricos 
 

 

As análises bioquímicas séricas foram realizadas no laboratório Hemovet 

situado na Rua José Macedo, 98 no Parque São Lucas em São Paulo. As análises 

bioquímicas séricas foram feitas em amostras do soro obtidas após sinérese de 

sangue coletado. Utilizando o sistema Labtest (LABTEST Diagnostica S.A. – Lagoa 

Santa) para diagnóstico, alíquotas das amostras de soro foram processadas para 

determinação de creatinina (método de Jaffé modificado - Método do picrato 

alcalino); uréia (UV-cinética – pelo método do diacetil modificado); proteína total 

(Biureto); albumina (Verde de Bromocresol); fosfatase alcalina (Roy modificado); 

alaninaminotransferase (UV – cinético); cálcio (Labtest); fósforo (Daly e 

Ertingshausen); bilirrubina (Sins-hom); colesterol (Labtest); e creatinina quinase (UV-

cinético). 

 

 

5.4.2.3 Função cardíaca  

 
 

Os animais afetados foram analisados pelo Dr Kaleizu Teodoro Rosa, CRMV 

9054, no canil GRDM – Brasil, enquanto que os animais controle  foram avaliados 

pelo Dr André Held, CRMV 22935, na Clínica Veterinária Vivaz 24 horas Ltda.  
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Para a realização do exame ecocardiográfico, os animais foram posicionados 

em decúbito lateral esquerdo com o transdutor sobre o tórax, para a obtenção das 

imagens através da janela paraesternal direita e paraesternal esquerda cranial e 

caudal. Uma grossa camada de gel era aplicada entre a pele do animal e o 

transdutor, para diminuir a interferência que o ar exerce no exame ultra-sonográfico. 

 

 

5.4.2.4 Análise microcópica da musculatura 
 

 

5.4.2.4.1  Microscopia de luz 

 

 

Os fragmentos da biópsia foram fixados em paraformoldeido a 4% por 24 

horas. Em seguida, foram desidratados em série crescente de etanol (70 a 100%) e 

xilois para diafanização, utilizando-se procedimento convencional, para inclusão em 

parafina.  

Foram realizados cortes de 3 mm em micrótomo (Leica RM 2065®) para 

obtenção das lâminas. Foram utilizadas as colorações de Hematoxilina-eosina (HE) 

e Azul de Toluidina para análise estrutural e das características histopatológicas do 

músculo distrófico e a de Picrossírius para quantificação do colágeno. As laminas 

foram fotomicrografadas em Microscópio Olympus BX 60 acoplado a câmera Axio 

CAM HRc.   

Na quantificação do colágeno serão padronizados fotos de cada corte, na 

lente objetiva de 40x. A imagem de cada campo será digitalizada e tratada com luz 

polarizada, de forma a contrastar o colágeno da coloração de fundo por limiar de cor.  

Foi realizado a biópsia muscular em todos os animais pertencentes ao estudo.  

 

 

5.4.2.4.2 Microscopia eletrônica de transmissão (MET)  

 

 

As amostras pós fixadas em solução de glutaraldeído 2,5% modificada foram 

lavadas em tampão fosfato e pós-fixadas em tetróxido de ósmio (osmium tetroxide 

4% w/w solution in water, Polyscience®, Inc. USA), overnigth. Após, foram lavados 

em solução salina e imersos em acetato de uranila (Polyscience®, Inc. USA) 
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overnight. Em seguida, desidratadas em concentrações crescentes de acetona e 

resina e foram submetidos a cortes ultrafinos com cerca de 60 nanômetros, 

contrastados pelo acetato de uranila 2% (Polyscience®, Inc. USA) em água 

destilada (5 minutos) e pelo citrato de chumbo 0,5% (Polyscience®, Inc. USA) em 

água destilada (10 minutos). A observação ultraestrutural e a documentação 

fotográfica foi realizada em microscópio eletrônico de transmissão (Morgagni 268D - 

Phillips).  

 

 

5.4.3 ETAPA 3 - Avaliação da resposta imunológica in vitro 

 

 

5.4.3.1  Obtenção das células mononucleares do sangue periférico (PBMC) 

 

 

 O sangue foi coletado pela veia cefálica por meio de seringa contendo 

heparina. Após esse procedimento, o sangue foi diluído em PBS (phosphate buffer 

solution) na mesma proporção e depositado lentamente sob o Ficoll-Paque em um 

tubo falcon na proporção de 2:1. Os tubos foram  centrifugados a 2000 rpm durante 

20 minutos e as células mononucleares foram coletadas na interface 1077 com o 

auxílio de uma pipeta de Pasteur. As células coletadas foram lavadas em PBS, 

ressuspendidas em volume conhecido de RPMI 1640 e contadas com Azul de 

trypan. 

 

 

5.4.3.2 Imunofenotipagem linfocitária CD4+FoxP3+ do sangue periférico 
 

 

 Após a separação das células mononucleares pelo Ficoll-Paque, as 

mesmas eram lavadas três vezes com PBS durante 5 minutos a 2000 rpm. Após a 

ultima lavagem, o sobrenadante era descartado e o pellet de células ressuspendido 

em 100 ul de PBS. Os tubos eram separados adequadamente para a incubação com 

os anticorpos conjugados CD4 e FoxP3. Assim, os tubos cujas células fossem 

marcadas pelo anticorpo CD4 (APC) eram incubado com 5 uL do mesmo durante 30 

minutos no escuro. 



65 

 

 Após a incubação, foi realizado uma nova lavagem com PBS e os pellets 

que deveriam ser incubados com o anticorpo FoxP3 (PE) foram ressuspendidos em 

uma solução fix/perm na proporção de 1:3 durante 3 horas, para permitir a 

incubação posterior durante 30 minutos. Em seguida, foi realizado 3 lavagens com o 

buffer na proporção 1:3 de água destilada. O pellet foi ressuspendido em 300 uL de 

PSB para aquisição no citometro.   

 

 

5.4.3.3 Estudo da linfoproliferação 
 

 

 

 

 Para a avaliação da linfopoliferação, utilizamos o método de incorporação de 

CarboxyFluorescein Diacetate Succinimidyl Ester (CFSE), no qual as células 

marcadas podem ser cultivadas e a proliferação avaliada. 

  O CFSE se liga de forma covalente a moléculas intracelulares através da 

carboxifluoresceína, um corante fluorescente. Portanto, quando uma célula marcada 

com CFSE entra em divisão, a sua progênie carrega metade do número de 

moléculas marcadas com carboxifluoresceína e desta forma cada divisão celular 

consegue ser avaliada medindo-se a diminuição correspondente da fluorescência 

emitida por cada célula ela técnica de citometria de fluxo.  

 O protocolo de linfoproliferação foi realizado do Departamento de Patologia da 

Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo no 

Laboratório de Farmacologia e Toxicologia Aplicada, com a colaboração da Profa 

Dra Cristina de Oliveira Massoco Salles Gomes.  

Após a contagem das células mononucleares, estas foram incubadas em 3 ul 

de carboxifluoresceína Vybrant (Invitrogen) a 37ºC, durante 30 minutos. Em seguida 

a reação foi interrompida com a adição de RPMI 1640 suplementado com soro fetal 

bovino (10%) e antibiótico (1%). Foi adicionado 190 uL desse meio em cada poço da 

placa (placa well de 96 poços). O experimento foi realizado em triplicata. Para cada 

amostra foram utilizados 9 poços: 3 poços apenas com células, 3 poços com células 

e 10 uL de concanavalina A e 3 poços com células e 10 uL de fitohemaglutinina, 
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com o intuito de comparar a ação da concanavalina A (5ug\mL) e fitohemaglutinina 

(10ug\mL) no nosso modelo de estudo (Figura 6). 

As amostras foram distribuídas na seguinte ordem:  

1. linfócito 

2. linfócito com CFSE 

3. linfócito com concanavalina A 

4. linfócito com fitohemaglutinina 

 

Figura 6 - Demonstração do protocolo de linfoproliferação com o CFSE 

 

ABREU, D.K., 2013  

Notas:  Em A, observar a nuvem de células mononucleares (seta vermelha), pertencentes a interface 

1077, obtidas após a centrifugação  do sangue periférico. Em B, notar o pellet de células 

mononuclares da interface 1077 (seta rosa). Em C, após a incubação com o CFSE, observar 

a coloração verde fluorescente que é conferida ao pellet de células (seta rosa). Em D, a 

redistribuição dos linfócitos ressuspendidos em meio RPMI completo nos poços da placa.  

Após 36 horas de cultivo, os linfócitos eram adquiridos pelo citômetro e avaliados pelo 

programa Flow Jo (E). 
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5.4.3.3.1 Protocolo de linfoproliferação na presença de células tronco 

mesenquimais 

  
 

Para avaliar o linfoproliferação, foram plaqueadas (placas de 24 “wells), duas 

concentrações diferentes de MSC, sendo 1x104 e 5x104
. Após 24 horas, foi realizado 

a coleta do sangue periférico com posterior isolamento das células mononucleares 

previamente marcadas com o CFSE. Em seguida, 5x104 de mononucleares foram 

depositadas sobre os poços com as MSCs. Após 72 horas o sobrenadante foi 

coletado e adquirido no citômetro para avaliação linfoproliferativa (Figura 7). Foram 

realizadas quatro tipos de cultivos diferentes (além dos controles negativos): 

1. apenas linfócito 

2. linfócito com PHA 

3. linfócitos com MSCs 1,0x104 

4. linfócitos com MSCs 5,0x104 

 

As análises foram realizadas no programa Flow Jo. 

 
Figura 7 -  Esquema representativo do protocolo de linfoproliferação na presença das células tronco 

mesenquimais 

1x10    4    

    

5x104    
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5.4.3.3.2 Imunofenotipagem dos linfócitos que proliferaram durante o cocultivo 

com as MSCs 

 

 

 Após 72 horas do cocultivo, os sobrenadantes eram coletados e 

centrifugados a 2000 rpm durante 5 minutos. Após, o sobrenadante foi descartado e 

o pellet de células ressuspendido em 100 ul de PBS. Os tubos eram separados 

adequadamente para a incubação com os anticorpos conjugados CD4 e FoxP3. Os 

tubos cujas células fossem marcadas pelo anticorpo CD4 (APC) eram incubado com 

5 uL do mesmo durante 30 minutos no escuro. 

 Após a incubação, foi realizado uma nova lavagem com PBS e os pellets 

que deveriam ser incubados com o anticorpo FoxP3 (PE) foram ressuspendidos em 

uma solução fix/perm na proporção de 1:3 durante 3 horas, para permitir a 

incubação posterior durante 30 minutos. Em seguida, foi realizado 3 lavagens com o 

buffer na proporção 1:3 de água destilada. O pellet foi ressuspendido em 300 uL de 

PSB para aquisição no citometro.   

