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RESUMO 

 
SANTOS, A. C. M. dos. Caracterização das células do epitélio coclear de fetos 
de cão. [Characterization of the cochlear epithelial cells dog fetuses]. 2015. 73 f. 
Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e 
Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. 
 
 
A maioria das perdas auditivas adquiridas ou congênitas decorre de dano ou perda 

das células ciliares da cóclea ou dos seus neurônios associados. A irreversibilidade 

da surdez em mamíferos ocorre devido à incapacidade de substituição das células 

perdidas, seja por divisão celular ou por regeneração de células endógenas no 

epitélio da orelha interna. Com isso o objetivo deste trabalho foi obtenção de 

linhagens de células progenitoras do epitélio coclear de fetos de cães com 40 dias 

de gestação, colaborando com futuras pesquisas relacionadas a trabalhos 

de tratamento para surdez neurossensorial. Foram utilizados oito fetos caninos com 

idade compreendidos a 40 dias de gestação, nos quais, foi realizada uma 

dissecação no crânio, expondo a cóclea para a retirada do epitélio coclear, visando 

sua analise morfológica, e obtenção de suas células. Para analise morfológica do 

tecido colear realizou-se as técnicas macroscópica, microscópica e de 

imunohistoquímica. As células obtidas da cóclea foram fotodocumentadas, e 

submetidas às analises de método colorimétrico MTT (3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-

2,5-Diphenyltetrazolium Bromide), análise do ciclo celular, análise da 

imunofenotipagem e da diferenciação celular. Em cultivo as células apresentaram 

formato fibroblastóide. Na caracterização imunofenotipica apresentaram marcação 

positiva para marcadores de células-tronco mesenquimais e de pluripotência e 

marcação negativa para células hematopoiéticas. Apresentaram ainda a capacidade 

de diferenciação para linhagens celulares osteogênicas, adipogênicas e 

condrogênicas.  Essas análises sugeriram resultados satisfatórios na obtenção, 

quantificação e caracterização dessas células, as quais foram adquiridas a partir de 

células do epitélio coclear de feto de cão, as quais poderão constituir fontes de 

células a serem utilizadas na terapia celular da espécie canina destinada ao 

tratamento de surdez causada por lesões ou danos do epitélio coclear.   

 

Palavras-chave: Cóclea. Células-tronco. Fetos de cão.  
  



 
 

ABSTRACT 

 

SANTOS, A. C. M. dos. Characterization of the cochlear epithelial cells dog 
fetuses. [Caracterização das células do epitélio coclear de fetos de cão]. 2015. 73 f. 
Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e 
Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. 
 
 

 

Most acquired or congenital hearing loss results from damage or loss of hair cells of 

the cochlea or their associated neurons. The irreversibility of deafness in mammals is 

due to the lost cells replacement inability, either by cell division or by regeneration of 

endogenous cells in the epithelium of the inner ear. Therefore, the objective of this 

work was to increase knowledge about getting progenitor cell lines of the cochlear 

epithelium from dogs’ fetuses with 40 days of gestation, collaborating with future 

research related to treatment work for sensorineural deafness. Eight canine fetuses 

were used aged as mentioned above, in which, a dissection was performed in the 

skull, exposing the cochlea to the withdrawal of the cochlear epithelium, for their 

morphological analysis and cells obtainment. For morphological analysis of the 

cochlear tissue was held the macroscopic techniques, microscopy and 

immunohistochemistry. The cochlea cells obtained were photo documented and 

analyzed for the colorimetric method MTT ( 3- ( 4,5- dimethylthiazol -2- yl ) -2,5 - 

Diphenyltetrazolium Bromide), cell cycle analysis, immunophenotyping analysis and 

cell differentiation. In culture, the cells showed fibroblast format. In immunophenotype 

characterization, they presented positive staining for mesenchymal stem cell markers 

and pluripotency and negative marking for hematopoietic cells. They also exhibit the 

differentiation capacity for cell osteogenic lineages, adipogenic and chondrogenic. 

These analyzes suggested satisfactory results in obtainment, quantification and 

characterization of these cells, which were acquired from the dog fetal cells’ cochlear 

epithelium, which may be cells of fonts to be used in cellular therapy of canine 

species for the treatment of deafness caused by injury or damage to the cochlear 

epithelium. 

