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RESUMO

TURQUETTI, A.O.M. Avaliação de Pericitos no modelo GRMD (Golden
Retriever Muscular Dystrophy), 2019. 62 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) –
Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São
Paulo, 2019.
A Distrofia Muscular de Duchenne (DMD) é uma doença genética decorrente
de uma mutação ou deleção da distrofina, uma proteína que se expressa através de
um gene de caráter recessivo relacionado ao cromossomo X. Através do modelo
animal canino Golden Retriever Muscular Dystrophy (GRMD), pesquisas em busca
de novas alternativas terapêuticas são objeto de estudo para uma melhor
compreensão da doença, por apresentarem um fenótipo similar aos pacientes
humanos com DMD. O estudo visa avaliar a morfologia macro e microscópica,
quantificar a área de fibrose e identificar células perivasculares (pericitos) nos
músculos gastrocnêmio, diafragma, miocárdio e língua de cães Golden Retriever
afetados com Distrofia Muscular (n=4) comparados com cães normais (n=4). Foram
realizadas análises da morfologia, pelas características anatômicas macroscópicas,
microscopia eletrônica de varredura e histologia (colorações de Hematoxilina e
Eosina e Picrossírius).

Os principais achados macroscópicos foram contratura

muscular e hipertrofia (diafragma); infiltrado de tecido adiposo (gastrocnêmio); e a
macroglossia. Microscopicamente, as principais alterações foram necrose e
degeneração, observada por áreas de hipertrofia e atrofia miofibrilar, acúmulo de
gordura e presença de fibrose na musculatura estriada esquelética. Concluiu-se que
a musculatura estriada esquelética dos cães GRMD sofreram significativa variação
na morfologia, com maior deposição fibrose comparado ao músculo cardíaco. A
identificação dos pericitos em animais GRMD, demonstrou uma imunomarcação
menos intensa em relação aos cães controle.
Palavras-chave: Distrofia muscular, Duchenne, Golden Retriever, pericitos,
células perivasculares, regeneração muscular.

ABSTRACT

TURQUETTI, A.O.M. Pericytes Evaluation in GRMD (Golden Retriever
Muscular Dystrophy) Model, 2019. 62 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) –
Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São
Paulo, 2019.
Duchenne Muscular Dystrophy (DMD) is a genetic disease caused by a
mutation or deletion of the dystrophin, protein which is expressed through a
recessive gene associated to X chromosome. The Golden Retriever Muscular
Dystrophy (GRMD) canine model serves to new alternatives of therapies and to test
better understand the disease pathogenesis, as they present a phenotype similar to
the patients with DMD. The aim of this study was to evaluate the macro and
microscopic morphology, to quantify the fibrotic area and to identify perivascular cells
in the gastrocnemius, diaphragm, myocardium and tongue muscles of Golden
Retriever dogs affected with Muscular Dystrophy (n = 4) compared to normal dogs (n
= 4). Morphology macroscopic anatomical characteristics and scanning electron
microscopy, histological (Hematoxylin and Eosin staining and Picrossírius staining).
The main macroscopic findings were muscle contracture and hypertrophy
(diaphragm); adipose tissue infiltrate (gastrocnemius); and a macroglossia.
Microscopically, the main stages were necrosis and degeneration, observed by areas
of hypertrophy and myofibrillar atrophy, fat accumulation and presence of fibrosis in
skeletal muscles. After the extended muscles of the GRMD parenchyma were more
morphologically varied, with greater deposition of fibrosis to the cardiac muscle. The
identity of pericitos in animals GRMD, demonstrated an immunostaining in relation to
the remote control.

Key words: Muscular dystrophy, Duchenne, Golden Retriever, pericytes,
perivascular cells, muscular regeneration.
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1 INTRODUÇÃO

As distrofias musculares fazem parte de um grupo grande e heterogêneo de
doenças que resultam em fraqueza progressiva e degeneração dos músculos
esqueléticos que controlam o movimento de locomoção e contração. A descoberta da
distrofia muscular foi descrita pela primeira vez no início de 1800 e, desde então, estimase que devido a uma grande expansão de variabilidade de mutações genéticas, existem
cerca de mais de 30 tipos de distrofias musculares, dentre elas a distrofia muscular de
Duchenne (DMD) (AMATO; GRIGGS, 2011).
A DMD é uma desordem neuromuscular degenerativa observada na população,
causada por mutação no gene da distrofina, afetando um a cada 10.000 recém-nascidos
vivos do sexo masculino. Trata-se de uma anomalia genética recessiva localizada no
braço curto do cromossomo X (Xp21), sendo a expectativa de vida de aproximadamente
30 anos devido à severidade da doença (KIENY et al., 2013).
A distrofina é uma proteína importante presente na musculatura esquelética e
cardíaca, que estabiliza a matriz extracelular (MEC) e o citoesqueleto da célula
muscular. A mutação no gene codificador de distrofina promove uma vulnerabilidade na
miofibra,

tornando-se

susceptível

a

um

processo

de

degeneração

e

necrose,promovendo uma fraqueza muscular progressiva (LE GUINER et al., 2017). A
destruição da MEC pode ser encontrada em uma grande variedade de tecidos,
principalmente na musculatura esquelética, musculatura cardíaca, nervos e regiões
específicas do sistema nervoso central (MARKHAM et al., 2017; SOUZA et al., 2017).
No homem, os sintomas clínicos são demonstrados de forma dinâmica, afetando o
músculo estriado esquelético, músculo liso e músculo cardíaco (BROLIO et al., 2014;
MARKHAM et al., 2017). Por se tratar de uma doença de caráter congênito, as
manifestações clínicas da doença aparecem desde o início da infância e surgem com
maior evidência entre três e cinco anos de idade (ARAUJO et al., 2017). O estágio inicial
da doença é caracterizado por fibras musculares com áreas necrose e hipertrofia
muscular. Após períodos frequentes de degeneração e regeneração, esgotam-se a
capacidade regenerativa das células-tronco musculares específicas (células satélites) e
mecanismos de fibrose induzem a substituição progressiva do tecido muscular contrátil
por tecido conjuntivo fibroso e adiposo(MENDELL et al., 2012; CHANG; CHEVALIER;
RUDNICKI, 2016).
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A fibrose é um processo caracterizado geralmente, pela substituição de tecido
normal por tecido cicatricial, significando que o tecido conjuntivo fibroso é resultado de
uma resposta reativa ou regenerativa que ocorre na matriz extracelular (MEC). Assim, a
importância do papel do tecido conjuntivo nas distrofias musculares se deve ao
crescente reconhecimento de que a MEC é extremamente complexa e a interação
dinâmica de moléculas que interagem intimamente com elementos presentes no
sarcolema, núcleo e citoesqueleto da fibra muscular (GABBIANI, 2003; KHARRAZ et al.,
2014; CONROY; KITTO; HENDERSON, 2016).
A matriz extracelular (MEC) é responsável pela manutenção física de todas as
células. No entanto, o conceito antigo que referia seu papel como passivo a
desempenhar na atividade celular foi contestado. Sabe-se agora que ele participa
numerosos processos celulares, incluindo proliferação celular, diferenciação e migração.
O ECM pode ser definido como o componente não celular dos tecidos, que foi
comparado à estrutura de adesão que une as células em tecidos conjuntivos, onde é um
dos principais constituintes dos tecidos (SOUZA; PINHAL, 2011).
Existem

estudos

clínicos

com

linhagens

geneticamente

homólogas

às

distrofinopatias, que foram identificadas em várias espécies, incluindo camundongos
(BULFIELD et al., 1984) e cães (KORNEGAY, 2017). O fenótipo de cães distróficos é o
que melhor representa a evolução da DMD, sendo a maioria dos estudos patogenéticos
e pré-clínicos conduzidos na linhagem canina Golden Retriever Muscular Dystrophy
(GRMD), que apresenta um quadro espontâneo de mutação do sítio de splice no gene
DMD, e, apesar dos cães exibirem a evolução da doença marcadamente até 6 meses de
vida, eles raramente perdem a capacidade de andar, diferentemente ao que acontece
com os humanos (ROBRIQUET et al., 2016; SCHNEIDER et al., 2018).
Terapias alternativas como, por exemplo, o uso de células tronco tem sido
estudado a fim de interromper a evolução da doença (FARINI et al., 2009; MEREGALLI
et al., 2013; FERNANDES et al., 2016). Neste contexto, os pericitos são uma população
de células precursoras primitivas localizadas no endotélio, possuindo a função de
auxiliar na sustentação vascular e, também, apresentam características funcionais
semelhantes às células tronco multipotentes, capazes de se diferenciar em várias
linhagens celulares mesenquimais (PIÑOL-JURADO et al., 2017). Além disso, estão
envolvidos em diversos eventos teciduais como na angiogênese, na regeneração
muscular, acúmulo de tecido adiposo e na deposição de tecido fibroso (ARMULIK;
GENOVÉ; BETSHOLTZ, 2011; BIRBRAIR et al., 2014). Sendo assim, recentemente, os
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pericitos têm sido alvo de estudos relacionados a regeneração tecidual (BIRBRAIR et al.,
2014; BIRBRAIR; DELBONO, 2015a).
Assim, objetivou-se identificar a presença de pericitos na musculatura esquelética e
cardíaca de animais distróficos, descobrir uma possível interação entre esse tipo celular
e as principais alterações que acometem os quatro grupos musculares: o músculo
gastrocnêmio, o diafragma, o miocárdio e a musculatura da língua, os quais compõem
diferentes sistemas acometidos pela distrofia muscular no animal GRMD.
2. HIPÓTESE