 

 

5.4.3.4 Cocultivo dos macrófagos com as MSCs in vitro 
 

 

5.4.3.4.1 Cocultivo in vitro de macrófagos na presença das MSCs 
 

 

O sangue foi coletado pela veia cefálica por meio de seringa contendo 

heparina. Após esse procedimento, o sangue foi diluído em PBS (phosphate buffer 

solution) na mesma proporção e depositado lentamente sob o Ficoll-Paque 

(1077g\dL) em um tubo falcon na proporção de 2:1. As células foram  centrifugados 

a 2000 rpm durante 20 minutos e as células mononucleares foram coletadas na 

interface 1077 com o auxílio de uma pipeta de Pasteur. As células coletadas foram 

lavadas em PBS, ressuspendidas em volume conhecido de DMEM-HIGH 

suplementado com 10% de Soro Fetal Bovino e 1% de antibiótico e foi realizado a 

contagem na câmera de Neubauer. Foram plaqueadas 2,0x106 células 

mononucleadas em 24 wells com 500 microlitros de meio em cada poço e colocadas 
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em cultivo na estufa por 5 horas. Após, o sobrenadante com as células em 

suspensão (linfócitos) foram descartados com o intuito de permanecer apenas as 

células que aderiram, os monócitos. Em seguida, foram adicionados novamente 500 

uL de meio DMEM-HIGH suplementado, sendo que metade dos poços recebeu LPS 

na concentração de 1ug/uL. As células foram mantidas em cultivo por 5 dias para 

que os monócitos se  transformem em macrófagos (Figura 8).  

Após os 5 dias, aproximadamente 5,0 x104 MSCs foram plaqueadas. Após 12 e 

24 horas, o sobrenadante foi coletado e armazenado a -20C para posterior análise 

de nitrito. 

 

Figura 8 -  Esquema representativo do protocolo de cocultivo dos macrófagos na presença de células 
tronco mesenquimais 

 

 

Fonte: (ABREU, D. K., 2013). 

 
 
Para tanto o experimento foi realizado em duplicata e em quatro diferentes 

condições: 

1. Macrófago 

2. Macrófago com MSC 

3. Macrófago com LPS 

4. Macrófago com LPS e MSC 
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5.4.3.4.2 Dosagem do nitrito no sobrenadante dos cocultivos 
 
 
Foi utilizado a reação de Griess composta por uma mistura de sulfanilamida 

2% e NED 0,2%. Sulfanilamida reage com o nitrito da amostra para formar um sal 

que reage com o NED para produzir o “purple-azo-dye”com pico de absorbância de 

540nm (RICART-JANÉ et al., 2002; TATSCH et al., 2011). Os sobrenadantes das 

culturas foram coletados, aliquotados e armazenados em eppendorf a -20C.  

Para as análises do NO, as aliquotas eram descongeladas. O experimento foi 

realizado em placa de 96 “wells” de fundo chato. Todo as amostras foram testadas 

em duplicata. Para a confecção da curva padrão, foi colocado 1 uL de nitrite 

standard em 1000 uL de meio DMEM. Foi adicionado 100 uL desta soluçao em 

duplicada e em outros poços adicionados 50 uL de DMEM também em duplicata. A 

partir dos poços com a solução diluída, foi-se redistribuindo 50 uL para os poços 

suscessivos, fazendo desta forma, uma diluição seriada (Figura 9).  

Nos demais “wells”, foram adicionados 50 uL do sobrenadante e 50 uL da 

solução de sulfanilamida mantendo 5 minutos no escuro. Após, foi adicionado 50 uL 

de NED e aguardado mais 5 minutos. A leitura foi realizada com uma absorbância 

de 520 n. 

 

Figura 9 -  Esquema representativo da placa well utilizada para o teste de Griess 

     1       2      3       4       5      6       7       8       9     10     11    12 

A 
 
 
 
B 
 
 
C 
 
 
D 
 
 
E 
 
 
F 
 
 
G 
 
 
 
H 

 

Fonte: (ABREU, D. K., 2013). 
 

Legenda: A coluna 1 e 2 foram utilizadas para a construção da curva padrão em diluição seriada. 
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5.5 ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS RESULTADOS 
 

 

As análises foram realizadas por comparação de médias através do teste t de 

student e Teste de Tukey e o sistema utilizado foi o Statistical Analysis System 

(SAS). 
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6 RESULTADOS 

 

 

6.1 ETAPA 1 – 6.1 CULTIVO DAS CÉLULAS TRONCO MESENQUIMAIS DE 

MEDULA ÓSSEA DE FETO CANINO 

 

 

6.1.1  Coleta de células da medula óssea de feto canino normal e cultivo 

celular das MSCs 

 

 

As células tronco utilizadas no experimento foram obtidas através da coleta 

da medula óssea de fetos normais. Vinte e quatro horas após o cultivo primário 

observamos grande quantidade de células mortas em suspensão na placa (Figura 

10A). Portanto, a cultura foi lavada com PBS 1x para eliminar estas células mortas e 

debris celulares, mantendo na placa somente as células aderentes, ou seja, vivas.  

Após 3 dias do cultivo primário observamos células com morfologias variadas, 

desde fusiformes até estreladas. Entretanto, as células apresentavam 

predominantemente formato fibroblastóide, sendo fusiformes alongadas e  regulares, 

com ou sem prolongamentos citoplasmáticos. Já as células estreladas eram 

irregulares e achatadas. Adicionalmente, observamos grânulos em seu citoplasma e 

núcleo ovóide. Após 5 dias do cultivo as células apresentavam confluência 

adequada para a realização da primeira passagem. 

 A criopreservação das MSC oriundas da medula óssea de feto canino foi 

realizada após a quarta passagem, onde observamos células mais estáveis. As 

tripsinizações eram necessárias a cada 3 dias, onde as células atingiam uma 

confluência de 80%. (Figura 10). 
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Figura 10 - Fotomicrografia do cultivo celular das células oriundas da medula óssea de feto canino 

 

 
Fonte: (ABREU, D. K., 2013). 
Notas: Em A, notar a presença de células em suspensão, não aderidas   placa células Em   notar 

a predominancia de células em formato fusiforme (seta vermelha). Em C e D, intensa 
confluência cellular. Em E, notar a presença de células fusiformes e estreladas com 
prolongamentos citoplasmáticos. 

 

A B 

D 

E 

C 
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6.1.2 Caracterização das MSCs 
 

 

6.1.2.1  Ensaio imunocitoquímico das MSCs 
 

 

As células oriundas da medula óssea isoladas do aspirado medular fetal, 

foram submetidas aos ensaios de fluorescência para caracterização 

imunofenotípica. Podemos observar a imunopositividade para a vimentina 

citoqueratina-18, nestina, PCNA, CD 90, CD 34 (Figura 11). Essas análises foram 

confirmadas também por meio da citometria de fluxo. 

Figura 11 -  Fotomicrografia de imunocitofluorescência dos diferentes tipos de proteínas de filamento 
presentes nas células progenitoras da medula óssea 

 

 

G
 

Fonte: (ABREU, D. K., 2013). 
Notas:  Observar a imunopositividade no citoplasma das células para o anticorpo vimentina (A), CK 

18 (B), PCNA (C), Nestina (D), CD 90 (E), CD34 (F), Em verde – citoplasma, em azul – 
núcleo. 

 

A B C 

D E F 
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6.1.2.2 Ensaio por citometria de fluxo das células tronco mesenquimais  
 

 
Ensaios de citometria de fluxo para alguns marcadores de MSC foram 

testados nas células provenientes da medula óssea de feto canino. Neste 

experimento observamos uma expressão de 43,4% para CD44, 44,4% para CD105, 

45,6% para CD90 e uma baixa expressão para marcadores de células de origem 

hematopoiéticas com resultados de apenas 6,59% para CD45, 3,3% para CD34 e 

8,91% para CD117 (Figura 12 e Gráfico 1).  

As linhagens de células tronco de medula óssea utilizadas em nosso 

experimento, apresentaram boa expressão para os  marcadores de pluripotência  

com 48,1% para OCT ¾, 42,3% para SSEA, 44,1 % para STRO-1 e 44,5% para 

NANOG (Figura 13 e Gráfico 1).  

 

Figura 12 - Gráfico de histograma referente a caracterização das células tronco mesenquimais 
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 Figura 13 - Gráfico de histograma referente a pluripotencia das células tronco mesenquimais 
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Gráfico 1 - Gráfico de barras representando os valores médios para os marcadores pluripotência 
expressos nas células de medula óssea canina ( OCT ¾, SSEA 4, STRO-1 e NANOG) e 
para caracterização das células como mesenquimais (CD44, CD117,. CD90, CD105, 
CD45 e CD34)  
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6.1.3 Ensaio de curva de crescimento 
 

 

Durante o cultivo das células mesenquimais de medula óssea, foi realizado 

um ensaio de curva de crescimento com o intuito de avaliar a proliferação e 

viabilidade celular durante as passagens. Cinco dias após a cultura primária, iniciou-

se o protocolo, onde as células foram tripsinizadas a cada 3 dias durante 4 

passagens. Inicialmente foi realizado um plaqueamento de 1,0x105 células por placa 

(Tabela 1). No gráfico 2, podemos observar uma proliferação celular características 

das células mesenquimais. 

Tabela 1 - Valores referentes a proliferação celular durante as passagens  
 

Passagem Contagem 

P1 1,0 x 105 

P2 2,6 x 105 

P3 4,4  x 105 

P4 8,3 x 105 

 
 
Gráfico 2 - Proliferação das MSCs (células x 10

5
) da medula óssea de fetos de cães durante 4 

passagens 

 



79 

 

 

6.2  ETAPA 2 - AVALIAÇÃO CLÍNICA DOS ANIMAIS 
 

 

6.2.1 Hemograma e Bioquímicos séricos 
 

 

 A tabela 2 expressa os resultados eritroleucométricos e trombométricos 

obtidos para os cães pertencentes ao grupo GR. Ainda que não indicado nas 

tabelas, não foram encontrados hemoparasitas em nenhum dos animais avaliados. 

Ademais, pelos valores explicitados, verifica-se que as médias encontram-se dentro 

dos valores da normalidade. Na tabela 3 estão apresentados, os resultados 

bioquímicos séricos dos mesmos grupos, cujos valores enquadram-se dentro dos 

limites de normalidade. 

 
Tabela 2 - Eritrograma e leucograma do grupo GR - São Paulo - 2014 
 

Parâmetros Unidade NORMAL Média  DP Vmax Vmin 

He X 10
6
/uL 5,5 - 8,5            6,65              0,51  

            
7,20              5,90  

Ht % 37 – 55          45,16              6,21  
          

53,00            38,00  

Hb g/dL 12– 18           13,50              1,87  
          

16,00            11,00  

VCM u
3 

60 – 77          67,50              5,24 
          

76,00            63,00  

HCM Pg 19 – 24          24,95            2,01 
          

28,00            22,90 

CHCM g/dL 31 – 36           34,92              1,85            37            32,65  

Le /uL 6000 – 17000    9.705,50  9705,5      
    

13.485,00   6573,00 

NB /uL 0 – 300                  -                     -    
                 

-                     -    

NS /uL 3000 – 12000      7.016,83      2.965,87     10.986  3564  

Eos /uL 150  – 1500         321,16          120,58         476          189 

Bas /uL RAROS                  -                     -    
                 

-                     -    

LT /uL 1000 – 4900     2.748,66      809,20  
    

3.562,00      1239  

LA /uL RAROS                  -                     -    
                 

-                     -    

Mon /uL 150 – 1500         458,34          246,68          846          231  

PT g/dL 5,5 - 8,5             7,08  0,95 
            

8,2              5,8 

Plaq 10
3
/uL 200 – 500  330,16   78,445   432   210  

Legenda: Médias, desvios-padrão (DP) e valores máximos (Vmax) e valores mínimos (Vmin) referentes à 
contagem de hemácias (He), hematócrito (Ht), teor de hemoglobina (Hb), volume corpuscular 
médio (VCM), hemoglobina corpuscular média (HCM), concentração de hemoglobina 
corpuscular (CHCM), leucócitos (Le), neutrófilos bastonetes (NB), neutrófilos segmenados (NS), 
eosinófilos (Eos), basófilos (Bas), linfócitos típicos (LT), linfócitos atípicos (LA), monócitos (Mon), 
plaquetas (Plaq), proteína total (PT) do grupo GR. 
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Tabela 3 - Análises bioquímicas do grupo GR - São Paulo - 2014 
 

