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RESUMO 

 

A bioengenharia tecidual é uma ferramenta recente e promissora que busca alternativas 

para tentar solucionar, ou ao menos diminuir a necessidade de órgãos para transplante. A 

descelularização da matriz extracelular (MEC), aplicada à engenharia de órgãos e tecidos 

pode fabricar scaffolds biológicos acelulares. A MEC, amplamente utilizada em estudos 

na medicina regenerativa, pode ser derivada tanto de pacientes doadores humanos como 

de espécies animais. Ao ser aplicada in vivo, a MEC descelularizada pode influenciar na 

proliferação e diferenciação celular, favorecendo assim a controle da resposta imune do 

órgão transplantado. Utilizando-se scaffolds acelulares, é possível cultivar células-tronco 

e ou outras células de interesse para recelularização, que associadas a fatores de 

crescimento, podem auxiliar na obtenção de um órgão viável e funcional, sem riscos de 

rejeição. Frente à longa espera de pacientes com disfunções traqueais, doenças congênitas 

e ou adquiridas (i.e.: neoplasias, fístula, estenose / reestenose e colapso de traqueia), este 

projeto buscou obter e padronizar a descelularização de scaffolds biológicos de traqueia 

caninas, avaliando se estes são passíveis de recelularização com células epiteliais da 

traqueia canina (EpC) e células progenitoras endoteliais do saco vitelino canino (SV). 

Padronizamos três protocolos otimizados de descelularização (químico e físico) para 

obtenção dos scaffolds acelulares de traqueia canina, com estrutura tridimensional e 

componentes da MEC preservados. A utilização da alta pressão à vácuo associado ao 

detergente SDS resultou na maior redução de DNA genômico e, preservação da estrutura 

e da composição de glicosaminoglicanos (GAGs) e proteoglicanos (PGs) da MEC 

traqueal descelularizada. A associação in vitro da MEC com as células EpC e SV por 7 e 

14 dias, demonstraram sucesso no processo de recelularização promovendo a adesão e 

proliferação celular, bem como sua capacidade de biocompatibilidade quando 

implantadas in vivo. Por fim, nossos resultados corroboram com esforços de obtenção de 

possíveis substitutos parciais de traqueia para futura aplicação na medicina veterinária 

regenerativa e engenharia de tecidos. 

Palavras-Chave: scaffolds biológicos, descelularização, cartilagem traqueal, 

transplantes, disfunções traqueais.  



 
 

MATIAS, G. S. S. Recellularization of biological scaffolds from canine trachea for 

tissue bioengineering [Recelularização de scaffolds biológicos provenientes de traqueia 

canina para a bioengenharia de tecidos]. 109 f. Tese (Doutorado em Ciências) – 

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

2021. 

 

ABSTRACT 

Tissue bioengineering is a recent and hopeful tool that seeks alternatives to solve, or at 

least reduce the organs transplantation needed. Decellularization of the extracellular 

matrix (ECM), applied to organ and tissue engineering, can generate acellular biological 

scaffolds. The ECM, widely used in regenerative medicine studies, can be derived from 

both human donor patients and animal species. When applied in vivo, decellularized ECM 

can influence cell proliferation and differentiation, thus improving the control of the 

immune response of the transplanted organ. Using acellular scaffolds, it is possible to 

culture stem cells or other cells of interest for recellularization, which associated with 

growth factors, could improve to obtain a viable and functional organ, without rejection 

risk. Faced with the long wait of patients with tracheal dysfunctions, congenital and/or 

acquired diseases (i.e.: neoplasms, fistula, stenosis / restenosis and tracheal collapse), this 

project aims to obtain and standardize the decellularization of canine tracheal biological 

scaffolds, evaluating whether they are susceptible of recellularization with canine tracheal 

epithelial cells (EpC) and canine endothelial progenitor yolk sac cells (YS). We 

standardized three optimized decellularization protocols (chemical and physical) in order 

to obtain acellular canine trachea scaffolds, with three-dimensional structure and ECM 

components preserved. The use of high vacuum pressure associated with SDS detergent 

resulted in a better reduction of genomic DNA and, the structure and composition of 

glycosaminoglycans (GAGs) and proteoglycans (PGs) of the decellularized tracheal 

ECM preserved. The MEC associated in vitro with EpC and SV cells for 7 and 14 days, 

demonstrated success in the recellularization process promoting cell adhesion and 

proliferation, as well as its biocompatibility capacity when implanted in vivo. Finally, our 

results corroborate efforts to obtain possible partial replacements of the trachea for future 

application in regenerative veterinary medicine and tissue engineering. 

Keywords: biological scaffolds, decellularization, tracheal cartilage, transplants, tracheal 

dysfunctions 
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1. INTRODUÇÃO 

A perda ou dano de um tecido / órgão ocasionado por uma lesão pode desencadear 

problemas à saúde. Ademais, a falta de doadores é extremamente limitada (LANGER; 

VACANTI, 1993; GRIFFITH, 2002). Consequentemente, a qualidade de vida do paciente 

se deteriora seriamente. Ao passo que eventualmente o transplante seja realizado, a 

imunoterapia ao longo da vida é essencial. Tratamentos alternativos com dispositivos 

mecânicos e próteses artificiais não reestabelecem completamente a função dos tecidos / 

órgãos, uma vez que podem promover reações de rejeição devido à abrasão do material, 

além de possuir uma vida útil de curto prazo (GRILLO, 2002; XU et al., 2017). 

No caso da traqueia, por exemplo, pacientes que realizaram cirurgias invasivas 

para retiradas de tumores, cujo a remoção das áreas laterais e profundas do tecido é 

necessária, ou em casos de remoção parcial por doenças congênitas e/ou adquiridas (i.e.: 

estenose traqueal), é imprescindível que um novo tecido seja implantado para renovação 

e ou reconstrução das áreas danificadas (GRILLO, 2002; LAW et al., 2016; KAYE; 

GREEN; SMITH, 2019). Contudo, apesar de alguns testes clínicos serem investigados, a 

substituição parcial da traqueia continua sendo um desafio não resolvido (DELAERE; 

VAN RAEMDONCK; VRANCKX, 2019). 

Como alternativa, a engenharia de tecidos surge como um campo promissor para 

a criação de tecidos funcionais, que consiste na integração de células, biomateriais e 

sistemas de sinalização, conhecida como tríade da engenharia de tecidos (MURPHY et 

al., 2013; AKTER, 2016). 

Scaffolds biológicos provenientes de tecidos descelularizados estão dentre os 

recursos aplicáveis na medicina regenerativa (humana e/ou animal) como alternativa aos 

transplantes. Especificamente, scaffolds biológicos derivados da MEC vêm sendo 

aplicados com sucesso em ensaios pré-clínicos e clínicos para remodelação de estruturas 

teciduais (KEANE; BADYLAK, 2014; KEANE; SWINEHART; BADYLAK, 2015).  

As MECs podem ser provenientes de múltiplos tecidos tais como: coração, vasos, 

pele, tendões, fígado, pulmão entre outros (ARENAS-HERRERA et al., 2013; 

OBERWALLNER et al., 2014; WAGNER et al., 2014; WELMAN et al., 2015; ZHANG 

et al., 2016; XU et al., 2017a; GILPIN; WAGNER, 2018; MARTINS et al., 2020). Dentre 

as propriedades biológicas necessárias para que a MEC seja considerada funcional após 

a remoção celular, proteínas estruturais (i.e.: colágenos e elastina), glicosaminoglicanos 
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(GAGs), proteoglicanos (PGs), fatores de crescimento e glicoproteínas de adesão (i.e.: 

fibronectina e laminina) devem ser preservadas. Tais componentes sintetizam fatores de 

remodelação da MEC que são essenciais para que haja a interação das células, 

promovendo efeitos de sinalização, recrutamento, diferenciação celular e modulação da 

resposta imune do hospedeiro quando implantadas in vivo (CRAPO; GILBERT; 

BADYLAK, 2011). 

Scaffolds derivados da MEC traqueal estão entre os tecidos que podem ser 

utilizados para a reconstrução dos tecidos e aplicados à medicina regenerativa, uma vez 

que são técnicas promissoras, tanto para a cirurgia veterinária quanto para a humana 

(DELAERE; ZIYING; FEENSTRA, 1994; MARTA; KLEPETKO, 2008; DELAERE et 

al., 2011; DELAERE; VAN RAEMDONCK, 2016). 

Com os avanços da engenharia de tecidos no desenvolvimento de biomateriais e 

métodos de obtenção de scaffolds, a utilização da traqueia descelularizada pode surgir 

com uma ferramenta elegível para potencial substituição total ou parcial do órgão. Assim, 

a traqueia em si, torna-se uma boa opção para ser utilizada na medicina regenerativa 

devido às suas características morfológicas, estrutura tridimensional, propriedades 

biomecânicas, flexibilidade e resistência (GO et al., 2010). Estas, quando submetida aos 

protocolos de remoção celular oferecem resultados promissores devido à sua MEC não 

imunológica (BATIOGLU-KARAALTIN et al., 2019). Ao mesmo tempo, as proteínas 

matriciais preservadas fornecem sinais quimiotáxicos que auxiliam na diferenciação das 

células-tronco (BENDERS et al., 2013). Além disso, a escolha do scaffold no qual as 

células serão implantadas é imprescindível, possibilitando assim alcançar os objetivos da 

engenharia de tecidos (DELAERE et al., 2011; DELAERE; VAN RAEMDONCK, 2016; 

BATIOGLU-KARAALTIN et al., 2019). 

Nesse contexto, este projeto teve por objetivo padronizar a descelularização dos 

scaffolds de traqueias caninas para posterior recelularização utilizando células epiteliais 

da traqueia canina (EpC) e células progenitoras endoteliais do saco vitelino canino (SV), 

avaliando a capacidade de adesão, proliferação e migração das células na MEC, e avaliar 

a biocompatibilidade dos scaffolds para possível aplicação na engenharia de tecidos. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1.  Matriz Extracelular da Traqueia 

 A MEC é um componente importante do microambiente tecidual e inclui fatores 

solúveis, função de homeostase e interações célula-célula por meio da ação das proteínas 

estruturais (colágenos e elastina), glicoproteínas adesivas, GAGs e PGs. Estas proteínas 

matriciais contribuem para a integridade estrutural e funcional do tecido. Além disso, 

esses componentes em associação aos receptores de adesão da MEC regulam a 

sinalização celular e as interações células/matriz, além das funções celulares, 

proliferação, adesão, migração, diferenciação celular, presença de fatores e receptores de 

crescimento, nível de hidratação e o pH do ambiente local (BADYLAK, 2002; FRANTZ; 

STEWART; WEAVER, 2010; ROZARIO; DESIMONE, 2010; MECHAM, 2012). 

 A matriz extracelular da traqueia é composta por água (70-80%), colágenos em 

geral, principalmente do tipo I /II e III (fibrilas), GAGs (ácido hialurônico), PGs (agregan) 

e glicoproteínas (DALLMAN; MCCLURE; BROWN, 1988; JUNQUEIRA; 

CARNEIRO, 2013; RAMINELLI; RAMINELLI; SILVA, 2019).  

 O ácido hialurônico, sendo um dos principais GAGs na traqueia, são moléculas 

hidrofílicas solúveis composta por repetição de dissacarídeos que mantêm a MEC em 

forma de gel, possuem sinalização de fatores de crescimento, crescimento celular, adesão 

celular, modulação da angiogênese e ligam-se as proteínas para formar os PGs (MOUW; 

OU; WEAVER, 2014; MATTSON; TURCOTTE; ZHANG, 2017). Por outro lado, as 

moléculas de PGs da traqueia (condroitina 4-sulfato, condroitina 6-sulfato e agrecan) são 

glicoconjugados aos GAGs, que ancorados as proteínas de colágenos (tipo I, II e III), 

agem na organização, regulação e adesão da MEC, além de se ligarem às moléculas de 

ácido hialurônico (GAG de alto peso molecular e não sulfatado) para formar grandes 

moléculas, fundamentais para manutenção, conformação e  manter a rigidez da cartilagem 

traqueal (DALLMAN; MCCLURE; BROWN, 1988; RUOSLAHTI; YAMAGUCHI, 

1991; IOZZO; MURDOCH, 1996; JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2013).  

Além disso, a condrogênese inicia-se no desenvolvimento embrionário devido a 

condensação de células-tronco mesenquimais (CTMs) que passam estágios progenitores 

e precursores que levam a sua maturação em condrócitos, estes cruciais para a 

manutenção da MEC (ARCHER; FRANCIS-WEST, 2003). A estrutura da MEC traqueal, 
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se dá a partir da deposição de condronectina, uma glicoproteína estrutural multi-adesiva 

que se liga especificamente aos GAGs, colágenos e integrinas, conferindo aderência dos 

condrócitos à MEC (DALLMAN; MCCLURE; BROWN, 1988; JUNQUEIRA; 

CARNEIRO, 2013). 

Os condrócitos, localizados nas cavidades (lacunas) da matriz da traqueia, possuem 

a função de anabolizar e catabolizar as macromoléculas da MEC, que por sua vez, 

mantêm o equilíbrio dinâmico entre o ambiente celular e a estrutura da cartilagem (LIN 

et al., 2006). Além disso, a MEC que circunda os condrócitos jovens (condroblastos) é 

rica em PGs (RAMINELLI; RAMINELLI; SILVA, 2019).  

Em sua estrutura, os anéis traqueais são compostos de cartilagem hialina envoltos 

por uma camada de tecido conjuntivo denso, denominada pericôndrio, sendo fundamental 

na sustentação da traqueia. O pericôndrio é composto por fibras de colágenos e células 

fusiformes que se assemelham aos fibroblastos. Ademais, desempenha função no 

crescimento e a manutenção da cartilagem, uma vez que contêm suprimento vascular, 

bem como nervos e vasos linfáticos (DALLMAN; MCCLURE; BROWN, 1988; TENG 

et al., 2008; JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2013). Componentes menores, como colágeno 

tipo IX, colágeno XI e VI, biglican e decorina também desempenham um papel na 

organização da matriz. Juntos, todos esses componentes permitem que a cartilagem 

resista às cargas compressivas (OHLSÉN, 1978). 

 

2.2. Traqueia aplicada à bioengenharia de tecidos 

A perda ou dano de um tecido / órgão ocasionado por uma lesão pode desencadear 

danos à saúde. Em decorrência, agravações no quadro clínico do paciente podem gerar 

falência dos órgãos e tecidos, e o tratamento definitivo para o estágio final destes 

problemas é o transplante. No entanto, a escassez de órgãos doadores é excessiva, o que 

leva ao aumento da mortalidade para dezenas de milhares de pacientes a cada ano 

(BADYLAK; TAYLOR; UYGUN, 2011; KEANE; SWINEHART; BADYLAK, 2015).  

Segundo dados atualizados, publicados em 2019 pela World Health Organization 

(WHO) e Global Health Observatory (GHO),  em 2016,  as doenças relacionadas com as 

vias áreas causaram 4,7 milhões de mortes. Especificamente a doença pulmonar 

obstrutiva crônica (DPOC) acarretou 3 milhões de óbitos, enquanto o câncer de pulmão, 
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traqueia e brônquios causou 1,7 milhões (GLOBAL HEALTH OBSERVATORY DATE, 

2019). No caso da medicina veterinária, a incidência de tumores traqueais em cães e gatos 

não é conhecida, mas na medicina humana a incidência anual relatada varia de 0,142 por 

100.000 pessoas (HONINGS et al., 2007; MADARIAGA; GAISSERT, 2018). 