A distrofia muscular no modelo animal Golden Retriever Muscular Dystrophy, além
de modificar a morfologia e a estrutura dos músculos diafragma, gastrocnêmio,
musculatura da língua e cardíaca, poderia afetar a densidade de pericitos do tecido
muscular distrófico do cão, comprometendo a sua distribuição entre as fibras
musculares.
3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GERAL

Avaliar macro e microscopicamente, com ênfase na identificação de pericitos, os
músculos gastrocnêmio, diafragma, miocárdio e a musculatura da língua de cães Golden
Retriever afetados com Distrofia Muscular.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Descrever macro

e microscópica dos músculos da língua, diafragma,

miocárdio e gastrocnêmio de cães portadores (GRMD) comparados com animais
normais;


Quantificar a

fibrose dos tecidos musculares utilizando a técnica de

estereologia e comparando sua densidade entre os diferentes músculos;


Identificar os pericitos presentes nos músculos de cães portadores (GRMD) e

animais não portadores
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4. REVISÃO DE LITERATURA

A Distrofia Muscular de Duchenne (DMD) é uma doença genética decorrente de
mutação ou deleção do gene codificador da proteína distrofina, na qual se localiza no
cromossomo X sendo de caráter recessivo, transmitido pela mãe e, que raramente
apresenta os sinais clínicos da doença por ser heterozigota para o gene, porém os
descendentes do sexo masculino (XY) de mães afetadas podem herdar o gene
recessivo da doença em uma probabilidade de 50% (MCGREEVY et al., 2015; BIANCO
et al., 2017; KORNEGAY, 2017).
A DMD é considerada a mais comum e mais severa das distrofias, com uma
incidência de 1 para cada 10.000 nascimentos de crianças do sexo masculino, causando
enfraquecimento e, posteriormente, atrofia progressiva dos músculos, prejudicando os
movimentos e levando o portador a uma cadeira de rodas (WILSON et al., 2017).
Nesta doença, as alterações locomotoras se diferenciam das demais miopatias,
devido a maior degeneração dos miócitos ou células musculares à medida que a
atividade física praticada é exercida e, consequentemente, eleve o desafio ao tecido
muscular como um todo para a locomoção, uma vez que o defeito genético ocorre pela
ausência ou formação inadequada de proteínas, como a distrofina, essenciais para a
fisiologia da célula muscular (KHARRAZ et al., 2014; ROJAS-MARCOS, 2019).
A distrofina exerce grande importância na integridade estrutural do músculo
durante o período de contração e, predominantemente, está presente na musculatura
esquelética, lisa, cardíaca e, em menor proporção, em outros tecidos como o nervoso,
sendo que, a ausência da distrofina resulta em degeneração muscular progressiva
(ANDERSSON; RANDO, 1999; AMATO; GRIGGS, 2011; MORAES et al., 2017;
WILSON et al., 2017).
Na população, os pacientes humanos distróficos apresentam ambulação anormal
com passos rígidos e curtos, enrijecimento da musculatura dos membros pélvicos com
atrofia, hipertrofia muscular seletiva e desvio de eixo da coluna vertebral. Em torno de
dois anos de idade, há o aparecimento de contraturas involuntárias da musculatura
prejudicando a movimentação articular, como da articulação temporomandibular e
consequente disfagia, fraqueza muscular e fibrose grave. Por volta dessa idade, os
sinais clínicos tendem a estabilizar ou até mesmo a evoluir de forma gradativa,
culminando em um prognóstico desfavorável (KANE et al., 2013; ABREU, 2014;
BIANCO et al., 2017).
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O diagnóstico da Distrofia Muscular de Duchenne baseia-se no quadro clínico do
paciente, na história familiar e nos seguintes exames complementares: dosagem dos
níveis sanguíneos da enzima creatinofosfoquinase (CK), que se encontram sempre
muito elevados, exame de DNA para pesquisa de deleção no gene da distrofina, biópsia
muscular para o estudo qualitativo da proteína distrofina no músculo do paciente,
especialmente nos casos em que o exame de DNA não identifica a deleção do gene da
distrofina (ARAUJO et al., 2017a, 2018; COENEN-STASS; WOOD; ROBERTS, 2017;
CRISPI; MATSAKAS, 2018; CAMPS et al., 2019).
Na avaliação histopatológica, o músculo afetado revela um padrão difuso
caracterizado pela degeneração, perda de fibras musculares com a substituição por
tecido adiposo e conjuntivo e variação no tamanho das miofibrilas, porém sem
evidências de lesões específicas nas células e fibras nervosas ou vasos intramusculares
(LESSA et al., 2012; KANE et al., 2013; BROLIO et al., 2014; SCHÄFER et al., 2018).
Existem meios diagnósticos já bem estabelecidos para a DMD, porém nenhum
tratamento realmente eficaz foi desenvolvido para a doença. O aparecimento de novas
abordagens terapêuticas possibilita a busca de diferentes estratégias no tratamento da
doença (MORAES et al., 2015).
As estratégias terapêuticas utilizadas para a DMD podem ser classificadas como
farmacológica, molecular, celular ou até mesmo a combinação entre elas. As terapias
farmacológicas visam o controle dos mecanismos patogênicos buscando atenuar o
fenótipo distrófico da doença. As duas abordagens moleculares mais comuns são a
terapia gênica, na qual o gene da distrofina é introduzido no músculo por injeção
parenteral usando plasmídeos / vetores virais, outra é por meio de correção genética
que envolve a introdução de oligonucleotídeos para restabelecer a sequência correta de
nucleotídeos (MENG; MUNTONI; MORGAN, 2011; KORNEGAY et al., 2012; ALLEN;
WHITEHEAD; FROEHNER, 2016; MORAES et al., 2017)
A terapia celular através do transplante de células jovens normais como os
mioblastos, ou células-tronco visa proporcionar fibras musculares saudáveis no músculo
doente a fim de amenizar o processo distrófico (MIYAZATO et al., 2011a; DE MORAES
et al., 2015).
Recentemente, os corticosteroides são o tratamento eletivo para a fraqueza
muscular em pacientes com DMD, sobretudo em crianças ambulantes. Múltiplos estudos
demonstraram a eficácia da terapia com corticoides em inibir o detrimento da
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independência, a deambulação autônoma e a conservação da atividade pulmonar
(LESSA et al., 2012; BARBIN et al., 2016).
Em outra