Parâmetros  unidade NORMAL  Média  DP   Vmin  Vmax 

Uréia mg/dL 10 – 56 37,4 14,60 51 14 

Creatinina mg/dL 0,5 – 1,5 0,96 0,38 1,4 0,5 

Amilase (U/L) 371 – 1220 1026 111,73 869 1120 

Lipase (U/L) 15 – 250 94,83 35,27 48,5 134 

Albumina g/dL 2,7 - 4,6 3,62 0,68 4,4 2,8 

AST U/L 7 – 92 56,4 18,76 82 34 

ALT U/L 10 – 88 53,4 22,63 73 15 

ALP U/L 20 – 150 63,4 18,87 75 30 

GGT U/L 1,2 – 6,4 3,58 1,75 6,2 1,5 

Triglicérides mg/dL 50 – 100 75,4 15,06 94 60 

Colesterol mg/dL 100 -300 196 70,18 273 129 

Sódio mEq/L 141 – 153,2 146,556 5,10 152,9 142,38 

Potássio mEq/L 3,9 - 5,65 4,556 0,59 5,25 3,92 

CK U/L 20 – 220 47 31,18 89 23 

Legenda: Médias desvios-padrão (DP) e valores máximos (VMAX) e valores mínimos (VMIN) referentes 
à dosagem sérica de uréia, creatinina, amilase, lipase, albumina, (AST), (ALT), (ALP), (GGT), 
triglicérides, colesterol, sódio, potássio, cálcio, creatina quinase (CK) dos animais 
pertencentes ao grupo GR. 

 
 
 A tabela 4 expressa os resultados dos hemogramas obtidos para os cães 

pertencentes ao grupo GRMD. Assim como para os animais controle, não foram 

encontrados hemoparasitas em nenhum dos animais avaliados. Ademais, pelos 

valores explicitados, os parâmetros que se mostraram aumentados foram a 

contagem de leucócitos e plaquetas para alguns dos animais afetados. Entretanto, 

sem a presença de desvio a esquerda.  

                 Na tabela 5 está apresentado os resultados bioquímicos séricos do 

mesmo grupo, cujos valores de ALT, AST e CK apresentam-se acima dos valores de 

normalidade para todos os animais afetados. Nos gráficos 3, 4, 5 e 6  estam 

ilustrados, comparativamente, os valores médios dos parâmetros que diferiram entre 

os grupos. 
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Tabela 4 - Eritrograma e leucograma do grupo GRMD - São Paulo - 2014 
 

Parâmetros Unidade NORMAL Média  DP Vmax Vmin 

He X 10
6
/uL 5,5 - 8,5 6,86 0,964 8,3 5,6 

Ht % 37 – 55 47,16 7,19 55 38 

Hb g/dL 12– 18 13,66 1,63 16 12 

VCM u
3 

60 – 77 65,33 6,77 75 60 

HCM Pg 19 – 24 22,08 4,84 27 13 

CHCM g/dL 31 – 36 33,16 1,47 35 31 

Le /uL 6000 – 17000 17053,83 2572,66 19827 13894 

NB /uL 0 – 300 0 0 0 0 

NS /uL 3000 – 12000 11538,83 2745,26 14792 7628 

Eos /uL 150  – 1500 901,5 598,13 1478 256 

Bas /uL RAROS 0 0 0 0 

LT /uL 1000 – 4900 2681,66 930,00 3672 1467 

LA /uL RAROS 0 0 0 0 

Mon /uL 150 – 1500 596,66 516,06 1273 167 

PT g/dL 5,5 - 8,5 6,63 0,53 7,2 5,8 

Plaq 10
3
/uL 200 – 500 487,16 183,73 762 237 

Legenda - Médias, desvios-padrão (DP) e valores máximos (Vmax) e valores mínimos (Vmin) referentes à 
contagem de hemácias (He), hematócrito (Ht), teor de hemoglobina (Hb), volume corpuscular 
médio (VCM), hemoglobina corpuscular média (HCM), concentração de hemoglobina 
corpuscular (CHCM), leucócitos (Le), neutrófilos bastonetes (NB), neutrófilos segmenados 
(NS), eosinófilos (Eos), basófilos (Bas), linfócitos típicos (LT), linfócitos atípicos (LA), monócitos 
(Mon), plaquetas (Plaq), proteína total (PT) do grupo GRMD. 

 
 
Tabela 5 - Análises bioquímicas do grupo GRMD - São Paulo - 2014 

 

Parâmetros  Unidade NORMAL  Média  DP   Vmin  Vmax 

Uréia mg/dL 10 – 56 43,8 15,31 54 17 

Creatinina mg/dL 0,5 – 1,5 1,3 0,23 1,5 0,9 

Amilase (U/L) 371 – 1220 1389 314,10 997 1764 

Lipase (U/L) 15 – 250 106,26 33,32 64,80 146,40 

Albumina g/dL 2,7 - 4,6 3,92 0,61 4,4 2,9 

AST U/L 7 – 92 226,2 33,08 256 189 

ALT U/L 10 – 88 267 68,93 378 189 

ALP U/L 20 – 150 126,4 41,37 172 78 

GGT U/L 1,2 – 6,4 5,26 1,19 6,2 3,2 

Triglicérides mg/dL 50 – 100 91,6 6,188 102 86 

Colesterol mg/dL 100 -300 259 38,03 300 198 

Sódio mEq/L 141 – 153,2 149,5 4,04 153,2 143,2 

Potássio mEq/L 3,9 - 5,65 5,04 0,56 5,6 4,3 

CK U/L 20 – 220 13657 4198,36 17836 7836 

Legenda:  Médias, desvios-padrão (DP) e valores máximos (VMAX) e valores mínimos (VMIN) referentes à 
dosagem sérica de uréia, creatinina, amilase, lipase, albumina, (AST), (ALT), (ALP), (GGT), 
triglicérides, colesterol, sódio, potássio, cálcio, creatina quinase (CK) dos animais pertencentes 
ao grupo GRMD. 
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Gráfico 3 - Concentrações médias dos leucócitos (/uL) dos cães pertencentes aos grupos GR e 
GRMD 

 

 
 

 
Gráfico 4 - Concentrações médias séricas da ALT e AST (U/L) dos cães pertencentes aos grupos GR 

e GRMD 
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Gráfico 5 - Concentrações médias séricas da CK (U/L) dos cães pertencentes aos grupos GRI, 
GRII, GRMDI e GRMD II 

 

 
 

 

 

6.2.2 Função cardíaca 

 

 

Todos os animais pertencentes aos grupos GR e GRMD foram submetidos à 

avaliação cardíaca pelo exame de ecocardiograma. Os animais afetados foram 

avaliados pelo Ecocardiógrafo Sonosite Titan com sondas 3,5 – 5 mHz e/ou 5,5 – 

7,5 mHz, pelo Dr Kaleizu Teodoro Rosa, CRMV-SP 9054, no próprio canil GRMD. 

Os animais pertencentes ao grupo controle foram avaliados no APARELHO, pelo Dr 

André L.G.Held, CRMV-SP 22935, na Vivaz Clínica Veterinária 24 horas Ltda., 

situada na cidade de Guarulhos.  

Os parâmetros encontrados nos animais pertencentes ao grupo GRMD estão 

expressos na tabela 6. Nestes grupos, todos os animais, apesar de alguns serem 

assintomáticos, apresentaram algum tipo de alteração cardíaca durante o exame.   

O animal A1 apresenta déficit de contratilidade discreto e disfunção diastólica 

discreta, não sendo observado dilatação de câmaras cardíacas. O animal A2 

apresenta hipertrofia excêntrica do ventrículo esquerdo moderada, déficit de 

contratilidade, insuficiencia da valva mitral discreta sem repercussão hemodinâmica. 

Alterações estas, compatíveis com quadro inicial de cardiomiopatia dilatada. 
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O animal A3 apresenta contratilidade e relaxamento do ventrículo esquerdo 

normais, não sendo observado dilatação de câmaras. O animal A4 apresentou 

aumento biventricular de grau moderado,  aumento atrial esquerdo de grau leve, 

discreto escape valvar mitral, hipocinesia difusa do ventrículo esquerdo de grau 

moderado e alterações de fluxo compatíveis com déficit diastólico. 

O animal A5 apresentou aumento global do coração, hipocinesia difusa do 

ventrículo esquerdo de grau moderado, insuficiência valvar mitral de grau moderado 

e aumento da ecogenicidade do folheto septal, compatível com calcificação valvar. 

Já no animal A6, notamos o aumento global do coração, hipocinesia difusa do 

ventrículo esquerdo de grau moderado, insuficiência valvar mitral de grau leve e 

alterações de fluxo compatíveis com déficit diastólico. 

Adicionalmente, no animal A7 observamos aumento global do coração, 

hipocinesia difusa do ventrículo esquerdo de grau moderado e insuficiência valvar 

aórtica de grau leve. O animal A8 e A9 apresentaram aumento global do coração, 

hipocinesia difusa do ventrículo esquerdo. 

Desta forma, é possível observar a piora, no aspecto cardiaco estrutural e 

funcional, com a progressão da idade nos animais afetados. 
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Tabela 6 - Valores encontrados no exame ecocardiográfico dos animais 
pertencentes ao grupo GRMD  
 

Parâmetros A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8  

Diâmetro diastólico 

final (cm) 

4,82 3,87 4,92 3,82 4,66 4,15 3,99 4,23 4,80 

Diâmetro sistólico 

final (cm) 

3,43 3,97 3,86 3,32 4,08 3,61 3,41 3,52 3,49 

% de encurtamento 

sistólico (%) 

20,4 12,6 21,5 13,1 12,4 13 14,5 13,8 13,2 

Fração de ejeção 

(%) 

43 30 44 29 27 28 31 27 27 

Volume diastólico 

final (mL) 

115,3 64 113,9 62,7 100,3 76,4 69,6 73,4 73,2 

Volume sistólico 

final (mL) 

62,3 46 64,3 44,8 73,4 54,8 47,8 55,4 54,4 

Espessura 

diastólica do septo 

(cm) 

0,51 0,49 0,53 0,50 0,37 0,5 0,62 0,63 0,62 

Espessura sistólica 

do septo (cm) 

0,89 0,73 0,9 0,71 0,53 0,71 0,79 0,74 0,77 

Espessura 

diastólica da P 

Post. (cm) 

0,55 0,57 0,53 0,58 0,53 0,5 0,62 0,58 0,59 

Espessura sistólica 

da P. Post. (cm) 

1,02 0,95 1,01 0,91 1,01 0,87 0,75 0,86 0,87 

Relação 

septo/parede 

1,0 0,91 1,0 0,86 0,70  1,0 1,0 0,86 0,86 

Diâmetro da aorta 

(cm) 

1,99 1,77 2,01 1,74 2,12 2,08 1,95 1,98 1,97 

Válvula aórtica N C N C N N IL N N 

Diâmetro do átrio 

esquerdo 

2,35 2,01 2,33 2,08 2,22 2,41 2,04 2,01 2,02 

Válvula mitral IL IL IL IM ED IL IL IL IL 

Átrio esquerdo  AL A A A AL A A AL AL 

Relação átrio 

esquerdo /aorta 

1,18 1,13 1,16 1,2 1,05 1,16 1,05 1,2 1,1 

Válvula tricúspede N N N IL N N N N N 

Válvula pulmonar N N N N IL N N N N 

Ventrículo e átrio 

direito 

AL A A A A A A AL AL 

Pericárdio N N N N N N N N N 

Legenda: N- normal; C- calcificação; IL  insuficiência leve; IM – insuficiência moderada; ED- escape 
discreto; A- aumentado; AL- aumento leve.   