Keywords: Cochlea. Stem cells. Dog fetuses. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A orelha, também conhecida como órgão vestibulococlear permite ao animal 

desenvolver o sentido da audição, bem como auxilia a espécie a manter o equilíbrio 

do corpo, permitindo a identificação e localização do som, mantendo também a 

posição da cabeça em relação à gravidade. Anatomicamente a orelha do cão pode 

ser dividida em três partes: orelha externa, média e interna (LODISH et al., 2005; 

DYCE; SACK; WENSING, 2010). 

A surdez é uma incapacidade parcial ou total de detecção ou percepção de ouvir, 

causada por diferentes fatores tais como, idade, ruídos intensos e repetitivos, 

doenças infecciosas, intoxicações e traumas físicos (HUTCHIN; CORTOPASSI, 

2000; WHITE et al., 2006). A surdez pode ser analisada em seus dois tipos: surdez 

condutiva localizada na orelha externa ou média, causada por lesões que afetam o 

mecanismo de transmissão dos estímulos sonoros ate a cóclea, e surdez 

neurossensorial, caracterizada pela ocorrência de anormalidades situadas entre os 

receptores da orelha interna (presença de lesões da cóclea, do nervo auditivo) e as 

regiões auditivas do cérebro (GUYTON; HALL, 2011). 

Dentre as doenças auditivas que acometem os cães, destacam-se as otites, as 

quais são clinicamente classificadas de acordo com a porção do conduto auditivo 

acometida, podendo ser caracterizada como otite externa, média ou interna 

(GOTTHELF, 2007). As espécies de animais domésticos também estão suscetíveis 

a diversas outras doenças, e, muitas dessas espécies (principalmente roedores) têm 

sido utilizados como modelos para entender o comprometimento da via auditiva. 

A maioria das perdas auditivas adquiridas ou congênitas decorre de dano ou 

perda das células ciliares da cóclea, ou dos seus neurônios associados. A 

irreversibilidade da surdez em mamíferos ocorre devido à incapacidade de 

substituição das células perdidas, seja por divisão celular ou por regeneração de 

células endógenas do epitélio da orelha interna (BARBOZA JR; OITICICA; 

BATISSOCO, 2008). Com isso novas pesquisas surgiram no campo da terapia 

celular visando à utilização de células-tronco como método inovador de tratamento 

para doenças que não respondem bem aos tratamentos convencionais (GAGE, 

2000; MIMEAULT; BATRA, 2006; TROUNSON, 2006). Diversos estudos surgiram 

então utilizando células isoladas a partir da orelha interna, com intuído de fazer com 
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que ocorresse regeneração coclear ( MALGRANGE et al., 2002; LOU; ZHANG; 

YUAN, 2007; CHAO et al., 2013; MIZUTARI et al., 2013). Com isso o objetivo deste 

trabalho foi estudar no cão este assunto, tentando ampliar o conhecimento sobre a 

obtenção de linhagens de células progenitoras derivadas do epitélio coclear de fetos 

de cães com 40 dias de gestação.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



15 
 

2 JUSTIFICATIVA E HIPÓTESE 

 
 
 
Atualmente muitas pesquisas são realizadas abordando a surdez. Trabalhos 

recentes têm avaliado a utilização de diferentes tipos de células para terapia desta 

afecção. Mais da metade das aproximadamente 400 doenças hereditárias caninas 

são equivalentes às doenças humanas, incluindo cardiopatias, distrofia muscular, 

câncer de próstata e surdez (TOBIAS et al., 2013). Desta forma, a surdez no cão 

pode servir como modelo para a surdez no humano, de modo que, a caracterização 

e a diferenciação de células progenitoras derivadas do epitélio coclear de fetos de 

cães poderá contribuir para estudos futuros de terapia celular na espécie e em 

outras espécies. Assim, levantamos a hipótese se seria possível obter células 

progenitoras derivadas do epitélio coclear em cães, com características 

mesenquimais, com alto potencial de diferenciação in vitro, capazes de expressar 

marcadores de células tronco, proliferação e pluripotência. 
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3  OBJETIVOS 

 

 

3.1 OBJETIVOS GERAIS 

 

 

Obter, caracterizar e diferenciar células progenitoras derivadas do epitélio coclear 

de fetos de cães com aproximadamente 40 dias de gestação.  