pesquisa, destacou-se a

correlação

entre o

tratamento

com

corticosteroides e o tempo de perda da mobilidade em cerca de 400 pacientes com
DMD. Foi verificado, que os pacientes que receberam tratamento com corticosteroide
em longo prazo alcançaram uma resposta promissora com 82% menor risco de perda da
deambulação (ANDERSSON; RANDO, 1999; LIU et al., 2004).
Diferentes estudos foram desenvolvidos em cães GRMD para avaliar o papel das
terapias farmacológicas para o tratamento clínico da DMD (CORDOVA et al., 2018)
Tiveram como parâmetro as alterações funcionais e histopatológicas em cães GRMD
submetidos à administração oral diária do corticoide prednisona por 4 meses. Os
resultados mostraram hipertrofia do músculo sartório cranial e melhora da angulação da
articulação tíbio-társica, aumento da calcificação tecidual e diminuição da expressão da
miosina fetal, achados esses que mostraram os benefícios, mas também alterações
histopatológicas apresentando lesões, após o tratamento com prednisona a esses
animais (LIU et al., 2004; KORNEGAY et al., 2012).
Associações medicamentosas entre a ciclosporina A e a prednisolona em dosagem
imunossupressoras no percurso da doença de cães GRMD foi avaliada(BARTHÉLÉMY
et al., 2012). Como resposta ao tratamento demonstrou um efeito acentuado sobre o
fenótipo GRMD, acarretando à exacerbação das lesões de calcificação e atrofia além da
diminuição da força muscular e aumento da fadiga.
Entretanto, verificou-se surpreendente melhora na progressão das manifestações
sistêmicas e na locomoção dos animais como também diminuição dos valores de CK.
Este fato salienta a importância do estudo no modelo canino na DMD ((BARTHÉLÉMY
et al., 2012; LE GUINER et al., 2017).
Outro estudo sugeriu, para que o tratamento imunossupressor efetivo seja em cães
a dose de ciclosporina A deve ser no decorrer do tratamento, orientado pelos valores
séricos e idade dos animais (AMBRÓSIO et al., 2009; AMATO; GRIGGS, 2011;
POSNER et al., 2016).
Estudos com terapia gênica indicou que cães GRMD que receberam aplicações no
músculo com o mini-gene da distrofina expressaram marcações positivas para essa
proteína 14 dias após o tratamento (ZHAO et al., 2003; DELLAVALLE et al., 2014; ZHU
et al., 2017; SUI et al., 2018). No entanto, dois dos seis cães inoculados com o gene
completo apresentaram intensas marcações para distrofina 10 dias após a injeção,
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contudo não foi observada melhora clínica nos cães afetados (ROBRIQUET et al., 2016;
COENEN-STASS; WOOD; ROBERTS, 2017).
Outro estudo com terapia gênica demonstrou que cães GRMD com quatro dias de
idade que receberam a injeção intravenosa de um vetor associado ao adenovírus
(AAV9) carreando um códon humano com o mini-gene da distrofina sob influência do
citomegalovírus (CMV), exibiram expressão muscular generalizada do transgene
posteriormente a 16 semanas de tratamento, entretanto sem implicações clínicas
satisfatórias (FRAYSSE et al., 2017; KORNEGAY, 2017; LE GUINER et al., 2017; VOIT
et al., 2017).
Em relação às terapias celulares, é conhecido que as células fetais e as célulastroncos embrionárias podem contribuir para a regeneração do músculo doente (MENG;
MUNTONI; MORGAN, 2011; PANNEREC et al., 2013; UEZUMI; IKEMOTO-UEZUMI;
TSUCHIDA, 2014; CHANG; CHEVALIER; RUDNICKI, 2016; PIÑOL-JURADO et al.,
2017). Resultados de um estudo evidenciaram que o transplante de mioblastos caninos
mostrou-se ineficaz de obter significativa implantação em cães GRMD (KORNEGAY et
al., 2012).
Em contrapartida, o transplante de mesangioblastos (células-tronco de vasos
sanguíneos) em cães GRMD, resultou em ampla recuperação da expressão da distrofina
e no restabelecimento da morfologia e função muscular (confirmado por teste de força
de contratilidade das fibras individuais) que permitiu evidente evolução clínica e
manutenção da atividade motora (SAMPAOLESI et al., 2006; DELLAVALLE et al., 2007;
QUATTROCELLI et al., 2010; COSTAMAGNA et al., 2015; CAMPS et al., 2019).
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4.1 MODELOS ANIMAIS
A deleção da distrofina pode ser detectada em várias espécies animais como cães,
gatos, roedores, peixes e invertebrados (SHIMATSU et al., 2004; YUGETA et al., 2006;
KORNEGAY, 2017a; SUI et al., 2018). Embora apresente fenótipos diferentes,
correspondente de acordo com a resposta específica de cada espécie à ausência de
distrofina, tais animais são usados como modelos naturais na busca de um tratamento
eficiente das distrofinopatias do homem (NAKAMURA; TAKEDA, 2011; VOLGA et al.,
2015).
Atualmente, existem modelos animais para estudos pré-clínicos da DMD que são
rotineiramente utilizados. Em camundongos, a distrofia muscular é reportada em um
modelo transgênico mdx (X chromosome-linked muscular dystrophy), vinculada à
mutação no cromossomo X (BULFIELD et al., 1984; ZHAO et al., 2003).
Contudo, quando compara-se a manifestação clínica do animal com o homem, a
disfunção muscular demonstra menor acuidade, devido ao seu baixo volume de massa
muscular, deste modo não se assemelha ao mesmo grau de lesão ao fenótipo da DMD
humana (BULFIELD et al., 1984; SHIMATSU et al., 2004; THEADOM et al., 2014;
KORNEGAY, 2017; WILSON et al., 2017).
Cães da raça Golden Retriever afetados pela distrofia muscular são os animais que
apresentam características e sinais clínicos mais próximos que mimetizam aos
apresentados por seres humanos acometidos, quando comparados com outros modelos
animais (OLIVEIRA et al., 2013; MIYAZATO et al., 2017; SUI et al., 2018).
Este modelo canino exibe uma deficiência da distrofina que causa um severo
comprometimento clínico, similar ao humano, sendo assim, é considerado o modelo
experimental ideal para estudos pré-clínicos a fim de proporcionar estudos que
contribuam com terapias que trazem expectativas promissoras (MCGREEVY et al.,
2015; LE GUINER et al., 2017).
Nestes animais, a doença é desenvolvida inicialmente no período intrauterino, com
alterações na formação estrutural dos músculos linguais (GERGER et al., 2010). Após o
nascimento, observa-se extensa necrose dos músculos dos membros, tronco e pescoço
dos animais doentes e aos seis meses, observa-se fibrose severa e contração das
articulações (OLIVEIRA et al., 2013; KORNEGAY, 2017).
Pesquisas demonstraram que as fêmeas portadoras, embora não desenvolvam a
doença, também podem apresentar alguns dos sinais clínicos da mesma afecção (KANE
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et al., 2013; DELLAVALLE et al., 2014). Quando o cromossomo x alterado é herdado da
mãe ao animal macho, invariavelmente os machos serão afetados. As fêmeas
acometidas pela distrofia muscular essencialmente apresentam dois cromossomos x
alterados, que em sua maior parte das vezes acontece por mutação, devido ao fato de
que o macho distrófico é incapaz de se reproduzir em condições normais, em virtude da
extrema fraqueza muscular (LESSA et al., 2012; MCGREEVY et al., 2015b).
A insuficiência cardíaca é estabelecida como uma das principais causas mortis nos
animais GRMD, assim como em humanos (YUGETA et al., 2006; KANE et al., 2013;
MORAES et al., 2017). As alterações cardíacas são comuns, porém assintomáticas ao
longo de um período variável de tempo, antes de ocorrer a cardiomiopatia dilatada
resultante da fibrose. A cardiomiopatia hipertrófica pode ser detectada em todos os
pacientes humanos acima de 18 anos de idade e classificada em pré-clínica, leve,
moderada e severa (LEPAIS et al., 2016; ARAUJO et al., 2017, 2018).Como
consequência a intensa fibrose miocárdica, pode ocorrer a perda da contratilidade do
músculo cardíaco, levando a uma insuficiência cardíaca congestiva (YUGETA et al.,
2006; POSNER et al., 2016).
Clinicamente, os cães machos afetados mostram intolerância ao exercício. Ao
decorrer das semanas, posteriormente, a atrofia muscular se torna visível associada à
deglutição, prejudicada pela

macroglossia

e

distúrbio faringo-esofageal.

Em

consequência da rigidez dos membros pélvicos, desenvolve-se atrofia e hipertrofia
muscular de forma seletiva, desvio de eixo dos membros, debilidade muscular e
contraturas do músculo esquelético, além de áreas específicas de necrosadas,
hipertrofia muscular e níveis anormais elevados de CK

(GERGER et al., 2010;

MIYAZATO et al., 2011b; MORINI et al., 2011; KORNEGAY, 2017).
Quando os ciclos de degeneração muscular repetidos diminuem a capacidade de
regeneração das células satélites, mecanismos fibrogênicos causam a deposição de
tecido fibroso e colagenoso (GERGER et al., 2010; MIYAZATO et al., 2011c; ABREU et
al., 2012; FERNANDES et al., 2016).Vários estudos já se encontram em andamento
visando melhores formas de diagnóstico e estratégicas terapêuticas, tanto nos modelos
animais, quanto no humano e entre elas estão, o tratamento com corticoides, fisioterapia
e aplicação de células tronco (CHANG; CHEVALIER; RUDNICKI, 2016; ROBRIQUET et
al., 2016; COENEN-STASS; WOOD; ROBERTS, 2017; ANDRÉ et al., 2018).
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4.2 REPARAÇÃO TECIDUAL E FIBROSE

Durante uma lesão tecidual o organismo libera algumas células que dão início ao
processo de reparo tecidual, sendo os monócitos inflamatórios e os macrófagos
residentes nos tecidos são os principais reguladores da reparação, regeneração e
fibrose dos tecidos. No processo de reparação do tecido lesionado, os monócitos e
macrófagos

passam por

alterações

fenotípicas

e

funcionais

marcantes

para

desempenhar papéis cruciais durante as fases de iniciação, manutenção e resolução do
reparo tecidual (CEZAR et al., 2016; YU et al., 2016).
As perturbações na função macrofágica podem levar a um reparo aberrante, de tal
forma que a produção descontrolada de mediadores inflamatórios e crescimento fatores,
formação deficiente de macrófagos antiinflamatórios, ou falha na comunicação entre
macrófagos e células epiteliais, células endoteliais, fibroblastos e células-tronco ou
células progenitoras, o que contribui para um estado de lesão crônica, e isso pode levar
a manifestação de fibrose patológica (LANDÉN; LI; STÅHLE, 2016).
A fibrose, uma das características patológicas já pré-estabelecidas da DMD, não
apresenta origem apenas pela ausência de distrofina e/ou pela falha das células
satélites, mas também pelas interações complexas destas células com moléculas
presentes no ambiente adjacente. Alterações neste ambiente podem retardar a
reparação e regeneração muscular e melhorar a inflamação, levando à intensificação da
doença e ao sua evolução para fibrogênese (KENDALL; FEGHALI-BOSTWICK, 2014;
KHARRAZ et al., 2014).
A formação de tecido conjuntivo é favorável para o reparo tecidual quando a lesão
está presente em um breve período de tempo. No entanto, posteriormente a um período
tardio, desenvolve-se a fibrose, na qual é caracterizada pela deposição excessiva de
matriz extracelular torna-se maléfico. Próximo à maioria doenças crônicas e processos
de cura pós-natal, é um aumento causa de mortalidade em todo o mundo, responsável
por aproximadamente cerca de 45% da mortalidade nos Estados Unidos (DEY;
GOLDHAMER; YU, 2016; TEDESCO, F. S., DELLAVALLE, A., DIAZ-MANERA, J.,
MESSINA, G., & COSSU, 2015).
Pode ser desencadeada em consequência a diversos tipos de danos celulares,
incluindo inflamação crônica, lesão tecidual e reações autoimunidade (KENDALL;
FEGHALI-BOSTWICK, 2014; HAN; CEILLEY, 2017). Ocorre em uma ampla distribuição
de órgãos e pode alterar seu aspecto morfológico, tornando-se irreversível ao longo do
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tempo e levando a perda de função. No entanto, a redução da fibrose provavelmente
proteja órgãos, as opções de tratamento são muito limitadas (MASCRÉ et al., 2012;
CONROY; KITTO; HENDERSON, 2016; LANDÉN; LI; STÅHLE, 2016).
A etiologia patofisiológica