 

Os animais pertencentes aos grupos GR apresentaram todos os parâmetros 

cardíacos dentro da normalidade, sem evidencias de alterações (Tabela 7). 
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Tabela 7 - Valores encontrados no exame ecocardiográfico dos animais pertencentes ao grupo GR 

 
Parâmetros C1 C2 C3 C4 C5 

Diâmetro diastólico final (cm) 3,98 3,50 3,63 3,62 3,71 

Diâmetro sistólico final (cm) 2,19 2,24 2,30 2,18 2,35 

% de encurtamento sistólico 

(%) 

41 42 43 42 40 

Fração de ejeção (%) 65 63 70 73 69 

Volume diastólico final (mL) 78,3 77,3 78,1 78,9 76,4 

Volume sistólico final (mL) 45 47 49,3 41 54,8 

Espessura diastólica do septo 

(cm) 

0,82 0,77 0,68 0,8 0,74 

Espessura sistólica do septo 

(cm) 

1,12 1,04 1,33 1,13 1,01 

Espessura diastólica da P 

Post. (cm) 

0,68 0,63 0,65 0,79 0,69 

Espessura sistólica da P. 

Post. (cm) 

1,42 1,3 1,25 1,41 1,01 

Relação septo/parede 1,15 1,12 1,0 1,10 1,0 

Diâmetro da aorta (cm) 2,34 2,25 1,9 2,28 2,08 

Válvula aórtica N N N N N 

Diâmetro do átrio esquerdo    2,37 2,28 

Válvula mitral N N N N N 

Átrio esquerdo  N N N N N 

Relação átrio esquerdo /aorta 0,90 0,87 0,88 0,86 0,92 

Válvula tricúspede N N N N N 

Válvula pulmonar N N N N N 

Ventrículo e átrio direito N N N N N 

Pericárdio N N N N N 

Legenda: N- normal 

 

 Na figura 14 podemos observar, comparativamente, as alterações 

cardíacas entre os grupos estudados. Notar que o ventrículo esquerdo apresenta-se 

dilatado nos animais pertencentes ao grupo GRMD. É importante as alterações 

referentes a contratilidade do ventrículo esquerdo que está de moderada a 

acentuadamente comprometida nos animais pertencentes ao grupo GRMD.   Essas 

alterações evidenciadas nos animais afetados  são compatíveis com o quadro de 
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cardiomiopatia dilatada, devido as lesões progressivas que a musculatura cardíaca 

vem sofrendo durante o curso da doença. 

 

Figura 14 - Imagens referentes ao exame de ecocardiograma nos animais pertencentes ao estudo  

 

 

Notas: Em A, A‟e A” animal pertencente ao grupo GRMD. Em  ,  ‟e  ”” GR. 

 
 

No gráfico 6, podemos evidenciar as alterações relacionadas a fração de 

encurtamento nos animais estudados e notamos a acentuada redução nos 

animais afetados, principalmente nos animais mais velhos. 

 

Gráfico 6 - Representaçao gráfica dos valores médios referentes a fração de encurtamento obtida 
pelo exame de ecocardiograma no animais pertencentes aos grupos GR e GRMD 
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6.2.3  Análise microscópica da musculatura 
 

 

6.2.3.1 Microscopia de luz 
 

 

Na análise de Picrossírius sob luz polarizada do músculo dos cães 

pertencentes ao grupo GRMD, observamos, através da birrefringência do tecido, 

diferentes intensidades de cores. Podemos observar a presença de abundante 

tecido conjuntivo ao redor das fibras, na região de endomísio, e dos feixes das 

fibras, o perimísio.  Notamos a predominancia de fibras de colágeno mais espessas, 

características do tipo I (alaranjado ao vermelho) e em menor quantidade da fibra de 

colágeno tipo III, as fibras reticulares, que são mais finas e pouco compactadas 

(esverdeado) (Figura 15).  

Adicionalmente, o grupo GRMD, na coloração hematoxilina-eosina e azul de 

toluidina, nos cortes histológicos avaliados, revelou a intensa desorganização das 

fibras musculares, com tamanhos e formas variadas, evidenciando a 

heterogeneidade entre as fibras hipertrofiadas e atrofiadas (Figuras 16, 17, 18 e 19). 

Em alguns cortes notamos a presença de células inflamatórias na proximidade dos 

capilares sanguineos (Figura 16).  

Foi possível observar fibras hipertrofiadas próximas a fibras de menor 

diâmetro, indicando o processo de regeneração das fibras musculares com 

deposição de tecido conjuntivo e fibras colágenas. A maioria das fibras apresentam 

núcleo periférico, entretanto, algumas fibras possuem núcleo central. Notamos a 

presença de splint em algumas fibras e fibras com degeneracão intensa nos 

musculos dos animais pertencentes ao grupo GRMD (Figuras 16, 17, 18 e 19). 
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Figura 15 - Fotomicrografia de corte transversal de bíceps femoral de cães afetados pertencentes ao 
grupo GRMD com (A, C e E) e sem luz polarizada (B, D e F) 

 

 
Fonte: (ABREU, D. K., 2013). 
Notas: Notar a predominancia de fibras de colágeno mais espessas, do tipo I (vermelha) e em 

menor quantidade fibras de colágeno do tipo III (verde). Em B, observar a intensa 
desorganização das fibras (círculo verde), a presença de fibras de tamanhos variados 
(Aumentadas – cabeça de seta preta e diminuídas – cabeça de seta azul). Ainda em B, 
notar o perimísio envolvendo os feixes de fibras (p) e o endomísio (asterisco preto) 
envolvendo as fibras (A, C e E) e após tratamento (B, D e, F). Coloração: Picrossírius; 
Aumento: 10x (A, B), 20x (C, D) e 40x (E, F).   
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Figura 16  - Fotomicrografia de corte transversal de bíceps femoral de cães afetados pertencentes ao 
grupo GRMD 

 

 

Fonte: (ABREU, D. K., 2013). 
Notas: Notar a heterogenicidade entre o tamanho das fibras musculares (cabeça de seta preta e 

azul), a presença de um denso perimísio revestindo os feixes de fibras (p) e o epimísio (*) 
revestindo as fibras. Em A, C e E notar a preseça de infiltrado inflamatório (asterisco azul). 
Em F, presença de fibras com núcleo central (asterisco amarelo). Coloração: Hematoxilina-
eosina; Aumento: 10x (A), 20x (B, C) e 40x (D, F). 
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Figura 17 - Fotomicrografia de corte transversal de bíceps femoral de cães afetados pertencentes ao 
grupo GRMD 

 

 

Fonte: (ABREU, D. K., 2013). 
Notas:  Notar a heterogenicidade entre o tamanho das fibras musculares (cabeça de seta vermelha 

e verde), a presença de um denso perimísio revestindo os feixes de fibras (p). Em A e B , 
notar a vascularização (asterisco vermelha). Em E e F, notar as áreas em processo de 
degeneração inicial (círculo verde e azul, respectivamente). Coloração: Azul de Toluidina; 
Aumento: 20x e 40x. 
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Figura 18 - Fotomicrografia de corte transversal de bíceps femoral de cães afetados pertencentes ao 
grupo GRMD. 

 

 

Fonte: (ABREU, D. K., 2013). 
Notas: Em A, notar a presença de áreas claras e escuras dentro da fibra evidenciando fibras em 

processo inicial de degeneraçao. Em B, presença de fibras musculares heterogeneas 
(cabeça de seta preta e verde) e áreas de intensa degeneraçao (círculo verde). Em C, notar 
a heterogenicidade entre o tamanho das fibras musculares e a presença de colágeno entre 
as fibras (asterisco amarelo). Coloração: Hematoxilina-eosina; Aumento: 20x (C) e 40x (A, 
B). 
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Figura 19 - Fotomicrografia de corte longitudinal (em A e B) e transversais (C, D, E e F) de bíceps 
femoral de cães afetados pertencentes ao grupo GRMD 

 

 

Fonte: (ABREU, D. K., 2013). 
Nota: Em A e B notar a presença de fibras em degeneraçao (seta vermelha). Em C, D e F notar o 

depósito de colágeno entre as fibras. Em E, splint de uma fibra muscular. Coloração: Azul de 
Toluidina; Aumento: 20x (A, B e C), 40x (D e F) e 100 X (E). 
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6.2.3.2 Microscopia eletrônica de transmissão (MET)  

 

 

O material foi preparado conforme descrito no item Material e Métodos e 

fotografado no microscópio Morgagni 268D-Philips. Pela miscroscopia eletrônica de 

transmissão foi possível observar, em todos os grupos estudados, o sarcomero ou 

faixa A, compartimentalizado entre duas linhas Z, que é a unidade básica estrutural 

das fibras. Em um musculo saudável (grupo GR) as linhas Z apresentam-se 

alinhadas entre as fibras. Foi possível observar em todos os grupos estudados, a 

zona H no centro das faixas A e a linha M no centro do sarcômero. Adicionalmente 

podemos observar a faixa H e I (Figura 20).  

 

Figura 20 - Microscopia eletrônica de transmissão em corte longitudinal de músculo estriado 

 

 

Fonte: (ABREU, D. K., 2013). 
Nota:  Em A, observar a linha Z (cabeça de seta laranja), a linha M (cabeça de seta azul) e o 

sarcomero ou faixa A está representado pela linha vermelha. Em B, notar as faixas H e I. 

 

 

Quando comparamos os animais pertencentes ao grupo GR com os animais 

pertencentes ao grupo GRMD, notamos o desalinhamento da linha Z nos músculos 

dos animais afetados. Da mesma forma, podemos observar um maior número de 
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mitocôndrias, desorganizadas, de tamanhos variados e algumas em degeneração. 

AdicIonalmente, evidenciamos que os animais pertencentes ao grupo GRMD 

possuem uma maior degeneração das fibras musculares, com frouxidão acentuada 

entre as fibras e maior ruptura das mesmas (Figura 21).   

Nos grupos dos animais afetados notamos acentuada presença de colágeno 

entre as fibras. Foi observado a presença de células satélites. Ainda para este grupo 

observamos a formação de cordão de células satélites tentando regenerar a fibra 

(Figuras 21 e 22). 

