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RESUMO 
 

 
LESSA, T. B. A real morfofisiologia do músculo diafragma após injeção local de 
células-tronco mesenquimais no modelo mdx [The real diaphragm 
morphophisiology after local injection of mesenchymal stem cell in the mdx model]. 
2011. 73f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária 
e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. 
 
 
Esta pesquisa teve como objetivo estudar a aplicação de células-tronco do epitélio 

olfatório de coelhos com o uso da videolaparoscopia na face costal do músculo 

diafragma do modelo mdx. A cirurgia laparoscópica foi utilizada como recurso 

visualizador da cavidade abdominal, com finalidade de guiar precisamente a 

aplicação de células-tronco no tecido lesionado. Foram utilizados 10 animais 

controles, BALB/C57 (grupo A) para padronizar a intervenção cirúrgica; 03 mdx 

controles (grupo B) que não receberam terapia celular e 03 mdx que receberam 

terapia celular (grupo C). Padronizou-se a videolaparoscopia em decúbito dorsal 

com elevação de vinte graus dos membros torácicos e realizou-se 1 aplicação de 

células-tronco do epitélio olfatório de coelhos, 3x105. Após 8 dias estes animais 

foram eutanasiados com overdose anestésica e o músculo diafragma e intercostal 

foram coletados. Na análise estrutural do músculo diafragma no grupo A, observou 

as fibras musculares com mesmo diâmetro e núcleos das células periféricos. Os 

fascículos musculares encontravam-se organizados com presença de fibras 

reticulares em pequena quantidade. As mesmas características estruturais foram 

observadas no músculo intercostal. No grupo B, as fibras musculares apresentavam-

se com diferentes diâmetros, núcleos celulares centralizados, com presença de 

fibrose perimisial. O músculo intercostal apresentou os mesmos achados, entretanto 

de forma mais branda.  Os fascículos musculares tanto do m. diafragma e intercostal 

estavam desorganizados e observou-se uma grande quantidade de fibras colágenas 

e reticulares. No grupo C, observou-se uma leve diminuição do infiltrado inflamatório, 

porém os núcleos das células ainda se apresentavam centrais. Diferentemente dos 

dois grupos descritos acima, no grupo C observou-se a presença de células de 

degranulação e de cordões de mioblastos, demonstrando uma moderada 

reorganização muscular. Em relação aos fascículos musculares e a quantidade de 

fibras colágenas e reticulares, estes se mantiveram com as mesmas características 

do grupo B. Na análise de migração das células-tronco, observamos a marcação 



positiva da Proteína verde fluorescente (GFP) no músculo diafragma a fresco e na 

análise imunoistoquímica confirmando os achados estruturais obtidos. Contudo não 

houve marcação positiva para os cordões de mioblastos. Sugerimos que a aplicação 

local de células-tronco do epitélio olfatório de coelhos utilizando a videolaparoscopia 

foi capaz de implantar células-tronco no músculo diafragma. Entretanto, não 

podemos atribuir os resultados estruturais obtidos nos animais que receberam 

terapia celular às células-tronco. Acredita-se que alguma sinalização até o momento 

desconhecida, possa ter estimulado tais alterações histológicas. Portanto, este 

experimento pode acrescentar novas perspectivas na utilização futura das células-

tronco no modelo distrófico canino, por exemplo, o GRMD (Golden Retriever 

Muscular Dystrophy), além de estimular a pesquisa para maior esclarecimento sobre 

as células do epitélio olfatório de coelho.  

 

 

Palavra-chave: Distrofia Muscular de Duchenne. mdx. Células-tronco. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
 

LESSA, T. B. The real diaphragm morphophisiology after local injection of 
mesenchymal stem cell in the mdx model [A real morfofisiologia do músculo 
diafragma após injeção local de células-tronco mesenquimais no modelo mdx]. 
2011. 73f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária 
e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. 

 
 
This research aimed to investigate the application of stem cells from the rabbit 

olfactory epithelium with the use of laparoscopy in the diaphragm costal face of the of 

the mdx model. Laparoscopic surgery was used as a visualizer resource of the 

abdominal cavity; with the purpose to precisely direct stem cells application in the 

injury tissue. Were used 10 control animals, BALB/C57 (group A) to standardize the 

surgical intervention, 03 mdx controls (group B) that did not receive cell therapy and 

03 mdx that received cell therapy (group C). The laparoscopic technique was 

standardized in the supine position with twenty degrees elevation of the thoracic 

members, subsequently was held an application of stem cells from the olfactory 

epithelium of rabbits, 3x105. After 8 days the animals were euthanized by using 

anesthetic overdose and the diaphragm and intercostal muscles were collected. The 

structural analysis of the group A diaphragm presented muscles fibers with same 

diameter and the cells nuclei presented peripheral. The muscle fascicles were 

organized with the presence of reticular fibers in small quantities. The same structural 

characteristics were observed in the intercostal muscle. The group B, presented 

muscle fibers with different diameters, centralized nuclei cell, with perimisial fibrosis. 

The intercostal muscle showed similar findings, less severely though. The muscle 

fascicles of both diaphragm and intercostal muscles were disorganized and 

presented a large amount of collagen and reticular fibers. In group C, were found a 

slight decrease of the inflammatory infiltrates, but, at this point, the cells nuclei were 

central. Differently from the two groups described above, the group C presented cell 

degranulation and myoblasts cords, demonstrating moderate muscle reorganization. 

The muscle fascicles and the amount of collagen and reticular fibers remained with 

the same characteristics of the group B. When examining the stem cells migration, it 

could be observed, in the fresh diaphragm, a positive marking of green fluorescent 

protein (GFP). The immunoistochemical analysis confirmed the findings obtained. 



However, the myoblasts cords were not positive stained. It could be suggested that 

the rabbit olfactory epithelium stem cells application using the laparoscopic technique 

was able to conduct stem cells to the diaphragm. Meanwhile, this cannot attribute the 

structural results obtained from animals which received cell therapy. It is believed that 

some signaling until the moment unknown may have stimulated these histological 

changes. Therefore, this experiment can add new perspectives for cell therapy in 

dystrophic canine model, for example, GRMD (Golden Retriever Muscular 

Dystrophy). 

 

 

Keywords: Duchenne Muscular Dystrophy. mdx. Stem cells. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A Distrofia Muscular de Duchenne (DMD) é uma doença neuromuscular de 

origem hereditária de caráter recessivo, de evolução rápida e grave   incidindo em 1 

em cada 3500 meninos nascidos. Ocasionado por uma mutação do gene que 

codifica a proteína 427 k DA chamada de distrofina, a DMD apesar de apresentar 

caráter recessivo, pode acometer o sexo feminino, tornando as mulheres portadoras, 

podendo estas desenvolver a doença nos casos de Síndrome de Turner (45X) e nos 

casos onde os dois genes herdados forem afetados (ZATZ; FROTA-PESSOA, 1987; 

HARRISON; BRAUNWALD, 1987).  

O diagnóstico da DMD baseia-se na evolução do quadro clínico e é 

confirmado por heredograma sugestivo de herança recessiva ligada ao cromossomo 

X. Quando o caso é isolado e está em fase inicial, dosa-se, no sangue a enzima CK 

(creatina quinase) que normalmente existe apenas nas fibras musculares, mas 

extravasa para a corrente circulatória à medida que as fibras musculares 

degeneram. Com a progressão da doença há diminuição gradativa da musculatura 

esquelética e, como conseqüência, costuma-se observar declínio acentuado desses 

níveis de enzima CK, que podem ser quase normais nos estágios finais. Exames 

auxiliares para o diagnóstico da DMD são a análise de DNA e o estudo da proteína 

distrofina em biópsia muscular (OTTO, 2004). 

Os primeiros sintomas normalmente são observados com dois anos de idade 

devido à fraqueza muscular inicialmente em cintura pélvica e posteriormente na 

cintura escapular, levando a criança a ter imperfeições na marcha, no correr, brincar, 

sentar e levantar e progressivamente leva a criança á cadeira de rodas. Entretanto 

os pais só percebem perto dos 5 anos tais dificuldades. 

A musculatura respiratória sobreposta a um quadro infeccioso ou a 

insuficiência cardíaca, representa 80% da causa mortis de pacientes com DMD. 

Dentre os músculos da respiração o diafragma é o mais comprometido, sendo este 

agravado pela escoliose. Esta deformidade estrutural além de limitar a mecânica 

ventilatória levando o paciente a apresentar hipercarpnia, hipoventilação pulmonar, 
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hipoxemia (secundária a hipercarpnia) e conseqüentemente clearence de secreções, 

aumenta a carga sustentada pelo diafragma. 

Não existe até o momento um tratamento que seja capaz de bloquear ou 

reverter o quadro da DMD. O uso de drogas imunossupressoras, esteróides e a 

manutenção e acompanhamento das alterações músculo-esquelético é feita pela 

fisioterapia. Aparelhos que transmitem forças mecânicas que atuam no corpo ou por 

pressões intermitentes nas vias aéreas tem ajudado a musculatura inspiratória e 

expiratória, dentre eles podemos citar o Negative Pressure Body Ventilators (NPBVs) 

e o Bilevel Possitive Pressure Airway (BIPAP) tem melhorado a qualidade de vida 

dos pacientes, porém não impede a progressão da falência respiratória. 

Formas de distrofias musculares associadas ao cromossomo X foram 

descritas em outras espécies como camundongo (mdx), cães (GRMD) e felinos 

(HFMD). Assim, esses animais, por serem homólogos à DMD, vêm sendo 

amplamente utilizados como modelo de estudo para a doença.   O modelo animal 

mdx apresenta mutação no gene da distrofina e um fenótipo mais leve (FADIC, 

2005). Trata-se de um modelo amplamente utilizado devido a sua facilidade em 

reprodução, uniformidade genética, economia, conveniência para experimentos em 

laboratórios e por ser caracterizados por uma total ausência da expressão da 

distrofina no músculo esquelético, ou seja se tornando homólogos (DUCLOS; 

STRAUB,1998). 