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 

1. Estabelecer culturas de células progenitoras derivadas do epitélio coclear de fetos 

de cães com aproximadamente 40 dias de gestação; 

2. Avaliar o potencial de expansão e viabilidade das células derivadas do epitélio 

coclear na espécie; 

3. Caracterizar o fenótipo das células progenitoras derivadas do epitélio coclear de 

fetos de cães mediante a técnica de citometria de fluxo e de imunocitoquímica; 

4. Avaliar o potencial de diferenciação dessas células em linhagens osteogênicas, 

adipogênicas e condrogênicas. 
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4 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

4.1 DESENVOLVIMENTO DA ORELHA E DA VIA AUDITIVA EM CÃES 

 

 

A orelha é um órgão complexo que está dividido em três partes, a orelha 

externa, média e interna, sendo que cada uma possui origem embrionária diferente 

(DYCE, 2010). As estruturas derivadas da orelha externa e média originam-se a 

partir do primeiro e segundo arcos faríngeos, bem como da primeira intervenção da 

fissura faríngea e da bolsa  faríngea na espécie. A orelha interna deriva-se de uma 

placa ectodérmica espessada localizada a nível do rombencéfalo (MCGREADY et 

al., 2009; HYTTEL; SINOWATZ; VEJLSTED, 2010). 

A orelha interna inicia sua formação antes das orelhas externa e média. A 

orelha interna tem como precurssores embrionários os placóides óticos, 

espessamentos bilaterais do ectoderma superficial adjacentes a porção média do 

mielencéfalo. Os placóides óticos invaginam-se para formar a fosseta ótica, o qual 

faz contato com o mielencéfalo. Posteriormente as bordas da fosseta optica se 

fecham separando a vesícula ótica do ectoderma superficial. A cavidade da vesícula 

optica é preenchida por um fluido chamado endolinfa. Algumas células que se 

desprendem da parede ventromedial do epitelio ótico, originam, posteriormente os 

glângios sensoriais do nervo vestibulocolclear, VIII par de nervos cranianos  

(HYTTEL; SINOWATZ;  VEJLSTED, 2010). 

Provenientes da vesicula ótica surge uma série de invaginações  das quais 

originam-se os ductos endolinfáticos, semicirculares e trocleares. A vesícula ótica 

logo começa a se alongar e diferencia-se em duas partes distintas: o utrículo dorsal 

e o sáculo ventral. Dois diverticulos planos e discóides crescem a partir da porção 

utricular da vesicula ótica. Um destes divertículos planos toma uma posição vertical, 

paralela ao plano mediano, enquanto o segundo plano é horizontal, dispondo-se em 

em um ângulo reto com o primeiro. A divisão do divertículo vertical dá origem à 

estruturas semicirculares anterior e posterior (ALMEIDA, 1999; HYTTEL; 

SINOWATZ; VEJLSTED, 2010). Posteriormente, as porções centrais desaparecem 

devido à apoptose, e, os dois tubos restantes são designados como ductos 

semicirculares laterais. As dilatações da porção final destes ductos são conhecidos 
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como ampolas, as quais recebem terminações nervosas que alcançam também o 

utrículo e o sáculo, formando as maculas (ALMEIDA, 1999; REECE, 2012). O ducto 

coclear durante seu alongamento enrola-se, dando origem a cóclea membranosa ao 

final da organogênese. A diferenciação da parede do ducto coclear forma o órgão de 

“Corti”. A cóclea faz uma comunicação com o sáculo, formando um ducto de união. 

Os ductos vestibuares e cocleares no estágio embrionário são envolvidos por células 

mesenquimas, das quais se origina a matriz cartilaginosa. Esta matriz cartilaginosa 

sofre apoptose, deixando um espaço entre o labirinto membranoso e a cartilagem, 

formando dois espaços perilinfáticos, os quais são posteriormente ocupados com 

fluido, a perilinfa. Estes espaços são denominados: rampa timpânica e rampa 

vestibular. Esta cápsula cartilaginosa posteriormente é substituida por formação 

óssea (ALMEIDA, 1999; HYTTEL; SINOWATZ;  VEJLSTED, 2012). 