da fibrose

no

músculo

esquelético é

menos

compreendida do que em outros órgãos. A fibrose intervém no processo de
regeneração do músculo esquelético e prejudica a função. Particularmente, é distinta por
rigidez dos feixes de fibras musculares e aumento do acúmulo de colágeno (CHARGÉ;
RUDNICKI, 2004; CEZAR et al., 2016; ARAGONA et al., 2017; HAN; CEILLEY, 2017).
Contribuintes importantes para a patogenia da DMD e potenciais obstáculos ou
metas para alcançar melhores resultados terapêuticos incluem os componentes
inflamatórios do músculo lesionado e seu processo de regeneração; e seus mediadores
celulares, como os fibroblastos que contribuem oferecendo suporte às células satélites e
inflamatórias, bem como na fabricação de fatores solúveis produzidos por eles
(CORDOVA et al., 2018; SANTOS; LAGARES, 2018; SUI et al., 2018; CAMPS et al.,
2019).
Os miofibroblastos regulam a fibrose tecidual produzindo várias proteínas de matriz
extracelular (MEC), quando o mecanismo que envolve a interação entre as células,
quando delineado, pode nos permitir ganhar controle ou mesmo reverter à fibrose em
condições patológicas. Estudos recentes em vários órgãos se concentraram neles para
acelerar o as abordagens para tratamentos anti-fibróticos (GABBIANI, 2003; KENDALL;
FEGHALI-BOSTWICK, 2014; CHANG; CHEVALIER; RUDNICKI, 2016; LANDÉN; LI;
STÅHLE, 2016; THOMAS; COWIN; MILLS, 2017).
Foram identificadas muitas populações de células foram implicadas para o
desdobramento da regeneração celular e compreensão da formação do mecanismo de
fibrose, incluindo células progenitoras, células endoteliais, fibroblastos residentes,
células epiteliais e pericitos, sendo que o papel de cada uma delas ainda não é
totalmente estabelecido (BIRBRAIR; DELBONO, 2015b; BOPPART; DE LISIO;
WITKOWSKI, 2015; MURRAY et al., 2017; THOMAS; COWIN; MILLS, 2017; CORDOVA
et al., 2018).
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4.3 PERICITOS

Os pericitos são uma população heterogênea de células contráteis murais dos
capilares sanguíneos, que envolvem e sustentam os vasos sanguíneos em todos os
tecidos vascularizados (DELLAVALLE et al., 2007; DÍAZ-FLORES, 2009; ARMULIK;
GENOVÉ; BETSHOLTZ, 2011). Foram descobertos e descritos em 1871 como uma
população de células contrácteis, localizadas em torno das células endoteliais dos
pequenos vasos sanguíneos (Figura 1).
Estima-se que estejam exclusivamente correlacionados à microvasculatura,
entretanto evidências também confirmam sua presença em vasos de ordem superior,
exceto os vasos linfáticos (ZHAO et al., 2003; WALLNER, 2012; CAPPELLARI; COSSU,
2013; FUOCO et al., 2014).

A função dos pericitos foi atribuída inicialmente como

reguladores do fluxo sanguíneo, embora ainda haja divergência sobre sua identidade,
ontogenia e progênie (ARMULIK; GENOVÉ; BETSHOLTZ, 2011; PALMIERI et al., 2013;
WANG et al., 2014; TROST et al., 2016; HOLM; HEUMANN; AUGUSTIN, 2018).
Figura 1. Ilustração da localização dos pericitos. Observam-se as
células perivasculares estão presentes nos tipos de tecido. Estão
envolvidos em alguns dos seus componentes, por exemplo, na
angiogênese, regeneração de tecidos, acúmulo de gordura e fibrose
tecidual.

FONTE: (TURQUETTI, 2019)
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Notavelmente, os pericitos podem ser distinguidos de outras células perivasculares
associadas ao endotélio pela sua localização precisa na membrana basal vascular.
Embora sua identificação e descrição tenham sido feita pela primeira vez há mais de um
século, questões fundamentais sobre sua origem e funções permanecem parcialmente
sem

resposta.

(ARIMURA

et

al.,

2011).

Isto

é

principalmente

devido

ao

desconhecimento em sua origem ancestral comum. Numerosos traços de linhagem
experimentos mostraram que, durante a embriogênese, os pericitos de diferentes tecidos
se originam de diversas fontes, de modo que, como resultado, um único vaso pode ser
composto de pericitos de múltiplas origens de desenvolvimento (DELLAVALLE et al.,
2007; SIRABELLA; DE ANGELIS; BERGHELLA, 2013; BIRBRAIR et al., 2014; KUMAR
et al., 2017; XU et al., 2017).
Recentemente, estudos de rastreamento de linhagens mostraram ainda mais
diversidade, com subtipos de pericitos de origem hematopoiética e macrófagos
(MURRAY et al., 2017). Curiosamente, os pericitos na aorta parecem ter múltiplas fontes
de desenvolvimento adicionando uma camada adicional de complexidade à discussão
em relação a sua ontogênese (WITMER et al., 2004; BIRBRAIR et al., 2013; BIRBRAIR;
DELBONO, 2015; KOSTALLARI et al., 2015; PRAZERES et al., 2018).
Estudos in vitro utilizando células-tronco pluripotentes (PSCs) também aludiram a
um progenitor mural comum (KUMAR et al., 2017). Embora a fonte de pericitos dentro
de muitos órgãos tenha sido estabelecida, a origem do desenvolvimento de pericitos no
músculo esquelético permanece elusiva. O papel fisiológico desse tipo celular está
relacionado à regulação da permeabilidade vascular a solutos, moléculas e células,
respostas pró-inflamatórias e estabilização vascular e normalização de tumores (DÍAZFLORES et al., 2009; ARMULIK; GENOVÉ; BETSHOLTZ, 2011; XIN; GRECO; MYUNG,
2016).
Diversos marcadores moleculares para os pericitos foram caracterizados,
dependendo de sua presença em diferentes tecidos. Alguns dos marcadores mais
comuns utilizados para os pericitos são o antígeno neural-glia 2 (NG2), o receptor do
fator de crescimento derivado de plaquetas β (PDGFRβ), α-actina de músculo liso (αSMA), desmina, CD13, regulador da sinalização da proteína G 5 (RGS5), CD146 e
Nestin (HELLSTRÖM et al., 1999; BIRBRAIR et al., 2013a; PALMIERI et al., 2013).
No músculo esquelético, por exemplo, várias destas e outras proteínas são
expressas em ambas as células satélites/mioblastos e um sutipos de pericitos

28

musculares,

incluindo

Pax3

e

Nestin

(BIRBRAIR et

al.,

2013a;

KLIMCZAK;

KOZLOWSKA; KURPISZ, 2018).
Semelhante subtipo de pericitos musculares não miogênicos também compartilha a
expressão de PDGFRα (receptor α do fator de crescimento derivado de plaquetas) com
progenitores fibro/ adipogênicos (FAPs), uma população de células intersticiais de
PDGFRα no músculo tem a

capacidade de se diferenciar em miofibroblastos e/ou

células adiposas (UEZUMI; IKEMOTO-UEZUMI; TSUCHIDA, 2014; WOSCZYNA;
RANDO, 2018).
Experimentos de rastreamento de destino em ratos revelaram que uma
subpopulação de pericitos musculares pode ter um destino miogênico. Isto inclui uma
subpopulação expressando fosfatase alcalina (AP), que é capaz de se fundir com fibras
musculares em desenvolvimento e entrar no compartimento de células satélite, tanto
durante o desenvolvimento pós-natal como após lesão muscular aguda ou crônica
(TEDESCO, F. S., DELLAVALLE, A., DIAZ-MANERA, J., MESSINA, G., & COSSU,
2015). Entretanto, os pericitos do tipo 2 são capazes de formar miotubos in vitro e in
vivo e entrar no compartimento de células satélites, enquanto o tipo 1 é PDGFRα+,
contribui para o acúmulo de gordura e fibrose (BIRBRAIR et al., 2013; BIRBRAIR;
DELBONO, 2015; COATTI et al., 2017).
Como mencionado acima, apesar de seus papéis fundamentais na saúde e doença
e sua presença onipresente em todos os tecidos e órgãos do corpo, a identificação dos
pericitos é dificultada por sua heterogeneidade, que diz respeito não apenas à origem e
distribuição, mas também ao padrão e à dinâmica da expressão dos marcadores
moleculares.

Em geral, pode-se dizer que não existem marcadores de pericito

específicos; nem todos os pericitos expressam todos os marcadores de uma só vez;
pericitos de diferentes tecidos expressam diferentes marcadores; a expressão do
marcador é determinada pelo seu estágio de desenvolvimento e ativação (ARMULIK;
GENOVÉ; BETSHOLTZ, 2011).
A definição exata de localização de células que expressam marcadores de pericitos
é dificultada por falta de determinação exata das células que estão localizadas dentro da
membrana basal vascular e, devido a sua ampla distribuição em diversos outros tecidos,
já no músculo esquelético são frequentemente identificados tanto pela sua localização
anatômica, mencionando os locais de angiogênese ativa ou tecido desorganizado, tal
como o distrófico.