A grande capacidade de diferenciação das células-tronco mesenquimais, 

seus efeitos imunossupressores e sua expansão em cultura, levaram ao interesse 

em aplicar injeção local de células-tronco mesenquimais, através da administração 

dirigida em musculatura de diafragma no modelo animal mdx.  

A videolaparoscopia por ser uma intervenção minimamente invasiva foi eleita 

para guiar a injeção local de células-tronco mesenquimais. Contudo neste primeiro 

momento, foi avaliada a eficácia da técnica em transplantar células-tronco no 

músculo diafragma e assim contribuir para novos estudos que objetivam um 

tratamento em curto prazo para pacientes que aguardam por tratamentos. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 DISTROFIA MUSCULAR DE DUCHENNE 

 

 

Segundo Bergman et al. (2002), distrofia muscular é um termo amplamente 

utilizado para se referir a qualquer doença primária dos músculos esqueléticos, que 

resultam em degeneração progressiva, regeneração limitada e  fibrose das fibras 

musculares.  

Em 1858, o neurologista francês, Guilhaume Benjamim Amand Duchenne 

(*1806-1875†), descreveu o primeiro caso da doença e por alusão a esta recebeu o 

nome de Distrofia Muscular de Duchenne. Em 1868, houve uma apresentação 

detalhada de treze casos da doença, proporcionando uma descrição dos aspectos 

clínicos e da progressão da doença por observação em microscópico (JAY; 

VAJSAR, 2001; JORDE, 2004). Duchenne, contribuiu  com descrição das condições 

e dos achados histológicos musculares, relatando  alargamento dos músculos, 

fibrose e chegando a propor o termo “paralisia muscular “pseudo-hipertrófica” para 

designar a doença. Além disso, caracterizou a patologia em 3 estágios de 

comprometimento muscular, o primeiro de debilidade dos movimentos, o segundo de 

hipertrofia aparente e o terceiro em paralisia, referindo o severo prognóstico da 

doença. Em 1871 observou lesão da medula (JAY; VAJSAR, 2001). 

Entretanto Guilhaume Benjamim Amand Duchenne, não foi o pioneiro em 

descrever a doença. Edward Meryon (*1809-1880†, Inglaterra), dentre outros 

médicos, descreveu previamente a doença 2 décadas anterior às publicações de 

Duchenne. Meryon enfatizou o caráter hereditário, acometimento do sexo masculino, 

as alterações musculares como fibrose, acúmulo de gordura no músculo e 

destruição e alteração das fibras. Não relatou alteração na coluna vertebral, 

mantendo-se esta normal (EMERY, 2002). 

Atualmente, a DMD é descrita como uma das formas de miopatias 

hereditárias mais devastadoras de evolução rápida e grave com incidência de 1 em 

cada 3500 meninos nascidos (SPENCER; TIDBALL, 2001; JORDE, 2004; 

NAKAMURA; TAKEDA; 2011). É uma doença genética de caráter recessivo ligado 
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ao cromossomo X, produzido por uma mutação do gene que codifica a proteína 427 

kDA chamada de distrofina, localizada esta no braço curto do cromossomo X, no 

lócus Xp21 (CAROMANO, 1999). Apesar de apresentar caráter recessivo, 

acometendo indivíduos do sexo masculino, quando incide no sexo feminino, as 

mulheres tornam-se portadoras desenvolvendo a doença em duas circunstâncias: 

em casos de Síndrome de Turner (45X) e nos casos onde os dois genes herdados 

forem afetados (ZATZ; FROTA-PESSOA 1987; HARRISON; BRAUNWALD, 1987). 

A ausência da distrofina, nas células musculares do paciente com DMD 

promove morte gradual á medida que elas são submetidas à tensão pelas 

contrações musculares predominantemente o sexo masculino pelo fato dos 

indivíduos deste sexo possuir apenas um cromossomo X (BERGMAN et al., 2002; 

JORDE, 2004).  

A distrofina corresponde por cerca de apenas 0,002% da massa protéica da 

célula muscular estriada, e está localizada na superfície intracelular do sarcolema e 

se associa a várias glicoproteínas integrais da membrana, formando o complexo 

glicoproteína-distrofina (CDG) (BERNE, 2004). O CDG faz parte de um complexo de 

proteínas responsáveis pela permeabilidade da membrana das células musculares 

promovendo a ligação da F-actina, proteína do miofilamento fino, com a 

distroglicano, formando o complexo distrofina-glicoproteína (DGC) das células 

musculares estriadas esqueléticas e cardíacas, e das células lisas (VAINZOF, 1996; 

MICHELE; CAMPBELL, 2003). Entretanto esta função descrita ainda não está 

elucidada na literatura. Acredita-se no provável papel na integridade estrutural do 

citoesqueleto e no envolvimento com as sinalizações responsáveis pela 

sobrevivência celular (BERNE, 2004; JORDE, 2004; MARQUES, 2004). 

O diagnóstico da DMD se baseia na evolução do quadro clínico e nos 

antecedentes familiares e é confirmado através de exames realizados (SHEFHERD, 

1996). Dentre eles podemos citar o heredograma sugestivo de herança recessiva 

ligada ao cromossomo X, biópsia muscular e eletromiografia (EMG) (DIAMENT; 

CYPEL, 1996). Quando o caso é isolado e está em fase inicial, dosa-se, no soro 

sanguíneo a enzima CK (creatina quinase) e piruvatoquinase que normalmente 

existe apenas nas fibras musculares, mas extravasa para a corrente circulatória à 

medida que as fibras musculares degeneram. Com a progressão da doença há 

diminuição gradativa da musculatura esquelética e, como conseqüência, costuma-se 
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observar declínio acentuado desses níveis de enzima CK, que podem ser quase 

normais nos estágios finais ( ZATS; FROTA-PESSOA, 1986; OTTO, 2004). Porém 

Harrison e Braunwald (1987) relatam que a atividade sérica da creatinoquinase 

permanece com altos índices por muitos anos, apresentando declínio somente 

quando a perda de massa muscular e a inatividade se acentuam.  

Os primeiros sintomas normalmente são observados com dois anos de idade, 

porém os pais só percebem perto dos cinco anos, quando a criança começa a ter 

dificuldades de subir ou descer escadas e apresentar quedas (ARAÚJO  et al. 2004). 

Isto acontece devido à fraqueza muscular inicialmente em cintura pélvica e 

posteriormente na cintura escapular. A fraqueza muscular inicial leva a criança a ter 

imperfeições na marcha, no correr, brincar, sentar e levantar e progressivamente 

leva a criança á cadeira de rodas. Observar as características da manobra de 

Gower, onde a criança usa seu próprio corpo como apoio ao se levantar, dando a 

impressão que ela “escala” a própria perna. Por volta dos 20 a 30 anos de idade, 

dependendo dos recursos ventilatórios utilizados, os pacientes vãos a óbito devido 

ao comprometimento da musculatura respiratória, responsável por 80% da causa 

mortis de pacientes portadores de DMD, devido à insuficiência respiratória 

sobreposta a um quadro infeccioso ou insuficiência cardíaca (CAROMANO, 1999; 

KORNEGAY et al. 1999; STROBER, 2006). Até o momento não existe um 

tratamento para bloquear ou reverter o processo da DMD (CAROMANO, 1999; 

STROBER, 2006). 

 

 

2.2 MANIFESTAÇÃO RESPIRATÓRIA NA DMD 

 

 

A DMD apresenta uma característica peculiar que podemos observar nos 

pacientes. Ao ficarem confinados em cadeira de rodas, estes são acometidos por 

deformidades estruturais, em que a mais comprometedora seria a escoliose, 

principal responsável pela diminuição drástica das funções pulmonares. Com a 

fraqueza da musculatura respiratória, esses pacientes são incapazes de gerar 

pressões respiratórias (PImax e PEmax) e o seu pico de fluxo expiratório se mostra 
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diminuído. O conjunto desses fatores leva os pacientes com DMD ao óbito precoce 

(SCHILZ, 2000). 

A redução da complacência pulmonar e da mobilidade da caixa torácica 

observada nos pacientes faz com que se aumente a carga mecânica sustentada a 

cada movimento respiratório, pela musculatura já enfraquecida.  A principal falência 

dos músculos envolvidos na respiração é a do diafragma. Uma vez que esta 

musculatura está enfraquecida, há o aparecimento de hipercarpnia, hipoventilação 

pulmonar, hipoxemia (secundária a hipercarpnia) e conseqüentemente clearence de 

secreções (ARAÚJO  et al. 2004). O uso de forças mecânicas que atuam no corpo 

ou por pressões intermitentes nas vias aéreas tem ajudado a musculatura 

inspiratória e expiratória, dentre eles podemos citar o Negative Pressure Body 

Ventilators (NPBVs) e o Bilevel Possitive Pressure Airway (BIPAP) tem melhorado a 

qualidade de vida dos pacientes, porém não impede a progressão da falência 

respiratória. 

 

 

2.3 MODELOS CLÍNICOS: GRMD X mdx 

 

 

A identificação precisa do gene da DMD levou a modelos animais da doença 

(JORDE, 2004). Elucidar a patogênese, o grau de toxidade e a eficácia das terapias 

para DMD através de modelos animais é indispensável para se avaliar o 

desenvolvimento das terapias propostas. Uma ampla quantidade de animais é 

utilizada como modelo para a DMD e a escolha do mais adequado é de suma 

importância para a realização de futuras terapias em humanos.  