 

Figura 21 - Microscopia eletrônica de transmissão em cortes longitudinais do músculo estriado de 
animais pertencentes aos grupos GR (A e B), GRMD (C, D, E, F, G, H) 

 

G
R
M
D

 

 
Fonte: (ABREU, D. K., 2013). 
Nota: Em A, observar o alinhamento da linha  Z entre as fibras e a uniformidade entre as 

mitocôndrias. Em C, podemos observar o desalinhamento entre as linhas Z (seta rosa), a 
presença de colágeno entre as fibras (asterisco rosa) e a desorganização das mitocôndrias 
(seta verde). Observar a presença de células satélites na tentativa de formarem um cordão de 
mioblastos. Em D, áreas de degeneração (círculo amarelo) e a presença de mitocôndrias em 
degeneração (cabeça de seta amarela). Observar a deposição de colágeno e o afastamento 
entre as fibras.  Notar em F uma maior frouxidão entre as fibras, com depósito de colágeno. 
Observar a ruptura das fibras (círculo vermelho) e a presença de células satélites. Em G, o 
sistema T (T) e a deposição de colágeno. Em H, podemos observar ruptura acentuada entre 
as fibras com a desorganização mitocondrial e deposição de colágeno. 
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Figura 22 - Microscopia eletrônica de transmissão de animais pertencentes aos grupos GRMD 
 

 

Fonte: (ABREU, D. K., 2013). 
Nota: Em A, canto direito, corte transversal evidenciando intensa área em degeneração. Ainda em A 

notar o afastamento entre as fibras . Em B, presença de célula satélite (s). Em C, notar fibras 
normais (mais escuras) e fibras em degeneração (mais claras). Em D, notar afastamento entre 
as fibras com apresença de colágeno (asterisco rosa) e em E a desorganização das 
mitocôndrias. Em F, afastamento mais acentuado entre as fibras e a presença de splint na fibra 
(canto superior esquerdo). Em G, depósito intenso de colágeno (asterisco rosa). Em H, fibras 
com intensa degeneração. Em I, desorganização acentuada devido a intensa degeneraçao e 
em J ruptura entre as fibras (asterisco vermelho). 

 

 

6.3 ETAPA 3 - AVALIAÇÃO DA RESPOSTA IMUNOLÓGICA IN VITRO 

 

 

6.3.1 Imunofenotipagem e quantificação linfocitária CD4+FoxP3+ do sangue 

periférico 

 

 

A imunofenotipagem e quantificação linfocitária foi realizada no sangue fresco 

dos animais pertencentes ao projeto. Todos os cães estudados apresentaram 

concentração linfocitária dentro dos limites de normalidade de acordo com o 

leucograma. 
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 Na figura 23 de Dot plot, demonstramos o “gate” referente   população de 

linfócitos do sangue periférico de cães pela técnica de citometria de fluxo 

selecionados para a imunofenotipagem e quantificação linfocitária CD4+FoxP3+. 

Figura 23 – O gráfico de Dot plot 

 

Notas: (A) demonstra o gate de monócitos (círculo vermelho) e o gate de linfócitos (círculo preto) do 
sangue periférico canino pela técnica de citometria de fluxo selecionado para a 
imunofenotipagem linfocitária. Em B podemos observar o histograma referente à presença 
das células linfocitárias não marcadas.  

 

Na figura 24 podemos evidenciar a marcação dos anticorpos CD4 e FoxP3, 

pela técnica de citometria de fluxo.  
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Figura 24 – O gráfico de Dot plot  
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Notas: (A) demonstra o gate de linfócitos do sangue periférico canino pela técnica de citometria de 

fluxo selecionado para a imunofenotipagem linfocitária.  Em B e C podemos observar a curva 
referente à presença das células linfocitárias não marcadas. Em D e E, observamos os 
controles negativos para CD4 e Fox P3 respectivamente. 

 

A tabela 8 expressa os resultados descritos em porcentagem da 

imunofenotipagem da população linfocitária CD4+FoxP3+. Apesar do valor médio 

referente aos cães controles (6,74%) ser maior em relaçao aos cães afetados 

(4,62%), não foram evidenciadas diferenças estatisticamente significativas entre os 

grupos (Gráfico 7).  

 

Tabela 8 - Valores médios da porcentagem, desvio-padrão (DP), valores máximos (Vmáx) e mínimos 
(Vmín) referentes aos linfócitos regulatórios (CD4+FoxP3+) do sangue periférico dos 
grupos GR e GRMD 

 
GR GRMD 

Média 6,744 4,626 

DP 2,086 0,9595 

Vmáx 9,36 6,74 

Vmín 4,35 3,86 
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Gráfico 7 – Gráfico representativo das concentrações médias das subpopulações linfocitárias 
CD4

+
FoxP3

+
 dos cães pertencentes aos grupos GR e GRMD  
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Notas: Notamos a representação gráfica dos valores da mediana (linha horizontal dentro do 
quadrilátero), percentis de 25% e 75% (delimitação do quadrilátero) e máximo e mínimo 
(extremidade das barras verticais) da porcentagem de linfócitos. Teste t, p<0,05. 

 

6.3.2 Estudo da proliferação linfocitária in vitro  
 

 

6.3.2.1 Protocolo de linfoproliferação com CFSE (5, 6- carboxifluoresceína 

diacetato succimidil éster) sem a presença de MSCs  

 

 

Inicialmente, realizamos um estudo para padronizar a técnica e avaliar o 

comportamento dos linfócitos na presença de diferentes estímulos. No protocolo de 

linfoproliferação com o CFSE, a figura 25 demonstra a região referente a 

proliferação linfocitária de um cão afetado após 3 dias em cultivo in vitro. 

Inicialmente realizamos uma análise comparativa entre a fitohemaglutinina e a 

concanavalina A, fatores de estímulo para a proliferaçao linfocitária. As análises 

foram realizadas em triplicata em alguns animais pertencentes aos grupos GRMD 

(Tabela 9). O intuito nesta etapa experimental foi padronizar a técnica e testar os 

fatores de estímulo. As análises foram realizadas pelo programa FlowJo. 
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Figura 25 – O gráfico A demonstra o gate de linfócitos que proliferaram, e em B, está representado o 
histograma referente à linfoproliferaçao  
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Todos os animais avaliados apresentaram proliferação mais acentuada na 

presença dos estímulos (Tabela 10 e Gráfico 9). Na figura 26 podemos observar o 

comportamento dos histogramas de proliferação na presença da concanavalina A e 

da fitohemaglutinina. 
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Figura 26 - Gráfico de histograma de células mononucleares do sangue periférico representativa dos 
linfócitos cultivados por 72 horas com concanavalina A e fitohemaglutinina (A e A‟)  

 

Notas: Em   e  ‟, histograma de proliferação da região de linfócitos no dot plot 
 
 

Os animais avaliados pertencentes ao grupo GRMD apresentaram valor 

médio de proliferação sem estímulo de 49,54 e com os estímulo de ConcA e PHA, 

de 60,56 e 69,91 respectivamente. Já os animais pertencentes ao grupo GR 

apresentaram valores médios de 51,78, 61,17 e 61,44 sem estímulo, com estímulo 

de ConcA e de PHA respectivamente (Tabela 9). 

 
 

Tabela 9 - Valores médios referentes a proliferação dos linfócitos obtidas sem estímulo, com 
concanavalina A (ConcA) e com fitohemaglutinina (PHA). DP – desvio padrão 

 

-  GRMD    GR   

  MÉDIA DP MÉDIA DP 

Sem estímulo 49,54 10,64 51,78 2,39 

ConcA 60,56 4,47 61,17 3,68 

PHA 69,91 4,61 61,44 1,19 

  

  

A A' 

B' B 
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Considerando os resultados obtidos, optamos por trabalhar com  a PHA para 

o controle dos linfócitos sem as MSC.  

 

 

6.3.2.2  Estudo da proliferação linfocitária in vitro - Protocolo de linfoproliferação 

com CFSE (5, 6- carboxifluoresceína diacetato succimidil éster) com a 

presença de células tronco mesenquimais - piloto 

 

 

Na segunda etapa de padronização da técnica, podemos observar, pela 

análise da citometria que, de forma geral, ocorreu um aumento da linfoproliferaçao 

quando os linfócitos foram cultivados na presença das células tronco, aumento este, 

proporcional a concentração destas células (Figura 27). Nesta etapa utilizamos três 

concentrações de células tronco: 0,5X104, 1X104 e 2X104. 
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Figura 27 - Gráfico de dot plot da proliferação de células mononucleares  
 

 

 
Notas: Em A, cultivo de linfócitos com fitohemaglutinina, sem as MSC. Em B, C e D cultivo de 

linfócitos, sem fitohemaglutinina, com MSC na concentração de 0,5, 1 e 2x10
4
, 

respectivamente. 

 
 

Através do programa FlowJo foi possível obter os índices utilizados para a 

avaliaçao da proliferação linfocitária, onde consideramos o indice de proliferação. O 

índice de divisão celular é a média do número de divisões celulares que as células 

sofreram, ignorando as células que não dividiram, ou seja permaneceram na 

geração 0. 
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Figura 28 - Perfil das amostras marcadas com CFSE e analisadas pelo programa FlowJo. Picos 
representando as gerações referente a linfoproliferação. Cada geração representa uma 
divisão celular 

 

 
 

Na tabela 10 podemos observar que o valor médio referente a 

linfoproliferação nos animais afetados (GRMD), foi maior no cocultivo dos linfócitos 

com 2x104 MSC por poço, a maior concentração de células tronco estabelecida no 

estudo. Ou seja, nos animais avaliados até o momento, observamos que, quanto a 

maior concentração de MSC, maior a proliferação linfocitária. Isso nos permite inferir, 

que as células tronco mesenquimais promoveram uma imunoestimulação in vitro. 

Tabela 10 - Indice de divisão linfocitária (x100), nos grupos estudados, analisados pelo programa 
FlowJo  

Grupos Concentraçao MSC Índice de divisão X 100 
(Média) 

GRII (n=2) 0,5X104 11 
 1,0X104 15 
 2,0X104 26 
   
GRMDI 0,5X104 18 
 (n=3) 1,0X104 23 
 2,0X104 28 

Legenda: n= numeros de animais avaliados até o momento 
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6.3.2.2.1   Proliferação dos linfócitos totais, CD4+FoxP3+ e CD4+FoxP3 

 

 

As tabelas 11 e 12 expressam a porcentagem de divisão dos linfócitos 

cultivados sem estímulo (PHA) e dos cocultivos com 1x104  e 5x104 MSC, nos grupos 

GR e GRMD respectivamente. É possivel observar a linfoproliferaçao significativa na 

presença das MSC em comparação ao cultivo sem as MSCs e sem o estímulo da 

PHA. Da mesma forma, podemos observar, para todos os cães estudados, que os 

linfocitos CD4+FoxP3+, apresentaram valores médios de proliferaçao maiores 

quando comparados aos linfócitos CD4+FoxP3-, para os grupos GR e GRMD.  

Na figura 29 podemos observar o aspecto do cocultivo, onde as MSCs ficam 

aderidas à placa de cultivo e os linfócitos ficam em suspensão. 

 

Figura 29 - Fotomicrografia do cocultivo celular das MSC com os linfócitos  
 

A    

C    

B    

 
Fonte: (ABREU, D. K., 2013). 
Nota: Em A, notar a presença de MSC na placa. Em B cultivo de linfócitos (12hs). Notar a presença 

de células em suspensão. Em C, cocultivo das MSC com os linfócitos. 
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Tabela 11 - Valores médios  DP, referentes a porcentagem de divisão linfocitária (%) dos animais 
pertencentes ao grupo GR, analisados pelo programa FlowJo  

GR Sem PHA MSC 1X104 MSC 5X104 

Todos linfocitos 

CD4+FoxP3+ 

6,774  2,67 

4,866  1,226 

14,47  2,694 

15,51  2,435 

30,37  5,775 

29,38  4,648 

CD4+FoxP3- 5,388  0,541 7,392  1,031 6,992  0,707 

 

 

Tabela 12 - Valores médios  DP, referentes a porcentagem de divisão linfocitária (%) dos animais 
pertencentes ao grupo GRMD, analisados pelo programa FlowJo  

GRMD Sem PHA MSC 1X104 MSC 5X104 

Todos linfocitos 

CD4+FoxP3+ 

4,563  1,236 

3,621  1,664 

16,09  3,217 

19,67  3,221 

34,19  4,552 

27,42  4,089 

CD4+FoxP3- 5,440  1,031 6,643  1,289 6,472  0,944 

 

O gráfico 8 expressa os valores médios juntamente com a análise estatística 

de todos os linfócitos, e das subpopulações CD4+FoxP3+ e dos CD4+FoxP3-.  