Embora os esforços estejam sendo feitos para caracterizar os

pericitos do músculo esquelético, muitos marcadores putativos se sobrepõem a outras
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células musculares, e não existe um marcador específico de pericito único e abrangente
no músculo esquelético (BIRBRAIR et al., 2013b; PAN; CHANG; LIN, 2014; CRAGGS et
al., 2015; CAMPS et al., 2019; GERLI et al., 2019).
Além disso, os mecanismos que regulam a quiescência do pericito, a ativação e
sua transição entre esses dois estados ainda são desconhecidos, uma vez que a maioria
dos estudos se concentrou nos fatores de orientação ou na determinação do resultado
final. (SONG et al., 2005; KUMAR et al., 2017; HOLM; HEUMANN; AUGUSTIN, 2018).
Geralmente, os pericitos e seus vasos sanguíneos associados correm paralelos às
fibras musculares, onde se pensa que a conversa cruzada regula a absorção de
nutrientes e a miogênese pós-natal (MIYAZATO et al., 2017). No músculo esquelético,
os pericitos contribuem para o crescimento muscular, regeneração, fibrose, deposição
de gordura e ossificação. (BIRBRAIR; DELBONO, 2015a; KOSTALLARI et al., 2015;
PRAZERES et al., 2018)
Dados obtidos em diferentes laboratórios nos últimos anos sustentam um
importante papel dos pericitos miogênicos na regeneração do músculo esquelético
(NIRWANE; GAUTAM; YAO, 2017). O transplante mitogênico de pericitos também foi
testado em modelos pré-clínicos de distrofias musculares, onde eles têm a característica
vantajosa de serem liberados através da circulação arterial. Estes relatos mostram
contribuição ativa dos pericitos para a regeneração muscular em modelos animais
distróficos(KLIMCZAK; KOZLOWSKA; KURPISZ, 2018)
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5. MATERIAIS E MÉTODO

As amostras de músculo gastrocnêmio (n= 4), diafragma (n= 4), miocárdio
(ventrículo esquerdo; n= 4) e língua (n=4) foram obtidas de cães Golden Retriever
distróficos (n= 4, sendo 3 machos e 1 fêmea), provenientes do canil GRMD-Brasil
experimental do Programa de Pós-Graduação em Anatomia dos Animais Domésticos e
Silvestres da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São
Paulo, e cães normais (Sem Raça Definida- SRD; n= 4), animais com ausência de
comprometimento muscular, provenientes de clínicas veterinárias particulares(n= 4,
sendo 3 machos e 1 fêmea). Ressalta-se que as amostras foram obtidas de animais que
vieram a óbito por complicações da progressão clínica da doença (Tabela 1).
Este estudo foi desenvolvido no Laboratório de Análise Microscópica e do
Desenvolvimento do Programa de Pós-Graduação em Anatomia dos Animais
Domésticos e Silvestres, da Universidade de São Paulo (USP), sendo aprovado e
registrado pelo (Protocolo no. 4285200618) pela Comissão de Ética no Uso de Animais
FMVZ/USP.

Tabela 1. Identificação, idade e sexo de animais controles e de animais Golden
Retriever- GRMD, com idades entre 1 a 9 anos, pertencentes ao banco de amostras do
laboratório de Histologia do setor de Anatomia Veterinária, Universidade de São Paulo.
Animal

Idade (anos)

Sexo

Controle 1

7

Macho

Controle 2

5

Macho

Controle 3

8

Macho

Distrófico 1

9

Macho

Distrófico 2

4

Macho

Distrófico 3

7

Macho

Distrófico 4

3

Fêmea
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5.1 ANÁLISE MACROSCÓPICA

Na análise macroscópica foram avaliadas as características anatômicas do órgão
(Descrever quais órgãos) e realizada a mensuração das dimensões volumétricas e
pesos dos órgãos Os dados obtidos foram fotodocumentados através de câmera
fotográfica (Marca).

5.2 PROCESSAMENTO HISTOLÓGICO

As amostras de cães distróficos e normais foram previamente fixadas em formol
10%, desidratadas em série crescente de etanol (70, 80, 95, 100 e 100%, 1 hora em
cada), diafanizadas em xilol (2 horas) e, em seguida, imersas em parafina (Histosec –
MERCK®). Cortes de 5 μm foram obtidos em micrótomo automático (Leica, RM2165®) e
corados com Hematoxilina e Eosina (HE), para visualizar a morfologia das fibras
musculares, e Picrossírius, para visualizar a organização de fibras colágenas (TOLOSA
et al., 2003). Outra parte das amostras foram congeladas em Tissue-Tek® (O.C.T.),
realizando-se cortes de 15 μm em criostato (Leica Biosystems modelo CM1860). As
lâminas foram analisadas em microscópio de luz (Nikon 80i®) em objetiva de 40x.

5.3 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA

A microscopia eletrônica de varredura (MEV) foi realizada para avaliar a
organização da matriz extracelular e das fibras musculares tridimensionalmente de cães
distróficos e normais. As amostras foram fixadas em formaldeído tamponado 10%, pósfixadas em tetróxido de ósmio a 1%, lavadas com Phosphate Buffered Saline (PBS) 1%
(3x de 5 min) e água destilada (3x de 3 min) em aparelho de ultrassom (Unique®). Em
seguida, as amostras foram desidratadas gradualmente em etanol (50%, 70%, 90% e
100%), secadas em aparelho de ponto crítico (LEICA EM CPD300®), metalizados
(“sputting”) com (EMITECH K550®) e analisadas em microscópio eletrônico de varredura
(LEO 435VP®).
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5.2 IMUNOFLUORESCÊNCIA

A análise para imunofluorescência foi realizada para identificar a presença de
pericitos (PDGFRβ+, NG2+) e localizá-los nas amostras de músculos do diafragma,
língua, miocárdio e gastrocnêmio de cães normais e de cães Golden Retriever
distróficos (DE ALMEIDA BRAGA, et al. 2017).
Resumidamente, os cortes foram fixados em paraformaldeído 4%, lavados em em
solução de Tween 0,5%, diluída em tampão de fosfato (PBS, NaCl 136,9 mM, KCl 4, 8
mM, 14,8 mM de KH2PO4 e NaOH 8,7 mM, pH 7,2), lavados em 3 repetições por 5
minutos. Em seguida, os cortes foram incubados com os anticorpos primários: Rabbit
polyclonal anti-NG2 1:100 (Sulfato de Condroitina -Chemicon-Millipore Temecula, CA),
Rabbit anti-PDGFRβ 1:100 (Fator de crescimento de derivação plaquetária receptor
beta- Sanford-Burnham Medical Research Institute, CA) por 1 hora em estufa a 37°C e,
então, lavados em 3 repetições em solução tampão de fosfato (PBS, NaCl 136,9 mM,
KCl 4, 8 mM, 14,8 mM de KH2PO4 e NaOH 8,7 mM, pH 7,2, durante 5 minutos. Entre
cada passo após a incubação do anticorpo, as lâminas foram lavadas em PBS contendo
1% de BSA (Bovine Serum Albumin). Em seguida, os cortes foram incubados com o
anticorpo secundário Alexa Fluor 488 e Alexa Fluor 568 (Invitrogen) (1: 400) à
temperatura ambiente por 1 hora.
Finalmente, as lâminas foram contrastadas com DAPI (4’,6-Diamidine-2’phenylindole dihydrochloride), montadas e visualizadas em microscópio (MARCA).
Ambos os anticorpos foram comparados com o controle negativo, o qual foi utilizado
BSA 0,2% ao invés do anticorpo primário.

5.3 ANÁLISE ESTEREOLÓGICA

A etapa de análise estereológica dos músculos gastrocnêmio, diafragma, miocárdio
e língua, objetivando obter dados quantitativos da estrutura do tecido muscular, tais
como fibras musculares e tecido conjuntivo (colágeno e fibrose), dos músculos
diafragma, língua, miocárdio e gastrocnêmio de cães Golden Retriever distróficos. Na
impossibilidade de obtenção de órgãos inteiros de algumas amostras, realizamos as
análises considerando os fragmentos musculares disponíveis, como biópsias disponíveis
para o compartimento de referência.
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A amostragem foi realizada em multiestágio de forma sistemática, uniforme e
randômica para que se obtivessem conjuntos de amostras representativas. Cada
conjunto foi destinado para uma técnica, um destinado à microscopia de luz e o outro
destinado à microscopia eletrônica (Figura 2). O volume total do compartimento de
referência foi obtido convertendo-se o peso em volume a partir da densidade específica
do tecido (V=P/desp). No caso a densidade específica do músculo considerada foi de
1,06g/cm³.
O método de contagem de pontos será utilizado para estimativa dos volumes e
densidades de volume e o dissector físico para estimativa do número de células
satélites, enquanto que o volume das fibras musculares será estimado pelo método PSI
(point sample intercept) (GUNDERSEN, 2002; DAUNORAVICIUS et al., 2014).
Figura 2. Amostragem sistemática, uniforme e
randômica para análise estereológica. A partir de
fragmentos dos músculos da língua (A, A.1),
miocárdio (B, B.1), diafragma (C, C.1) e gastrocnêmio
(D, D.1) de cães da raça Golden Retriever portadores
da Distrofia Muscular de Duchenne (Grupo Cães
Distróficos).

5.4 ANÁLISE ESTATÍSTICA

A análise estatística foi realizada utilizando software IBM SPSS 19 e os gráficos
foram construídos em GraphPad Prism. Foram analisadas as variáveis Vt [fibra
muscular] e Vt [fibrose] para dois grupos independentes: Grupo 1 (Controle) e Grupo 2
(GRMD). Se utilizou o teste Mann-Whitney, para grupos não pareados ou independentes
para um 95% de confiabilidade. Estatisticamente formam calculados média, mediana,
erro padrão (SE) e desvio padrão (DS).
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6. RESULTADOS
6.1 ANÁLISE MACROSCÓPICA

As línguas dos animais saudáveis apresentaram um formato alongado com um
ápice arredondado. Nestas eram delimitadas três regiões bem definidas: uma porção
caudal composta pela raiz contendo as papilas valadas, uma porção central denominada
o corpo (contendo as papilas filiformes e cônicas), e um ápice delimitado pelo frênulo
lingual. O terço cranial da língua encontrou-se demarcado por um sulco mediano. A
língua apresentava um aspecto característico de uma membrana fibrosa (Figura 3 A).
Nos animais afetados por DMD a língua, apresentou-se com uma marcada hipertrofia
caracterizada pela macroglossia, com ausência do sulco mediano. A raiz destes animais
afetados apresentou-se com maior comprimento em relação à língua de um cão normal
(Figura 3 B).