Diferentes animais têm sido descritos como modelos caninos para DMD, entre 

eles estão o Golden Retriever (SHARP et al., 1992), o Pointer Alemão de cabelo-

curto (SCHATZBERG et a., 1999), o Cavalier King Charles Spaniel (WALMSLEY et 

al., 2010) e o Beagle descrito recentemente (YUASA et al., 2008).  

O modelo amplamente utilizado de distrofia muscular é o Golden Retriever 

(GRMD), que se caracteriza por apresentarem fraqueza muscular progressiva com 

posterior atrofia causado por uma mutação no exon 7, resultando na ausência da 

distrofina (SHARP et al., 1992; NAKAMURA; TAKEDA, 2011). O aumento 
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significativo de creatinoquinase (CK) nos 1 e 2 dias de idade e graves danos ao 

músculo diafragma também são relatados(SHARP et al. 1992; NAKAMURA; 

TAKEDA, 2011,). Os sinais clínicos observados no GRMD ocorrem de forma gradual 

com a perda da massa muscular, contraturas e deformidades esqueléticas 

conferindo características semelhança com a DMD humana (COOPER, 1988).  

Características adicionais a DMD são descritas no GRMD tais como o 

alargamento da base da língua e da musculatura da faringe e laringe, ocasionando 

disfagia, regurgitação, sialorréia, fibrose grave na musculatura, contraturas 

articulares, insuficiência respiratória e cardiomiopatias em animais jovens (SHARP et 

al, 1992; DECONINCK; RAFAEL; SKINNER, 1997; NGUYEN et al., 2002). Apesar 

do GRMD, ser um modelo útil para as pesquisas em DMD, ele requer um elevado 

custo de manutenção e tratamento, porque além de ser grande, o que dificulta sua 

manipulação esses animais quando utilizados em experimentos, se envolvem 

afetivamente com seu tratador e vice versa. 

Segundo, Duclos e Straub (1998), o camundongo mdx, foi identificado pela 

primeira vez em 1984 e é um modelo amplamente utilizado devido a sua facilidade 

em reprodução, uniformidade genética, economia, conveniência para experimentos 

em laboratórios e por ser caracterizados por uma total ausência da expressão da 

distrofina no músculo esquelético, ou seja, se tornando homólogos. Estes 

apresentam uma mutação na distrofina no exon 23 e a inflamação do músculo 

esquelético começa com 3 semanas de idade e atinge picos entre 8 e 16 semanas 

(LYNCH. 2001; GOSSELIN et al. 2003). 

Desde então este modelo pré-clínico vem sendo utilizado em diversos 

estudos, permitindo um delineamento até mesmo de uma metodologia padrão para o 

mdx com a finalidade de facilitar a interpretação e comparação de dados publicados 

para possível aplicação em pacientes (WILMANN et al. 2011).  

Quatro linhagens são descritas, o mdx2cv, mdx3cv, mdx4cv e o mdx5cv, além 

do mdx com knockout no exon52 (IM, 1996; SPENCER; TIDBALL, 2001; 

NAKAMURA; TAKEDA, 2011) e do mdx produzido com extração da distrofina, 

homólogo da utrofina (mdx/utr-/-) (DECONINCK, 1997; NAKAMURA; TAKEDA, 

2011). Dentre esses modelos o mais utilizado é o mdx que reproduz 

espontaneamente na linhagem C57BL/10 com mutação no exon23, provocando 

ausência da distrofina (IM et al., 1996; NAKAMURA; TAKEDA, 2011; YEUNG, 2005). 
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Este é comumentemente utilizado para explorar potenciais em torno da DMD. 

Entretanto o seu fenótipo é bem mais suave quando comparados com os humanos.  

 No mdx a inflamação muscular inicia-se com 3 semanas de idade atingindo 

picos entre 8 e doze semanas. Após este período a inflamação desaparece de forma 

espontânea dos músculos. Contudo o músculo diafragma do mdx, apresenta fibrose 

endomisial moderada potencializada com o estresse oxidativo intenso aos 3 meses 

de idade, se agravando aos 6 meses de idade, não desaparecendo a inflamação 

(GOSSELIM et al., 2003), configurando a progressão da patologia semelhante à 

DMD humana (TKATCHENKO et al., 2000; HARTEL et al. , 2001) 

Similarmente a DMD, a expectativa de vida do mdx, é reduzida sendo 

considerada a insuficiência respiratória e/ou cardíaca a principal causa mortis 

(CHAMBERLAIN et al., 2007; ISHIZAKI et al., 2008). Aos 3 meses de idade o 

camundongo mdx apresenta o diafragma e os músculos intercostais  com leve 

inflamação multifocal no endomísio, e aos 6 meses esta inflamação estabiliza-se em 

músculos intercostais e torna-se notável no diafragma. Trabalhos atuais realizados 

com a plestimografia de corpo inteiro, demonstram que a frequência respiratória, 

volume corrente e volume minuto estão significamente reduzidos no modelo mdx 

numa variante de 2 a 6 meses de idade, podendo se agravar aos 7 meses de idade 

(HUANG et al., 2011; ISHIZAKI et al., 2008). Em contrapartida, alguns dados menos 

recentes relatam haver apenas pequena diferença no volume corrente (VC) em 

resposta a hipercarpnia em mdx com 7 meses e da ventilação minuto em mdx de 5 

meses de idade (GAYRAUD et al., 2007; ISHIZAKI et al., 2008). 

Em relação ao diafragma desses dois modelos distróficos, tanto o murino 

(mdx) quanto o canino (GRMD), apresentam condições de fornecer resultados 

consideráveis de ensaios pré-clínicos. Apesar do mdx ter um fenótipo clínico mais 

suave, ele apresenta grave comprometimento do diafragma favorecendo o uso deste 

modelo no estudo de implicações respiratórias, grande responsável por causa mortis 

na DMD, acrescentando ainda, o baixo custo de manutenção, facilidade no manejo e 

desenvolvimento de terapias. 

Em análise por plestimigrafia de corpo inteiro não-invasiva, a função 

respiratória do mdx foi aferida aos 3 e 6 meses de idade.Observou-se aos 3 meses  

que estes já apresentam inflamação do m. diafragma e intercostal e aos 6 meses, 

moderada fibrose endomisial no diafragma e leve inflamação em m intercostal. 
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Constatou-se assim que a freqüência respiratória, volume corrente, volume minuto e 

pico de fluxo inspiratório e expiratório estão significamente reduzidos nos 3 e severa 

aos 6 meses de idade (HUANG et al., 2011). 

 

 

2.4 PADRONIZAÇÃO DA METODOLOGIA PARA O MODELO mdx 

 

 

A padronização da metodologia de ensaios pré-clínicos no modelo mdx é uma 

maneira segura de fornecer futuros ensaios clínicos em humanos. Workshops 

realizados no Brasil têm alcançado um consenso sobre métodos de utilização do 

mdx (McNALLY, 2007; GROUNDS et al., 2008). Parâmetros essenciais para aferir a 

eficácia de ensaios pré-clínicos como peso corporal aferido no início e final do 

experimento, bem como em intervalos regulares, testes funcionais in vivo, análises 

histológicas e western blot ou imunofluorescência quando a terapia destina-se a 

alteração da expressão da distrofina (McNALLY, 2007). 

No mdx a evolução da patologia é influenciada pelo crescimento podendo ser 

dividida em três etapas. A primeira etapa, conhecida como fase de desmame (0-3 

semanas de idade) é intensamente influenciada pelo crescimento e corresponde em 

humanos nos 6 primeiros meses de idade, configurando nesta fase a avaliação da 

capacidade de um fármaco retardar ou reduzir a necrose inicial. A segunda fase, a 

pós-desmame, inicia-se após 3 semanas e caracteriza pelo início agudo da patologia 

(McNALLY, 2007). 

O delineamento experimental deve-se basear nos seguintes princípios 

básicos: reprodutibilidade, objetividade na avaliação, relevância para a patologia, 

similaridades do mdx para ensaios clínicos em humanos (McNALLY, 2007; 

GROUNDS et al., 2008). A escolha da musculatura é um fator extremamente 

importante para análises dos resultados, pois o nível de comprometimento difere 

entre grupos musculares (McNALLY, 2007). Dessa forma, classifica- se o músculo 

diafragma como o mais compatível a ensaios clínicos na DMD, conforme observado 

na tabela 1. 
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Tabela 1 - Exemplos de músculos de mdx que favorecem uma avaliação final de resultados do 
ponto de vista morfológico, bioquímico e funcional 

 
Músculo Tipo Morfologia Bioquímica Função 

Diafragma  Rápido ** ** ** 

Extensor longo dos dedos  Rápido * * ** 

Gastrocnêmio Misto ** ** * 

Quadriceps Misto ** ** X 

Biceps/tríceps Misto * * X 

Tibial anterior Rápido ** * * 

Sóleo Lento ** * ** 

Legenda: ** = particularmente apropriado; *= apropriado; X = inadequado. Fonte: (tabela adaptada de 
Willmann et al. 2011 e readaptada por Lessa et al., 2011) 

 

Eleger a idade em que o tratamento é iniciado é importante para estimar uma 

possível equivalência em DMD. As comparações desses períodos são descritos na 

Tabela 2. Sugere-se que para experimentos em médio prazo, a utilização de mdx de 

3 meses de idade e de 6 meses a 1 ano para experimentos a longo prazo 

(GROUNDS et al, 2008).  