Neoplasias traqueais são comumente malignas em humanos e em cães (RAQUEL 

BROWN; ROGERS, 2003; RAMÍREZ; ALTIMIRA; VILAFRANCA, 2015; ETIENNE 

et al., 2018; PIIRAINEN et al., 2018). Além disso, podem se originar de diferentes 

elementos celulares da traqueia, como o epitélio respiratório, glândulas salivares e as 

estruturas mesenquimais (GRILLO, 2002; BRAND-SABERI; SCHÄFER, 2014; 

ETIENNE et al., 2018). Adicionalmente,  a necessidade de substituição traqueal abrange 

diversificados tipos de câncer e disfunções traqueais, compreendendo: neoplasia traqueal 

primária (carcinoma adenoide cístico e carcinoma epidermóide), câncer de tireoide, 

atresia esofágica, fístula traqueoesofágica, cirurgia prévia malsucedida para doenças 

traqueais benignas (reestenose/estenose), adenocarcinoma, estenose traqueal congênita, 

hipoplasia traqueal, traumas e colapso de traqueia (HILL; MAHAFFEY; FARRELL, 

1987; CARLISLE; BIERY; THRALL, 1991; RAQUEL BROWN; ROGERS, 2003; 

GAISSERT et al., 2004; ETIENNE et al., 2018; PIIRAINEN et al., 2018; DIAZ-

MENDOZA et al., 2019). 

O diagnóstico definitivo desses tumores geralmente é tardio, e por consequência, 

os pacientes apresentam sintomas de obstrução das vias aéreas em estágios avançados da 

doença, o que promove a necessidade de procedimentos cirúrgicos, visto que os danos à 

traqueia podem resultar em uma diminuição significativa na qualidade de vida do paciente 

devido a problemas com a respiração, a fala e a deglutição (GRILLO, 2002; GAISSERT 

et al., 2004; KOJIMA; VACANTI, 2014; LAW et al., 2016; ETIENNE et al., 2018). 

Nesse contexto, para que haja a substituição da traqueia, seja esta executada por 

meio dos transplantes, enxertos ou utilização de scaffolds biológicos, é vital que o 

suprimento vascular e o funcionamento das vias aéreas sejam preservados.  Portanto, 

devido à complexidade morfológica do órgão, para que o procedimento cirúrgico seja 

realizado,  é imprescindível compreender a anatomia da traqueia (GRILLO, 2002; 

ETIENNE et al., 2018; FURLOW; MATHISEN, 2018; VRANCKX; DELAERE, 2020).  

Em suma, a traqueia é um canal simples que conduz o ar das vias aéreas superiores 

para os pulmões, permitindo a troca gasosa. O epitélio respiratório, com seu aparelho 
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mucociliar, limpa o ar inalado de organismos indesejados.  Em cães, o órgão é constituído 

por 36 a 45 anéis cartilaginosos incompletos (cartilagem hialina) com conformação em 

C, que são conectados entre si por tecido fibroelástico (ligamentos anulares). A porção 

dorsal dos anéis é incompleta, sendo preenchida pela membrana traqueal dorsal, formada 

por músculo liso e tecido conjuntivo (DABANOGLU; OCAL; KARA, 2001). O músculo 

traqueal proporciona suporte e é composto por camadas longitudinais e transversais de 

células musculares lisas. Entre a superfície interna da cartilagem e a membrana muscular 

há a mucosa traqueal, que  se compõe em epitélio colunar pseudoestratificado ciliado que 

cobre o tecido areolar e linfoide com fibras elásticas, vasos sanguíneos , nervos e 

glândulas mucosas (MINNICH; MATHISEN, 2007; BRAND-SABERI; SCHÄFER, 

2014; FURLOW; MATHISEN, 2018). Devido à exposição a forças mecânicas externas 

e internas, a traqueia apresenta certa flexibilidade que permite que os movimentos do 

pescoço e a rigidez lateral suportem pressões positivas e negativas durante a respiração. 

Por outro lado, a traqueia detêm de um suprimento vascular bem delineado, irrigado por 

uma delicada rede de vasos que se originam da tireoide inferior direita e das artérias 

brônquicas (GRILLO, 2002; BRAND-SABERI; SCHÄFER, 2014; FURLOW; 

MATHISEN, 2018).  

Somado a isso, algumas condições importantes são necessárias para que o 

transplante seja realizado, tais como: propriedades biomecânicas de flexibilidade, 

resistência para evitar colapso, biocompatibilidade, não imunogenicidade, revestimento 

interno de células para evitar infecção e rede vascular (angiogênese) para nutrir o tecido 

e evitar necrose, além da preservação do suprimento vascular da traqueia (GRILLO, 

2002; GAISSERT et al., 2004; GO et al., 2010; KOJIMA; VACANTI, 2014; FURLOW; 

MATHISEN, 2018).  

Paralelamente, os transplantes (aloenxerto) podem acometer seriamente a 

qualidade de vida do paciente. Em decorrência do procedimento, os pacientes podem ser 

suscetíveis à rejeição crônica e terapia imunossupressora ao longo da vida.  Em 

contrapartida, os implantes artificiais acarretam em uma vida útil limitada e podem 

promover reações alérgicas devido à abrasão do material (BADYLAK; TAYLOR; 

UYGUN, 2011; LAW et al., 2016; ETIENNE et al., 2018). 

Investigações experimentais como alternativas para substituição, reconstrução e 

ressecção cirúrgica traqueal procedendo da anastomose e sem a utilização de próteses 

foram descritos nas décadas de 1950 e 1960 (BELSEY, 1950; FERGUSON; WILD; 
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WANGENSTEEN, 1950; CANTRELL; FOLSE, 1961; MICHELSON et al., 1961; 

GRILLO et al., 1964; MULLIKEN; GRILLO, 1968). Estudos precursores conduzidos 

por ROSE et al., (1979) utilizaram enxerto traqueal de cadáveres para realizar o 

transplante alogênico, ampliando as perspectivas para o transplante traqueal.  

KLEPETKO et al., (2004) corroboraram para os estudos de enxerto traqueal alogênico 

com integridade estrutural e funcional mantida por meio da revascularização do tecido. 

TINTINAGO et al., (2005) demonstraram a importância do fluxo  sanguíneo dos ramos 

arteriais (anastomose das artérias) guiadas por ultrassom para validar o transplante 

traqueal vascularizado em caso de estenose.  Entretanto, a utilização de dispositivos 

mecânicos, próteses artificiais, radioterapia primária em casos de neoplasias, terapia 

fotodinâmica ou utilização de stents como alternativas de tratamentos para a substituição 

traqueal demonstram não serem eficazes para restaurar a função dos tecidos/órgãos 

(GAISSERT et al., 2004). 

Com o propósito de evoluir as terapias convencionais, nos últimos anos, a 

bioengenharia de tecidos surge como uma abordagem promissora para a substituição 

funcional do órgão. A descelularização e recelularização do tecido traqueal para suprir a 

insuficiência de órgãos / tecidos e as reações imunes em relação ao transplante estão entre 

as técnicas de investigação na bioengenharia tecidual. O objetivo da descelularização é 

criar um scaffold biológico acelular que simultaneamente preserve a ultraestrutura  

natural necessária para fornecer estabilidade e funcionalidade para a regeneração do 

tecido, ao mesmo tempo em que remove fatores imunomoduladores pela remoção de 

células preservando as propriedades bioquímicas e biofísicas da MEC (OTT et al., 2008; 

HILLEBRANDT et al., 2019). Após a descelularização, o scaffold pode ser 

recelularizado por repovoamento com as células do próprio paciente para criar um órgão 

funcional (BADYLAK, 2007; KEANE; BADYLAK, 2014; LANGER; VACANTI, 

2016; UHL; WAGNER; WEISS, 2017). Além disso, dar importância às células 

vasculares para nutrir o tecido é crucial (KOJIMA; VACANTI, 2014; HILLEBRANDT 

et al., 2019).  

Segundo abordado por (CRAPO; GILBERT; BADYLAK, 2011) para que um 

tecido seja considerado descelularizado a MEC não deve conter mais de 50 ng/DNA por 

mg de peso seco, e nenhum componente nuclear deve ser visível na MEC. Desse modo, 

métodos para a obtenção de scaffolds traqueias descelularizados utilizando técnicas de 

descelularização com tratamentos químicos (i.e.: detergentes iônicos) e físicos (i.e.: 
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agitação orbital / alta pressão) tornam viável a remoção celular, preservando a estrutura 

matricial do tecido e a resistência mecânica adequada, tornando-o promissor para a 

engenharia de tecidos devido a sua não imunogenicidade, rigidez e flexibilidade 

(BAIGUERA et al., 2010; ZANG et al., 2012, 2013; JUNGEBLUTH et al., 2014; 

BUTLER et al., 2017; LANGE et al., 2017). 

Após a descelularização, os scaffolds traqueais requerem reepitelização do tecido 

antes do transplante. O “novo” tecido deve ser capaz de autorreparar, remodelar, 

revascularizar e regenerar, sem o risco de rejeição (BAIGUERA et al., 2010). Tipos 

celulares como células epiteliais traqueais, fibroblastos e CTMs foram utilizados para 

recelularização e reepitelização completa de scaffolds de traqueia descelularizados 

(KOBAYASHI et al., 2010; OKANO et al., 2010; NOMOTO et al., 2013). Estudos 

demonstram que células-tronco progenitoras endoteliais derivadas do saco vitelino de 

cães possuem papel importante nos processos de aderência, síntese de fatores de matriz e 

diferenciação celular quando cultivadas com matrizes acelulares de placenta (FRATINI 

et al., 2016, 2018). Tais células auxiliam na neovascularização tecidual, processo este 

necessário para a funcionalidade dos transplantes de scaffolds traqueais descelularizados 

(KOJIMA; VACANTI, 2014; LAW et al., 2016). 

Por sua vez, as células-tronco são um componente crucial da regeneração tecidual 

devido à sua capacidade de proliferação e autorrenovação. Estas podem aderir ao scaffold 

descelularizado devido aos mecanismos extracelulares que promovem a bioatividade 

tecidual pela ancoragem da célula na MEC, além de proliferação e diferenciação. Essas 

funções são requeridas para que haja a regulação da função celular na remodelação do 

tecido, e assim produzir um tecido tridimensional que se assemelha ao tecido nativo 

(ZHOU et al., 2018; HILLEBRANDT et al., 2019).  

Dessa forma, apresentamos os resultados dos objetivos propostos para esta tese 

em dois artigos, visando estabelecer um método eficiente e otimizado de descelularização 

completa dos scaffolds traqueais de cães para subsequente recelularização. Utilizamos 

três métodos de descelularização (químico e físico) para obtenção de um biomaterial 

acelular e de estrutural tridimensional preservada. Nesse contexto, é possível obter um 

scaffold traqueal acelular, com suas propriedades de MEC preservadas para posterior 

recelularização com células epiteliais da traqueia canina (EpC) e células progenitoras 

endoteliais do saco vitelino canino (SV). 
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3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo Geral 

Esta tese teve por objetivo padronizar a descelularização dos scaffolds de traqueias 

caninas para posterior recelularização com células EpC e SV, avaliando a capacidade de 

adesão, proliferação e migração das células na MEC, e a biocompatibilidade dos scaffolds 

traqueais in vivo para possível aplicação na engenharia de tecidos. 

3.2. Objetivos Específicos 

3.2.1. Padronizar os protocolos de descelularização das traqueias caninas pelos 

agentes químicos/físicos a fim de obter um scaffold descelularizado, com a estrutura e 

componentes da MEC preservados para o processo de recelularização (Artigo I); 

3.2.2. Caracterizar e quantificar os componentes dos scaffolds descelularizados e 

controle por meio de análise imunohistoquímica, colorações de Hematoxilina-Eosina 

(H&E), Tricrômio de Masson, Picrosirus Red, Alcian Blue e Safranina O (Artigo I); 

3.2.3. Caracterizar as células EpC pelas técnicas de imunocitoquímica e de 

citometria de fluxo (Artigo II); 

3.2.4. Testar a esterilidade do scaffold (micoplasma) para o processo de 

recelularização (Artigo II); 

3.2.5. Recelularizar os scaffolds traqueais em placas não aderentes com células 

EpC e SV  durante 7 dias e 14 dias (Artigo II); 

3.2.6. Analisar a ultraestrutura dos scaffolds descelularizados e recelularizados 

por Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) (Artigo I e II); 

3.2.7. Analisar os scaffolds recelularizados pela técnica de imunocitoquímica 

(Artigo II); 

3.2.8. Avaliar a viabilidade celular nos scaffolds recelularizados com células EpC 

e SV pelo reagente de resazurina (Artigo II); 

3.2.9. Avaliar macroscopicamente e microscopicamente a biocompatibilidade dos 

scaffolds recelularizados implantados na região subcutânea dorsal de camundongos balb-

c Nude (Artigo II). 
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RESUMO 

Scaffolds descelularizados aplicados na engenharia de tecidos oferecem vantagens, 

suprindo a alta necessidade de órgãos e tecidos para transplantes. Contudo, a obtenção de 

uma traqueia funcional para autotransplante ou alotransplante é desafiador, devido à 

complexidade anatômica e estrutural do órgão. A maioria dos protocolos de 

descelularização traqueal são longos, caros e podem danificar a estrutura e função da 

matriz extracelular. O objetivo deste estudo foi testar a eficiência de três protocolos 

distintos de descelularização combinando métodos químico e físicos para obter  scaffolds 

de traqueia canina acelulares.  Consequentemente, os  scaffolds descelularizados foram 

caracterizados por análises microscópicas / macroscópicas, imunohistoquímicas para os 

componentes matricelulares, ultraestruturais e de quantificação de DNA genômico.  Seis 

traqueias de cães adultos foram incisionadas nos segmentos traqueias resultando em 28 

anéis para tecido controle e 84 anéis para descelularização (5-7 mm de espessura  por 

segmento traqueal). Após a descelularização, o tecido traqueal apresentou redução de 

material genômico, e preservação das macromoléculas (proteínas estruturais, 

glicoproteínas adesivas, glicosaminoglicanos e proteoglicanos) indicando a integridade e 

possível funcionalidade da matriz. Comparativamente, o protocolo de descelularização 

combinado a pressão de vácuo apresentou melhores valores de DNA genômico na MEC 

(13,5 ng/mg). Nossos resultados indicam que os três métodos de químico/físico reduzem 

o tempo de descelularização, possibilitando obter matrizes acelulares  da traqueia canina 

com componentes de matriz preservados e com potencial para recelularização na 

engenharia de tecidos para medicina veterinária. 

Palavras-chave: SDS, scaffolds acelulares, recelularização, proteínas matricelulares, 

glicosaminoglicanos, substituição traqueal, bioengenharia 
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4.1. INTRODUÇÃO 

À primeira vista, a traqueia atua como um canal de condução do ar e purificação 

das secreções brônquicas (GRILLO, 2002; DELAERE, 2012; BRAND-SABERI; 

SCHÄFER, 2014). Lesões graves ou danos à traqueia relacionados à defeitos patológicos 

e processos benignos (i.e.; estenose / reestenose traqueal, anomalias congênitas, infecções 

e processos neoplásicos) podem resultar em uma diminuição significativa na qualidade 

de vida devido a problemas com a respiração, a fala e a deglutição (GRILLO, 2002; LAW 

et al., 2016; ETIENNE et al., 2018). Concomitantemente nesses casos, as ressecções 

traqueais para defeitos acima de 6 cm, quando a anastomose primária não é mais uma 

opção viável, permanece um grande desafio, visto que em decorrência da tensão mecânica 

no local da anastomose pode ocasionar complicações pós-operatórias graves e fatais 

(DELAERE, 2012; ZANG et al., 2013; LAW et al., 2016). Convencionalmente, não há 

solução satisfatória para esse distúrbio.  

Recentemente, a engenharia de tecidos mostrou alguns resultados preliminares 

promissores na geração de substitutos traqueais descelularizados que possibilitam a 

aplicação clínica na bioengenharia de tecidos devido à falta de opções terapêuticas 

disponíveis para pacientes com doença traqueal grave (FISHMAN et al., 2014; HAYKAL 

et al., 2014; WEISS, 2014; HONG et al., 2018; BATIOGLU-KARAALTIN et al., 2019). 