Os corações dos cães normais (Figura 3 C) e distrófico (Figura 3 D) não
apresentaram alterações anatômicas, sendo ambos constituídos por 2 átrios e 2
ventrículos, uma base orientada dorsalmente e um ápice direcionado ao esterno,
consistência tecidual firme, formato ovoide e coloração avermelhada, localizando-se à
esquerda no plano mediano do animal, ventralmente à cavidade torácica, e circundado
pelos pulmões. Estruturalmente, identificaram-se as três camadas teciduais: pericárdio,
miocárdio e endocárdio. O pericárdio apresentou-se como uma membrana fibroserosa
envolvendo o coração e a raiz dos grandes vasos sanguíneos; o miocárdio, como uma
camada mais espessa, formada de músculo estriado cardíaco. A hipertrofia da parede
ventricular esquerda foi observada em ambos os grupos analisados.

O músculo gastrocnêmio dos cães normais era formado por duas cabeças (lateral e
medial), com comprimento de aproximadamente 14cm, originando-se na região
supracondilar ao fêmur, unido em um grande tendão na tuberosidade calcânea.
Apresentava uma consistência friável, com pouco infiltrado de tecido adiposo. As fibras
musculares encontravam-se dispostas uniformemente, de forma crânio-distal (Figura 3
E).

Em contrapartida, os músculos gastrocnêmio dos cães distróficos apresentaram

uma notável diminuição no comprimento, medindo aproximadamente 12cm, comparado
com os cães normais (Figura 3 F). Além disso, observou-se um aspecto friável e pouco
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consistente na arquitetura muscular, com alto infiltrado de tecido adiposo entre as fibras
musculares, identificando-se uma discreta separação entre as mesmas. De forma geral,
a disposição anatômica do órgão demonstrou-se similar à do musculo normal.
Figura 3. Caracterização macroscópica dos órgãos de cão normal sem raça
definida (SRD) e de cão GRMD. (A) Língua de cão normal sem raça definida- SRD,
apresentando a presença do sulco mediano (seta) e a raiz de tamanho normal (B) Cão
Golden Retriever portador de Distrofia Muscular de Duchenne (DMD) apresentando
aumento na raiz e na largura da língua e ausência do sulco mediano (*). (C) Vista ventral
de coração normal apresentando conformação ovoide, coloração avermelhada (D)
Coração de animal GRMD demonstrando tamanho similar e vascularização
proeminente. (E) Músculo gastrocnêmio de cão normal e de cão GRMD (F)
apresentando tamanho similares. (G). Diafragma de animal normal demonstrando as
fibras musculares organizadas em forma laminar. (H) Diafragma de animal GRMD, há
hipertrofia da região de inserção diafragmática (*), além de retração muscular (seta).

C

E

F

D

G
Fonte: TURQUETTI (2019)

H
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O diafragma localizava-se entre as cavidades torácica e abdominal, possuindo uma
face caudal e outra, cranial. Na face caudal do diafragma foi possível observar os hiatos
aórtico e esofágico e o forame da veia cava caudal. Enquanto que na face cranial,
evidenciou-se a sua porção muscular constituída por partes: lombar, costal e esternal. O
diafragma encontrou-se inervado pelos nervos frênicos direito e esquerdo, os quais se
encontravam inseridos no centro tendíneo em sua porção da muscular .

Observou-se que a musculatura do diafragma é composta por fibras curtas e
cônicas, encontrando-se dispostas em fileiras perpendiculares, abrindo a extensão das
suas

inserções

lombares,

esternais

e

costais

dos

fascículos

e

possuindo

descontinuidade na arquitetura das fibras, característica relevante para garantir o
sincronismo da contração do músculo (Figura 3 G). No entanto, observou-se no músculo
diafragma dos animais GRMD a presença de fibrose, rigidez, contratura muscular e
hipertrofia durante a avaliação em corte transversal dos mesmos (Figura 3 H).

6.2 ANÁLISE MICROSCÓPICA

Histologicamente, a fibra muscular íntegra apresenta

formato poligonal,

citoplasma eosinófilo e núcleo periférico. A fibra muscular em regeneração apresenta
núcleo central com aspecto vesicular, citoplasma comumente basófilo, conjecturando
alta síntese proteica e insuficiência de elementos contráteis. Em contrapartida, a fibra
muscular completamente regenerada é caracterizada pelos núcleos centrais, citoplasma
eosinófilo e aumento da relação citoplasma com o núcleo (ARAUJO et al., 2013).

Nos achados microscópicos da língua do animal normal, foram observadas no
músculo esquelético em corte transversal e coradas por HE, as células com seu
diâmetro homogêneo e núcleo periférico, com suas fibras musculares se organizadas
em fascículos com feixes na disposição transversal e longitudinal (Figura 4-A). O tecido
conjuntivo presente de forma organizada e a presença de infiltração de tecido adiposo
(Figura 4-A). As fibras colágenas identificadas no perimísio e endomísio constituído
apenas por fibras reticulares e capilares (Figura 4-B, D).
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Na avaliação histopatológica da língua do animal GRMD, foi identificada uma maior
preservação da estrutura muscular em comparação aos animais normais encontrou-se
de fibrose intercalada ao endomísio (Figura 4- E). Os feixes musculares demonstraramse com uma organização bem definida, algumas fibras musculares apresentaram-se
com sinais de necrose celular, demonstrando hipertrofia e atrofia da fibra muscular
(Figura 4- F). Sob a refringência da luz polarizada, foi possível observar a disposição
tecidual das fibras reticulares (Figura 4- E, F).
Figura 4 Fotomicrografia de fragmento de língua. Corte transversal de cães normais cães
normais (A, C, E) e cães Golden Retriever portador da Distrofia Muscular de Duchenne (GRMD)
(B, D, F). Coloração de H.E. (A, B) e Picrossírius (C,D); exposição de luz polarizada em (E, F);
Fibras colágenas (seta); 1. Miofibra. 2. Tecido adiposo; 3. Colágeno (vermelho). Barra 200 µm.

Fonte: TURQUETTI (2019)
As amostras do músculo diafragma foram avaliadas ao corte transversal onde foi
possível observar em sua morfologia os feixes musculares, o endomísio, perimísio e
epimísio em alguns cortes, dispostos de forma organizada, com a arquitetura celular
preservada, no músculo normal as fibras têm diâmetro regular, e acomodam-se umas às
outras adotando um contorno poligonal com ângulos arredondados. Os mionúcleos
estavam localizados na periferia da célula, preenchendo uma disposição subsarcolemal
observadas através da coloração de Hematoxilina e Eosina (Figura 5-A, B).
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Figura 5: Fotomicrografia de fragmento do músculo diafragma Corte transversal de cães
normais cães normais (A, C, E) e cães Golden Retriever portador da Distrofia Muscular de
Duchenne (GRMD) (B, D, F). Coloração de H.E. (A, B) e Picrossírius (C,D); exposição de luz
polarizada em (E, F); Fibras colágenas (seta); 1. Miofibra. 2. Tecido adiposo; 3. Colágeno
(vermelho). Barra 200 µm.

Fonte: TURQUETTI (2019)

Na avaliação do músculo gastrocnêmio, tecido conjuntivo obvervou-se uma
distribuição das fibras musculares de forma homogênea e organizada (Figura 7-A). As
fibras colágenas foram observadas de sob refringência no tecido, principalmente nas
fibras do perimísio (Figura 7- C).

Nos animais GRMD, foi identificado a presença de necrose com a visualização de
células atróficas e hipertróficas e fibrose na região de endomísio e perimísio (Figura 7B,D). A organização pelos feixes musculares agrupados de forma estruturada não foi
observada, os feixes demonstraram um afrouxamento do endomísio e desagrupamento
miofibrilar, com o espessamento do endomísio (Figura 7-B, D, F).
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Figura 6. Fotomicrografia de fragmento de músculo gastrocnêmio. Corte transversal de cães
normais cães normais (A, C, E) e cães Golden Retriever portador da Distrofia Muscular de
Duchenne (GRMD) (B, D, F). Coloração de H.E. (A, B) e Picrossírius (C, D); exposição de luz
polarizada em (E, F); Fibras colágenas (seta); 1. Miofibra. 2. Tecido adiposo; 3. Colágeno
(vermelho). Barra 200 µm.

Fonte: TURQUETTI (2019)

Na avaliação microscópica do coração, as fibras musculares cardíacas, não
demostraram alterações em sua arquitetura celular. Na análise histopatológica, estas
fibras apresentavam-se de conformação e arquitetura similar aos animais normais,
encontrando-se, fibras alongadas, distribuídas aleatoriamente no tecido, com áreas de
infiltração lipídica entre as fibras, sem presença de degeneração, necrose celular e/ou
tamanho irregular das células.
No entanto, as fibras cardíacas de animais GRMD, apresentaram maior presença
de colágeno entre as fibras musculares, com tecido adiposo distribuído aleatoriamente
no tecido, sem afetar a conformação do microfilamento no endomísio (Figura 8).
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Figura 7. Fotomicrografia de fragmento transversal de ventrículo esquerdo (miocárdio) de cães
normais (A, C, E) e cães Golden Retriever portador da Distrofia Muscular de Duchenne (GRMD)
(B, D, F). Coloração de H.E. (A, B) e Picrossírius; exposição de luz polarizada em (E,F); Fibras
colágenas (seta); 1. Miofibra. 2. Tecido adiposo; 3. Colágeno (vermelho). Barra 200 µm.

Fonte: TURQUETTI (2019)

6.3 ANÁLISE POR TÉCNICA DE MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA
(MEV)

Na microscopia eletrônica de varredura, o miocárdio de ambos os grupos (controle
e GRMD), apresentaram conformação e arquitetura homogênea, a qual se encontrava
delimitadas pelo endomísio, observado como uma discreta membrana de tecido
conjuntivo (Figura 9 A, B).
As fibras musculares no músculo diafragma do animal normal são observadas com
disposição longitudinal com organização dos feixes musculares e presença de colágeno
(Figura 9 C), enquanto que na morfologia do diafragma do animal GRMD, não é possível
identificar organização das estruturas e dos feixes musculares (Figura 9 D).
O tecido muscular esquelético do gastrocnêmio normal foi observado com a
disposição e organização das fibras musculares agrupadas, de tamanho homogêneo,
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em fascículos, envolvidas pelo endomísio e o seu envoltório é preenchido perimísio, ao
corte transversal (Figura 9 E).