Considerando a proliferação geral de linfócitos, observamos valores médios 

significativamente maiores para os cocutivos com 5x104 MSC quando comparados 

aos cocultivos com 1x104 MSC. Não observamos diferenças significativas entre os 

grupos GR e GRMD. 

Adicionalmente, podemos observar que essa diferença foi significativa quando 

comparamos a porcentagem de CD4+FoxP3+ no cocultivo de 1x104 para 5x104 

MSCs. Para os CD4+FoxP3-, essa diferença não foi significativa, sendo que valores 

médios de proliferação foram os menores observados nos cocultivos, com baixo 

índice de proliferação. 
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Gráfico 8 - Gráficos representando os valores médios das proliferaçao de todos os linfocitos (A), dos 
linfocitos CD4+FoxP3+ (B) e dos CD4+FoxP3- (C) dos  cães pertencentes aos grupo GR e 
GRMD 
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Legenda: Teste Tukey – letras diferentes apresentam diferença estatística significativa 

 

6.4 COCULTIVO DOS MACRÓFAGOS COM AS MCSS IN VITRO 
 
 
6.4.1 Avaliação do sobrenadante do cocultivo dos ma crófagos com as MSCs – 

dosagem de nitrito 
 
 

Após 5 horas de cultivo, os monócitos aderiram à placa e os linfócitos 

permaneceram em suspensão. Desta forma, ao retirarmos o sobrenadante, 

permaneceu na placa apenas os monócitos que após 7 dias de cultivo apresentaram 

morfologia semelhante aos macrófagos. Os sobrenadantes foram coletados 24 e 48 

horas após o plaqueamento das MSCs.  

A concentração de NO foi estimada pela dosagem de nitrito pelo sistema de 

reagentes de Griess. A absorbância foi mensurada através da leitura da placa com 
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um filtro dentre 520 a 550n. Na figura 30 podemos observar os imagens referentes 

ao cocultivo dos linfócitos com as MSC. A figura 31 representa a curva padrão 

referente a concentração de nitrito. 

 
Figura 30 - Fotomicrografia do cocultivo celular das MSC com os macrófagos  
 

A    B    

C    D    

E    
 

Fonte: (ABREU, D. K., 2013). 
Nota: Em A e B, macrófagos em cultivo há 7 dias. Em C cultivo de macrófagos (3 dias). Em D e E, 

cocultivo as MSC com macrófagos. 
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Figura 31 -  Curva padrão referente a concentração de nitrito 
 

 

 

A tabela 13 expressa os valores em uM da concentração de nitrito obtidas nos 

cultivos e cocultivos de 24 e 48 horas dos macrófagos. 

 

Tabela 13 - Valores médios e desvio padrão, referentes a dosagem de nitrito (uM) no sobrenadante 
dos cultivos 

 

GR T1 GRMD T1 GR T2 GRMD T2

MO 4,26 ± 0,41 3,71 ± 0,64 4,59 ± 1,01 4,16 ± 1,01

MO + MSC 5,28 ± 0,85 4,91 ± 1,78 5,76 ± 0,77 5,93 ± 1,46

MO + LPS 13,05 ± 0,76 11,24 ± 1,32 17,17 ± 0,69 15,61 ± 0,90

MO + LPS + MSC  14,61 ± 1,34 12,29 ± 1,32 19,72 ± 1,93 18,84 ± 2,28  
 
Legenda: Cultivos - macrófagos (cultivo 1 - MO), macrófagos e células tronco mesenquimais (cultivo 2 

- MO+MSC), macrófagos e LPS (cultivo 3 - MO+LPS) e macrófagos, LPS e células tronco 
mesenquiamais (cultivo 4 - MO+LPS+MSC), durante 24 horas (T1) e 48 horas (T2). 

 

 

 No gráfico 9 podemos evidenciar as diferenças na concentração de nitrito 

entre os grupos e cultivos. Podemos observar que não houve diferença significativa 

entre os cultivos 1 e 2, para os grupos GR e GRMD. Entretanto, esses cultivos 

diferiram significativamente dos cultivos 3 e 4. 

Os maiores valores médios de nitrito foram observados no T2 do cultivo 4. 

Entretanto, para os grupo GR e GRMD, essa média não diferiu sgnificativamente do 

cultivo 3 no T2. Da mesma forma, apesar dos valores médios do cultivo 4 no T1 

serem maiores quando comparados ao cultivo 3 no T1, não foi observado uma 
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diferença significativa. 

Adicionalmente, podemos notar que no cultivo 4, ocorreu um aumento da 

produção de nitrito comparável a produção estimulada pela presença apenas do 

LPS (cultivo 3). No T2 dos cultivos 3 e 4, os valores de nitrito aumentaram 

significativamente quando comparados aos cultivos 3 e 4 no T1. Entretanto, não 

notamos diferenças significativas ao comparar os cães pertencentes ao grupo 

controle com os afetados.  

Cocultivo de macrófagos apenas com MSCs, não produziu nitrito em 

concentração significativamente diferente quando comparados apenas as culturas 

com macrófagos. 

 

Gráfico 9 - Gráfico referente as concentrações medias e desvio padrão das concentracões em uM 
nos sobrebadantes analisados 
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Legenda: MO-macrófagos; MSC-células tronco mesenquimais; LPS-lipopolysaccharide-induced; T1- 
24 horas de cultivo; T2- 48 horas de cultivo. 
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7 DISCUSSAO  
 

 

A presença de leucocitose sem desvio a esquerda pode ocorrer, por exemplo, 

em processos inflamatórios (SOLTER et al., 1991; MEYER; COLES; RICH, 1995; 

NELSON; COUTO, 2006), o que justifica tais alterações encontradas em nosso 

estudo no modelo GRMD (VALENTINE et al., 1990; KERKIS et al., 2008; ARAÚJO, 

2009; ABREU, 2010). A ocorrência de trombocitose, também evidenciada por Araújo 

(2009) e Abreu (2010), pode ser resultado de processo inflamatório agudo ou 

crônico (BUSH, 2004) e ou mesmo como resultado da concentração de colágeno no 

tecido muscular (MEYER; COLES; RICH, 1995).  

A ALT e AST são encontradas no tecido hepático e muscular e a CK está 

localizada em músculo esquelético, músculo cardíaco e cérebro (BUSH, 2004). Ao 

primeiro dia de vida, os cães distróficos podem ser diagnosticados através da 

análise da CK, servindo como um importante parâmetro para auxiliar no diagnóstico.  

O mesmo ocorre com a DMD. Assim, nossos resultados corroboram com estudos 

anteriores que relatam o aumento sérico dessa enzima em qualquer estágio da 

doença (KORNEGAY et al., 1988; VALENTINE et al., 1990; SHELTON et al., 2001; 

ARAÚJO, 2009; ABREU, 2010; FERNANDES, 2012). Valentine et al. (1986) 

relataram que, por volta dos dois meses de idade, os cães GRMD apresentam um 

aumento da CK de 100 vezes o valor normal, encontramos média de aumento entre 

28 a 134 vezes o valor de referência, indicando a magnitude da lesão muscular 

presente nos cães. 

Os resultados encontrados em nosso estudo corroboram com Valentine et al. 

(1990) e Bergman et al. (2002), que afirmam que, cães distróficos de qualquer idade, 

apresentam aumento de CK, AST e ALT. 

Em humanos com distrofia, o miocárdio sofre muitas alterações devido à 

sobrecarga de pressão e geralmente acabam desenvolvendo cardiomiopatia dilatada 

e hipertensão arterial (KAMOGAWA et al., 2001; NOLAN et al., 2003). Cziner e Levin 

(1993) relataram que no modelo canino GRMD, a cardiomiopatia é caracterizada por 

fibrose progressiva no epicárdio e miocárdio. Assim como observado em nosso 

estudo, Moise et al. (1991), relataram anormalidades na função diastólica e lesões 
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hiperecóicas que correspondem à calcificação do miocárdio. 

Pellegrino et al. (2007) realizaram um estudos com o intuito de padronizar o 

perfil ecocardiográfico de cães da raça Golden Retriever saudáveis, com resultados 

semelhantes aos relatados em nosso estudo para cães saudáveis. 

Segundo Bertorine et al. (1982); Junqueira e Carneiro (2004) e Araújo et al. 

(2013) o músculo esquelético normal possui fibras musculares uniformemente 

espaçadas, com tamanhos aproximados, multinucleadas, geralmente com dois 

núcleos por célula e localizados na periferia das fibras, com escassa população 

celular no endomísio, constituída por algumas células do conjuntivo, principalmente 

fibroblastos. A mesma conformação foi observada em nosso estudo na análise de 

MET do músculo de Golden Retriever normal. 

Constatamos, pela histologia do músculo distrófico, infiltrados de células que 

aparecem no interior e ao redor de vasos sanguíneos e dentro das fibras musculares 

necrosadas, o que ilustra a penetração dessas células no tecido muscular. Segundo 

Valentine et al. (1990); Fernandes (2012) e Araújo et al. (2013), os músculos de 

cães GRMD revelam histologicamente, necrose precoce de fibras e regeneração 

associado com fibrose endomisial e perimisial resultando em severa miopatia, similar 

ao processo que ocorre na DMD. Os aglomerados basófilos compostos por 

pequenas fibras necrosadas e células inflamatória são vistos com frequência, com a 

presença de macrófagos realizando fagocitose, neutrófilos e plasmócitos, assim 

como Valentine et al. (1986).  

Gorospe et al. (1994); Wang et al. (2009) e Evans et al. (2009a) sugerem forte 

correlação entre presença de macrófagos e progressão clinica histopatológica das 

distrofias musculares. O aumento substancial de macrófagos e linfócitos infiltrados 

na fibra muscular ocorre da deficiência de distrofina, formando extensos agrupados 

necróticos nas fibras, como foi observado em nosso estudo.  

Inicialmente ocorre o processo de regeneração que tende a se reduzir devido 

à exaustão do potencial regenerativo, seguido dos repetidos ciclos de degeneração-

regeneração (COZZI et al., 2001). Segundo Passerini et al. (2012), nos cães GRMD 

o aumento do tecido conjuntivo em endomisio e perimísio é uma característica 

comum em todas as idades, embora nos adultos esteja associado com outras 
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alterações na arquitetura muscular e com o comprometimento clínico severo. Essa 

alteração foi observada em nosso estudo. Fibras em degeneração também são 

facilmente visualizadas assim como o acentuado depósito de colageno como 

relatado por Gaiad (2006) e evidenciado em nosso estudo. 

O Golden Retriever tem-se tornado bastante comum no Brasil, inclusive em 

canis experimentais, assim, o conhecimento dos parâmetros clínicos, nesta raça é 

imprescindível para que os mesmos possam ser utilizados como modelo de estudo de 

doenças, como por exemplo a distrofia muscular. 