 

Tabela 2 - Comparação aproximada do desenvolvimento de camundongos e humanos (tabela 
adaptada de Willmann et al. 2011 e readaptada por Lessa, et al., 2011) 

 
Idade 

Camundongo 

(Semanas) 
1 2 3 4 6 8 12 

Humano 

(Meses) 

Recém 

nascido 
~ 3 ~ 6 ~ 10 ~ 16-18 ~20 ~ 25 

 

 

2.5 INTERVENÇÕES DIAFRAGMÁTICAS PASSÍVEIS A MODELOS DISTRÓFICOS 

 

 

Antes de se escolher o tipo de intervenção diafragmática para o modelo mdx, 

foram levantadas 3 hipóteses de como acessar o diafragma em cães afetados com 
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Distrofia Muscular de (GRMD) com a finalidade de futura e possível aplicação no 

modelo canino. As hipóteses levantadas foram:  

1- Acesso da artéria intercostal posterior com anestesia local e sedação; 

2- Cateterismo arterial: através da artéria femoral com anestesia local e 

sedação; 

3- Videolaparoscopia com sedação e anestesia local. 

Na primeira hipótese foi realizado o acesso da artéria intercostal posterior com 

um cão da raça Rottweiler de 10 anos, que iria ser eutanasiado devido a um 

osteosarcoma. O cão foi posicionado em decúbito lateral direito e foi realizada 

anestesia local com leve sedação. Em seguida procedeu-se com uma biópsia no 

décimo espaço intercostal e através de dissecção da musculatura intercostal e 

obteve-se o acesso da artéria intercostal posterior (Figura 1). Durante o a cirurgia 

observou-se a extrema proximidade da artéria intercostal posterior com a pleura 

parietal gerando um grande risco de perfuração pleural e conseqüentemente, 

pneumotórax e derrame pleural. 

 

 
 
Figura 1 - (A) Animal posicionado em decúbito lateral direito, observa-se o campo cirúrgico 

localizado no 10º espaço intercostal; (B) nota-se a artéria intercostal posterior (1) e (2) 
pleura parietal 

 

Na segunda hipótese, o objetivo era alcançar a artéria torácica interna através 

de cateterismo arterial. Esta foi descartada devido ao calibre da artéria femoral dos 

mdx e dos cães distróficos associado a dificuldade de acesso a artéria torácica 

interna, o que acarretaria risco de vida aos animais. A terceira hipótese, a 

videolaparoscopia, por ser uma técnica minimamente invasiva, foi avaliada como a 

mais favorável intervenção cirúrgica para visualizar o m. diafragma e assim 
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apresentar precisão no local que irá intervir com segurança, acrescentando esta 

permite realizar a intervenção somente com anestesia local e sedação. 

Atualmente a Medicina utiliza procedimentos minimamente invasivos, com 

objetivo de diminuir os riscos relacionados à cirurgia convencional. Dentre eles está 

a cirurgia laparoscópica que demonstra superioridade em relação à dor pós 

operatória e ás complicações trans e pós operatórias (LIEM, 1997).  

Laparoscopia pode ser definida como a visualização telescópica da cavidade 

abdominopélvica (MACFADYEN; PONSKY, 1992). Para Gomella e Strup (1994), a 

laparoscopia se caracteriza como o procedimento em que os conteúdos do peritônio 

são examinados com um endoscópio. Freeman (1998) acrescenta que a cirurgia 

endoscópica do abdome pode ser denominada igualmente laparoscopia, celioscopia 

ou pelvioscopia. O caráter diagnóstico, que inicialmente impulsionou o acesso 

laparoscópico – sendo utilizado na identificação de doenças hepáticas, nas massas 

abdominais, nos diversos tipos de biópsias, na dor obscura e na isquemia 

mesentérica (SACKIER, 1992), ganha espaço a cada dia no tratamento de pacientes 

com dor abdominal crônica ou aguda, abdome agudo, peritonites e, mais 

recentemente, no trauma abdominal (BOYD; NORD, 2000).   

Paralelamente, a partir da colicistectomia laparoscópica, o caráter terapêutico 

incorpora gradualmente novos procedimentos, após avaliações experimentais 

(STELLATO, 1992). Essas avaliações, muitas vezes, são utilizadas na comparação 

da técnica aberta convencional com a laparoscopia (SCHAUER et al., 1998). e, em 

outras ocasiões, na utilização de modelos experimentais em animais para testar o 

acesso (GAMAL et al., 2001). Richter (2001) relacionou, entre os órgãos avaliados 

com maior freqüência pela laparoscopia em cães e gatos, o fígado, o sistema biliar, 

o pâncreas, o rim, o baço, o intestino delgado, o intestino grosso e o trato 

geniturinário. O autor destaca que, à semelhança do uso na medicina humana, o 

acesso laparoscópico na medicina veterinária pode ser empregado no diagnóstico 

do trauma abdominal para casos de lacerações hepáticas e esplênicas, rupturas da 

bexiga e do rim e em hérnias diafragmáticas.  
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2.6 CÉLULAS-TRONCO MESENQUIMAIS (MCSs) 

 

 

Atualmente, o uso de células-tronco vem ampliando novos segmentos da 

biotecnologia, beneficiando a área da Medicina Regenerativa (KUMAR; 

ABBAS;FAUSTO, 2005; SCHWINDT; BARNABÉ; MELLO, 2005). Diante disso, as 

patologias que necessitam de reparo tecidual, como a DMD, representa um grupo de 

grandes possibilidades para a terapia celular. 

O termo célula-tronco originou-se de uma imagem de um tronco de planta que 

cresce ascendentemente, formando mais troncos enquanto envia mais ramos e 

folhas (LODISH et al., 2004). Estas não apresentam função específica e são 

caracterizadas pela diferenciação e por serem capazes de se proliferar tanto in vitro 

como in vivo, representando assim a autorregeneração (NARDI; ALFONSO, 2006; 

COLOMÉ, 2007). 

A primeira descrição das células-tronco mesenquimais foi feita por 

Friendenstein (1970), onde o autor relatou que estas são precursores fibroblásticos 

de medula óssea. Posteriormente, Caplan (1991), Prockop et al. (1999) e  

Colte2000), purificaram, expandiram e caracterizaram as células de medula óssea  

definindo-as como células-tronco mesenquimais (MSC). 

As MSCs caracterizam-se, portanto como sendo células fibroblastóide que se 

aderem à superfície de crescimento. Estas possuem capacidade de diferenciação 

em células do tecido conjuntivo, incluindo adipócitos, osteócitos e miócitos, havendo 

evidências de que as MSCs podem se diferenciar seletivamente em tecidos que 

tenham sido feridos. Assim, a capacidade das MSCs de se diferenciar em vários 

tecidos lesados, incluindo o músculo, assim como a habilidade para complementar a 

deficiência de distrofina, as fazem uma candidata atrativa para a DMD (ICHIM, 

2010).  

Uma das fontes mais promissoras para obtenção de células-tronco de origem 

neural, possuindo características únicas, devido a proximidade com as áreas mais 

nobres do sistema nervoso central (SNC), além da possibilidade de serem facilmente 

obtidas em humanos por meio de biópsia através das narinas externas (BIANCO; 

COSSU, 1999). 
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Alguns estudos focam as células-tronco do epitélio olfatório e levantam a 

hipótese sobre o possível potencial de regeneração axonal e cura de doenças 

demielinizantes (MARSHALL et al., 2006). Mackay-Sim et al. (2008), após um ensaio 

clínico de 3 anos com o transplante autólogo de células-tronco do epitélio olfatório 

em humanos, descreveu não haver nenhuma alteração patológica ou formação de 

tumores após o transplante, embora também não tenham apresentado melhora 

clínica relevante nos pacientes tratados. 

Devido a seu potencial terapêutico para reparação de danos teciduais, as 

MCSs são viáveis para a aplicação clínica. Contudo, ainda há necessidade de 

padronizar protocolos, marcações, caracterização e identificação destas células 

(OLSSON, 2009). 
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3 OBJETVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

 

O objetivo foi adequar uma intervenção cirúrgica minimamente invasiva de 

acesso ao m. diafragma, favorável para aplicação de injeção local de células-tronco. 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

1- Padronizar um protocolo de intervenção laparoscópico, visualmente 

condutor para a determinação do local de aplicação de injeção local de células-

tronco no músculo diafragma do modelo mdx; 

2- Descrever através de microscopia de luz e eletrônica de varredura, o 

músculo diafragma transplantado com células-tronco, diferenciando do músculo não 

transplantado; 

4- Análise Imuno-histoquímica do GFP da migração das células-tronco no 

músculo diafragma. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

 O experimento proposto foi conduzido sob avaliação e aprovação da 

Comissão de Bioética da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da 

Universidade São Paulo. 

 

 

4.1 GRUPOS DE ANIMAIS 

 

 

Foram utilizados 5 camundongos mdx provenientes do Biotério da  Faculdade 

de Medicina do ABC.e 10 camundongos BALB/C57, provenientes do Biotério de 

Patologia FMVZ/USP. Todos os animais utilizados no experimento foram do sexo 

masculino e apresentavam 5 meses de idade. O peso dos animais foi obtido por 

balança de precisão e o comprimento e largura do diafragma através de paquímetro 

(Tabela 3). 

Grupo A: 10 camundongos BALB/C57, que não receberam células-tronco 

mesenquimais e que foram utilizados para a padronização da intervenção cirúrgica. 

no diafragma através da técnica de videolaparoscopia; 

 Grupo B: 2 mdx controle, que não receberam células-tronco mesenquimais. 