No entanto, ainda existem alguns obstáculos que precisam ser superados antes que isso 

se torne realidade (WEIDENBECHER et al., 2009; DELAERE et al., 2011; NOMOTO 

et al., 2013; KOJIMA; VACANTI, 2014; MURPHY; ATALA, 2014) 

Estudos que empregam métodos enzimáticos de descelularização demonstram ser 

parcialmente eficazes na remoção dos principais antígenos de histocompatibilidade do 

tecido traqueal, mantendo a integridade estrutural do tecido  (CONCONI et al., 2005; 

JUNGEBLUTH et al., 2009; DELAERE et al., 2011; DELAERE, 2012; ETIENNE et al., 

2018). No entanto, devido à não remoção completa dos componentes celulares de forma 

eficaz, estes tecidos podem expressar antígenos menores, o qual subsequentemente induz 

à rejeição do tecido no transplante (CONCONI et al., 2005; KOJIMA; VACANTI, 2014).  

Além disso, o processo de descelularização pode inerentemente danificar a MEC 

do scaffold (CONNOR et al., 2009) removendo constituintes importantes para sua 

estrutura, constituída pela interação de proteínas estruturais (colágenos e elastina), 

glicoproteínas adesivas (fibronectina e laminina), glicosaminoglicanos ([GAGs] ácido. 
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hialurônico), proteoglicanos ([PGs] versican, sindecans, glipicans e perlecans), proteína 

matricelulares, integrinas, além de metaloproteinases que desempenham papel funcional, 

estrutural e biológico essenciais para a manutenção do tecido (KOJIMA; VACANTI, 

2014; LAW et al., 2016; LEE et al., 2019). 

Assim, neste estudo objetivamos padronizar, caracterizar e investigar os efeitos 

dos protocolos para obtenção das MEC acelulares de traqueia caninas. Os scaffolds de 

traqueia caninas foram submetidos a diferentes protocolos de descelularização químico 

(detergente iônico dodecil sulfato de sódio [SDS] / soro fetal bovino [SFB]) e físicos 

(agitação orbital e sistema de alta pressão à vácuo) para remover as células, visando 

diminuir a imunogenicidade do tecido, somadas à preservação da MEC para 

aplicabilidade destas na adesão celular e possível utilização na medicina regenerativa 

tecidual veterinária. 

 

4.2. MATERIAIS E MÉTODOS 

4.2.1. Amostras  

Traqueias saudáveis de cães adultos (médio porte, 8 a 15Kg) e sem raça definida 

(n= 06) foram coletadas para o estudo no Hospital Público Anclivepa, Unidade Tatuapé, 

São Paulo/SP). As amostras foram acondicionadas em caixas térmicas a 4ºC e 

transportadas ao Laboratório de Engenharia Tecidual do Setor de Anatomia dos Animais 

Domésticos e Silvestres da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da 

Universidade de São Paulo (FMVZ/USP) e armazenadas em freezer -20ºC para 

preservação das amostras. Após descongeladas, as traqueias caninas foram incisionadas 

em cada segmento traqueal (n= 112 anéis) de aproximadamente 5-7 mm de espessura, 

sendo que para descelularização foram utilizados (n= 84 anéis) e para controle (n= 28 

anéis). Este projeto foi conduzido em conformidade aos regulamentos do Comitê de Ética 

Animal da FMVZ/USP (nº 9190201218). 

 

4.2.2. Descelularização da Traqueia Canina 

Inicialmente, os anéis traqueais (n=84 anéis) foram lavados em solução de H2O 

destilada com EDTA 1% (#197072, Synth) para remoção de sangue, e em tampão fosfato-

salino ([PBS] 136,9 mM de NaCl, 26,8 mM de KCl, 14,7 mM de KH2PO4 e 8 mM de 



31 
 

Na2HPO4, pH 7,2, LGC Bio) suplementadas com 0,5% de antibiótico (ATB, Penicilina-

Streptomicina, #BR30110-01, LGC Biotecnologia) por três vezes durante 15 minutos sob 

agitação (60 rpm) a temperatura ambiente. Os scaffolds traqueias foram submetidos a três 

protocolos de descelularização (Figura 1).  

 

4.2.3. Análises dos tecidos descelularizados 

Scaffolds descelularizados e nativos (controle) de traqueias foram fixadas em 

paraformaldeído a 4% (PFA, OH (CH2O) nH, Synth) por 48 horas em temperatura 

ambiente, desidratadas em séries crescente de álcoois (70%, 80%, 90% e 100% por 20 

minutos cada) e diafanizadas em xilol por 40 minutos. Após serem embebidas em 

parafina, secções de 5μm em micrótomo (Leica, RM2125RT) foram transferidas para 

lâminas de vidro. Para avaliar a estrutura e os componentes da MEC (proteínas estruturais, 

GAGs e PGs) realizamos as colorações de Hematoxilina-Eosina (H&E), Tricrômio de 

Masson, Alcian Blue (EasyPath, HistoKit) e Safranina O (NovaUltra, StainKit) e 

Picrosirius red. As lâminas foram analisadas em microscópio Nikon Eclipse 80i. 

 

4.2.4. Quantificação de DNA genômico 

 O DNA genômico foi isolado a partir de 50mg de scaffold de traqueia 

descelularizada e do tecido controle usando o Illustra tissue and cells genomic Prep Mini 

Spin Kit  (GE Healthcare). As amostras foram digeridas com Proteinase K e tampão de 

lise à 56°C por 2 horas. As amostras foram purificadas e analisadas por 

espectrofotometria a 260nm (Nanodrop, Thermo Scientific). 

 

4.2.5. Análise de fluorescência – DAPI  

A marcação com DAPI (4,6-diamidino-2-fenilindol, Sigma-Aldrich) foi utilizada 

para verificar a ausência de núcleos celulares no scaffold descelularizado, avaliando a 

eficiência dos protocolos descelularização. As lâminas foram lavadas duas vezes em PBS 

1%, coradas em solução DAPI (1:10000) por 10 minutos e logo após lavadas novamente 

em PBS 1%. As lâminas foram analisadas e fotodocumentadas em microscópio Nikon 

Eclipse 80i.
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Figura 1. Fluxograma dos protocolos de descelularização / recelularização dos scaffolds traqueais durante 10 dias.

Fonte: MATIAS, G.S.S. (2021). 

Legenda: Protocolos de descelularização (10 dias) pela ação do detergente SDS (Dodecil Sulfato de Sódio, LGC Biotecnologia, #13-1313-01) a uma concentração de 4% 

combinado ao método físico de agitação orbital a 60 rpm a temperatura ambiente: (A) Obtenção das amostras de traqueias caninas (n= 06); (B) Traqueia caninas incisionadas 

em pequenos fragmentos (anéis traqueais, n= 84); (C) Lavagem dos scaffolds por três vezes em 1% EDTA / PBS + 0,5% ATB; (D) Início do protocolo de descelularização; 

(E) Protocolo 1 (n= 28): SDS 4% por imersão e agitação orbital (60rpm); Protocolo 2 (n= 28): SDS 4% por imersão e agitação orbital durante 8 dias + SDS 4% suplementado 

com SFB a 12% (48h); Protocolo 3 (n= 28): SDS 4% por imersão e agitação orbital durante 8 dias + 2 dias de imersão das amostras em SDS 4%, acondicionado na câmara 

de alta pressão a vácuo (<1000Pa) por 2 horas; (F) Cultivo primário das células epiteliais da traqueia canina (tecido fresco) /  início do processo de recelularização com as 

amostras descelularizadas na etapa (E). As amostras foram acondicionadas overnight a 4°C. 
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4.2.6. Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

Scaffolds descelularizados e controle de traqueias foram fixadas em PFA 4% 

durante 48 horas e armazenados em álcool 70% por 24 horas. Posteriormente, as amostras 

foram lavadas quatro vezes em H2O destilada (trocada a cada lavagem) no banho 

ultrassom (25 kHz, 150 Watts) por cinco minutos. Estes foram desidratados em séries 

crescente de álcoois (70%, 80%, 90% e 100% por cinco minutos cada), secos no ponto 

crítico (LEICA CPD 300) 1 hora e colados em stubs em metal (revestimento por 

pulverização) com fita de carbono e metalizados com ouro. A leitura foi 

fotodocumentadas em um microscópio LEO 435 VP. 

 

4.2.7. Imunohistoquímica 

As amostras de traqueia controle e descelularizadas foram analisadas por 

imunohistoquímica usando o sistema de detecção Dako EnVisionTM FLEX, High pH Link 

(#K8000) de acordo com as instruções do fabricante. As lâminas foram lavadas em 

solução tampão e os corte circundados com caneta hidrofóbica. Para avaliação de MEC, 

os foram utilizados os anticorpos primários diluído em PBS + 2% de albumina do soro 

bovino (BSA, #A1310-05, LGC Biotecnologia): colágeno I/III (#pa5-86281, Invitrogen, 

1:200); colágeno V (#bs-0552R, Bioss, 1:200); colágeno VI (#bs-0553R, Bioss, 1:200); 

elastina (#ab9519, abcam, 1:100); fibronectina (#ab2413, abcam, 1:100); laminina  

(#PA1-16730, Invitrogen, 1:450)  e ácido hialurônico (#c41975, LS Bio, 1:100). Após o 

tempo de incubação, as lâminas foram lavadas com solução tampão e incubadas por 30 

minutos com solução HRP em câmara úmida. Posteriormente, a revelação dos cortes foi 

realizada utilizando-se reação com diaminobenzidina (DAB, 30μl por corte: 1ml de 

substrato + 1 gota de cromógeno). As lâminas foram contra coradas com Hematoxilina 

de Harris por 40 segundos, lavadas em H2O destilada e reidratadas. A leitura foi 

fotodocumentadas em microscópio Nikon Eclipse 80i. 

 

4.2.8. Análise estatística e quantificação dos colágenos totais, GAGs e PGs 

Para estimativa dos colágenos totais, GAGs e PGs dos scaffolds descelularizados 

de traqueia comparado ao tecido controle foram realizadas as colorações de Picrosirius 

Red (PSR), Alcian Blue e Safranina O, respectivamente. Para tanto, seis imagens no 
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aumento de 20x foram fotodocumentadas para cada lâmina, em microscópio LSM 510 

(Carl Zeiss Microspopy). As imagens foram então analisadas utilizando o plugin MRI 

fibrosis tool para o software Image J. Os dados foram analisados pela análise da variância 

de quadrados mínimos (LSMeans = least square means) usando o procedimento de 

modelos lineares gerais (GLM = General Linear Models)  do programa SAS (versão 5.1) 

e comparadas pelo Teste de Tukey (P<0,05). O modelo incluiu os efeitos principais e erro 

padrão.  

 

4.3. RESULTADOS 

Após a descelularização, as matrizes traqueais caninas apresentaram uma 

aparência transparente, provavelmente devido à remoção dos componentes celulares do 

tecido (Figura 2). A fim de determinar um método eficiente de descelularização, os 

scaffolds de traqueia foram submetidos a três protocolos distintos de descelularização 

durante dez dias utilizando o detergente iônico SDS à uma concentração de 4% 

combinado ao método de agitação orbital e diferentes estratégias.  O protocolo 1 utilizou 

o método químico (SDS 4%) combinando ao método físico (agitação orbital) (Figura 

2A). O protocolo 2 utilizou os métodos químicos SDS 4% durante 8 dias + SDS 4% 

acrescido com 12% SFB  durante mais dois dias conjugado ao método físico de imersão 

e agitação orbital (Figura 2B). O protocolo 3 utilizou o método químico (SDS 4%) e 

físico (agitação orbital) durante oito dias, acrescido da tecnologia de alta pressão a vácuo 

(scaffolds imersos em solução SDS 4% durante duas horas na câmara de vácuo à uma 

pressão de <1000Pa) (Figura 2C). 

Todas as amostras mantiveram a estrutura nativa do anel traqueal durante e após 

o processo de descelularização utilizando os três protocolos. A análise da matriz pela 

coloração H&E revelou a ausência dos núcleos celulares no pericôndrio, nas regiões 

periféricas e na cartilagem da MEC no tecido descelularizado quando comparados ao 

tecido controle (Figura 2E-H).A principal histoarquitetura da traqueia permaneceu 

preservada após os protocolos de descelularização (Figura 2I-L) pela análise da 

coloração de Tricrômio de Masson. Especificamente, a organização dos colágenos da 

MEC (proteínas estruturantes) nas estruturas da cartilagem, no pericôndrio (periferia da 

MEC) e na submucosa foram mantidas após a descelularização quando comparadas com 

os tecidos nativos (controle).

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/trichrome
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/submucosa
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Figura 2. Avaliação histológica da traqueia canina nos três diferentes protocolos de descelularização comparados ao tecido controle.

Fonte: MATIAS, G.S.S. (2021). 

Legenda: (A-C) Traqueia descelularizada com a estrutura preservada comparada ao tecido controle (D). Coloração por H&E (E-H) e Tricrômio de Masson (I-L). Em (H e 

L) os núcleos celulares são visíveis dentro das lacunas da cartilagem (quadrado) e pericôndrio (seta verde) no tecido controle. Em (E, F e G),  traqueias caninas após 

descelularização (círculo) com estrutura da matriz extracelular preservada, como observado em I, J e K (observar fibras colágenas preservadas coradas em azul)  (seta 

laranja) camada mucosa da traqueia. Aumento: 20X. 

 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/cell-nucleus
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/perichondrium
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A coloração azul turquesa de Alcian Blue demonstrou a preservação dos 

mucopolissacarídeos (GAGs sulfatados) na cartilagem hialina típica circundada por um 

pericôndrio bem organizado dos scaffolds traqueais descelularizados (Figura 3A-C). As 

GAGs são ligadas a uma cadeia de proteínas, os PGs, observado pela coloração de 

Safranina O que demonstra que tais proteínas presentes na membrana basal e cartilagem 

foram preservadas nos diferentes protocolos de descelularização (Figura 3E-G).  

A coloração com PSR (Figura 4) demonstrou a manutenção das fibras de 

colágeno I e IV dos scaffolds traqueais descelularizados nos diferentes protocolos, 

resultados estes que se somam aos determinados pela coloração de Tricrômio de Masson 

(Figura 2I-K). Conforme descrito acima, nenhuma das condições alterou a estrutura 

histológica ou a organização da camada cartilaginosa da traqueia descelularizada quando 

comparadas a traqueia controle. 

Para comparar a descelularização pelos métodos químicos (SDS / SFB) e físicos 

(agitação orbital / alta pressão à vácuo) observou-se o conteúdo de DNA genômico nos 

scaffolds traqueais. Os valores obtidos apresentaram-se abaixo ao critério de 

descelularização de tecidos de 50 ng/mg (Figura 5A). Pela fluorescência de DAPi foi 

possível demonstrar a eliminação do conteúdo celular quando comparadas ao tecido 

controle, com estrutura da MEC preservada (Figura 5B-E), demonstrando assim a 

eficiência dos protocolos, especialmente aos valores de gDNA obtidos no protocolo 3.  

Além da estrutura tridimensional mantida e da ausência de conteúdo celular, o 

processo de descelularização demonstrou preservar as proteínas da MEC. A análise 

imunohistoquímica para as proteínas estruturais: colágenos I/III, colágeno V, colágeno 

VI e elastina; glicoproteínas adesivas: fibronectina e laminina; e GAGs: ácido 

hialurônico, no tecido controle demonstram expressão positiva (Figura 6D1-D7) para 

todas as marcações. Em geral, a expressão positiva foi semelhante nos scaffolds traqueais 

descelularizados, principalmente nas regiões de cartilagem e pericôndrio demonstrando 

que tais proteínas foram mantidas nos protocolos utilizados. Os colágenos I/III, V e VI 

(Figura 6A1-A3; B1-B3; C1-C3) foram fortemente expressos nas regiões de cartilagem 

nos três protocolos de descelularização, assim como, as proteínas adesivas de ancoragem 

para células, especificamente laminina e fibronectina (Figura 6A5-A6; B5-B6; C5-C6).
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Figura 3. Avaliação histológica da traqueia canina nos três diferentes protocolos de descelularização comparados ao tecido controle.