A orelha média é formada a partir do desenvolvimento da 1ª bolsa faríngea 

que se estrutura na tuba auditiva (conduto faringotimpânico). O recesso da porção 

distal do conduto faringotimpânico se expande ao encontro da 1ª fenda ectodérmica, 

da qual originará a cavidade timpânica primitiva. A membrana timpânica, localizada 

dentro da cavidade timpânica, também é derivada desta 1ª  fenda.    Os primórdios 

do desenvolvimento dos ossículos da orelha média surgem a partir da primeira bolsa 

faríngea, localizada dorsalmente. Estes ossículos provém do mesenquima derivado 

da crista neural. Este conjunto de ossículos tem origem dupla, ou seja: o martelo e 

bigorna surgem a partir do mesênquima derivado da crista neural do primeiro arco 

faríngeo. O estapédio surge a partir do mesênquima derivado do segundo arco 

faríngeo. Estes ossículos são primariamente compostos de mesênquima 

condensado, depois tornam-se cartilaginosos e finalmente ossificados (ALMEIDA, 

1999; MCGEADY et al., 2006). 

A orelha externa deriva-se da prmeira fenda faríngea,  durante a 

organogênese o período fetal, sendo formada pela aurícula, pelo meato acústico 

externo e pelas camadas externas da membrana timpânica. No fundo do meato 

acústico, existem células epiteliais que proliferam e formam uma massa sólida, o 

tampão do meato. Contudo, ao final do desenvolvimento embrionário, um canal se 

desenvolve neste tampão, estendendo-se até a futura abertura do meato até o nível 

da membrana timpânica, para então formar o meato acústico externo (MCGREADY 

et al., 2009; HYTTEL; SINOWATZ; VEJLSTED, 2010). 
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4.2 ANATOMIA DA ORELHA 

 

  

A orelha também conhecida como órgão vestibulococlear, permite ao animal 

desenvolver o sentido da audição, bem como o equilíbrio do corpo, permitindo a 

identificação e localização do som, e mantendo a posição da cabeça em relação à 

gravidade. Anatomicamente a orelha do cão pode ser dividida em três partes: orelha 

externa, média e interna (MATOUSEK, 2004; DYCE; SACK; WENSING, 2010). 

Dentre as diversas raças de cães podemos ter variações anatômicas relativas ao 

tamanho ao formato dos componentes da orelha, isso pode ser resultado da 

reprodução seletiva (EVANS; SACK, 1973). 

 A orelha externa é composta de uma porção vertical e outra horizontal unidas 

em forma de “L”, constituindo um tubo cartilaginoso cônico, conduzindo ondas 

sonoras até a membrana timpânica. O conduto auditivo externo inicia sua porção 

horizontal proximalmente junto ao osso temporal, e termina distalmente sua porção 

vertical nos componentes cartilaginosos da base do pavilhão auricular (DYCE; 

SACK; WENSING, 2010). A membrana timpânica (tímpano) é uma porção 

membranosa fina e ligeiramente opaca que separa a orelha externa da orelha 

média. Está localizada dentro da cavidade timpânica onde encontram-se os três 

ossículos timpânicos (martelo, bigorna e estapédio) e a janela da cóclea 

(GOTTHELF, 2007). 

A orelha média consiste em um espaço da cavidade timpânica, a qual forma 

um pequeno recesso epitimpânico, constituída por uma bula ventral grande e uma 

bula timpânica. Na sua parede medial é encontrada uma caixa timpânica e o 

promontório, que abriga a cóclea. A janela coclear está localizada na parte 

caudolateral do promontório, coberto por uma fina membrana. A janela vestibular 

está localizada na superfície dorsolateral do promontório, coberto por um diafragma 

fino, sobre o qual a platina do estapédio é ligada (GETTY, 1986).  A tuba auditiva 

serve para equalizar a pressão estabelecida entre o interior da cavidade e o meio 

externo. A membrana timpânica  fecha a janela vestibular, mediante sua ligação 

mecânica formada pelos ossículos timpânicos, sendo eles o martelo, bigorna e 

estapédio. A amplificação das ondas sonoras  é  realizada pela força de alavanca 

dos ossículos da orelha e pela área de superfície da membrana timpânica, a qual 
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envia ondas sonoras para superfície menor da área da janela vestibular (REECE, 

2012). 