Grupo C: 3 mdx, que receberam  injeção local de células-tronco 

mesenquimais 
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Tabela 3 - Dados dos animais utilizados no experimento divididos em 3 grupos: A (mdx + terapia 
celular), B (mdx controle) e C (BALB/C57 controle). Todos animais eram do sexo 
masculino e com 5 meses de idade 

 

Animais 
Peso (g) 

inicial/final 

Comprimento do 

diafragma (cm) 

Largura do 

diafragma (cm) 

Grupo A 

BALB/C57 1 27,670/27,670 1,68 1,7 

BALB/C57 2 28,960/28,830 1,69 1,7 

BALB/C57 3 29,160/29,155 1,68 1,6 

BALB/C57 4 28,230/28,048 1,67 1,6 

BALB/C57 5 27,780/2,678 1,68 1,7 

BALB/C57 6 29,200/29,175 1,68 1,6 

BALB/C57 7 27,900/27,905 1,68 1,7 

BALB/C57 8 28,543/28,589 1,68 1,7 

BALB/C57 9 29,160/29,155 1,68 1,6 

BALB/C57 10 29,160/29,155 1,68 1,6 

Media do grupo 28,756/28,631 1,680 1,650 

Grupo B 

Mdx 4 31,102/31,082 1,70 1,7 

Mdx 5 30,580/30,652 1,65 1,6 

Mdx 6 30,450/30,542 1,68 1,7 

Media do grupo 30,711/30,759 1,677 1,667 

Grupo C 

Mdx 1 31,702/31,654 1,68  1,70 

Mdx 2 30,550/30,553 1,69 1,70 

Mdx 3 30,140/30,142 1,68 1,60 

Media do grupo 30,797/30,783 1,683 1,667 
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4.2 MÉTODOS 

 

 

A metodologia foi empregada em diferentes fases: 

 

 

4.2.1 Protocolo Anestésico  

 

 

 Os animais foram anestesiados com uma associação de 50 mg/kg de 

cloridrato de  quetamina (Ketamin-S®, Cristália) e 2mg/kg de cloridrato de xilazina 

(Calmiun®, Agener União), por via intraperitoneal e mantidos em respiração 

espontânea. 

 

 

4.2.2 Protocolo de videolaparoscopia para aplicação de células-tronco. 

 

 

 O procedimento laparoscópico foi realizado no Hospital Veterinário da 

Faculdade de Medicina (FMVZ-USP). Iniciou-se com anestesia seguida de tricotomia 

da região abdominal e assepsia de rotina. Os animais foram posicionados em 

decúbito dorsal com 20 graus de elevação dos membros torácicos. Após realizou-se 

uma incisão no plano sagital mediano, sob a linha alba de 0,5 cm no terço inferior do 

abdome para entrada da óptica de 5mm. Esta foi fixada por uma sutura em “X” e 

estabeleceu-se através de uma agulha 25X7G paralela à óptica, o pneumoperitônio 

com gás carbônico (CO2).  A intervenção cirúrgica procedeu-se, e quando se 

visualizou o músculo diafragma, introduziu-se uma agulha de cateter 24G conectada 

com uma seringa de insulina contendo MSCs no 10° espaço intercostal.  

O transplante xenólogo de células-tronco mesenquimais utilizado foi do 

epitélio olfatório de coelho com 3x105  células suspensas em solução fisiológica 

estéril e não foram utilizadas drogas imunossupressoras.  
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O protocolo pós cirúrgico foi realizado com 2,5/Kg de flunixin meglumine por 3 

dias, e 2 mg/Kg de cloridrato de meperidina 3 vezes ao dia durante 5 dias para 

analgesia. Para antibioticoterapia profilática foi utilizado 10mg/Kg de enrofloxacina 

por via intramuscular 2 vezes ao dia. Após 8 dias, os animais foram eutanasiados 

com overdose anestésica e a musculatura diafragmática, juntamente com o músculo 

intercostal, coletados em placa estéril contendo “PBS” para lavagem desse material.  

 

 

4.2.3 Microscopia de luz 

 

 

Em todos os grupos os fragmentos musculares foram coletados de cada 

animal e fixados em paraformaldeido a 4% durante um período superior a 24 horas. 

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

desidratação e xilol para diafanização, utilizando-se procedimento convencional, 

para inclusão em Paraplast® (Leica/Germany), confeccionando-se blocos 

retangulares com base de 3x4 cm. Realizaram-se cortes de 5µm em micrótomo 

(Leica RM 2065) para obtenção das lâminas, e posteriormente desparafinizados em 

estufa a 60ºC por 2 horas.  

Utilizou-se a coloração de Hematoxilina-Eosina para análise estrutural e das 

características histopatológicas do músculo distrófico, e a de Picrossírius  para 

identificação das fibras colágenas musculares. As lâminas foram fotomicrografadas 

em Microscópio Olympus BX 60 acoplado a câmera Axio CAM HRc, utilizando-se o 

software Zeiss KS 400.  

 

 

4.2.4 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 

 

Os blocos foram cortados em 10µm em micrótomo (Leica RM 2065) para 

obtenção das lâminas, e posteriormente desparafinizados em estufa a 60ºC por 2 
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horas. Em seguida as lâminas foram colocadas por 10 minutos no xilol para 

eliminação da parafina. Estas foram secas no aparelho de ponto critico (Balzers 

CPD020). Na seqüência as lâminas foram cobertas com ouro através do processo 

de “sputtering” (EMITEC H K550) e a observação ultraestrutural e a 

fotodocumentação realizaram-se em microscópio eletrônico de varredura (LEO 

435VP).  

 

 

4.2.5 Imunoistoquímica 

 

 

A identificação da Proteína Verde Fluorescente (GFP) no músculo diafragma 

dos animais eutanasiados com 8 dias a pós aplicação de células-tronco do epitélio 

olfatório de coelho foi realizada utilizando os anticorpos anti-GFP (Living Colors GFP 

Monoclonal Antibody – Clontech, cat.# 632375).  A detecção do antígeno do MHC 

classe 1b específico de murinos foi realizada usando o anticorpo anti-Qa2 

(eBiosciences, cat, # 11-5996). 

As secções de 5 µm foram desparafinizados em xilol e reidratados em série 

decrescente de etanol. O desmascaramento antigênico foi realizado pelo 

aquecimento dos cortes em tampão citrato (0,384 g de ácido cítrico monohidratado; 

2,352 g de citrato de sódio tribásico diidratado; 1L de água destilada, pH 6,0) por 15 

minutos em forno de microondas. A atividade de peroxidase tecidual endógena foi 

bloqueada pela incubação em solução de peróxido de hidrogênio a 3% em tampão 

Tris-HCl 1M, pH 7,5 (TBS, 60,57 g de Tris para 500 mL de água ultrapura) por 30 

minutos. Para o bloqueio de ligações inespecíficas, os cortes foram incubadoss com 

soro de cabra a 10% em TBS por 30 minutos. O anticorpo primário foi diluído a 

0,2mg/mL em tampão TBS contendo 1% de soro de cabra e incubado “overnight” a 

4oC em câmara úmida. Paralelamente, cortes foram incubadas na mesma 

concentração com anticorpo irrelevante para o controle de isotipo (IgG, ref. do ac.). 

Após incubação com o anticorpo primário e todas as lavagens dos cortes 

foram realizadas com TBS contendo 1% de soro de cabra. A reação foi visualizada 

por meio do kit polivalente Dako-advance HRP Link (cat. # K4069, Dako, EUA) de 

acordo com a recomendação do fabricante. A reação foi revelada por precipitação 
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de 3,3’-diaminobenzidine (DAB Peroxidase Substrate Kit, 3,3’-diaminobenzidine, cat. 

# SK-4100). Para finalizar os cortes foram contra-corados com hematoxilina, 

desidratados, diafanizados e as lâminas montadas para análise sob microscopia de 

luz. 
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5 RESULTADOS 

 

 

 Para melhor compreensão os resultados foram divididos em duas fases: a 

primeira de padronização do protocolo de intervenção cirúrgica e a segunda de 

aplicação de células-tronco. 

 

 

5.1 VIDEOLAPAROSCOPIA 

 

 

 Para a padronização da técnica foram utilizados 10 camundongos machos 

BALB/C57, de 5 meses de idade do Biotério da Patologia/FMVZ-USP. 

 

 

5.1.1 Videolaparoscopia em decúbito dorsal 

 

 

Três animais BALB/C57 foram anestesiado com uma associação de cloridrato 

de quetamina a 50 mg/kg (Ketamin-S®, Cristália) e 2mg/kg de cloridrato de xilazina 

(Calmiun®, Agener União) mantidos em respiração espontânea e posicionado em 

decúbito dorsal com os membros torácicos e pélvicos previamente fixados com o 

uso de esparadrapo. Após Iniciou-se com tricotomia da região ventral do abdome e 

assepsia de rotina e realizou-se uma incisão no terço inferior do abdome, no plano 

sagital mediano alinhado com a linha alba, de aproximadamente 0,5 cm para 

entrada da óptica de 5mm. Para a fixação da óptica foi feito uma sutura em “X” com 

linha de poligalactina 4-0 para evitar extravasamento de gás carbônico. Estabeleceu-
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se um pneumoperitônio mantendo a pressão abdominal de 5mmHg de CO2 com 

auxílio de uma agulha colocada paralelamente à óptica. Foi introduzida no antímero 

direito, próximo da linha mediana do abdome no terço inferior do abdome, uma 

agulha de cateter 24G conectada a seringa descartável de insulina de plástico 

atóxico, esterilizada contendo 0,2 ml de azul de trypan para marcação dos pontos de 

aplicação. O bisel da agulha estava direcionado para a face caudal do m. diafragma 

de forma a traçar um trajeto cranial, ascendente com objetivo de aplicar uma injeção 

local na inserção do m. diafragma com o m. intercostal (Figura 2 e Apêndice A, vídeo 

1). Após, a incisão abdominal para a entrada da óptica foi fechada com cola 

cirúrgica. 

Observou-se que o fígado do animal limitava alguns pontos de aplicação e 

que o bisel da agulha excedia a espessura do m. diafragma, promovendo um 

pneumotórax e derrame pleural. 

Após a cirurgia o diafragma foi dissecado para análise. Iniciou-se a 

dissecação em antímeros com a retirada do tegumento e musculatura das regiões 

torácica e abdominal, e assim acessaram-se os respectivos órgãos conforme técnica 

descrita por Lessa et al. (2011).  