Fonte: MATIAS, G.S.S. (2021). 

Legenda: Em (A-D) Coloração de Alcian Blue para GAGs (azul turquesa) e núcleo (preto). Em (E-H) Coloração de Safranina O para proteoglicanos na cartilagem (núcleo: 

preto / citoplasma: verde azulado / cartilagem: vermelho alaranjado). Observar: cartilagem (seta preta) e pericôndrio (seta verde), núcleo celulares (quadrado), espaço dos 

condrócitos sem células (círculo) e camada mucosa da traqueia (seta laranja). Aumento: 20X 

 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/perichondrium
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Figura 4. Avaliação histológica da traqueia canina nos três diferentes protocolos de descelularização comparados ao tecido controle.

Fonte: MATIAS, G.S.S. (2021). 

Legenda: Colorações de Picrosirius Red sob polarização. Em (A-F) observar os colágenos tipo I (amarelo-esverdeado) e IV (vermelho-alaranjado) preservados após o 

processo de descelularização das traqueias caninas quando comparados com o tecido controle (G e H). Aumento: 20X 
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Figura 5. Quantificação do DNA genômico dos scaffolds de traqueia submetidos à três protocolos de 

descelularização 

 

A análise de microscopia eletrônica de varredura da traqueia controle demonstrou 

uma fina rede entrelaçada de fibras de colágeno nas extremidades do tecido, com uma 

cartilagem compacta e condrócitos com núcleos celulares visíveis (Figura 7D e 7H). Os 

scaffolds traqueais descelularizados demostraram a ausência de células, com arquitetura 

matricial tridimensional (fibras colágenas) semelhante aos observados no tecido controle, 

evidenciando a preservação das estruturas nos processos de descelularização (Figura 7A-

C; 7E-G). Além disso, a MEC controle e descelularizada mantiveram espaços de 

tamanhos semelhantes entre os feixes de fibras de colágeno em suas superfícies, com 

espessuras que sugerem a múltipla estrutura de colágenos mais finos e mais calibrosos do 

tecido.   

Fonte: MATIAS, G.S.S. (2021). 

Legenda: (A) A concentração de gDNA nos tecidos descelularizados, quando comparados ao 

tecido controle (B) diminuiu para 14,04 ng/mg (protocolo 1, C), 17,58 ng/mg (protocolo 2, D) e 

13,5 ng/mg (protocolo 3, E). 
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Figura 6. Avaliação imunohistoquímica das macromoléculas da MEC traqueal após os protocolos de descelularização comparados com a traqueia controle. 

Fonte: MATIAS, G.S.S. (2021). 

Legenda: Imunohistoquímica das macromoléculas das traqueias caninas após protocolos de descelularização para remoção celular. Em (A1-C7) observar a preservação 

das proteínas importantes para a manutenção e arquitetura da MEC (proteínas estruturais: colágenos I/III/V/VI  e elastina / glicoproteínas adesivas: fibronectina e laminina 

/ GAGs: ácido. hialurônico). Em (D1-D7) proteínas da MEC no tecido controle. Aumento: 20X. 
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Figura 7. Avaliação ultraestrutural por MEV das MEC após os protocolos de descelularização da traqueia canina e no tecido controle.

Fonte: MATIAS, G.S.S. (2021). 

Legenda: (A-C / E-G) Microscopia Eletrônica de Varredura das traqueias caninas após protocolos de remoção celular (círculo amarelo) com estrutura da matriz extracelular 

preservada: observar a presença de fibras colágenas preservadas (estrela) e múltiplas espessuras das fibras colágenas (setas azuis, E). Em D e H observar cartilagem da 

traqueia controle sem remoção celular (círculo preto). Aumento: (A-D) 300μm / (E-H) 30μm. Abreviaturas: cartilagem hialina (C.H.) região de condrócitos; túnica mucosa 

(T.M.); túnica adventícia (T.A.).  

 



42 
 

 
 

Pela análise das imagens de Picrosirius Red,  Alcian Blue e Safranina O, 

respectivamente, avaliamos a quantidade de colágenos totais, glicosaminoglicanos e 

proteoglicanos. Os resultados demonstraram que as amostras de traqueias submetidas aos 

três diferentes protocolos de descelularização químico, combinados aos processos físicos, 

não sofreram perdas significativas das proteínas estruturais (colágenos I e IV), GAGs e 

PGs quando comparado as amostras do tecido controle. Comparativamente, pela análise 

estatística (Teste de Tukey, p<0,05) as amostras submetidas ao protocolo 3 de 

descelularização demonstraram a melhor preservação das proteínas matriciais (colágenos, 

GAGs e PGs) quando comparados aos protocolos 1 e 2, e a quantidade total no tecido 

controle (Figura 8). 

 

 

Figura 8. Análise estatística e quantificação dos colágenos totais, GAGs e PGs nos diferentes protocolos 

de descelularização 

 

 

Fonte: MATIAS, G.S.S. (2021). 

Legenda: Média das proteínas da MEC dos scaffolds de traqueia. Em A, protocolo 1 (25,86%), 

protocolo 2 (29,93%), protocolo 3 (37,66%), controle (46,83%). Em B, protocolo 1 (27,48%), 

protocolo 2 (30,44%), protocolo 3 (41,09%), controle (47,55%). Em C, protocolo 1 (30,40%), 

protocolo 2 (32,25%), protocolo 3 (40,08%), controle (48,44%). Valores estatísticos em A-C, 

considerando (p<0,05), Teste de Tukey: protocolo 1 = protocolo 2 ; protocolo 1 ≠ protocolo 3 / protocolo 

1 ≠ controle / protocolo 2 = protocolo 3 / protocolo 2 ≠ controle / protocolo 3 = controle. 

(a, b e c: indicam diferença e ou semelhança estatística entre os grupos experimentais). 
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4.4. DISCUSSÃO 

Scaffolds provenientes das técnicas de bioengenharia de tecidos tem o potencial 

de corrigir defeitos estruturais e funcionais resultantes de doenças benignas ou malignas 

(VACANTI et al., 1994). 

Nosso estudo teve como objetivo desenvolver uma matriz traqueal canina 

descelularizada que possa ser utilizada como scaffold para a engenharia de tecidos na 

medicina veterinária regenerativa. O desafio foi descelularizar a matriz densa da 

cartilagem traqueal, preservando as estruturas funcionais e macromoléculas, entre elas as 

proteínas da MEC, ao passo que este scaffold seja biocompatível para o processo de 

recelularização. 

Protocolos de descelularização traqueal para obtenção de scaffolds funcionais 

demonstram a redução no conteúdo de DNA genômico (KOJIMA et al., 2003; 

STAPLETON et al., 2008; KHEIR et al., 2011; JUNGEBLUTH et al., 2014; CHEN et 

al., 2015) entretanto, nenhum dos protocolos produziu scaffolds totalmente acelulares 

(ZANG et al., 2012, 2013).  

No geral, os protocolos químicos e físicos utilizados para a descelularização dos 

segmentos traqueais de cães foram eficientes, eliminando com sucesso os componentes 

celulares (abaixo de 50ng/mg no tecido) e por consequência a antigenicidade das amostras 

conforme padronizado (GILBERT; SELLARO; BADYLAK, 2006; CRAPO; GILBERT; 

BADYLAK, 2011), o que torna os scaffolds traqueais desejáveis para aplicação na 

engenharia de tecidos (GILBERT, 2012; SOTO-GUTIERREZ et al., 2012). Além disso, 

os scaffolds mantiveram a sua integridade estrutural, uma vez que uma boa metodologia 

de descelularização combina a redução genômica do tecido e retém as macromoléculas 

matriciais preservadas como na MEC nativa, que auxiliarão para a funcionalidade in vivo 

(GUI et al., 2010). 

Protocolos recentes demonstram a eficácia da combinação de tratamentos 

químicos pela utilização de detergentes iônicos (SDS) e métodos físicos pela utilização 

de pressão por câmara de vácuo (LANGE et al., 2017).  A alta pressão é aplicada de forma 

homogênea em todo o tecido, resultando em rompimento celular, evitando a utilização de 

produtos químicos agressivos (FUNAMOTO et al., 2010). Em nossos resultados, 

observamos que as amostras submetidas a descelularização sob alta pressão de vácuo (2 

horas / 2 dias)  apresentaram valores de DNA genômico reduzidos no tecido. 
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Adicionalmente, otimizamos os custos e o tempo da técnica, sem a utilização de enzimas 

digestivas, além de preservar as estruturas do MEC (colágenos e elásticas, glicoproteínas, 

GAGs e proteoglicanos). Outros autores relatam que a concentração de detergentes deve 

ser considerada a fim de maximizar a remoção dos componentes celulares do tecido, ao 

mesmo tempo que a estrutura matricial deve ser preservada para a ancoragem de células, 

fato este demonstrado pela preservação da estrutura da matriz extracelular  que propiciou 

a colonização de fibroblastos in vitro  (BUTLER et al., 2017; BLAUDEZ et al., 2020). 

HASHIMOTO et al., (2011) aplicaram este processo para descelularização de tecidos 

ósseos. No entanto, foram necessárias três semanas de etapas extensas de lavagens com 

DNAse I para remoção dos resíduos celulares, sem danificar a matriz óssea, 

demonstrando atividade osteogênica in vivo em modelos de rato. LANGE et al., (2017) 

evidenciam que a utilização do método físico de alta pressão à vácuo constante para 

descelularização de traqueias de porcos e humanos inteiras podem resultar em scaffolds 

acelulares em 48-72 horas com a combinação dos detergentes desoxicolato de sódio 

(SDC) e Triton X ‐ 100 a 0,25% e as soluções enzimáticas de l DNAse / l RNAse a 0,1g.  

A combinação dos métodos químicos pela utilização do detergente SDS e SFB 

para a descelularização dos scaffolds de traqueia canina assemelham-se ao observado em 

novos estudos. O SFB é rico em fatores de crescimento que promovem a diferenciação e 

crescimento celular. Em nossos estudos confirmamos que a utilização de 12% SFB como 

novo método de aplicação na descelularização tecidual é eficaz, e suplementado apenas 

pela utilização de 4% SDS resultam em scaffolds acelulares à baixo custo sem a 

necessidade adicional de soluções descelularizantes que danificam a MEC. 

Comparativamente, GUI et al., (2010) relatam que seu uso em altas concentrações (12%) 

conjugado com o detergente 3-[(3-colamidopropil) dimetilamônio] -1-propanosulfonato 

(CHAPS) a concentração de 8mM por 22 horas para a descelularização de artérias 

umbilicais humanas propiciam vantagens no cultivo celular, e desempenham função de 

degradação de DNA no tecido sem a desnaturação das proteínas matriciais. Em contra 

partida, MALLIS et al., (2014) utilizaram 40% de SFB por 48 horas adicionados a solução 

de nuclease (Tris 10 mM, 5 nM de MgCl2, 1U / mL de RNAse, 50 / mL de DNAse) por 

16h para descelularização completa das artérias umbilicais humanas. Estudos utilizando 

enzimas relataram que 20 ciclos eram necessários para a remoção completa das células 

para obter traqueias descelularizadas de coelho (BATIOGLU-KARAALTIN et al., 2015; 

HUNG et al., 2016). 
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Nossos resultados demonstraram a preservação das proteínas estruturais 

(colágenos e elastina), nos scaffolds traqueias descelularizados. Estas macromoléculas 

somadas à ação da elastina desempenham papel funcional e estrutural fornecendo 

resistência à tração na MEC ligando receptores de superfície celular e GAGs 

(BRODSKY; PERSIKOV, 2005; RICARD-BLUM, 2011). Por outro lado, os GAGs (p.e. 

ácido hialurônico) e PGs preservados após a descelularização auxiliam na interação dos 

receptores celulares/matriz e na função específica da célula como fatores de crescimento 

(ALLISON; GRANDE-ALLEN, 2006; MORRIS; KYRIAKIDES, 2014). Técnicas 

insatisfatórias de descelularização  da cartilagem de traqueias resultam na diminuição ou 

baixa expressão de GAGs (STAPLETON et al., 2008; JUNGEBLUTH et al., 2009). A 

preservação de GAGs  (coloração de alcian blue) e PGs (coloração de Safranina O) nos 

scaffolds descelularizados de traqueia canina demonstram que podem ser úteis no 

processo de  recelularização  na engenharia de tecidos como observado por outros autores 

(MA et al., 2013; HONG et al., 2018).  Estudos conduzidos por (ZANG et al., 2012) 

demonstraram que tais componentes (GAGs e PGs) atuam na migração, adesão e 

diferenciação quando preservados após a descelularização, e podem ser a explicação para 

o processo de ancoragem celular (recelularização) dos scaffolds com tipos celulares 

distintos (ZANG et al., 2013). Adicionalmente, a perda significativa de GAGs pode 

resultar em ineficácia da descelularização e na perda da integridade estrutural da MEC, 

que pode diretamente influenciar na recelularização (HONG et al., 2018).  

Para avaliar ainda mais a preservação das proteínas e remoção celular dos 

scaffolds foram realizadas análises imunohistoquímicas. Os resultados mostraram que os 

componentes celulares foram amplamente removidos, o que corroborou os achados de 

H&E, quantificação de DNA e DAPI. Especificamente, a imunomarcação de tecido 

descelularizado foi expressa positivamente quando comparadas aos tecidos controle. A 

expressão e organização geral das glicoproteínas adesivas (fibronectina e laminina) 

(BUTLER et al., 2017) e fibras colágenas evidenciam que os processos de remoção 

celular preservaram as proteínas da MEC (MA et al., 2013; KOJIMA; VACANTI, 2014; 

DELAERE; VAN RAEMDONCK, 2016; LAW et al., 2016; BATIOGLU-KARAALTIN 

et al., 2019), indicando o possível sucesso no processo de recelularização. Além disso, os 

resultados da  MEV, das colorações de Tricrômio de Masson e Picrosirius Red e 

quantificação dos colágenos totais dos scaffolds descelularizados demonstram que a rede 

de colágenos é semelhante ao observado no tecido nativo, conforme observado em 

estudos que preservaram as características ultraestruturais da MEC traqueal de coelhos, 
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ratos, ovelhas, porcos e humanos (KOJIMA et al., 2002; MA et al., 2013; ZANG et al., 

2013; BUTLER et al., 2017; LANGE et al., 2017; HONG et al., 2018; BATIOGLU-

KARAALTIN et al., 2019). 

As investigações dos protocolos de descelularização podem ser consideradas um 

obstáculo fundamental a ser superado, uma vez que protocolos longos são inadequados 

(HONG et al., 2018). Além disso, como demonstramos, a ação do detergente e dos 

métodos aplicados para descelularização devem preservar as estruturas fundamentais da 

MEC para o sucesso do processo posterior, ou seja, a recelularização e, consequente, 

funcionalidade do tecido.  