Por outro lado o músculo gastrocnêmio do cão GRMD, apresentou-se com
diâmetro de suas fibras uma irregularidade, sendo elas atróficas e hipertróficas, em seu
endomísio foi observado um afrouxamento e distanciamento da fibra muscular,
sugerindo um processo de degeneração e necrose tecidual (Figura 9-F).

A língua do animal normal possui sua organização estrutural preservada, com a
disposição das fibras compostas pelos feixes musculares e demonstra o tamanho de sua
fibra regular (Figura 9-G). No animal GRMD, a língua apresentou alterações estruturais
em seu arcabouço e no diâmetro fibrilar, for visto também uma divisão do tecido
muscular, denominada como “splitting” ou subdivisão da fibra em duas ou mais através
de uma abertura longitudinal. Isto acontece, especialmente em fibras hipertróficas
(Figura 9-H).
Figura 8: Fotomicrografia por Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV). Músculo
gastrocnêmio, miocárdio, diafragma e língua em de cães normais (A,C,E, G) e de cães GRMD
(B,D, F,H). 1. feixes musculares; 2. Tecido conjuntivo fibroso; (*) splitting. Barra 10µm.

Fonte: TURQUETTI (2019)
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6.4 ANÁLISE POR IMUNOFLUORESCÊNCIA

Propusemos estudar quatro músculos caninos, o diafragma, o gastrocêmio, a
língua e o miocárdio, sendo que a região de ventrículo esquerdo que foi avaliada. Há
descrições já publicadas desses músculos, devido alterações importantes para distrofia
em animais GRMD, das quais estão correlacionadas com o sistema respiratório
(diafragma), locomotor (gastrocnêmio), digestório (língua) e cardiovascular (miocárdio).

Biópsias musculares ou necropsias de quatro animais saudáveis e quatro Cães
GRMD foram utilizadas para este estudo. Dos quatro cães do GRMD, um deles (macho
9 anos) demonstrou um grau de distrofia muscular severa, atráves da análise
microscópica e o restante foram levemente afetados, tendo medidas para esses
parâmetros que se aproximavam ou se igualavam aos cães controle, embora terem o
mesmo defeito genético GRMD.

Como anteriormente descrito, a expressão de marcadores de pericitos de algumas
células intersticiais corresponderam tanto NG2 como PDGFRβ (Figura-9 A, B).

No

entanto, observamos NG2 e PDGFRβ são células que pode representar subpopulações
únicas de pericitos no músculo. A marcação das células NG2 e PDGFRβ foram de difícil
marcação devido à coloração extensa em áreas específicas do músculo.

Houve alguma diferença na imunomarcação das fibras entre os diferentes
músculos controle e GRMD. As miofibras dos animais controle, positivamente coradas
mostraram um padrão de coloração da membrana, com algumas miofibras sem
coloração, enquanto os músculos GRMD pareciam ter níveis ainda mais baixosde
coloração do que os músculos (Figura 10 A, B).
Enquanto a marcação de NG2 e PDGFRβ músculos do cão GRMD gravemente
afetado parecia ser reduzida em relação à coloração dos músculos dos ligeiramente
afetados Cão GRMD, isso não foi encontrado para ser significativo quando se compara
todas as secções coradas de todos os animais GRMD (não mostrados).
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Figura 9. Fotomicrografias de imunofluorescência da língua. Subtipos de pericitos no
músculo da língua de cães normais e cães GRMD. (A) Controle: DAPI (azul), PDGFRβ (verde);
Distrófico PDGFRβ (vermelho); Merge (sobreposição). (B) DAPI (azul), Controle NG2 (verde).
Distrófico NG2 (vermelho); Merge (sobreposição). Barra= 10 e 20 μm.

A

B

Fonte: TURQUETTI (2019)
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Por contraste, imunomarcação de PDGFRβ do gastrocnêmio normal músculo
mostrou coloração mais intensa e uniforme de esquelético miofibras, bem como tecido
conjuntivo intramuscular (Figura 10-A), se comparada com o animal GRMD,
diferentemente da marcação com NG2 (Figura 10-B).
Figura 10. Fotomicrografia de imunofluorescência do músculo gastrocnêmio de cães
normais e cães (GRMD). (A) Controle: DAPI (azul), PDGFRβ (verde); Distrófico PDGFRβ
(verde); Merge (sobreposição). (B) DAPI (azul), Controle NG2 (vermelho). Distrófico NG2
(vermelho); Merge (sobreposição). Barra= 10 e 20 μm.

A

B

Fonte: TURQUETTI (2019)
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O coração de mamíferos adultos continha abundante em células localizadas no
interstício, incluindo fibroblastos, pericitos e macrófagos. Inicialmente, identificou-se na
ultra-estrutura celular, uma grande população de pericitos em mamíferos adultos
normais corações e sugeriu que essas células formam um envoltório incompleto ao
redor do endotélio microvascular.
Devido à falta de marcadores específicos para identificar pericitos, e para
diferenciá-los

de

outras

células

intersticiais,

estudou-se

sistematicamente

a

caracterização miocárdica populações de pericitos. Vários marcadores moleculares
foram utilizados para identificar pericitos cardíacos, incluindo o NG2 e o PDGFRβ. O
miocárdio GRMD, demonstrou uma marcação de menor quantidade em comparação
com animal controle (Figura 11).
Figura 12. Fotomicrografia de imunofluorescência dos subtipos de pericitos em miocárdio
de cães normais e cães GRMD. (A) Marcadores de pericitos DAPI (azul), controle NG2
(vermelho), Merge (Sobreposição). (B) Marcadores de pericitos DAPI (azul), distrófico NG2
(vermelho); Merge (Sobreposição). Barra= 20 μm.

Fonte: TURQUETTI (2019)

Informação sobre a especificidade e sensibilidade destes marcadores para
detecção de pericitos do miocárdio é limitado e às vezes conflitante. Em mamíferos
adultos expressão de miocárdio NG2 especificamente células, ambos os pericitos e
células musculares lisas vasculares (Figura 12).
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6.5 ANÁLISE ESTATÍSTICA

Foram utilizadas biópsias de cada músculo, os quais foram pesados (Tabela 3)
para estimar o seu volume, o qual devido à ausência do volume total de alguns órgãos
utilizou-se o volume da biópsia como volume total. O (Vt) foi considerado segundo o
método: Vt = Pt/g. (SCHERLE,W., 1970; WEIBEL, E.R., 1979 . AHERNE, W.A., DUNNIL,
M.S.,1982). Nesta equação Vt é considerado como o P, uma vez que a gravidade
especifica (g) da solução salina é aproximadamente 1,0048.

Tabela 3. Estatística Descritiva para variáveis (Vt) independentes sim variação
normal.

Mediana

Controle
DS

SE

Mediana

GRMD
DS

Fibrose 0.03872
F.
Muscular 0.0608

0.002391

0.001196

0.07252

0.002391

0.002391

0.001196

0.02751

0.006727

Fibrose 0.01927
F.
Muscular 0.8926

0.01796

0.008979

0.03268

0.006575

0.02745

0.013772

0.06684

0.006575

Fibrose 0.02513
Gastrocnêmio
F.
Muscular 0.07439

0.008595

0.004297

0.0673

0.01162

0.008595

0.004297

0.03222

0.01162

0.0001

0.0002

0.07564

0.00895

0.0012

0.000235

0.02477

0.08993

Língua

Miocárdio

Diafragma

Fibrose 0.02472
F.
Muscular 0.0748

SE
0.0011
96
0.0033
63
0.0032
87
0.0032
87
0.0058
12
0.0058
12
0.0044
75
0.0449
7

Posteriormente cada biopsia foi seccionada em fragmentos de tamanhos diferentes
e organizadas em ordem crescente, de acordo com o Princípio do “Smooth Fractionator”.
Os fragmentos foram amostrados seguindo o padrão de amostragem, sistemática,
uniforme e aleatória (SURS). Os fragmentos foram, então, separados em dois conjuntos,
um destinado à microscopia de luz e o outro destinado à microscopia eletrônica, para
avaliar a estimativa da fração de volume da fibra muscular como Vv [fibra muscular] e a
fibrose como Vv [fibrose].
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Para o cálculo de Vv se visualizaram seções transversais de amostra em sua
totalidade, em cortes fotografados usando uma lente objetiva de 10x. Uma grade de
pontos de teste foi aleatoriamente sobreposta em cada campo e número de pontos (P)
da estrutura (P [fibra muscular] e P[fibrose]) caindo em toda a seção serão contados
(GUNDERSEN, 2002; DAUNORAVICIUS et al., 2014). Sendo que:
∑
∑

Onde posteriormente o Vt [fibra muscular] e Vt [fibrose] equivalente ao volume da
biópsia
[

]

[

]

[

]

Figura 13. Gráficos correspondentes à comparação dos Vt [fibra muscular] e
Vt[fibrose] de cada musculo avaliado. Os gráficos ilustram duas comparações, 1. Grupo
controle e grupo afetado e 2. Vt [fibra muscular] e Vt[fibrose]. * (pV≤0.05); ns (pV>0.05).
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Estatisticamente, o miocárdio dos animais GRMD e controle não apresentaram
diferenças significativas (pV=0.3429), do qual considerando que a biópsia era 10% do
músculo em seu volume total, nas biópsias do miocárdio dos animais GRMD, 3,27% era
ocupado pela fibrose e 6,69% pelas fibras musculares. Considerando que o GRMD não
afeta significativamente o musculo estriado cardíaco.
Em contrapartida, os outros grupos musculares: língua, gastrocnêmio e o
diafragma demonstraram diferenças estatisticamente significativas (pV≤0.05). Nas
biópsias GRMD, a distribuição de proporções na língua era de 7,25% de fibroses e
2,75% de fibra muscular, no gastrocnêmio de 6,73% de fibrose e 3,22% de fibra
muscular e no diafragma de 7.56% de fibroses e 2,48% de fibra muscular. Consistindo
em que a língua é o musculo mais afetado pela doença.
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7. DISCUSSÃO

A Distrofia Muscular de Duchenne é uma doença neuromuscular que tem como
principal característica a ausência da proteína de membrana, a distrofina, onde
consequentemente o indivíduo afetado sobre alteração estrutural em sua fibra muscular,
promovendo assim uma instabilidade no sarcolema da fibra o incitando o processo de
degeneração celular e progressão da doença (MARKHAM ET AL., 2017).