Para a visualização do m. diafragma os órgãos abdominais e torácicos foram 

removidos. O diafragma mostrava se com ligamentos periféricos emergindo feixes 

musculares orientados radialmente, unindo-se no centro tendíneo apresentando 

formato aplanado. Os tendões periféricos apresentavam-se ligados ventralmente no 

osso esterno e ao processo xifóide, lateralmente às costelas (7ª, 8ª, 9ª e 10ª, e 

ápices das 11ª e 12ª) e ás cartilagens costais correspondentes e dorsalmente as três 

vértebras lombares.  
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Observou-se no  m. diafragma dos animais o forame da veia cava, hiato 

esofágico, hiato aórtico e as suas 3 divisões:  parte esternal (fixada na parte cranial  

do processo xifóide do esterno), parte costal (cujos feixes se ligam às cartilagens 

costais caudal e às costelas correspondentes) e os pilares diafragmáticos esquerdo 

e direito (sobem para o centro tendíneo) (Figura 2). 
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 Figura 2 - (A) Fotografia de camundongo BALB/C57 em decúbito dorsal observa-se a óptica com 

sutura em “X”e o pneumoperitônio.(B) e (C), Vista caudal do diafragma.Nota-se o centro 
tendíneo (2) do músculo diafragma;  parte  costal (3)l da cúpula diafragmática; processo 
xifóide (4);  hiato esofágico (5);  forame da veia cava (6); hiato aórtico (7); pilar 
diafragmático esquerdo (8);  pilar diafragmático direito (9). Observa-se ainda o 
extravasamento do corante Azul de Trypan corando toda musculatura diafragmática 
dificultando a visualização dos pontos de aplicação. Em (D), imagem de 
videolaparoscopia visualizando o coração (2) e o fígado (1) e a agulha indicando o local 
da injeção com Azul de Trypan para marcação; observa-se na lateral direita da cúpula 
diafragmática uma área com coloração acentuada 



43 

 

5.1.2 Videolaparoscopia em decúbito lateral  

 

 

Em decúbito lateral foram adotados os mesmos procedimentos realizados em 

decúbito dorsal, utilizando 2 camundongos BALB/C57. Após, o animal foi 

posicionado em decúbito lateral direito com os membros torácicos e orelhas 

previamente fixados com o uso de esparadrapo estabelecendo o pneumoperitônio. 

Procedeu-se o local de entrada da óptica na lateral esquerda do abdome. Com 

objetivo de atingir a porção costal direita do diafragma, introduziu-se uma agulha de 

cateter 24G conectada a seringa descartável de 3ml feita de plástico atóxico, 

esterilizada contendo  0,2ml de azul de trypan. Notou-se que esta posição, não 

possibilita a aplicação em ambas às faces costais do diafragma, necessitando de 

alteração de decúbito durante a cirurgia (Figura 3 e Apêndice B, vídeo 2).  

Após a cirurgia o m. diafragma dos animais foi dissecado e os mesmos 

aspectos morfológicos dos descritos anteriormente, foram encontrados 

apresentando a mesma impregnação do corante azul de trypan em toda a estrutura. 
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Figura 3 - (A) Fotografia de camundongo posicionado em decúbito lateral direito, com os membros 

torácicos, pélvicos e orelha esquerda fixados com esparadrapo; (B e C) local de incisão 
para introdução da óptica. Observa-se em  (D) vista da face costal direita do m. 
diafragma (1); (2) ligamento gastrofrênico do estômago e agulha indicando o local da 
injeção 
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5.1.3 Videolaparoscopia em decúbito dorsal X agulha específica. 

 

 

Procedeu-se a videolaparoscopia realizada com 3 animais BALB/C57 

separadamente em decúbito dorsal mantendo os mesmos procedimentos de 

tricotomia, assepsia de rotina e anestésico, porém neste momento com uma agulha 

específica, com canhão de inox e bisel reduzido apresentando tamanho de 0,5mm 

(Figura 4).  Realizaram-se aplicações na face costal no músculo diafragma conforme 

descrito no procedimento em decúbito dorsal, porém observou-se que os dois 

animais morreram durante o procedimento cirúrgico por pneumotórax e derrame 

pleural.  

Após a cirurgia o m. diafragma dos animais foi dissecado e diferentemente 

dos outros animais não houve a impregnação de azul de trypan na musculatura 

diafragmática e intercostal, permitindo mais nitidez dos pontos de injeção (Figura 4, 

Apêndice C, vídeo 3). 
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Figura 4 - (A) Fotografia de camundongo durante videolaparoscopia, visualiza-se o 

pneumoperitônio; (B) local da incisão cirúrgica; (C) agulha utilizada para injeção com 
canhão de inox e bisel reduzido.  (D) Vista da face costal do diafragma, com agulha 
perfurando a cúpula diafragmática. (E e F) Fotografia macroscópica da vista caudal do 
m. diafragma de camundongos BALB/C57. Observa-se o local de aplicação da injeção 
com o corante Azul de trypan (1)e a coloração vermelha escura em  (F) devido a 
penetração de corante na cavidade torácica (2) 
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5.1.4 Videolaparoscopia em decúbito dorsal com elevação de 20 graus 

 

 

 Foram utilizados dois camundongos BALB/C57 seguindo a mesma 

metodologia da videolaparoscopia em decúbito dorsal citada anteriormente. Porém 

neste momento uma rampa foi improvisada elevando os membros torácicos do 

animal em 20 graus, com objetivo de deslocar o fígado caudalmente para obter mais 

acesso da face costal do m. diafragma. A agulha utilizada nestes animais foi a de 

cateter 24 G e esta foi introduzida no 10º espaço intercostal, perfurando o m. 

intercostal e o local onde o m. diafragma se insere. Quando se visualizou o bisel da 

agulha no monitor, este foi tracionado para cima até que todo orifício da agulha 

ficasse por completo dentro do músculo, ocupando uma porção do m. diafragma e 

outra no m. intercostal. Desta forma, o azul de trypan contido dentro da seringa pode 

ser aplicado, sem ocorrência de pneumotórax e derrame pleural, mantendo todos os 

animais vivos.   

Uma vez que os animais se mantiveram vivos por 5 dias, procedeu-se esta 

técnica com 2 camundongos mdx do grupo controle para aplicação de solução 

fisiológica. A cirurgia ocorreu sem intercorrências trans e pós-operatórias.  

Os animais foram mantidos vivos por 5 dias e após foram eutanasiados com 

overdose anestésica e o diafragma dissecado. As mesmas estruturas anatômicas 

anteriormente observadas foram identificadas, diferenciando somente que nestes 

animais, a cúpula diafragmática não estava lesionada. 

Estabeleceu-se, portanto, uma técnica potencialmente segura para realizar 

injeção local no m. diafragma com diminuição da perda de células-tronco para a 

cavidade peritoneal. Assim prosseguiu-se a videolaparoscopia com 3 mdx para a 

aplicação de células-tronco do epitélio olfatório de coelho seguindo o protocolo de 

videolaparoscopia em decúbito dorsal com elevação de 20 graus do membro 

torácico. 

Os animais foram eutanasiados 8 dias após a cirurgia, sua musculatura 

diafragmática e intercostal foram dissecadas (Figura 5, Apêndice D, vídeo 4) e 

coletadas para análise. 
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Figura 5 - Fotografia de videolaparoscopia em decúbito dorsal com elevação de 20 graus dos 
membros torácicos para aplicação de células-tronco. (A) mdx, (B) pneumoperitônio e o 
animal em suporte com elevação de 20 graus; (C) incisão fechada com cola cirúrgica. 
(D), sequência da introdução da agulha. Nota-se em (E, F, G) a imagem macroscópica 
do modelo mdx e do diafragma. Observa-se em (E) dissecação em antímeros com a 
retirada do tegumento e da tela subcutânea; (E) vista caudal do músculo diafragma in 
situ;.(F) vista caudal do diafragma e (a) face esternal, (b e c) face costal esquerda e 
direita, (d) centro tendíneo e (e e f) pilar diafragmático e direito esquerdo 
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5.3 ANÁLISES ESTRUTURAIS DO DIAFRAGMA 

 

 

Sob microscopia de luz, o m. diafragma e o intercostal do grupo A 

(camundongo BALB/C57) mostraram fibras musculares organizadas e com diâmetro 

semelhante, núcleos periféricos e sem presença de fibrose perimisial. Utilizando a 

coloração de Picrossírius sob luz polarizada, foi possível visualizar as fibras 

reticulares com coloração verde, tanto no m. diafragma como no intercostal (Figura 6 

e Figura 7).  

 No m. diafragma do grupo B (mdx sem injeção de células-tronco) pôde-se 

observar a presença de fibrose perimisial, caracterizando inflamação tecidual (Figura 

6).  As fibras musculares apresentaram-se com diferentes diâmetros e com núcleos 

centralizados (Figura 8). No m. intercostal também houve fibrose perimisial e 

centralização dos núcleos das fibras musculares, porém com menor intensidade que 

no m. diafragma.  

No grupo C (mdx com injeção de células-tronco) foram observadas   

características histológicas semelhantes do grupo B (Figura 6 e Figura 77). Porém 

pôde-se observar a presença de células em degranulação, supostamente devido a 

resposta imunológica ao xenotransplante de células-tronco e uma pequena 

diminuição do infiltrado inflamatório (Figura 8). 

Ainda no grupo C, pode-se observar a formação de cordões de mioblastos 

com núcleo descompactado, sugerindo uma regeneração tecidual. Tais estruturas 

não foram observadas no grupo A e B (Figura 88).  