Nossas células tronco mesenquimais apresentaram expressão positiva para  

CD44, CD105, CD90 e expressão negativa para marcadores de células de origem 

hematopoiéticas CD45 e CD34, CD117.  Segundo Le Blanc et al. (2005); Dominici et 

al. (2006); Gang  et al. (2007) e Greco et al. (2007)  as MSCs são positivas para  

CD105  e CD90 e  moléculas de adesão CD44,  CD106, CD29. Nos trabalhos de 

Conget e Minguell (1999); Pitterger et al. (1999); Yoshimura et al. (2007); Traktuev et 

al. (2008) e  Panetta  et al. (2009) foram  negativos para marcadores de células 

hematopoiéticas tais como CD14, CD45 e CD34 e CD117. Corroborando com os 

estudos de Pittenger  e Martin (2004), que demonstraram que a cultura de células 

MSCs  forma negativas para para esses marcadores.  

Di Nicola et al. (2002); Krampera et al., (2003); Liu et al. (2004); Xuan, Watson 

e Meng (2005); Rasmusson (2006); Ucelli, Moretta e Pistoia  (2006); Van Laar e 

Tyndall (2006); Comoli et al. (2007); Djouad, Plence e Bony (2007); Rasmunsson et 

al. (2007); Martinet et al. (2009); François et al. (2012); Manochantr et al. (2012); 

Nakajima et al. (2012); Ren et al. (2012) e Freytes et al. (2013) já haviam 

demonstrado a capacidade imunomoduladora in vitro  das MSCs e a capacidade 

funcional entre as MSCs e células do sistema imune, como linfócitos e macrófagos. 

Assim como foi observado em nosso estudo, essas células tronco apresentam efeito 

não apenas nos linfócitos T, mas também em outras células do sistema imune 

(MEIRELLES et al., 2009).  As MSCs podem inibir (CORCIONE et al., 2006) ou 

promover (TRAGGIAI et al., 2008) proliferaçao de linfócitos B de acordo com o 

estímulo, suprimir a proliferação de células natural killer (SOTIROPOULOU  et al., 

(2006) e atuar sobre macrofagos (NÉMETH et al., 2009) e células dendríticas 

(AGGARWAL; PITTENGER, 2005).  
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Os macrófagos são um componente chave da imunidade inata. Eles se 

diferenciam dos monócitos do sangue periférico após a migração para os tecidos 

com o intuito de substituir outros macrófagos ou em resposta a lesões (GORDON, 

2007).  Para investigar a produção de NO por macrófagos, realizamos cultivo de 

monócitos do sangue periférico durante 7 dias inicialmente sem estímulo. Esses 

macrófagos correspondem ao estado estacionário de monócitos do sangue 

periférico (MARTINEZ et al., 2006; KIM; HEMATTI, 2009). 

Estudos tem demonstrado que a patofisiologia das distrofias musculares 

estão correlacionadas com a síntese inadequada de NO (DE PALMA; CLEMENTI, 

2012), e que o uso de NO atua no reparo do dano muscular através da 

sobrevivência, ativação e diferenciação das células satélites (FILIPPI et al., 2009; 

BUONO et al., 2012).   

 

Os macrófagos apresentam uma resposta bimodal (TROIDL et al., 2009). 

Inicialmente temos a ativação de macrófagos pró inflamatórios ou também 

classificados como M1, que atuam na lise muscular, mediante a produção de NO e 

citocinas como IL-1b, IL-6 e TNF alpha e em um segundo estágio a ativação de 

macrófagos M2 com ação antiinflamatória (WEHLING et al., 2001; VILLALTA et al., 

2009).  

Cho et al. (2014)(No prelo)3 comprovaram através de um estudo de cocultivo 

de MSC com macrófagos em modelo de infarto, a relação entre as MSCs sobre os 

fenótipos dos macrófagos de camundongos. Nos cocultivos, eles observaram que 

ocorreu uma resposta inibitória dos M1 e estimulatória para os M2. Adicionalmente 

eles avaliaram iNOS (que representa o fenótipo de M1) e Arg-1 (que representa o 

fenótipo de M2), que utilizam a L-arginina como um substrato comum. Conseguiram 

observar que a expressão de iNOS quando induzido por IFN-gama e LPS, foi 

marcadamente reduzida, enquanto que a Arg-1 foi fortemente induzida pelo IFN-

gama e LPS. Eles observaram que no cocultivo a taxa de NO foi menor do que na 

cultura apenas com macrófago estimulado, ao contrário dos resultados encontrados 

em nosso experimento.  

                                                 
3
 CHO, D. I.; KIM, M. R.; JEONG, H. Y.; JEONG, M. H. YOON, S. H.; KIM, Y. S.; AHN, Y. 

Mesenchymal stem cells reciprocally regulate the M1-M2 balance in mouse bone marrow-derived 
macrophages. Experimental & Molecular Medicine, doi:10.1038emm.2013.135, 2014. 
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Freytes et al. (2013) em um estudo in vitro com modelo de infarto, realizou 

cocultivo de macrófagos com MSC na presença de fatores de polarização como LPS 

e citocinas específicas para as linhagem de macrófagos M1 e M2, com o intuito de  

avaliar o comportamento das MSC na presença dessas células imune. Eles 

observaram que ao ativarem macrófagos M1, desencadeavam a inflamação e 

criavam um ambiente desfavorável para a proliferação das MSC, ou seja, um 

ambiente antiinflamatório é mais favorável para a ação das células tronco. Em nosso 

estudo, utilizamos o LPS como estímulo de ativação para os macrófagos produzirem 

NO. Desta forma, o estudo citado nos faz inferir que estimulamos a transformação 

de macrófagos inflamatórios (M1), que podem ter interferido no crescimento das 

MSC presentes nas placas. De qualquer forma, em nosso estudo, a presença das 

células tronco e sob o estimulo de LPS, ocorreu um aumento da produção de NO 

por parte dos macrófagos, o que realmente é esperado pelos macrófagos M1. Essa 

diferença foi maior quando utilizamos um tempo de 48 horas em cultivo. 

Comparando com cultivos com e sem MSC na presença de LPS, apesar da 

diferença na produção de nitrito não ter sido significativa, vale ressaltar que todos os 

valores de nitrito para o tempo citado acima foram maiores no cocultivo com MSC e 

LPS, quando comparados na cultura apenas com LPS. Esta informação é muito 

interessante e nos faz questionar se, utilizar a terapia celular, não poderia promover, 

juntamente com fatores de estímulos, um aumento na concentração de NO. 

Kim e Hematti (2009), realizaram um estudo em humanos através do cocultivo 

dos macrófagos com as MSCs com o intuito de avaliar a interação entre essas 

células. Para tanto, cultivaram macrófagos na  concentração de 0,5 a 1x106 

monócitos oriundos do sangue periférico durante 7 dias. Após, cocultivaram com 

2x105 MSCs derivadas da medula óssea. Como resultado, observaram que os 

macrófagos cultivados apresentaram uma alta expressão de M2, e que os mesmos 

expressavam alto teor de IL-10 e baixo de IL-12. Entretanto, também observaram 

que os mesmos macrófagos apresentavam expressão considerável de IL-6 e baixo 

TNF-alpha. Desta forma, conseguiram demonstrar que as MSCs não apenas 

atuaram sobre a cultura de macrófagos, mas que esses macrófagos apresentaram 

um comportamento diferente do que é observado. Esses resultados nos fazem 

sugerir que, estudos complementares serão necessários no intuito de compreender 

qual foi o real comportamento dos macrófagos que cocultivamos. 
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Adicionalmente, Maggini et al. (2010) realizaram um estudo com o objetivo de 

avaliar a influência das MSCs na função dos macrófagos através de cocultivo. Assim 

como em nosso experimento, eles utilizaram varias situações diferentes no cocultivo: 

só macrófagos, só MSC, macrófago com MSC, macrófago estimulado com LPS, 

macrófago com MSC estimulados com LPS. Eles observaram que as MSCs 

suprimiram a produção de citocinas inflamatórias  TNF-alpha, IL-6 e interferon-gama 

enquanto aumentou a produção de IL-10. Desta forma, concluíram que as MSCs 

modularam os macrófagos com um perfil de baixa produção de citocinas 

inflamatórias e alta habilidade para atividade fagocítica.  A priore, podemos sugerir 

que nossos resultados diferem dos relatados pela pesquisa citada, visto que o NO é 

produzido pelo M1, e ocorreu alta produção de IL-10, que ocorre principalmente 

pelos macrófagos M2. 

Ooi et al. (2010) realizaram um estudo com o intuito de avaliar os efeitos 

modulatórios das MSCs na proliferação das células da microglia BV2, na produção 

de NO e na expressão de CD40. Para tanto, foi realizado o cocultivo das células 

ativadas com LPS. Foi observado um efeito antiproliferativo nas BV2 e um aumento 

na produção de NO. Adicionalmente, a MSC suprimiu significativamente a 

proliferação da BV2 em cultura com e sem o estimulo do LPS. Eles utilizaram 

diferentes concentrações de MSC e observaram que isso afetou diretamente a 

produção de NO, ou seja, quanto maior a concentração de MSC, maior foi a 

produção de NO. Em nosso estudo, não alteramos a concentração das MSCs, mas 

na concentração utilizada observamos que os valores médios das concentrações de 

nitrito foram maiores quando comparados aos demais cocultivos que utilizamos. 

Assim, nos vale questionar se em maior concentração de MSCs, a produção de NO 

não teria sido maior. 

Vários outros estudos foram realizados com o intuito de promover uma maior 

liberação de NO em músculos distróficos. Rovere-Querini et al. (2013), em um 

estudo sobre a interação do NO e da reparação muscular, ressaltou  a importância 

da ação do NO nas fibras musculares de organismos distróficos.  Além disso, o NO 

tem mostrado uma melhora na reparação do músculo danificado através da ativação 

e diferenciação de células satélites por diferentes vias de sinalização (BUONO et al., 

2012). Rigamonti et al. (2013) relata uma melhor resposta de proteção a lesão, 

através de uma homeostase no músculo de ratos lesionados.  
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Como a deficiência de NO é um evento patogênico chave em distrofias 

musculares, o uso de doadores de NO como alternativa terapêutica tem sido 

explorado em muitas pesquisas. Em 2013, Zordan et al., realizaram um estudo com 

o uso de uma droga doadora de NO, a molsidomine, que modula efetivamente a 

resposta inflamatória em mdx, proporcionando um maior potencial na cicatrização de 

tecidos durante a lesão muscular crônica. Este conceito permite inferir que a 

patofisiologia das distrofias musculares pode estar correlacionada também com a 

síntese alterada de NO.  

Outros grupos de pesquisa tem avaliado a eficácia da terapia baseada na 

administração de NO em modelo mdx. Em 2001, Wehling et al., sugeriram que o NO 

poderia constituir uma possível e viável abordagem terapêutica através de um 

estudo realizado em mdx, onde conseguiu promover um resgate na função 

utrofina/distrofina, mostrando que o doador de NO é suficiente para promover efeitos 

benéficos. 

Outra alternativa que vem sendo estudada é o uso de doadores de NO com 

drogas anti-inflamatórias. A associação de prednisona com doador de NO promoveu 

melhoras morfológicas e bioquímicas na musculatura de mdx (ARCHER; VARGAS; 

ANDERSON, 2006). O uso de doadores de NO com antiinflamatorios não 

esteroidais também foi relatado, mostrando efeitos terapêuticos significativos em 

mdx, além de não terem observado efeitos colaterais relevantes ou sinais de 

toxicidade (WALLACE; VIAPPIANI; BOLLA, 2009). Esses estudos nos direciona a 

pensar que  o estímulo de liberação e ou produção de NO é uma alternativa 

terapêutica interessante de ser utilizada na distrofia muscular. 