Por fim, mostramos aqui a efetividade de três protocolos de descelularização de 

traqueia canina utilizando métodos reprodutíveis. Mais importante ainda, os processos de 

tratamento otimizados não tiveram influência na estrutura e no microambiente da MEC, 

o que aparentemente contribui para o processo de recelularização. A combinação da alta 

pressão à vácuo e a utilização de SFB, resultaram em um protocolo otimizado e de baixo 

custo, somados à preservação dos componentes estruturais e proteínas da MEC. Assim, 

os scaffolds de traqueia canina descelularizado demonstram potenciais vantagens na 

medicina regenerativa, uma vez que podem ser facilmente adquiridos, não apresentam 

imunogenicidade, e os métodos podem ser aplicados na engenharia de tecidos animal, 

quanto na humana. Após estes processos, a recelularização in vitro é essencial, para 

posterior testes in vivo em animais. O primeiro passo para a possível aplicação na 

medicina veterinária regenerativa tecidual foi concluído. 
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RESUMO 

A MEC descelularizada tem sido frequentemente usada como um biomaterial para 

aplicações de engenharia de tecidos. Uma vez implantadas, sua função pode ser crucial 

para substituição parcial da traqueia em pacientes que necessitam de uma solução viável 

para transplantes. Scaffolds acelulares de traqueia canina com estrutura, flexibilidade, 

rigidez e glicoproteínas preservadas foram anteriormente obtidos por descelularização 

químico/físico. Objetivamos aqui avaliar a capacidade de adesão, proliferação e migração 

das células EpC e SV nos scaffolds descelularizados e testar a biocompatibilidade destes 

implantadas em camundongos balb-c nude. Para avaliar a eficiência dos protocolos de 

recelularização, os scaffolds foram avaliados por MEV, imunofluorescência, 

quantificação de DNA, teste de micoplasma e biocompatibilidade. In  vitro, confirmamos 

a esterilidade dos scaffolds, e estes quando associados as células EpC e SV por 7 e 14 

dias demonstraram o potencial de migração, diferenciação e adesão célula/MEC, pelas 

análises de MEV, imunofluorescência e DNA genômico.  Os scaffolds foram implantados 

in vivo no subcutâneo de camundongos e após 45 dias, os fragmentos de pele + scaffolds 

foram coletados e analisados pelas colorações de H&E, Tricrômio de Gömori e pelos 

anticorpos PCNA, CD4, CD8 e CD68. Os resultados in vivo confirmaram que o tecido 

implantado se manteve preservado e proliferativo, demonstrando ainda, grau discreto de 

inflamação e atividade leucocitária para rejeição dos implantes. Por fim, nossos 

resultados indicaram o sucesso na recelularização, e que estes podem ser passíveis para 

futuras aplicações em estudos pré-clínicos para a substituição parcial da traqueia.  

Palavras-chave: cartilagem, scaffolds, transplante, colapso traqueal, engenharia de 

tecidos, MEC. 
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5.1. INTRODUÇÃO  

As técnicas de engenharia de tecidos têm demonstrado grande potencial na 

restauração funcional de tecidos e órgãos e, portanto, podem servir como uma abordagem 

promissora na reconstrução traqueal (ZANG et al., 2012). Entretanto, em casos de 

disfunções traqueais, como caso de pacientes com anormalidades de segmento longo, 

estenose ou colapso traqueal, considera-se como uma das questões mais desafiadoras para 

investigação. Somados a isso, uma das restrições é que o comprimento máximo da 

ressecção para a substituição seja de até 6 cm (WRIGHT et al., 2004). Ainda que o 

transplante de traqueia seja possível, suas aplicações clínicas são limitadas devido à 

necessidade de um uso de supressão imunológica por toda a vida. Adicionalmente, a 

função respiratória e secretora da traqueia, juntamente com seu suprimento sanguíneo 

segmentar, dificulta a regeneração desse órgão (LAW et al., 2016).  

Contudo, para que isto ocorra, a escolha do scaffold ideal no qual as células serão 

semeadas é tão importante quanto a fonte de células-tronco na engenharia de tecidos 

(DELAERE et al., 2011; DELAERE; VAN RAEMDONCK, 2016; BATIOGLU-

KARAALTIN et al., 2019). GRILLO (2002) e VRANCKX; DELAERE (2020) em suas 

revisões definem com clareza que o reparo das vias aéreas utilizando próteses artificiais 

é extremamente difícil, visto que, para o reparo é necessário mediar a fisiologia de 

movimentação da traqueia (respiração, a deglutição e a tosse), além das condições 

ambientais externas que podem interferir na contaminação bacteriana impedindo a 

cicatrização local e seu funcionamento ideal pós transplante. Adicionalmente, um scaffold 

traqueal ideal deve exibir uma forma tubular semelhante à traqueia natural, porosidade 

para crescimento celular e biocompatibilidade (CONCONI et al., 2005).  

Atualmente, nestes casos, a utilização de scaffolds descelularizados para 

repovoamento celular são uma promissora ferramenta na engenharia de tecidos traqueais 

visando a sua substituição (DELAERE, 2012; ZANG et al., 2013; ETIENNE et al., 2018; 

BATIOGLU-KARAALTIN et al., 2019; DELAERE; VAN RAEMDONCK; 

VRANCKX, 2019; VRANCKX; DELAERE, 2020). A utilização de scaffolds 

descelularizados demonstram possíveis por possuir a MEC imunogênica, o que não 

geraria problemas de rejeição ao paciente. Além disso, estas matrizes fornecem uma 

estrutura tridimensional flexível, e propriedades matriciais que auxiliam na migração, 

diferenciação e migração celular (ZANG et al., 2013).  
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Estudos demonstram a eficiência de scaffolds traqueias descelularizados na 

ancoragem de diferentes linhagens celulares no processo de recelularização com células 

da traqueia (KAJBAFZADEH et al., 2015; XU et al., 2017), células embrionárias 

humanas de rim  (HONG et al., 2018) e células-tronco induzidas (iPS) de camundongo 

(ZHOU et al., 2018). Entretanto, fatores como células do próprio tecido e células 

vasculares na recelularização dos scaffolds traqueais devem ser considerados para o 

funcionamento ideal do tecido (KOJIMA; VACANTI, 2014; LAW et al., 2016).  

Com sua estrutura e proteínas da MEC preservada, utilizamos no presente estudo 

os scaffolds acelulares de traqueia canina anteriormente obtidos pela técnica de 

descelularização com detergente SDS a 4% associado a alta pressão de vácuo (Artigo I). 

Sua esterilidade foi confirmada pelo teste de micoplasma. Estes foram então 

recelularizados in vitro com células epiteliais da traqueia canina (EpC) e células 

progenitoras endoteliais de saco vitelino canino (SV) por 7 e 14 dias. Os scaffolds 

recelularizados foram avaliados por imunofluorescência, MEV, quantificação de DNA 

genômico e teste de viabilidade celular. Para comprovar a eficiência da recelularização e 

ausência de resposta imune, realizamos o teste de biocompatibilidade in vivo no 

subcutâneo de camundongos balb-c nude. Evidenciamos atividade proliferativa na região 

implantada, com discreta reação inflamatória, possibilitando assim o uso destes scaffolds 

recelularizados para futura aplicação em estudos de substituição parcial da traqueia.  
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5.2. MATERIAIS E MÉTODOS  

 

5.2.1. Isolamento das células epiteliais da traqueia canina (EpC) / cultivo das 

células progenitoras endoteliais do saco vitelino (SV) 

Para os ensaios de recelularização de traqueia, isolamos as células EpC a partir da 

traqueia canina fresca antes de processo de descelularização. Foram utilizados fragmentos 

da porção interna de traqueias frescas. As amostras foram lavadas com PBS 1X + 

antibiótico 0,5% (ATB, Penicilina-Streptomicina, #BR30110-01, LGC) e transferidas 

para placa de petri para fragmentação do tecido. Os fragmentos foram mantidos em 

colagenase tipo I (1mg/mL, #17018029, ThermoFisher) para digestão durante 1 hora e 30 

minutos à 37ºC. Após este processo, a solução foi centrifugada (1200 rpm, centrífuga 

clínica) e foi adicionado meio de cultivo (α-MEM, LGC), suplementado com SFB 10% e 

1% ATB, e incubado a 37ºC em atmosfera úmida para cultivo primário. As células SV, 

caracterizadas pelo grupo (FRATINI et al., 2016, 2018) foram cultivadas em placas de 

petri de 35 mm (Corning) com meio α-MEM nas mesmas condições acima citado. A 80% 

da confluência, as células foram tripsinizadas (0,25%, LGC Bio) para posterior 

congelamento em meio completo (SFB) contendo dimetilsulfóxido (DMSO 10%, 

(CH₃)₂SO, LGC) e conservadas em nitrogênio líquido (NL2). 

 

5.2.2. Imunofluorescência das células epiteliais da traqueia (EpC) 

As células EpC mostraram-se viáveis pós- descongelamento e foram semeadas em 

lamínulas em placa de 24 poços (5 x 104) por 7 dias. As células foram fixadas com PFA 

4% (Synth) durante 20 minutos. As lamínulas foram lavadas em solução de lavagem PBS 

1% + 0,5% Tween-20 (Synth) e incubados com os anticorpos primários diluídos em 2% 

PBS + BSA: E-Cadherin (24E10, Cell Signaling, 1:200), N-Cadherin (13A9, Cell 

Signaling, 1:200), Vimentina (GTX35160, GeneTex, 1:100), Cytokeratin 18 (RGE53, 

Novus, 1:200), β2 Tubulin (sc-47751, Santa Cruz Biotechnology, 1:200), VEGF 

(ac12013315, Bioss) e PCNA (ma5-11358, Invitrogen, 1:100), durante 1 hora a 37ºC. Em 

seguida, foram adicionados os anticorpos secundários Alexafluor 488/594 (#A30008/#A-

11094, Thermo Fisher) na concentração 1:200 durante 1 hora a 4ºC. As lamínulas foram 

incubadas com solução DAPi (Sigma-Aldrich) durante 10 minutos. As amostras foram 

analisadas no Microscópio Confocal - Olympus Fluo View 1000 (CADI-FMVZ). 
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5.2.3. Análise por Citometria de Fluxo 

Para a análise dos anticorpos específicos foi utilizado o protocolo de citometria de 

fluxo descrito em (LOBBA et al., 2012). As células EpC foram contadas (10.000 células), 

lavadas em solução salina fosfato sem Ca2+ e Mg2+ (PBS), foram tripsinizadas e 

centrifugadas (400 rpm). O sedimento foi ressuspendido em 5 ml de solução salina a 0,9% 

e centrifugado, o sobrenadante foi descartado e as células foram fixadas em PFA 4% 

(Synth) durante 30 minutos. Após o bloqueio em 5% BSA, um total de 1 x 106 células 

foram incubadas com anticorpos primários: N-Cadherin (#13A9, Cell Signaling, 1:200), 

Cytokeratin 18 (#RGE53, Novus, 1:200), β2 Tubulin (#sc-47751, Santa Cruz 

Biotechnology, 1:200). As células foram então centrifugadas e lavadas em PBSA. O 

anticorpo secundário Alexafluor 488 (#A-11094, Thermo Fisher) específico para espécie 

foi adicionado e mantido durante 60 minutos a temperatura ambiente no escuro. As 

células foram então centrifugadas e lavadas em PBSA. As células foram analisadas em 

Citômetro de Fluxo BD FACSAria II, e os dados foram analisados usando o software 

FlowJo 7.6.5. 

 

5.2.4. Recelularização dos scaffolds descelularizados de traqueias canina  

Fragmentos dos scaffolds descelularizados de traqueia canina (5 × 5 mm) obtidos 

no protocolo 3 (13,5 ng/mg de gDNA) foram utilizados para o recelularização com uma 

quantidade de 5x104 de células EpC e SV durante 7 dias e 14 dias em cultivo celular 

estático (Figura 9). As células foram cultivadas em placas não-aderentes (Sarstedt) de 

acordo com o protocolo estabelecido pelo grupo (FRATINI et al., 2018). 

   

5.2.5. Quantificação de DNA dos scaffolds recelularizados  

O DNA genômico foi isolado de 50mg dos scaffolds recelularizados com EpC/ 

SV utilizando o IllustraTM Tissue and Cells Genomic Prep Mini Spin Kit (GE 

Healthcare), de acordo com as recomendações do fabricante. As amostras foram digeridas 

com Proteinase K e tampão de lise do kit a 56 °C por 2 horas. As amostras de gDNA 

purificadas foram analisadas em espectrofotômetro a 260nm (Nanodrop, ThermoFisher 

Scientific). 
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Fonte: Adaptado de (MATIAS et al., 2020). 

Legenda: Os fragmentos descelularizados (protocolo 3) foram submetidos a pré-esterilização no equipamento de ponto crítico (Leica, CPD300) (A). Posteriormente, os 

scaffolds pré esterilizados foram lavados três vezes em PBS 1% + ATB 0,5%, imersos em etanol 70% e deixadas em luz ultravioleta (UV) por 10 minutos em fluxo laminar 

(B-C). A esterilidade das amostras descelularizadas de traqueia canina, cultivadas em meio α-MEM suplementado com 10% de SFB e ATB 1% de e incubados em estufa à 

37ºC / 5% de CO2 por 24 horas (D-E) foram testadas pela técnica de detecção de micoplasma (PCR) e avaliação microbiológica, conforme padronizado pelo grupo (FRATINI 

et al., 2018). (F) Uma quantidade de 5x104 de células EpC e SV foram adicionadas em placas não-aderentes (Sarstedt) durante 7 e 14 dias para cultivo in vitro. 

 

Figura 9. Fluxograma do protocolo de recelularização dos scaffolds traqueais descelularizados 
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5.2.6. Teste de Viabilidade Celular dos scaffolds recelularizados  

O reagente de viabilidade celular à base de resazurina (Sigma-Aldrich –R7017-

5G) foi diluído a 1:20 (v/v) conforme padronizado por (TAPIAS et al., 2015) em 50ml 

de PBS 1%. Um mL da mistura de resazurina foi separado como controle não 

metabolizado. Foram testadas 5 condições: Meio de cultivo sem resazurina; somente 

resazurina; meio de cultivo + resazurina; scaffolds + células + resazurina; células + 

resazurina. Para os testes, os scaffolds cultivados em placas de 24 poços (#K12-024 

Kasvi) com as células de interesse, e foram imersos em meio resazurina à 37°C. Para 

leitura, as soluções mantidas em geladeira foram distribuídas em placa de cultivo de 96 

poços (#K12-096, Kasvi) e medidas pela intensidade da fluorescência (excitação: 540/35; 

emissão: 590/20) em espectrofotômetro (µQuant, Bio-Tek Instruments, INC). Após 

incubação da resazurina foram coletados 150 µl de meio (dias 1, 3, 5 e 7, 10 e 14) até 14 

dias de cultivo celular.  

 

5.2.7. Teste de PCR para detecção de micoplasma 

 O teste para detectar a presença de 11 espécies de Micoplasma (M.fermentans, M. 

hyorhinis, M. arginini, M. orale, M. salivarium, M. hominis, M. pulmonis, M. arthritidis, 

M. neurolyticum, M. hyopneumoniae, M. capricolum) e uma de Ureaplasma foi realizado 

com o intuito de detectar a possível presença de contaminação no scaffold descelularizado 

e recelularizado com células EpC e SV, adaptado de (UEMORI et al., 1992) utilizando a 

técnica de reação em cadeia da polimerase (PCR) (passo PCR1), seguida pela técnica de 

Nested-PCR (PCR2) e análise dos fragmentos de DNA em gel de agarose corado com 

brometo de etídeo, de acordo com o Protocolo Operacional Padrão estabelecido no 

laboratório NUCEL-USP. 

 

 5.2.8. Avaliação Microbiológica 

 Para as avaliações microbiológicas foram utilizados 100µL do meio de cultivo 

celular (α-MEM) do processo de recelularização. Os diferentes meios de cultura a serem 

analisados foram inoculados em Meio Líquido e Meio Sólido (ágar) de Luria-Bertani 

(LB) (Farmacopéia Brasileira), em meio Luria-Bertani (LB) líquido. As amostras foram 

incubadas em shaker orbital (Ética) a 250 rpm a 37°C por 9 dias para o teste em meio 
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líquido, e em meio LB sólido, a temperatura ambiente (22-24°C) por 15 dias. As placas e 

tubos de cultivo foram analisados para a presença de contaminantes, quanto à turbidez e 

presença de possíveis colônias de microrganismos. 