Como na DMD não ocorre compensação muscular no momento em que a
regeneração deveria suprir a degeneração, a fibra se desgasta e ocorre uma perda
progressiva de fibras musculares funcionais. No presente estudo, foi possível observar,
principalmente, degeneração das fibras musculares, deposição de gordura e substituição
de tecido muscular por tecido fibroso; tais características ocorreram, provavelmente,
devido à falha no processo regenerativo, influenciado por fatores pró- inflamatórios
(SOUZA et al., 2017).

A deposição de tecido fibroso ocorre devido uma retração do tecido, pode ser
notado principalmente na região do endomísio. De acordo com MIYAZATO et al. (2017),
a presença de um processo inflamatório e a substituição de tecido muscular por tecido
conjuntivo fibroso é uma das principais características da doença, afetando o tecido
estriado. MARKHAM et al. (2017), revelaram que o músculo estriado é mais afetado do
que o cardíaco, concordando com os achados deste estudo.

Segundo Myazato et al. (2011), que relataram a DMD em humanos, a alteração
progressiva do ventrículo esquerdo na doença conduz ao movimento anormal da parede
ventricular. Os quadros de cardiomiopatias reduzem em torno de 20% a chances de
expectativa de vida (KIENY et al., 2013). Neste estudo, esta alteração não foi verificada
nos animais distróficos. Além disso, as características histológicas do tecido cardíaco
também não demonstravam alterações no tamanho da fibra muscular em comparação
com a musculatura estriada esquelética.

Quanto aos músculos gastrocnêmio e diafragma, KHARRAZ et al. (2014)
afirmaram que as principais alterações microscópicas de animais distróficos ocorrem na
variação do tamanho das fibras e no núcleo central, sugerindo diversos ciclos entre a
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regeneração e degeneração muscular. O diafragma sofre uma hipertrofia compensatória
ocasionada pela progressão da dificuldade respiratória, exigindo um maior esforço do
animal para respirar (OLIVEIRA et al., (2013) e, também, já foram registrados deposição
de colágeno e tecido adiposo neste músculo.

Gerger et al. (2010) e Oliveira et al. (2013) afirmaram que os animais jovens
apresentam uma dificuldade de deglutição devido ao aumento da musculatura da língua,
corroborado com a hipertrofia e macroglossia descrita neste estudo. Tal fator está
relacionado a uma diminuição do canal da epiglote ou ao megaesôfago, onde não há
contração voluntária da musculatura esofágica.

Em suma, a análise macroscópica dos músculos esqueléticos de cães distróficos
apresentou-se uma coloração pálida e o volume de massa muscular diminuída,
confirmando as alterações histopatológicas identificadas nas fibras musculares,
como necrose, variação de tamanho e presença de tecido conjuntivo fibroso, como,
também, observado por com Ambrosio, et al. (2009).

Na DMD, embora possa existir uma deficiência na expressão de distrofina em
todos os músculos estriados esqueléticos e cardíacos, vale ressaltar que o
comprometimento muscular não incide de maneira equivalente entre as musculaturas,
mas sim em desigualdade, onde uma musculatura poderá ser mais atingida comparada
com outra Isto sugere que existem outras vias além da ausência da distrofina, que
contribuem para a gênese da doença (DE MORAES et al., 2015).

O modelo GRMD foi escolhido para esta pesquisa por apresentarem características
fenotípicas superiores aos camundongos mdx, e além de ser um dos modelos mais
utilizados para o estudo da distrofia muscular de acordo com (KORNEGAY, 2017a).
Embora as mutações da distrofina representem a principal causa de DMD, os processos
secundários envolvendo a inflamação persistente, deterioração da regeneração
muscular são fatores prejudiciais para a doença (CORDOVA et al., 2018).

Quanto a morfologia das fibras musculares utilizando a coloração de HE,
percebemos nas três musculaturas estudadas, no diafragma, língua e gastrocnêmio,
uma diminuição do tecido adiposo, da quantidade de infiltrados inflamatórios, e a
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presença de miofibras mais regulares, além de uma maior quantidade de fibras em
regeneração. Analisando a sua ultraestrutura pela microscopia eletrônica de varredura
(MEV), o músculo esquelético GRMD possui uma maior deformidade em comparação ao
músculo cardíaco (YUGETA et al., 2006; BARBIN et al., 2016).

A regeneração muscular pela inibição da proliferação das células satélites,
impedindo a fusão dos miotúbulos e diferenciação dos miócitos (MENG; MUNTONI;
MORGAN, 2011). A substituição compensatória do músculo por tecido fibrótico e
adiposo ocorre secundário à falta da distrofina e é acompanhada de necrose (MOYLE;
TEDESCO; BENEDETTI, 2019)

A fibrose muscular é uma das principais características morfológicas encontradas
no músculo distrófico as quais dificultam e impedem que novas terapias tenham
sucesso, por exemplo a dificuldade para se estender e fortalecer um tecido fibrótico e
quanto ao nível de terapias celulares, deixando a musculatura ao dificultar a migração de
células indiferenciadas (CHANG; CHEVALIER; RUDNICKI, 2016).

A análise de fibrose do miocárdio dos animais GRMD e controle não demonstraram
alterações significativas, nas biópsias do miocárdio dos animais GRMD, 3,27% era
ocupado pela fibrose e 6,69% pelas fibras musculares. Isso sugeriu que os animais
GRMD não tiveram um comprometimento do musculo estriado cardíaco tão expressivo
compara co animal controle, diferente dos achados de (KANE et al., 2013)

Por outro lado, os outros grupos de músculos esqueléticos: língua, gastrocnêmio e
o diafragma demonstraram diferenças estatisticamente significativas (pV≤0.05). Nas
biópsias GRMD, a distribuição de proporções na língua era de 7,25% de fibroses e
2,75% de fibra muscular, no gastrocnêmio de 6,73% de fibroses e 3,22% de fibra
muscular e no diafragma de 7.56% de fibroses e 2,48% de fibra muscular. Isso aponta
como a língua como

o tipo muscular mais afetado pela doença (MARKHAM et al.,

2017).

Células musculares residentes, que incluem pericitos e células intersticiais,
desempenham um duplo papel na distrofia muscular. Eles podem sofrer miogênese para
promover a regeneração muscular ou se diferenciar em adipócitos e outras células para
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comprometer a regeneração, conforme identicado no estudo (MOYLE; TEDESCO;
BENEDETTI, 2019).

Ainda não é totalmente conhecido como ocorre a diferenciação e determinação de
destino das células PDGFRβ e seu mecanismo de regulação. No entanto, proteínas de
membrana como a laminina inibem a

sua proliferação e adipogênese, mas é

indispensável para sua miogênese conforme achados de (YAO et al., 2016). Contudo é
desconhecido se a distrofina pode contribuir com um papel importante para a regulação
dessa linhagem celular.

Embora experimentos de (CAMPS et al., 2019) com a ausência de pericitos no
miocárdio em animais adultos não foram realizados, várias linhas de evidência sugerem
que os pericitos podem suportar funções semelhantes no miocárdio. Foi observado que
nos animais controle a expressão dos marcadores demonstrou-se mais evidente do que
do animal GRMD.
Animais que não tiveram a expressão de PDGF-B ou PDGFRβ apresentam
diminuição de pericitos, associada a um distúrbio no desenvolvimento vascular e
formação de microaneurismas em muitos órgãos, incluindo o coração (GLADH et al.,
2016). Tais resultados demonstram que a identificação desse tipo celular no animal
GRMD, é de suma importância para evitar que a origem de alterações vasculares que
comprometam o funcionamento cardíaco.
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8. CONCLUSÃO

Concluiu-se que a musculatura estriada esquelética dos músculos diafragma,
gastrocnêmio e língua de cães afetados por DMD sofreram significativa variação na
morfologia, com deposição de fibras colágenas, focos de necrose, infiltrado inflamatório,
miofibras hipertróficas de tamanho desigual e processo de degeneração tecidual. A
musculatura cardíaca, apesar de apresentar deposição de tecido conjuntivo fibroso, foi o
órgão menos afetado morfologicamente em comparação com os demais músculos.
Os fatores que podem levar o animal ao óbito são a perda muscular progressiva
com o acompanhamento de fibrose, sendo que a fibrose possui diversos mecanismos
ainda desconhecidos e o papel dos pericitos no músculo GRMD ainda é um objeto de
estudo a ser discutido, porém sabe-se que no músculo sem distrofia, os pericitos podem
se diferenciar para a formação de novas células musculares. A identicação dos pericitos
no músculo de cães GRMD, pode ser um avanço significativo para um prognóstico
favorável da doença, trazendo um aporte para outras possíveis interações em relação a
células adjacentes no microambiente celular.
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