Sob luz polarizada, por meio da coloração de Picrossirius, no grupo B foi 

observado uma grande área com fibras colágenas (com polarização vermelho-

amarelado) e reticulares (polarizada na cor verde-amarelada); no grupo C foi 

observado uma redução de fibras colágenas e predomínio de fibras reticulares 

(Figura 6). Nos m. intercostais estas fibras aparecem em menor quantidade (Figura 

7). 

Na microscopia eletrônica de varredura observou-se nítida diferença entre o 

músculo diafragma (Figura 6) e intercostal (Figura 7) entre os grupos. Nos grupos B 

e C os fascículos musculares encontram-se com diferentes diâmetros e de forma 
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desorganizada diferentemente do grupo A que apresentou estrutura mais organizada 

(Figura 9). 

 

 

 
 
Figura 6 - Quadro comparativo do m. diafragma. Em (A, B e C), fotografia do camundongo 

BALB/C57, modelo mdx do grupo controle e grupo de animais mdx que receberam 
células-tronco respectivamente. Observa-se em (A1 aumento de 20x, B1 aumento de 
20x e C1 aumento de 40x) fotomicrografia de m. diafragma com coloração de 
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Hematoxilina e Eosina; (A2; B2; C2) fotomicrografia de coloração Picrosírius sem e com 
luz polarizada (A3, B3, e C3) e (A4, B4 e C4) imagem de MEV do m. diafragma 

 

 
 
Figura 7 - Quadro comparativo do m. intercostal. Em (A, B e C), fotografia do camundongo 

BALB/C57, modelo mdx do grupo controle e grupo de animais mdx que receberam 
células-tronco respectivamente. Observa-se em (A1 aumento de 20x, B1 aumento de 
20x e C1 aumento de 20x) fotomicrografia de m. intercostal com coloração de 
Hematoxilina e Eosina; (A2 ; B2; C2) fotomicrografia de coloração Picrosírius sem e com 
luz polarizada (A3, B3, e C3) e (A4, B4 e C4) imagem de MEV do m. diafragma 
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Figura 8 - Fotomicrografia com coloração de Hematoxilina e Eosina do m. diafragma do modelo 

mdx que receberam células-tronco. (A) Observa-se o cordão de mioblastos dentro do 
círculo; (B) fibrose perimisial (►); (C) células em degranulação identificadas dentro do 
círculo e (D) seta → indicando núcleo central 
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Figura 9 - Diafragma de camundongos mdx e BALBC/57. (A) nota-se a fotomacrografia do 

diafragma e evidenciando a face costal (Fc). (B) eletromicrografia do fascículo muscular 
(circulo) e perimísio (Pe) e em (C) camundongo mdx detalhe das fibras musculares 
desorganizadas (Barra: 10µm)  

 

 

5.4 ANÁLISES DA MIGRAÇÃO DAS CÉLULAS-TRONCO MESENQUIMAIS 

 

 

Com o intuito de identificar a proteína Verde Fluorescente (GFP) no músculo 

diafragma,  após 8 dias de aplicação de células-tronco do epitélio olfatório de 

coelho, os animais foram eutanasiados e realizado a dissecação a fresco do 

diafragma.  

O m. diafragma a fresco foi analisado em microscópico de luz invertida com 

fluorescência e foi possível observar nichos de células-tronco positivas para GFP, 

localizadas por todo o diafragma. Na musculatura intercostal pôde-se observar uma 
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estrutura linear com aparência do trajeto do bisel da agulha de injeção de células, 

apresentando bordas e extremidades fluorescentes sem estrutura celular (Figura 

10). 

Em reação de imunoistoquímica para anticorpo anti-GFP, observamos 

marcação negativa para os cordões de mioblastos assim como para as fibras 

musculares. Apenas algumas células pequenas e com núcleo denso presentes na 

fibrose perimisial apresentaram-se positivas para GFP, indicando que a técnica de 

aplicação foi capaz de levar células-tronco para a estrutura (Figura 11). Estes 

achados confirmam os resultados encontrados com a morfologia descrita na 

imunofluorescência com o material a fresco. 

 

 
 
Figura 10 - Fotografia em microscópio de luz invertida com fluorescência do músculo diafragma e 

intercostal. Observa-se em (A, B e C) m. diafragma com marcação positiva para GFP; 
(D, E e F) nicho de células-tronco marcadas com GFP. Em (G, H e I) nota-se na 
musculatura intercostal fluorescente, traçando um trajeto linear 
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Figura 11 - Imunoistoquímica para detecção do GFP em corte longitudinal do músculo diafragma. 

Observa-se em (A) diafragma de mdx que recebeu transplante de células-tronco. 
Observa-se dentro do círculo cordão de mioblastos imunonegativo; (B e D) diafragma de 
mdx que recebeu transplante de células tronco, nota-se a marcação imunopositiva para 
GFP (→) e (C) músculo reto abdominal de mdx que não recebeu transplante de células-
tronco, controle imunonegativo. 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

 Diante da revisão bibliográfica descrita neste trabalho, fica evidente a 

necessidade de se estabelecer um método de intervenção cirúrgica na face costal 

do diafragma do mdx para posterior aplicação de células-tronco. 

O camundongo mdx representa um modelo animal compatível a ensaios pré-

clínicos, no que se refere as alterações do músculo diafragma. Este músculo 

apresenta morfologia, bioquímica e função similares aos humanos, podendo 

contribuir para novos estudos de patologias que envolvem o diafragma.  

Nos últimos anos, estudos utilizaram a laparoscopia na identificação de 

lesões diafragmáticas (MURRAY et al., 1998; MATZ et al., 2000). Murray et al. 

(1998), realizaram laparoscopia em 110 pacientes com lesão penetrante do tórax 

esquerdo e hemodinamicamente estáveis. O estudo revelou que 26 pacientes 

possuíam lesões diafragmáticas e que 21% deles apresentaram exames clínicos e 

radiológicos sem anormalidades.  

Segundo Matz et al. (2000), os pacientes com hérnias diafragmáticas são 

freqüentemente assintomáticos, podendo a hérnia permanecer clinicamente 

silenciosa por vários anos. Na opinião dos autores, a laparoscopia ou a toracoscopia 

pode identificar as lesões imediatamente após sua ocorrência.  

Mais recentemente, a técnica passou a ser utilizada com finalidade 

terapêutica para correção de rupturas e de hérnias diafragmáticas (DOMENE et al., 

1997; MEYER et al., 2000; KOZAR et al., 2001). Domene et al. (1997), relataram o 

êxito na correção de um caso de hérnia diafragmática, por meio do acesso 

laparoscópico, após três anos da lesão original. Meyer et al. (2000), descreveram a 

utilização da técnica laparoscópica em três casos de hérnias diafragmáticas – duas 

agudas e uma com mais de dez anos de ocorrência. A técnica mostrou-se viável nos 

três casos, com um tempo operatório médio de 93 minutos. Diante a descrição dos 

autores citados acima no texto, a escolha pelo método videolaparoscópico, foi uma 

opção segura e viável para se acessar o diafragma do mdx no presente trabalho. 

Latteri; Romeo; Benedetto, (1966); Gallo et al. (1982) e Faria et al. (2000), 

utilizaram o 7° espaço intercostal esquerdo para acesso ao diafragma. Três anos 

após, Punch e Slatter (1985), propuseram a via tóraco-abdominal. Wilson; Hayes, 
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(1971); Sullivan e Reid (1990) e Sweet e Waters (1991), optaram por acessar o 

diafragma pela laparotomia mediana. Raiser (1994) e Barreiros et al. (1996), 

empregaram o acesso pelo 8° espaço intercostal.  

Mazzanti et al. (2001), em um estudo com cães, criaram um defeito em 

hemidiafragma esquerdo para posterior implante de pericárdio bovino. Utilizaram a 

toracotomia do 8° espaço intercostal para acessar o diafragma e mantiveram os 

animais em ventilação controlada artificial. Verificou-se através deste acesso, que foi 

possível criar o defeito e a correção no diafragma sem haver intercorrências trans e 

pós-operatórias. Em Daleck et al. (1988), descreveu o acesso pelo 9° espaço 

intercostal ao substituir um retalho diafragmático de cão por peritônio bovino. 

O acesso pelo 10° espaço intercostal direito foi realizado por Oliveira (2000), 

ao reparar defeito diafragmático iatrogênico em 18 cães adultos, com retalho do 

músculo grande dorsal. O autor constatou que o procedimento foi rápido, eficaz e 

que não houve danos aos cães. Posteriormente, Mazzanti et al. (2001), realizou o 

mesmo acesso descrito por Oliveira (2000), através do 10° espaço intercostal direito, 

não havendo problemas trans e pós operatórios em relação a técnica cirúrgica.  

Diante o sucesso do acesso diafragmático pelo 10° espaço intercostal, feito 

por Oliveira (2000) e Mazzanti (2001), escolheu-se esta via para o experimento, 

adicionando que estaríamos mais próximos da inserção do diafragma com músculo 

intercostal facilitando a aplicação da injeção. 

Atualmente os procedimentos laparoscópicos ofertam poucas complicações 

trans e pós-operatórias, menor tempo de reabilitação, de hospitalização, além de 

melhor resultado estético (BERGUER; GUTT; STIEGMANN, 1993). 

Segundo Sandoval et al. (1996), o modelo murino apresenta-se eficiente para 

treinamento da cirurgia laparoscópica, pois faz com que o cirurgião trabalhe num 

campo diminuto, exigindo refinamento da técnica, além de que são animais de fácil 

manejo, baixo custo e boa tolerância a procedimentos cirúrgicos. 

Costa (2003) desenvolveu um modelo de esplenectomia laparoscópica em 

ratos. O peso médio dos animais foi de 250g e estes foram anestesiados com 

cetamina e xylazina. O pneumoperitônio foi estabelecido com pressão de 7 mmHg 

de CO2, através de uma agulha de Veress. Após introduziu-se dois trocarteres de 

5mm na parede abdominal. Um animal morreu durante a indução anestésica, trinta 

sobreviveram após 8 dias e 4 morreram no pós operatório imediato. Constatou-se 
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que houve uma baixa mortalidade e que o modelo é factível por conta do baixo custo 

para treinamento da técnica.  