A orelha interna é responsável por receber os sinais auditivos e manter o 

equilíbrio, localizado no labirinto ósseo da parte petrosa do osso temporal 

(GUYTON; HALL, 2011). Existem funcionalmente três partes relacionadas à orelha 

interna. A primeira é definida como ductos semicirculares, contendo células ciliadas  

que detectam aceleração da endolinfa, provocada pela rotação do cabeça; segunda 

é o utrículo e sáculo, contendo células ciliadas da mácula a qual corresponde a uma 

aceleração linear da cabeça e da sua posição estática; a terceira parte é o ducto 

coclear, que é a porção auditiva do labirinto. Dentro do ducto coclear está presente o 

órgão de Corti, o qual é resposavel pela transmissão de estímulos auditivos ao 

cortex cerebral, sendo composto de células de suporte e células ciliadas 

(COLVILLE; BASSERT, 2010; DYCE; SACK; WENSING, 2010; GUYTON; HALL, 

2011).  

 Existem três ductos semicirculares orientados perpendicularmente uns aos 

outros, e a rotação da cabeça em torno de qualquer plano provoca a endolinfa a fluir 

para um ou mais ductos. Cada um dos ductos semicirculares se liga em cada uma 

das extremidades com o utrículo, que se conecta ao sáculo através da intervenção 

ducto e saco endolinfático, a qual comunica-se com o ducto coclear. Receptores 

estão presentes no utrículo e sáculo, que contêm células ciliadas. Os sáculos 

maculais estão posicionados na posição vertical, enquanto o utriculo mácula é 

orientado em uma direção horizontal (plano dorsal), responsáveis pela sensação 

estática da posição da cabeça e aceleração e desaceleração linear (FERNANDEZ; 

BERNARDINI, 2010). 

A extensão do labirinto coclear dentro da cóclea é conhecida como ducto 

coclear. A cóclea é composta por um labirinto ósseo, dentro do qual é encontrada 

uma estrutura celular que é o labirinto membranoso. O labirinto ósseo inclui a 

cápsula ótica, o limite ósseo externo da cóclea, e o modíolo, um tubo ósseo que 

forma o eixo central da cóclea (REECE, 2012) Em roedores e alguns mamíferos, 

como, por exemplo, os gatos e os cães, o ducto coclear é maior. Nos cães ele tem 

pelo menos três giros completos (FERNANDEZ; BERNARDINI, 2010). Determinadas 

regiões dentro do ducto coclear, passam por um alto grau de diferenciação, e 

formam a partir de células epiteliais, a região sensorial da cóclea, o órgão de Corti, 
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constituído pelas células ciliadas externas, células ciliadas internas e células de 

suporte, que repousam sobre a membrana basilar (REECE, 2012). 

As células ciliadas externas têm o formato cilíndrico, e os seus núcleos 

localizam-se na porção basal da célula. Elas apresentam diâmetro menor que as 

células ciliadas internas, e, em números ocorrem cerca de 4 vezes mais que as 

células ciliadas internas. As células ciliadas internas apresentam formato globoso 

com um núcleo disposto centralmente. Forma uma fileira única de células dispostas 

ao longo do epitélio espiral sensorial (KLEIN, 2010). 

As células de suporte estruturalmente são divididas em células com e sem 

filamentos. As células pilares internas, externas e células “Deiters” são 

estruturalmente semelhantes, apresentando microfilamentos e microtúbulos 

citoplasmáticos, formando uma rede de suporte firme no órgão de Corti. 

(ANGELBORG; ENGSTRÖM, 1972). 