 

5.2.9. Imunofluorescência dos scaffolds recelularizados 

Após os ensaios de recelularização, os scaffolds de traqueia foram analisados para 

verificar a adesão célula/MEC. As placas contendo as EpC/ SV e os scaffolds foram 

fixados com PFA 4% (Synth), durante 20 minutos. Os scaffolds foram lavados em solução 

de lavagem PBS 1% + 0,5% Tween-20 e incubados com os anticorpos primários diluídos 

em 2% BSA na mesma concentração utilizada anteriormente para o ensaio de citometria 

de fluxo: E-Cadherin (#24E10, Cell Signaling, 1:200), N-Cadherin (#13A9, Cell 

Signaling, 1:200), Vimentina (#GTX35160, GeneTex, 1:100), Cytokeratin 18 (#RGE53, 

Novus, 1:200), β2 Tubulin (#SC-47751, Santa Cruz Biotechnology, 1:200), CD44 

(#GTX80086,Genetex,1:100), TGF-β (#SC-146, Santa Cruz Biotechnology, 1:100), 

CD31 (#ab32457, Abcam, 1:100), VEGF (#ac12013315, Bioss), PCNA (#ma5-11358, 

Invitrogen, 1:100) e ácido hialurônico (#c41975, LS Bio, 1:100), durante 1 hora à 37ºC. 

Em seguida, os scaffolds foram cuidadosamente em solução de lavagem e os anticorpos 

secundários Alexafluor 488/594 (#A30008/#A-11094, Thermo Fisher) foram 

adicionados durante 1 hora à temperatura ambiente. As amostras foram incubadas com 

DAPi (10 minutos) para marcação nuclear. As amostras foram então analisadas no 

Microscópio Confocal - Olympus Fluo View 1000 (FV1000). 

 

  5.2.10. Microscopia Eletrônica de Varredura dos scaffolds recelularizados  

Os scaffolds traqueais recelularizados de foram fixados em PFA 4% (Synth) 

durante 48 horas e armazenados em álcool 70% por 24 horas . As amostras foram secas 

em aparelho de ponto crítico automatizado (EM CPD300, Leica), transferidas para stubs, 

colados com fita de carbono em metal (sputtercoating) e metalizadas com ouro (# K550, 

Emitech-Ashford, Reino Unido). As amostras foram fotodocumentadas no Microscópio 

Eletrônico de Varredura (MEV) LEO 435VP conforme estabelecido pelo grupo 

(FRATINI et al., 2018). 
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5.2.11. Imunohistoquímica (implantação in vivo) 

As amostras de tecido implantadas in vivo no subcutâneo de camundongos foram 

coletadas e analisadas por imunohistoquímica usando o sistema de detecção Dako 

EnVisionTM FLEX, High pH Link (#K8000) de acordo com as instruções do fabricante. 

As lâminas foram lavadas em solução tampão e os corte circundados com caneta 

hidrofóbica. Para avaliação de MEC, os foram utilizados os anticorpos primários diluído 

em PBS + 2% de albumina do soro bovino (BSA, #A1310-05, LGC Biotecnologia) na 

concentração: PCNA (ma5-11358, Invitrogen, 1:100), CD68 (ab9555, abcam, 1:200), 

CD4 (PA0427, Leica, 1:200), CD8 (PA0183, Leica, 1:200). Após o tempo de incubação, 

as lâminas foram lavadas com solução tampão e incubadas por 30 minutos com solução 

HRP em câmara úmida. Posteriormente, a revelação dos cortes foi realizada utilizando-

se reação com diaminobenzidina (DAB, 30μl por corte: 1ml de substrato + 1 gota de 

cromógeno). As lâminas foram contra coradas com Hematoxilina de Harris por 40 

segundos, lavadas em H2O destilada e reidratadas. A leitura foi fotodocumentadas em 

microscópio Nikon Eclipse 80i. 

 

5.2.12. Teste de biocompatibilidade dos scaffolds traqueais 

Foram utilizados 06 camundongos balb-c nude para o teste de biocompatibilidade 

(Figura 10), adquiridos do Biotério Central da Faculdade de Medicina da Universidade 

de São Paulo (FMUSP) e alojados no Biotério do Departamento de Reprodução Animal 

(Setor de Roedores) da FMVZ-USP.  

Os scaffolds de traqueia (5 × 5 mm) descelularizados e recelularizados com células 

EpC e SV  foram inseridos individualmente de forma subcutânea na região dorso torácica 

medial direito e esquerdo (incisão 1cm) em camundongos balb-c Nude machos de 4-6 

semanas. Durante o uso da anestesia inalatória, o status de saúde do animal foi 

monitorado. Para a indução anestésica, o animal foi colocado dentro de uma câmara de 

indução, a qual recebeu o isoflurano como agente anestésico inalatório na concentração 

adequada com gás oxigênio: Fase da Indução 3-4% isoflurano; Fase de Manutenção 1-

2%. Após o animal estar anestesiado, o mesmo foi removido da câmara, e a anestesia foi 

mantida utilizando-se uma máscara facial proporcional ao seu tamanho. A anestesia teve 

a duração de cerca de 5-10 minutos, tempo necessário para a realização da cirurgia em 

ambos os lados do animal. Ao final o animal recebeu oxigênio puro por aproximadamente 
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5 minutos, para evitar hipóxia. Nenhuma medicação imunossupressora foi administrado 

durante o experimento. 

Após cirurgia de implantação dos scaffolds no subcutâneo dos camundongos foi 

realizado a analgesia utilizando o opioide Tramadol na dose de 20mg/Kg (I.M) diluído 

2,5 vezes em ringer lactato, sendo que o animal não apresentou dor (12 a 24 horas) pós 

cirurgia. Os animais foram acondicionados em gaiolas numeradas (1 animal/gaiola) 

contendo maravalha estéril, enriquecimento ambiental e em salas apropriadas com 

temperatura controlada entre 20ºC a 22ºC, com ciclo de luz de 12 horas claro/escuro.  

O experimento teve duração de 45 dias. Após este período, o animal foi 

eutanasiado utilizando-se overdose de anestésico (3 vezes maior) 30 mg/Kg (I.P) de 

xilazina e 300mg/Kg (I.P) de Ketamina. A confirmação da eutanásia se deu pela ausência 

da frequência cardíaca e respiratória. As regiões dos scaffolds implantados foram 

fotodocumentadas e coletados, incluídos em Tissue-Tek OCT (#4583-1, Sakura - 

Torrance, EUA) e inseridos em freezer -80ºC por 10 minutos. Subsequentemente, os 

materiais foram secionados (10µm) em aparelho de criostato (Leica CM1520®), aderidos 

em lâminas silanizadas starfrost (Knittel Glass), e submetidos as colorações histológicas 

(H&E e Tricrômio de Gömori) e imunohistoquímica. Após a eutanásia e coleta, as 

carcaças dos animais foram descartadas segundo os protocolos éticos da FMVZ-USP.  

 

 

 

 res 

Fonte: MATIAS, G.S.S. (2021). 

Legenda: Estudo de biocompatibilidade (45 dias) dos scaffolds descelularizados e recelularizados com 

as células EpC / SV implantadas no subcutâneo de camundongos balb/c nude. 

 

Figura 10. Desenho experimental do teste de biocompatibilidade dos scaffolds traqueias recelularizados 
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5.3. RESULTADOS 

Morfologicamente, as células EpC eram alongadas, com a membrana 

citoplasmática regular, núcleos pequenos e circulares (Figura 11A). As células epiteliais 

cresceram progressivamente e não sofreram alteração após a tripsinização e 

congelamento celular. No cultivo com os scaffolds descelularizados, estas apresentaram 

interação célula/MEC, sendo que em 14 dias, as células apresentaram maior proliferação 

quando comparado ao cultivo de 7 dias (Figura 11B-C). Na cultura de células SV, a 

morfologia era predominantemente fibroblastoides com citoplasma alongado, fusiforme 

e reduzido (Figura 11D). Estas quando cultivadas com os scaffolds por 7 e 14 dias, 

demonstraram aumento na  proliferação celular (Figura 11E-F). Mediante a análise de 

viabilidade celular, obtida pelo teste de resazurina, demonstramos que as células  

apresentaram capacidade proliferativa tanto isoladas quanto cultivadas com os scaffolds 

(Figura 12).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: MATIAS, G.S.S. (2021). 

Legenda: Em (A-C), células EpC cultivadas em placa não aderente, na presença do scaffold 

descelularizado de traqueia (estrela). As células aos 7 e 14 dias demonstram prolongamento na 

morfologia, possivelmente devido a presença dos fatores de adesão preservados da MEC. Em (D-F), 

células SV, nota-se há formação de pequenas colônias próximas ao scaffold.  

 

 

 

Figura 11. Morfologia células das EpC / SV e cultivo com os scaffolds descelularizados 
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Pela caracterização imunocitoquímica das células EpC, foi possível verificar a 

expressão dos marcadores epiteliais que compõe os filamentos intermediários das células 

ciliadas do trato respiratório: β-Tubulina (Figura 13AI-AIII) presentes nos núcleos e nos 

filamentos intermediários e CK18 e Faloidina (Figura 13BI-BIII / HI-HIII) no filamento 

intermediário celular. A expressão positiva de E-Cadherin (Figura 13CI-CIII) e N-

Cadherin (Figura 13DI-DIII) nos filamentos intermediários das células epiteliais podem 

proporcionar a eficiência na mediação de adesão célula/célula. A imunofluorescência do 

marcador de célula mesenquimal Vimentina (Figura 13EI-EIII) nas células epiteliais 

podem conferir a plasticidade das células epiteliais para diferenciação celular. As células 

epiteliais foram positivas para o marcador de VEGF (Figura 13GI-GIII) que auxiliam na 

migração celular, vasculogênese e crescimento de células endoteliais, e potencial 

proliferativo presente pela imunofluorescência para o marcador PCNA (Figura 13FI-

FIII). A análise dos níveis da expressão proteica dos marcadores para imunofenotipagem 

de células EpC por citometria de fluxo confirmaram os resultados da imunofluorescência 

para os anticorpos β-Tubulina CK18 e N-Cadherin (Figura 14).   

Fonte: MATIAS, G.S.S. (2021). 

Legenda: Teste de viabilidade por reagente de resazurina coletadas ao longo dos  dias de recelularização 

(1, 3, 7, 10 e 14 dias) 

 

Figura 12. Teste de viabilidade celular das células EpC / SV cultivadas com os scaffolds de traqueia 

descelularizados 
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Figura 13. Caracterização por imunofluorescência das células EpC 

 

 

Fonte: MATIAS, G.S.S. (2021). 
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Posteriormente a caracterização e padronização do cultivo das células EpC e SV, 

iniciamos o processo de recelularização dos scaffolds descelularizados de traqueia. 

Elegemos os scaffolds descelularizados do protocolo 3 para a recelularização, devido as 

características estruturais e genômica expressas nestas amostras. Primeiramente, 

utilizamos o método de “pré-esterilização” das amostras em aparelho ponto crítico e 

posterior esterilização dos scaffolds descelularizados de traqueia canina, realizados em 

fluxo laminar estéril (Figura 9).  

A fim de comprovar a eficácia do processo , coletamos o meio de cultivo α-MEM 

em contato com os scaffolds descelularizados, e meio controle para comparação. Todas 

as amostras testadas foram consideradas negativas para a presença das 11 diferentes 

espécies de micoplasma e uma de ureaplasma, conforme observado nos géis de agarose 

com as amostras resultantes dos PCR 1 e 2, indicando a efetividade do protocolo de 

esterilização dos scaffolds descelularizados e esterilidade no cultivo celular (Figura 15). 

No gel de agarose observou-se apenas a banda referente à amplificação do controle 

positivo. 

 

Fonte: MATIAS, G.S.S. (2021). 

Legenda: Níveis da expressão proteica de diferentes marcadores para  imunofenotipagem de células 

epiteliais de cão por citometria de fluxo. A análise proteica foi realizada por citometria de fluxo. 1 x106 

células em suspensão de cada linhagem foram marcadas com N-Cadherin, anti-CK18 e anti-β-Tubulina 

para as células epiteliais EpC. O controle corresponde a células não marcadas com o anticorpo. As 

análises foram realizadas nos softwares BD FACSDIVA e Flow Jo, tendo como referência, as células 

não marcadas. Dados apresentados como Média e Desvio Padrão: N-Cadherin- 11,6 ± 1,56; CK18- 52,2; 

± 9,4 ; β-Tubulina- 26,6 ± 1,13 

 

Figura 14. Caracterização por citometria de fluxo das células epiteliais da traqueia canina (EpC) 
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Adicionalmente, o meio de cultivo usado nos experimentos de recelularização e 

os scaffolds de traqueia recelularizados com células EpC e SV, também foram 

consideradas estéreis e livres de contaminantes pelo teste microbiológico em crescimento 

em meio líquido e sólido (Tabela 1). 

 

 

Amostras   Crescimento em LB-líquido   Crescimento em LB-ágar 

          

Meio de Cultivo Controle    Negativo   Negativo 

Traqueia Recelularizada (SV)    Negativo   Negativo 

Traqueia Recelularizada (EpC)   Negativo   Negativo 

 

Fonte: MATIAS, G.S.S. (2021). 

Legenda: Amostras de traqueia canina descelularizadas negativas para crescimento de microrganismos 

tanto em LB- líquido quando em LB-ágar. 

 

 

 

Tabela 1. Avaliação microbiológica do meio de cultivo utilizado na recelularização dos scaffolds 

descelularizados de traqueia canina 

Avaliação microbiológica do meio de cultivo utilizado na recelularização dos scaffolds descelularizados de 

traqueia canina 

 

 

Fonte: MATIAS, G.S.S. (2021). 

Legenda: Teste de avaliação de contaminação por Micoplasma por PCR no meio controle de cultivo 

celular (1) e nos scaffolds de traqueia recelularizados com SV (1) e EpC (2). A imagem mostra a 

realização do teste previamente descrito na literatura, para a detecção de contaminação por Micoplasma, 

por meio da técnica de Nested-PCR. C-: reação com água deionizada; M: marcador de peso molecular 

100 pares de base; C+: reação com amostra referência contaminada com micoplasma. 

 

 

Figura 15. Teste de PCR para detecção de Micoplasma em meios de cultivo utilizados na recelularização 
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Posteriormente, fragmentos das amostras recelularizadas por 7 e 14 dias foram 

coletados para análise de imunofluorescência das células EpC / SV (Figuras 16-19), 

quantificação de DNA genômico das amostras recelularizadas (Figura 20) e análise 

ultraestrutural por MEV (Figura 21) a fim de verificar a adesão das células na MEC da 

traqueia descelularizada. 

Pela análise de imunofluorescência, demonstramos a adesão e proliferação das 

células EpC e células SV em ambos os tempos de cultivo, 7 e 14 dias. Nossos resultados 

demonstraram que a expressão positiva de ácido hialurônico (GAG) viabilizou a interação 

das células na MEC traqueal (Figuras 16-19AIII-EIII). Nos scaffolds recelularizados de 7 

e 14 dias para as células EpC e SV demonstramos a expressão positiva da glicoproteína 

CD44 na superfície celular demonstrando as interações célula-célula, adesão e migração 

celular na MEC (Figuras 16-19GII). A expressão positiva de VEGF nas células EpC 

aderidas aos scaffolds demonstram que estas possivelmente possuem a capacidade 

sinalizadora de estimular a formação de vasos sanguíneos (Figuras 16-17FII). O mesmo 

pode ser observado nos scaffolds recelularizadas com as células SV, entretanto, estas 

ainda possuem a caráter de angiogênese (Figuras 18-19DII). A expressão do antígeno 

nuclear de proliferação celular (PCNA) demonstrou a atividade proliferativa das células 

quando associadas à matriz descelularizada (Figuras 16-19EII), bem como a proliferação 

celular demonstrada pela expressão do fator de transformação do crescimento beta (TGF-

β) nas células SV (Figuras 18-19FII). Observamos ainda a expressão positiva dos 

anticorpos nos filamentos intermediários de células epiteliais (β-Tubulina,  CK18, E-

Cadherin e N-Cadherin) nos scaffolds recelularizado de 7 e 14 dias para as células EpC 

(Figuras 16-17AII-DII), respectivamente. A imunoexpressão de vimentina nos filamentos 

intermediários das células SV nos scaffolds (Figuras 18-19AII), bem como a expressão 

positiva de CD105 que atua como receptor do TGF (Figuras 18-19BII), e do CD31 

(Figuras 18-19CII) demonstram que estas induzem a ativação e proliferação das células 

quando aderidas a MEC da traqueia.  
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Fonte: MATIAS, G.S.S. (2021). 