Ettinger et al. (2006) utilizaram laparoscopia para treinamento de cirurgia 

bariátrica. Empregou-se para tal, 13 ratos Wistar com peso entre 300g a 600g, Estes 

foram anestesiados com uma associação de cetamina e xylazina. O 

pneumoperitônio foi estabelecido com uma pressão de 8mmHg com uma agulha de 

Veress e os trocarteres utilizado foram de 11mm. Não houve intercorrências trans e 

pós-operatórias. 

Meyer (2007) objetivou estabelecer um modelo de laparoscopia para 

nefrectomia parcial em ratos. Para tal utilizou-se vinte ratos Wistar de peso superior 

a 350g. O pneumoperitônio foi realizado com CO2 a uma pressão de 5 mmHg e 2 

trocarteres de 5mm foram utilizados. A laparoscopia demonstrou-se adequada para 

ratos e factível para aprimoramento da técnica. 

Conforme descrito por Costa (2003); Ettinger et al. (2006) e Meyer (2007) a 

cirurgia laparoscópica utilizada no presente modelo murino mostrou-se eficiente. Em 

relação a pressão de CO2 utilizada para estabelecer o pneumoperitônio e o tamanho 

do trocarter, os parâmetros descritos por Meyer (2007) contribuem  e se 

assemelham com o deste experimento. 

 A utilização da videolaparoscopia para induzir lesão do diafragma do modelo 

mdx já foi utilizada com intuito de analisar a regeneração das fibras musculares após 

lesão com notexin, um derivado de veneno de cobra capaz de destruir as miofibras e 

preservar nervos e vasos sanguíneos. O procedimento foi auxiliado com microscópio 

de dissecação, pinça e os animais foram mantidos em respiração espontânea 

durante todo o procedimento, sem ocorrer intercorrências durante e após a cirurgia 

(MATECKI et al., 2004). Após, o procedimento cirúrgico os animais não 

apresentaram efeitos colaterais aparentes, confirmando a tolerância do modelo mdx 

para tal intervenção. No nosso experimento pudemos observar os mesmos 

parâmetros e eficácia de técnica, realizada pelo autor, diferenciando somente o 

objetivo do procedimento.  

Atualmente a Medicina Regenerativa tem sido aplicada em diversos casos. 

Dentre eles o infarto do miocárdio (PERIN et al., 2007); enfermidades pulmonares 

(NEURINGER; RANDELL, 2004); nas tendinites (GUEST; SMITH; ALLEN., 2008) e 

em disfunções musculares (SHIN; TAKEDA, 2007). Mediante a aplicação em 



60 

 

doenças regenerativas citadas acima, nosso experimento contribuiu para uma 

técnica de terapia celular segura. 

Na literatura utilizada em nossa pesquisa, pôde-se verificar que o 

camundongo mdx tem sido utilizado como modelo experimental em procedimentos 

que envolvem o uso de células-tronco. Gussoni et al. (1999) reportou a via 

intravenosa para transplante de células-tronco derivadas da medula óssea, no 

músculo tibial anterior. O autor descreveu o aumento da expressão de distrofina e 

sugeriu esta via, como uma alternativa para se tratar globalmente a distrofia 

muscular.  

Mc Kinney-Freeman et al. (2002), sugeriu que o transplante de células-tronco 

hematopoéticas contribui para a regeneração das fibras musculares. Corbel et al. 

(2003), em um estudo aplicaram células de medula óssea no músculo tibial anterior 

de camundongos relatando que as células de medula óssea contribuíram para 

regenerar o músculo assim como o sistema hematopoiético, originando tanto células 

sanguíneas como musculares. Na marcação da Proteína verde fluorescente (GFP), 

os autores relataram que na ausência do músculo danificado, a marcação do GFP 

torna-se rara. Utilizando ainda células de medula óssea, Fukada et al. (2001), 

realizaram injeção de células da própria medula e de células do fígado fetal de 

camundongos transgênicos, marcadas com a Proteína verde fluorescente (GFP), em 

camundongos mdx neonatos após dano induzido. Os autores averiguaram marcação 

positiva para GFP nas fibras musculares e na expressão da distrofina. Anos após, 

Hagiwara et al. (2006), realizaram o transplante de medula óssea marcada com GFP 

de ratos doadores em camundongos mdx. O experimento demonstrou que não 

houve melhora significativa no músculo, porém algumas fibras apresentaram-se 

positivas para o GFP com expressão de distrofina, levando a um aumento da força 

muscular e da função respiratória. Referente a regeneração das fibras musculares, 

os achados dos autores, os resultados vão de encontro com a marcação com o GFP 

obtida neste experimento.  

Diferentemente, da via intravenosa, descrita pelos autores acima, neste 

experimento escolhemos o local mais próximo do músculo diafragma, sugerindo 

uma alternativa de tratamento localizado, uma vez que no mdx o fenótipo apresenta-

se de forma suave nas demais musculaturas. 
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Tratando-se da utilização da terapia celular objetivando a musculatura 

diafragmática, Zhang et al. (2006), investigaram o transplante de células-tronco de 

medula óssea derivadas de ratos SD no músculo diafragma através de injeção na 

veia caudal, em dezoito mdx fêmeas de 8 semanas de idade. Estes animais foram 

sacrificados com 4, 8 e doze semanas após o transplante de células-tronco. Os 

autores constataram que a proporção de fibras musculares nucleadas centralmente 

sofreu pequena alteração em relação ao grupo que não recebeu injeção de células-

tronco e que houve uma diminuição do infiltrado inflamatório.  

No tocante a metodologia utilizada para acesso diafragmático, nosso trabalho 

propõe alternativa diferenciada, de fácil execução e segura. Diferentemente do 

trabalho de Zangh et al. (2006), utilizamos animais do sexo masculino com aplicação 

local, via laparoscópica das células em região específica do diafragma (face costal), 

o que mostrou eficácia comprovada diante dos achados histológicos descritos. Isso 

nos leva a crer, que tanto a utilização de células via sistêmica ou local pode 

apresentar a mesma eficácia no que diz respeito a reorganização muscular do 

diafragma.  

Outro ponto que deve ser discutido é o tipo de células utilizadas para tal 

terapia. Gussoni et al. (1999); Fukada et al. (2001); Mc- Kinney-Freeman et al. 

(2002);  Corbel et al. (2003) e Hagiwara et al. (2006), utilizaram células de medula 

óssea e todos observaram a reorganização celular com núcleos centralizados e 

diminuição do infiltrado inflamatório. Tais achados sugerem alteração estrutural da 

fibra muscular. Fukada et al. (2001) acrescentou o uso de células de fígado fetal e 

observou os mesmos resultados obtidos com a utilização da medula óssea.  

Poucos estudos relatam o uso de células-tronco do epitélio olfatório de 

coelhos. Marshall et al. (2006), sugeriu que as células-tronco do epitélio olfatório 

apresentam possível potencial para regeneração axonal e em doenças 

demielizantes. Passados 2 anos, Mackay-Sim et al. (2008), durante um ensaio 

clínico de 3 anos em pacientes com lesão medular crônica  utilizando transplante 

autólogo de células do epitélio olfatório em humanos, verificou não haver alterações 

clínicas ou formação de tumores após o transplante.Portanto, o nosso trabalho 

apresenta-se pioneiro nesta temática, pois utilizamos células do epitélio olfatório de 

coelhos, o que mostrou uma provável eficácia para reorganização do músculo 

diafragmático, uma vez que observou-se a formação de cordão de mioblastos. 
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Porém, acredita-se que este achado ocorreu devido alguma sinalização celular 

desconhecida até então, onde não podemos afirmar tal acontecimento ao tipo celular 

utilizado. 
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7 CONCLUSÃO  

 

 

Sugerimos que a realização da terapia celular localizada na face costal do 

músculo diafragma no modelo mdx pelo 10° espaço intercostal, utilizando a 

videlaparoscopia como recurso visualizador da cavidade abdominal é uma 

alternativa segura e que permite injetar células-tronco no diafragma. 

  O uso do mdx no experimento permitiu um aperfeiçoamento cirúrgico uma 

vez que o cirurgião tem que trabalhar num campo diminuto atuando sobre uma 

musculatura de fina espessura e, portanto ratificando segurança da técnica em 

modelos distróficos canino. 

O músculo diafragma após 8 dias do xenotransplante apresentou moderada 

reorganização tecidual com a diminuição do infiltrado inflamatório, presença de 

cordões de mioblastos, confirmando que houve implantação das células-tronco 

nesta musculatura Entretanto a presença de cordões de mioblastos não pode ser 

atribuída às células-tronco. Acredita-se que alguma sinalização celular até o 

momento desconhecida, possa ter estimulado tal formação.   

Conclui-se que houve implantação das células-tronco no músculo diafragma 

que pode ser comprovada através das análises estruturais e imunoistoquímica, e 

que este experimento pode acrescentar novas perspectivas  para futuras aplicações 

no modelo distrófico canino, o GRMD (Golden Retriver Muscular Dystrophy).  
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APÊNDICES 
 
Apêndice A: Vídeo 1 – Videolaparoscopia em decúbito dorsal 

Apêndice B: Vídeo 2 – Videolaparoscopia em decúbito lateral 

Apêndice C: Vídeo 3 – Videolaparoscopia de decúbito dorsal com agulha de bisel 

reduzido 

Apêndice D: Vídeo 4 – Videolaparoscopia em decúbito dorsal com elevação de vinte 

graus dos membros torácicos. 