 

É fato que a ação do NO nas respostas inflamatorias tem sido intensivamente 

investigada devido a sua complexa ação (TRIPATHI; KASHYAP; SINGH, 2007). De 

acordo com McCafferty et al. (1997), NO derivado da iNOS, pode regular a resposta 

à injúria pela redução da infiltração de leucócitos. Alem disso, Rigamonti et al. (2013) 

relataram que o NO derivado da iNOS, promove uma homeostase inflamatória na 

músculo esqueletico lesionado.  

A liberação de citocinas ocorre principalmente, por células do sistema imune 

que atuam no processo inflamatório que ocorre durante  a injúria muscular (EVANS 

et al., 2009a). Neste contexto, recebem destaques células como macrófagos e 
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linfócitos que se infiltram no músculo distrófico (ARAHATA; ENGEL, 1984; 

McDOUALL; DUNN; DUBOWITZ, 1990; SPENCER et al., 2001; WEHLING et al., 

2001; EVANS et al., 2009b). Varios estudos tem demonstrado que macrófagos e 

linfócitos T CD4+ são as principais células do sistema imune  que se infiltram no 

músculo ditrófico (ARAHATA; ENGEL, 1988a,b; McDOUALL; DUNN; DUBOWITZ, 

1990; GOROSPE et al., 1994; CONFALONIERI  et al., 2003; PINTO-MARIZ et al., 

2010). 

A existência de linfócitos T regulatório canino tem sido suposta há muitos  

anos em estudos de mielopatias progressivas de cães da raça German Sheperd 

(WAXMAN  et al., 1980) e nos estudos de drogas utilizadas em artrites (KAPLAN et 

al., 1993).  

Pinheiro et al. (2010) realizaram um estudo com cães da raça beagles, 

saudáveis e com idade variando de 12 a 30 meses. Observaram, através da 

citometria de fluxo, que 4,3% de todos os linfócitos oriundos do sangue periférico 

foram CD4+FoxP3+. Em nosso achados, para o sangue periférico, os valores médios 

que encontramos para cães saudáveis foram de 6,74 % e para cães afetados foi de 

4,62%. Apesar dos valores médios para os cães afetados ser menor, não foi 

oservado diferença significativa entre os grupos.  

Em nosso estudo nós confirmamos os efeitos estimulatórios das MSCs sobre 

a proliferação de linfócitos T regulatórios. O grau de estímulo apresentou valores 

médios maiores significativamente para os cocultivos com maior concentraçao de 

MSCs. Esta alteraçao foi observada para os cães saudáveis e afetados, não 

havendo diferença significativa entre eles. Quando observamos os resultados 

obtidos para T auxiliares, também observamos uma proliferação, entretanto em 

proporção muito menor quando comparado aos linfocitos T regulatórios e não 

significativa.  

Assim, em nosso estudo, comprovamos que os efeitos das MSCs no sistema 

imune podem não ser sempre supressivos, mas também estimular a proliferaçao de 

algumas células. Em 2004, Le Blanck et al. já observaram que baixos números de 

MSCs podem levar a uma ativação dos linfócitos T, ao passo que, altas quantidades 

de MSCs  podem gerar efeitos opostos.  

Zhou et al. (2008) observaram que MSCs oriundas da medula óssea de ratos 

quando cultivados com linfócitos T CD3+ na presença de PHA promoveram um efeito 

imunossupressivo que pareceu estar relacionado com a geraçao de linfócitos T 
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regulatorios e fatores solúveis. Neste estudo, eles utilizaram várias proporções de 

CD3+ e observaram que quanto maior a concentração de MSCs, maior foi 

proliferação de linfócitos T regulatórios. Quando utilizaram a proporção de 1000 para 

1 (CD3+ para MSC), notaram um indice de proliferação de 8,3%, enquanto que para 

a proporção de 2:1 esse indíce passou para 22,4%, visto que o valor de T 

regulatórias para o grupo controle foi em torno de 5%. Em nosso estudo, 

observamos que na proporção 2,5:1 (linfócitos:MSC) a proliferaçao foi de 15,51%  e 

19,67% para os grupos GR e GRMD respectivamente. Já na proporçao 1:1, esta 

proliferação foi significativamente maior, sendo de 29,38 para o grupo GR e 27,42% 

para o grupos GRMD. 

Cipriani et al. (2013), realizaram um estudo em humanos com esclerose 

múltipla comparado a humanos saudáveis, com intuito de avaliar a habilidade 

imunomodulatória que as MSCs possuem sobre os linfócitos T regulatórios durante o 

cocultivo com células mononucleares do sangue periférico.  Para tanto, utilizaram a 

proporção de 1:5 (linfócitos CD4: MSCs) e observaram uma proliferaçao acentuada 

de linfócitos T regulatórios na presença das MSCs quando comparado às culturas 

sem MSCs. Em nossos resultados observamos, na proporção de cocultivo de 5:1 

(linfócitos:MSC), uma taxa de proliferação de 15,51% e 19,67% de linfócitos 

regulatórios para os grupos GR e GRMD respectivamente. Já para a proporçao de 

1:1, observamos proliferaçao de 29,38% para  grupo GR e 27,42% para o grupo 

GRMD. Da mesma forma que nosso experimento, não foi observado diferença 

significativa entre os grupos saudável e doente.  

Spencer et al. (2001), em um estudo com mdx, afirma que os linfócitos T 

auxiliares, atuam na progressão da patologia nesse modelo de estudo. Da mesma 

forma, Pinto-Mariz et al. (2010), em um estudo com DMD, relata que os linfócitos T 

atuam em nichos  no músculo, contribuindo para o dano tecidual e fibrose no 

músculo destes pacientes. Uma revisão de Evans et al. (2009a) referente as lesões 

musculares em mdx e pacientes DMD descreve que são resultados de mecanismos 

imuno-mediados que são regulados por sinalizadores inflamatórios. 

 

As MSCs modulam a produção de citocinas pelas células dendríticas e 

subpopulações de linfócitos T (AGGARWAL;  PITTENGER, 2005) e, assim como 

observado em nosso estudo, aumentam a proporção de linfócitos CD4+FoxP3+ nas 

reações linfocíticas (AUGELLO et al., 2007). Estes achados referentes aos linfócitos 
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T regulatórios, nos permite inferir que estas reações in vitro caracterizam as MSCs 

como imunossupressoras, pois apesar de estimularem a proliferação de linfócitos em 

nosso estudo, foi observado que os linfócitos que proliferaram foram os T 

regulatórios, que regulam a resposta inflamatória.  

Os linfócitos T regulatórios (CD4+FoxP3+) são uma subpopulaçao linfocitária 

que produz citocinas regulatórias como IL-10 e TGF-beta, com a habilidade de 

suprimir a proliferação dos linfócitos auxiliares (CD4+FoxP3-).  As células  

CD4+FoxP3+ secretam TGF-beta e em experimentos in vitro, em combinaçao com a 

IL-2 diferenciam lintócitos T em T regulatórios (ITO et al., 2008; CHEN; KONKEL, 

2010; SINGER; CAPLAN 2011; GOODMAN; COOPER; MCCORMICK, 2012). Elas 

possuem um papel indispensável na manutenção da homeostase imune e 

prevenção de autoimunidade (SAKAGUCHI, 2005; SAKAGUCHI et al., 2010). Com  

estas afirmações podemos questinar se a proliferação de linfocitos T regulatórios, 

induzidas pelas MSC durante o cocultivo in vitro, não acabou inibindo maior 

proliferaçao de linfócitos T auxiliares. 

Muitos estudos em humanos comprovam que os CD4+FoxP3+ possuem alta 

capacidade de reverter ou bloquear doenças relacionadas ao sistema immune 

(IIKUNI  et al., 2009; BRUSKO; PUTNAM; BLUESTONE, 2008; WRIGHT; STAUSS; 

EHRENSTEIN, 2011; CIPRIANI  et al., 2013; SHIN; PETERSON, 2013). As 

evidências de que linfocitos T regulatórios podem ser induzidos quando  linfocitos T 

são cocultivados in vitro com MSCs (AGGARWAL; PITTENGER, 2005; MACCARIO 

et al., 2005; NAUTA; FIBBE, 2007; PREVOSTO  et al., 2007; ZHAO  et al., 2008; 

KONG et al., 2009; AKIYAMA et al., 2012; CIPRIANI et al., 2013), sugerem esta 

interação como uma terapia futura em potencial para doenças realcionadas com o 

sistema imune, inclusive na distrofia muscular. 

Há muitos anos, vários estudos tem demonstrado a acentuada relação do 

sistema imune com o processo progressivo da distrofia muscular e da ação 

importante dos linfócitos e macrófagos nesse quadro. (SPENCER  et al., 2001; 

PORTER et al., 2001, 2003; CONFALONIERI et al., 2003; KUMAR; BORIEK, 2003; 

WEHLING-HENRICKS; LEE; TIDBALL, 2004; CHEN et al., 2005; TIDBALL, 2005; 

ACHARYYA et al., 2007; VIDAL et al., 2008; EVANS et al., 2009b; PINTO-MARIZ et 

al., 2010). 

A possibilidade de modular a resposta inflamatória é de importância 

fundamental em doenças degenerativas e crônicas, onde a atividade inflamatória 
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pode ser mais prejudicial do que benéfica, com o intuito de limitar as ações nocivas 

de células inflamatórias que agravam os danos.   

Todos estes estudos nos fazem pensar que os nossos resultados podem ser 

favoráveis ao organismo distrófico e nos permite inferir que a terapia com MSC no 

modelo distrófico possa, através do seu efeito imunomodulador, promover uma 

melhora no organismo que sofre de um processo inflamatório progressivo e crônico. 
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8   CONCLUSÕES 

 

 

Com base nos resultados encontrados, podemos concluir que: 

 

 Cães afetados pela distrofia possuem concentração de linfócitos T 

regulatórios no sangue periférico semelhante à cães normais.  

 As MSCs estimulam a linfoproliferação durante cocultivo in vitro.  

 Quanto maior a concentração de MSCs no cocultivo, maior a linfoproliferação. 

 As MSCs estimulam a proliferação de linfócitos T regulatórios (CD4+FoxP3+) 

durante cocultivo in vitro.  

 Quanto maior a concentração de MSCs no cocultivo, maior a proliferação de 

linfócitos T regulatórios(CD4+FoxP3+). 

 As MSCs estimulam discretamente a proliferação de linfócitos T auxiliares 

(CD4+FoxP3-) durante cocultivo in vitro e esta proliferação não diferiu 

significativamente quando aumentamos a concentração de MSC. 

 Cocultivos de MSCs com macrófagos, sem fatores de estímulo (como por 

exemplo LPS), não produzem aumento na produção de nitrito. 

 Cocultivos de MSCs com macrófagos e com LPS, produzem discreto aumento 

na produção de nitrito quando comparamos com o cultivo de macrófagos com 

LPS. 

 As MSCs possuem capacidade imunomoduladora e interagem, in vitro, com 

macrófagos e linfócitos, promovendo principalmente uma maior proliferação 

de linfócitos T regulatórios que desempenham um papel importante no 

controle da resposta inflamatória. 
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