Legenda: Traqueia canina recelularizada com células EpC (7 dias de cultivo in vitro). Em (AI - EI), 

imunomarcação com DAPI (azul) para os núcleos das células epiteliais da traqueia canina. Em (AII - 

EII), imunomarcação (verde) para os anticorpos β-Tubulina, CK18, E-Cadherin, N-Cadherin, PCNA, 

VEGF, CD44, respectivamente. Em (AIII - EIII), imunomarcação de ácido hialurônico (vermelho) para 

a matriz extracelular da traqueia canina. Em (AIV- EIV), merged. Aumento 30µm.   

 

 

Figura 16. Imunofluorescência dos scaffolds recelularizados de traqueia canina com células EpC (7 dias) 
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Fonte: MATIAS, G.S.S. (2021). 

Legenda: Traqueia canina recelularizada com células EpC (14 dias de cultivo in vitro). Em (AI - EI), 

imunomarcação com DAPI (azul) para os núcleos das células epiteliais da traqueia canina. Em (AII - 

EII), imunomarcação (verde) para os anticorpos β-Tubulina, CK18, E-Cadherin, N-Cadherin, PCNA, 

VEGF, CD44, respectivamente. Em (AIII - EIII), imunomarcação de ácido hialurônico (vermelho) para 

a matriz extracelular da traqueia canina. Em (AIV- EIV), merged. Aumento: 30µm.   

 

 

Figura 17. Imunofluorescência dos scaffolds recelularizados de traqueia canina com células EpC (14 dias) 
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Fonte: MATIAS, G.S.S. (2021). 

Legenda: Traqueia canina recelularizada com células SV (7 dias de cultivo in vitro). Em (AI - EI), 

imunomarcação com DAPI (azul) para os núcleos das células progenitoras endoteliais de saco vitelino 

canino. Em (AII - EII), imunomarcação (verde) para os anticorpos vimentina, CD105, CD31, VEGF, 

PCNA, TGF-β e CD44, respectivamente. Em (AIII - EIII), imunomarcação de ácido hialurônico 

(vermelho) para a matriz extracelular da traqueia canina. Em (AIV- EIV), merged. Aumento: 30µm.   

 

 

Figura 18. Imunofluorescência dos scaffolds recelularizados de traqueia canina com células SV (7 dias) 
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Fonte: MATIAS, G.S.S. (2021). 

Legenda: Traqueia canina recelularizada com células SV (14 dias de cultivo in vitro). Em (AI - EI), 

imunomarcação com DAPI (azul) para os núcleos das células progenitoras endoteliais de saco vitelino 

canino. Em (AII - EII), imunomarcação (verde) para os anticorpos vimentina, CD105, CD31, VEGF, 

PCNA, TGF-β e CD44, respectivamente. Em (AIII - EIII), imunomarcação de ácido hialurônico 

(vermelho) para a matriz extracelular da traqueia canina. Em (AIV- EIV), merged. Aumento: 30µm.   

 

 

Figura 19. Imunofluorescência dos scaffolds recelularizados de traqueia canina com células SV (14 dias) 
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Pela quantificação de DNA genômico dos scaffolds recelularizados de traqueia 

canina durante 7 e 14 dias (Figura 20), demonstramos o aumento significativo das células 

EpC e SV da recelularização quando comparadas com os valores obtidos a partir da 

descelularização dos scaffolds no protocolo 3 (13,5 ng/mg de gDNA). 

Comparativamente, os scaffolds recelularizados pelo período de 14 dias apresentam 

maior adesão de células no tecido. As traqueias recelularizadas com as células EpC, pelo 

período de 7 dias apresentaram valores de 51,46 ng/mg (sd = 10,80), enquanto aos 14 dias 

in vitro, apresentaram concentração genômica de 165,9 ng/mg (sd = 7,82). As traqueias 

recelularizadas com as células SV por outro lado, apresentaram valores de 86,06 ng/mg 

(sd = 19,96) aos 7 dias, enquanto aos 14 dias in vitro, apresentaram concentração de 99,51 

ng/mg (sd = 5,5). Podemos observar que após 14 dias de experimentação, que as células 

EpC melhor se adaptaram e proliferaram no scaffold. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pela análise ultraestrutural por MEV dos scaffolds recelularizados, observamos que 

as fibras de colágeno estavam preservadas, possibilitando que as células EpC (Figura 

20A-B) e SV (Figura 20C-D)se aderisse à lâmina basal conectiva e região da cartilagem 

hialina da traqueia aos 7 e 14 dias, e preservasse em sua morfologia celular, a 

característica de células alongadas. Comparativamente, os scaffolds recelularizados com 

 

 

Fonte: MATIAS, G.S.S. (2021). 

Legenda: N=3. Média  DS. Anova ****p<0,0001; ** p<0,01. 

 

 

Figura 20. Quantificação de DNA genômico dos scaffolds de traqueia recelularizados (7 e 14 dias) com 

células EpC e SV. 
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as células SV demonstraram melhor adesão nas regiões da cartilagem, bem como nas 

fibras de colágenos presentes nas extremidades da camada do pericôndrio da MEC quanto 

ao observado nas células EpC. 

  

 No teste de biocompatibilidade, todos os camundongos balb-c nude sobreviveram 

no período experimental. Macroscopicamente, os scaffolds implantados persistiram no 

mesmo local, sem encolhimento perceptível ou alterações de estrutura e flexibilidade da 

traqueia (Figura 22A e F / Figuras 23A-B e AI-BI / Figuras 24A-B e AI-BI). Estes 

apresentaram características normais de rigidez quando analisados após a eutanásia, com 

coloração rósea, e presença de vasos adjacentes na região do implante, demonstrando que 

o tecido se manteve vivo, e sem aparência evidente de necrose do tecido (Figura 22E e 

Fonte: MATIAS, G.S.S. (2021). 

Legenda: Em (A-B) traqueia canina recelularizada com EpC (7 e 14 dias de cultivo in vitro) 

respectivamente. Em (C-D) , traqueia canina recelularizada com SV (7 e 14 dias de cultivo in vitro). 

Observar a adesão dos tipos celulares na região de cartilagem hialina da traqueia (estrela). Estrutura do 

órgão preservada, possibilitando a interação célula/MEC. Na região de pericôndrio (seta vazia), é 

possível as células anocoradas nas fibras colágenas do tecido. Aumento (A, B e D:100 µm) (C: 30 µm) 

 

 

Figura 21. Microscopia Eletrônica de Varredura dos scaffolds de traqueia recelularizados (7 e 14 dias) com 

células EpC e SV. 
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J / Figura 23G-H e GI-HI  / Figura 24G-H e GI-HI). 

 Os animais que receberam os scaffolds recelularizados de 7 dias com as células 

EpC e SV apresentaram edema na região do implante, com subsequente regressão de 

tamanho após o 15º dia (Figura 23C-D  / Figura 24C-D). Já os animais que receberam 

os scaffolds recelularizado de 14 dias com as células EpC e SV apresentaram discreto 

edema na região do implante, sem acúmulo tecidual aparente no local após a eutanásia 

aos 45 dias (Figura 23CI-DI  / Figura 24CI-DI). Em contrapartida, não foram observados 

edema, inflamação ou processo fibrótico nos animais que receberam os scaffolds 

descelularizados e nos animais do grupo sham, submetidos somente à incisão (Figura 

22D e I).  

 Pelas análises das colorações de H&E e Tricrômio de Gömori (Figura 25-26) 

demonstramos a  presença de células nas lacunas dos condrócitos/condroblastos das 

traqueias recelularizadas com ambos os tipos celulares. Deposições de feixes de fibras 

colágenas circundando a cartilagem xenogênica foram observadas nos tecidos (Figura 

25C-D / Figura 26B-F). Em contrapartida, nenhum processo fibrótico foi observado nos 

animais. O contorno e o volume da cartilagem implantada foram preservadas, e não foram 

observados reações inflamatórias agudas ao redor da cartilagem, e ou reação inflamatória 

crônica granulomatosa nas regiões dos implantes após 45 dias. Pelas avaliações 

microscópicas foram observados regiões focais de resposta inflamatória discreta nos 

animais que receberam os scaffolds descelularizados e recelularizados com ambos os 

tipos celulares por 7 dias e 14 dias (Figura 25B, D-F).  

Para demonstrar a resposta imunológica e proliferação tecidual dos scaffolds 

implantados nos animais, realizamos a imunohistoquímica para os anticorpos PCNA, 

CD4, CD8, CD68. Células em proliferação (PCNA+) foram observadas adjacentes ao 

local da implantação dos scaffolds, bem como no scaffold de traqueia implantada (Figura 

27A-F). Em comparação, as glicoproteínas (CD4 e CD8) que desempenham um papel 

essencial na resposta imune de linfócitos, e como um co-receptor para o complexo MHC 

(classe I e II), demonstraram discreta marcação de infiltração celular nas regiões 

adjacentes aos implantes (Figura 28 / Figura 29), bem como marcação em regiões 

específicas para CD68 nas interações célula-MEC, demonstrando atividade dos 

macrófagos nos tecidos analisados (Figura 30). 
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Fonte: MATIAS, G.S.S. (2021). 

Legenda: Em (A) incisão cirúrgica (1cm) no animal controle do grupo sham (sem scaffold) e 

implantação do scaffold descelularizado (círculo), no animal controle (F). Em (B-C, G-H), 

acompanhamento pós cirúrgico dos animais. Em (D, I) nenhuma alteração macroscópica observada nas 

regiões. Em (E) fragmento de pele, face interna, derme profunda com aspecto discretamente translúcido, 

com área focal discretamente elevada com tecido discretamente róseo. Em (J) fragmento de pele, face 

interna, derme profunda com aspecto discretamente translúcido. Presença do scaffold descelularizado 

aderido à derme, com superfície elevada, envolto por discreto tecido conjuntivo adjacente, e presença 

de vasos em tecido adjacente. Aumento: 1 cm. 

Figura 22. Teste de biocompatibilidade dos scaffolds traqueais descelularizados implantados no subcutâneo 

de camundongos balb-C nude. 
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Fonte: MATIAS, G.S.S. (2021). 

Legenda: Em (A, AI) incisão cirúrgica (1cm) nos animais implantação dos scaffolds recelularizados de 7 e 14 dias com células EpC (círculo), respectivamente.  Em (B-E, 

BI-EI), acompanhamento pós cirúrgico dos animais. Em (C-D, DI) observar edema na região do implante (seta). Em (E, EI) região do implante com edema reduzido. Em 

(G) Pele rebatida, face interna, derme profunda com aspecto moderadamente translúcido. Presença de scaffold recelularizado aderido à derme, com superfície elevada, 

envolto por tecido adjacente de coloração róseo a avermelhada, com consistência macia e presença de vasos em tecido adjacente.  Em região subcutânea, aderido à região 

dorso-torácica, observou-se uma área focal avermelhada (H). Em (GI) pele rebatida, face interna, derme profunda com aspecto moderadamente translúcido. (HI) Pele com 

fragmento de scaffold recelularizado aderido à derme (círculo), com superfície elevada, envolto por discreta camada de tecido conjuntivo. Presença de vasos em tecido 

adjacente, de coloração discretamente rósea.  Aumento: 1 cm. 

Figura 23. Teste de biocompatibilidade dos scaffolds traqueais recelularizados (7 e 14 dias) com células epiteliais da traqueia canina (EpC) implantados no subcutâneo de 

camundongos balb-C nude. 
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Figura 24. Teste de biocompatibilidade dos scaffolds traqueais recelularizados (7 e 14 dias) com células progenitoras do saco vitelino canino (SV) implantados no 

subcutâneo de camundongos balb-C nude. 

 

 

Fonte: MATIAS, G.S.S. (2021). 

Legenda: Em (A, AI) incisão cirúrgica (1cm) nos animais implantação dos scaffolds recelularizados de 7 e 14 dias com células SV (círculo), respectivamente.  Em (B-E, 

BI-EI), acompanhamento pós cirúrgico dos animais. Em (D, CI-DI) observar edema na região do implante (seta). Em (E, EI) região do implante com edema reduzido. Em 

(G) Pele rebatida, face interna, derme profunda com aspecto moderadamente translúcido. Em (H) Área focal com presença de fragmento de scaffold recelularizado aderido 

à derme (círculo), com superfície adjacente elevada, envolto por intenso tecido adjacente de coloração róseo a avermelhada com consistência macia. Presença discreta de 

vasos em tecido adjacente. Em (GI) Pele rebatida, face interna, derme profunda. Em (HI) Pele com fragmento de scaffold recelularizado aderido à derme, com superfície 

elevada, envolto por discreta camada de tecido conjuntivo. Presença de vasos proeminentes em tecido adjacente. Aumento: 1 cm. 
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Figura 25. Análise histopatológica dos scaffolds traqueais descelularizado e recelularizados (EpC / SV) implantados no subcutâneo de camundongos balb-C nude. 

 

 

 

Fonte: MATIAS, G.S.S. (2021). 

Legenda: Coloração de H&E. Em (A) Fragmento de pele: epitélio estratificado pavimentoso queratinizado íntegro (eq), tecido conjuntivo frouxo organizado (cf), glândulas 

sudoríparas anexas à folículo piloso (g), tecido conjuntivo denso não-modelado (td) e tecido muscular (tm). Em (B-E) Derme profunda: área com presença do tecido de 

traqueia implantado (t), tecido de cartilagem hialina, apresentando condrócitos nucleados e formação de grupos isógenos (gi) associados a MEC. Adjacente a esse tecido é 

possível observar um tecido conjuntivo denso não modelado (td) associado a um infiltrado inflamatório discreto (i). Presença discreta de deposição de fibras colágenas 

circundando o tecido implantado (c). Em (F) Epiderme: epitélio estratificado pavimentoso queratinizado íntegro (eq), tecido conjuntivo denso não-modelado (td). Derme 

profunda com área apresentando fragmento de tecido de traqueia implantado [cartilagem hialina] (t), condrócitos e discreta formação de grupos isógenos (gi). Adjacente a 

esse tecido é possível observar um tecido conjuntivo denso não modelado (td) associado a um infiltrado inflamatório mononuclear discreto (i). Aumento: (A-B; D-F: 100 

µm , 10x / C: 500 µm, 20x) . 
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Figura 26. Análise histopatológica dos scaffolds traqueais descelularizado e recelularizados (EpC / SV) implantados no subcutâneo de camundongos balb-C nude. 

 

 

Fonte: MATIAS, G.S.S. (2021). 

Legenda: Coloração de Tricrômio de Gömori. Em (B) Área com presença do tecido de traqueia implantado (t), tecido de cartilagem hialina, apresentando condrócitos 

nucleados e formação de grupos isógenos (gi) aprisionados por uma matriz extracelular. Adjacente a esse tecido é possível observar um tecido conjuntivo  denso não 

modelado (td). Presença discreta de deposição de fibras colágenas circundando o tecido implantado (c). Em (C) Derme profunda: área com presença do tecido de traqueia 

implantado (t) e região com edema discreto (e). Adjacente a esse tecido é possível observar um tecido conjuntivo  denso não modelado (td). Presença moderada de deposição 

de fibras colágenas circundando o tecido implantado (c) e infiltrado inflamatório linfoplasmocitário (i). Em (D-F) Área com presença do tecido de traqueia implantado (t), 

tecido de cartilagem hialina, presença de condrócitos, destacando o núcleo do condrócito, enfatizando o sucesso da recelularização (seta), em (E) discreta área de edema (e) 

e em (F) presença de condrócitos com núcleos visíveis e formação de grupos isógenos (gi). Adjacente a esse tecido é possível observar um tecido conjuntivo  denso não 

modelado (td), deposição de fibras colágenas circundando o tecido implantado (c). Aumento: (A- F: 100 µm, 10x). 
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Figura 27. Análise imunohistoquímica (PCNA) dos scaffolds traqueais descelularizado e recelularizados (EpC / SV) implantados no subcutâneo de camundongos balb-C nude. 

 

 

 

Fonte: MATIAS, G.S.S. (2021). 

Legenda: Análise imunohistoquímica para antígeno nuclear de célula em proliferação (PCNA). Observar atividade proliferativa nas áreas adjacentes ao implante (setas), 

demonstrando interação positiva dos scaffolds no teste de biocompatibilidade. Aumento: (A-F: 100 µm, 10x). 
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Figura 28. Análise imunohistoquímica (CD4) dos scaffolds traqueais descelularizado e recelularizados (EpC / SV) implantados no subcutâneo de camundongos balb-C nude 

 

 

Fonte: MATIAS, G.S.S. (2021). 

Legenda: Análise imunohistoquímica para CD4. Observar marcação positiva discreta para presença de linfócitos nas áreas adjacentes ao implante (setas), demonstrando 

papel ativo no processo de cicatrização dos scaffolds implantados no teste de biocompatibilidade. Aumento: (A-E: 100 µm, 10x / F: 20x). 
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Figura 29. Análise imunohistoquímica (CD8) dos scaffolds traqueais descelularizado e recelularizados (EpC / SV) implantados no subcutâneo de camundongos balb-C nude. 

. 

 

 

Fonte: MATIAS, G.S.S. (2021). 

Legenda: Análise imunohistoquímica para CD8. Em (A,C e D) Observar marcação positiva discreta para presença de linfócitos nas áreas adjacentes ao implante (setas), 

Em B, E e F, marcação mais intensa para células T CD8, demonstrando papel ativo no processo de cicatrização dos scaffolds implantados no teste de biocompatibilidade. 

Aumento: (A-F: 100 µm, 10x). 
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Fonte: MATIAS, G.S.S. (2021). 

Legenda: Análise imunohistoquímica para CD68. Observar marcação positiva mais intensa  nos tecidos controle (B), e nos scaffolds recelularizados com 14 dias (D, F), 

respectivamente, demonstrando a presença de macrófagos nas áreas adjacentes ao implante (setas), demonstrando ser crucial para promover uma resposta de remodelação 

construtiva da MEC. Aumento: (A-F: 100 µm, 10x). 

Figura 30. Análise imunohistoquímica (CD68) dos scaffolds traqueais descelularizado e recelularizados (EpC / SV) implantados no subcutâneo de camundongos balb-C nude. 
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5.4. DISCUSSÃO 

Estudos precursores conduzidos por KOJIMA et al., (2004) visando o transplante 

parcial de traqueias autólogas em ovelhas demonstraram uma taxa de sobrevivência de 

apenas 2-7 dias após a implantação, decorrentes de traqueomalácia e estenose. Por outro 

lado, próteses traqueais sintéticas revestidas por pedículo omental foram transplantadas 

em 20 cães, sendo que 13 destes vieram a óbito 11 dias após o procedimento (SEKINE et 

al., 2000).  

Nesse contexto, com o intuito de avançar os esforços para a substituição parcial 

da traqueia, neste trabalho buscamos utilizar diferentes tipos celulares para a adesão, 

proliferação e migração das células na MEC descelularizada de traqueia. Embora os 

scaffolds descelularizados de traqueia possam ser utilizados na engenharia de tecidos para 

transplantes alogênicos ou xenogênicos, estes necessitam acompanhar ao processo de 

reepitelização para que o tratamento conjunto aos imunossupressores possam dar 

longevidade ao paciente. Nesse sentido, a utilização de células é essencial para a 

sobrevivência a longo prazo do tecido (DELAERE; VAN RAEMDONCK, 2016; 

DELAERE; VAN RAEMDONCK; VRANCKX, 2019).  

Para alcançar a reconstrução parcial da traqueia, além da flexibilidade, o tecido 

requer uma camada de células epiteliais revestidas por um tecido vascular para suportar 

a tração mecânica do tubo no processo fisiológicos do órgão e prevenir o colapso do 

tecido (WEIDENBECHER et al., 2009; ZANG et al., 2013; LAW et al., 2016). As células 

epiteliais das vias aéreas se constituem de uma camada de células pseudoestratificadas 

que desempenham um papel central na proteção do trato respiratório como barreira 

mecânica e imunológica (EENJES et al., 2018). Ainda que tais células sejam fontes de 

implantação, a cartilagem traqueal pode ser recelularizada com células progenitoras 

vasculares e células mesenquimais da medula óssea, tecido adiposo. Atualmente, não há 

fonte de células padrão-ouro (KAYE; GREEN; SMITH, 2019). 

Nossos resultados demonstram ser possível obter traqueias caninas 

descelularizadas com um protocolo otimizado, que preservou as estruturas do tecido, bem 

como as proteínas presentes na MEC, cruciais para o processo de recelularização. Além 

disso, os scaffolds descelularizados atenderam a todos os rigorosos requisitos  
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preconizados pela literatura que definem como um scaffold descelularizado deve se 

apresentar (CRAPO; GILBERT; BADYLAK, 2011). Adicionalmente, isolamos as 

células epiteliais da traqueia canina para o cultivo celular com os scaffolds 

descelularizados. Associados ao meio de cultivo α-MEM, utilizamos a suplementação 

com soro bovino fetal, o que leva a um melhor crescimento de células epiteliais de 

traqueia (CHUA et al., 2004; MOHD YUNUS et al., 2014; LAW et al., 2016).  

No presente estudo, as células caracterizadas por meio da fluorescência positiva 

para os marcadores sugerem que obtivemos uma população original de células epiteliais 

derivadas da traqueia canina. O crescimento celular manteve sua respectiva expressão de 

marcador epitelial (CK18) após sete dias de cultivo. Além disso, as células mostraram 

uma mudança em sua morfologia de arredondada para alongada após 24 horas e sete dias 

após o cultivo, respectivamente. Nossos resultados corroboram com aos observados por 

SUN et al., (2012). Os autores evidenciam que as células epiteliais de traqueia de ratos 

possuem expressão do marcador CK18 que compõem os filamentos intermediários das 

células epiteliais, conforme observado em nossos resultados. Além disso, os autores 

demonstram a expressão positiva para o marcador de VEGF quando cultivados in vitro, 

o mesmo observado nas células EpC quando aderidas aos scaffolds em nosso trabalho.  

As células SV, caracterizadas previamente (FRATINI et al., 2016), demonstraram 

capacidade proliferativa e adesiva quando cultivadas por 7 e 14 dias com os scaffolds 

traqueias. Os resultados obtidos em nossas análises sustentam a hipótese de que tais 

células são passíveis de utilização na engenharia de tecidos (FRATINI et al., 2018). O 

fator de crescimento VEGF é uma citocina multifuncional expressa em células vasculares, 

considerada um importante mediador angiogênico para diferenciação e proliferação 

celular. In vitro o VEGF é capaz de promover o crescimento de células endoteliais 

vasculares. Além disso, tanto in vitro quanto in vivo o VEGF também é um fator de 

sobrevivência para o endotélio do trato respiratório, correlacionando as células 

epiteliais/endoteliais à indução de angiogênese (YANG et al., 2006; MARTIN et al., 

2013; HINES; SUN, 2014). Estudos conduzidos por POKHAREL et al., (1999) 

demonstram alta expressão de VEGF em tecidos de granulação quando realizado 

substituições traqueais em crianças, demonstrando que as próprias células do tecido 

secretam o fator.  

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/fetal-bovine-serum
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A proliferação e diferenciação das células epiteliais é uma das principais 

características das células das vias aéreas, além da sua capacidade de se auto renovar. Por 

meio da expressão de CK18 e β-Tubulina no citoesqueleto (filamentos intermediários) 

das células epiteliais demonstramos sua capacidade de diferenciação. A imunolocalização 

desses marcadores foram igualmente observadas nas células epiteliais caninas como 

citado pelos autores (YOU et al., 2002; IKEDA et al., 2017; EENJES et al., 2018) em 

células epiteliais traqueais de camundongos. Estas ainda expressaram as proteínas 

transmembranases E-caderina e N-caderina que interagem através de ligações 

moleculares com as cateninas na adesão célula-célula / célula-matriz (WALIMBE; 

PANITCH; SIVASANKAR, 2017). O cultivo e caracterização por imunofluorescência e 

citometria de fluxo das células EpC deste estudo podem ser associadas aos resultados 

conforme já estabelecido para células epiteliais primárias das vias aéreas humanas 

(NICHOLS et al., 2014; SCHILDERS et al., 2016) e células epiteliais traqueais de 

camundongo (ROCK; RANDELL; HOGAN, 2010; EENJES et al., 2018) que visam 

investigar seu papel no reparo de doenças respiratórias.  

Em conjunto aos resultados observados pela imunofluorescência das células 

aderidas aos scaffolds, identificamos pela MEV que as células formaram agrupamentos 

celulares nas camadas do tecido traqueal tanto em 7 dias quanto aos 14 dias. Nossos 

resultados assemelham aos achado de  ZANG et al., (2013) que demonstraram a que as 

células epiteliais isoladas a partir da traqueia de ratos foram suscetíveis a adesão e 

crescimento celular na recelularização dos scaffolds traqueais, e por ZANI et al., (2008) 

que demonstraram que as células epiteliais e endoteliais promovem a reepitelização da 

traqueia quando ambas as células estavam presentes, promovendo a melhora da lesão e  

mantêm a vascularização. 

Além disso, as células EpC e SV nos scaffolds recelularizados demonstraram um 

proliferação quando quantificadas por DNA genômico, e comparadas aos resultados das 

amostras descelularizadas (CRAPO; GILBERT; BADYLAK, 2011). Tais resultados 

inferem o sucesso do protocolo de recelularização. Em casos de enxertos curtos de 

traqueia (menores que 5cm), as células progenitoras endoteliais podem crescer no interior 

da traqueia para formar vasos sanguíneos, a fim de manter o tecido ativo, uma vez que a 

baixa sobrevivência celular após o implante in vivo pode gerar problemas ao tecido, 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/endothelial-cell
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/endothelial-cell
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/vascularity
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devido à neovascularização tardia, como também observado por (KAYE; GREEN; 

SMITH, 2019). Ademais, a interação célula/MEC podem demonstrar ação proliferativa, 

uma vez que as células EpC modulam a composição do tecido, e associadas as células 

endoteliais, como a SV, podem promover o reparo vascular das vias aéreas, conforme 

observado em estudos conduzidos por (METHE; EDELMAN, 2006; METHE et al., 2007; 

ZANI et al., 2008). A análise in vitro demonstrou resultados satisfatórios para avaliar o 

desempenho dos scaffolds, e a implantação in vivo é frequentemente necessária. 

Por meio do teste de biocompatibilidade, buscamos avaliar as respostas in vivo 

dos fragmentos de traqueia descelularizado e recelularizados. Um dos objetivos do nosso 

estudo foi implantar os scaffolds em camundongos para verificar a resposta imunológica 

e se estes são passíveis de reprodutibilidade em futuros ensaios pré-clínicos. Os resultados 

observados nas análises da resposta imunológica e no comportamento fisiológico dos 

nossos scaffolds apoiam o sucesso da implantação, como observado em estudos 

conduzidos por (KAJBAFZADEH et al., 2015) que utilizam traqueias descelularizadas 

para implantação em camundongos. Estas demonstraram que a resposta imune foi ausente 

quando os elementos celulares foram removidos da MEC. 

Somado a estes fatores, nossos resultados demonstraram que as células associadas 

aos scaffolds podem apresentar uma resposta imune inflamatória quando recelularizadas 

por 7 dias de cultivo in vitro. Em comparação, os scaffolds recelularizados durante 14 

dias apresentaram menor resposta inflamatória quando aplicadas in vivo. Tal fato deve-se 

possivelmente à ação da resposta imune ao scaffold implantado, que pode persistir 

durante o processo de remodelação inicial e por vários meses após a implantação 

(ANDERSON, 1988; BROWN; BADYLAK, 2015). Mais ainda, a presença dos 

macrófagos, são essenciais para a promoção de uma resposta de remodelação construtiva 

o que pode desencadear uma resposta “adequada” no período de cicatrização do tecido, 

além de promover uma mudança de macrófagos pró-inflamatórios, imediatamente após a 

implantação para uma população enriquecida em macrófagos M2 (anti-inflamatório e 

pró-cura) por 7–14 dias após a implantação (BADYLAK et al., 2008; BROWN et al., 

2012; BROWN; BADYLAK, 2014, 2015). Soma-se o fato que nossos scaffolds 

implantados in vivo apresentarem expressão discreta para os marcadores de macrófagos: 

CD4, CD8 e CD68, e demonstram que o tecido se manteve proliferativo pela expressão 
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de PCNA, conforme observado em estudos precursores de implantação de tecidos (ZANG 

et al., 2012; ALBERTI; XU, 2016; CARVALHO et al., 2020).  

Por fim, nossos relatos iniciais demonstram que os scaffolds recelularizados 

possuíam  células aderidas a MEC, mantendo a sua capacidade de aderir, proliferar e se 

diferenciar de forma adequada. Além disso, nosso scaffold demonstrou a capacidade de  

se manter ativo quando implantados in vivo. Com um maior aprimoramento, nossas 

abordagens podem ser vantajosas em relação às formas convencionais de recelularização 

e possível substituição parcial da traqueia utilizando a bioengenharia de tecidos 

 

6. CONCLUSÃO 

Padronizamos protocolos eficientes de descelularização dos scaffolds de traqueia 

canina. Após a descelularização, os protocolos os quais as traqueias foram submetidos 

para obtenção das scaffolds acelulares apresentaram redução na quantidade de  DNA 

genômico, enquanto as estruturas funcionais e proteicas da MEC foram mantidas 

(proteínas estruturais, glicoproteínas, glicosaminoglicanos e proteoglicanos). Além disso, 

as propriedades matriciais e as características ultraestruturais da superfície tridimensional 

dos scaffolds não foram alteradas após a remoção celular. Entre as características 

observadas, como melhor preservação de GAGs e PGs, as amostras obtidas pelo 

protocolo 3 (SDS + alta pressão de vácuo) foram utilizadas para o processo de 

recelularização. Subsequentemente, as células EpC, isoladas da traqueia canina, e as 

células SV demonstraram ser viáveis para aplicação e recelularização nos scaffolds 

descelularizados. Após a recelularização celular in vitro, os scaffolds de 7 e 14 dias 

evidenciaram eficácia nos processos na adesão, proliferação e migração quando 

analisadas pela MEV, imunofluorescência e quantificação de DNA. Além disso, a 

resposta in vivo demonstrou que scaffolds recelularizados implantados foram 

biocompatíveis no tempo de experimentação. Por fim, tais resultados se tornam 

promissores e podem ser utilizados para estudos subsequentes para uma possível 

substituição parcial do órgão à longo prazo quando aplicados in vivo na bioengenharia de 

tecidos. 
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