A membrana basilar a estrutura sobre a qual o órgão de Corti repousa, é 

composta principalmente por uma matriz extracelular com fibras embebidas em uma 

substância homogênea (ANGELBORG; ENGSTRÖM, 1974). As células de “Deiters” 

estendem-se desde a membrana basilar até a lâmina reticular, estando em contato 

íntimo com as células ciliadas externas. A sua base está em contato com a 

membrana basilar e a sua porção média relaciona-se com as células ciliadas 

externas, onde há maior concentração de mitocôndrias e retículo endoplasmático 

sugerindo ser essa uma zona de transporte. As células de “Boettcher” são 

encontradas no giro coclear basal entre as células de “Claudius” e a membrana 

basilar, portanto as suas superfícies apicais nunca entram em contato com a 

endolinfa (SPICER; SCHULTE, 1993).  As células basais separam as células ciliadas 

internas das externas, formando uma base de suporte triangular para o epitélio 

sensorial além de um túnel preenchido por líquidos, o túnel de Corti, que dá 

passagem para filetes nervosos em direção às células ciliadas externas. As células 

pilares internas separam as células ciliadas internas do fluido do interior do túnel de 

Corti e ocorrem aproximadamente na proporção 1:1  (DUVALL; RHODES, 1967). 
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4.3 VIA AUDITIVA EM CÃES 

 

 

Os conhecimentos sobre a inervação da cóclea datam de estudos antigos, 

quando se descobriu que algumas fibras nervosas trafegavam da cóclea em direção 

ao sistema nervoso central. Estas fibras aferentes diferenciam-se de outras 

derivadas do sistema nervoso central em direção à periferia, as fibras eferentes. 

Após estudos iniciais, inúmeros outros achados foram relatados sobre os padrões de 

inervação e estruturas das sinapses nas células ciliadas (OLIVEIRA, 1993; 

FERNANDEZ; BERNARDINI, 2010). 

A inervação da orelha interna origina-se através do VIII par de nervos 

cranianos, nervo vestíbulo coclear também considerados como dois nervos 

separados: nervo coclear, que inerva o órgão de Corti, e o nervo vestibular, que 

inerva os órgãos de equilíbrio (CHRISMAN, 1985). 

O nervo vestíbulococlear, exclusivamente sensitivo é formado pelos nervos 

vestibular e coclear, que adentram a face ventro-lateral da ponte, pela sua margem 

caudal, lateralmente aos nervos, facial e intermédio. O mesmo ocupa o meato 

acústico interno na sua porção petrosa do osso temporal. O nervo vestibular tem 

suas células de origem no gânglio vestibular, o qual encontra-se situado no meato 

acústico interno, cujas fibras aferentes somáticas conduzem os impulsos 

relacionados ao equilíbrio. Já o nervo coclear tem suas células de origem no gânglio 

espiral, localizado na parte petrosa do osso temporal, cujas fibras aferentes 

somáticas conduzem os impulsos acústicos devido a estímulos do órgão de Corti por 

ondas sonoras (CHRISMAN, 1985; FERNANDEZ; BERNARDINI, 2010). 

A via auditiva esta relacionada aos receptores da audição, os quais se 

localizam no órgão de Corti, situado no ducto coclear da orelha interna. Esta via 

possui 4 neurônios, os quais desempenham funções distintas. Os neurônios I 

localizado no gânglio espiral da cóclea são bipolares, seus prolongamentos 

periféricos são pequenos e terminam em contato com os receptores no órgão de 

Corti. Os prolongamentos centrais constituem a porção coclear do nervo vestíbulo-

coclear e terminam na ponte, fazendo sinapse com os neurônios II (MACHADO, 

2010; PRADA, 2014).  

Os neurônios II estão situados nos núcleos cocleares dorsal e ventral. As 

fibras do neurônio I transmitem frequências altas dirigindo-se ao núcleo coclear 
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dorsal, enquanto as que veiculam em frequência baixas dirigem-se ao núcleo 

coclear ventral. Fibras emergentes dos núcleos cocleares cruzam o plano mediano 

com trajeto transversal na região caudal da ponte, constituindo o corpo trapezóide. 

Admite-se que do núcleo coclear ventral partem fibras que se dirigem aos núcleos 

dorsal e ventral do corpo trapezoide (núcleos Olivares) homo e contra lateral para aí 

estabelecerem relevos intermediários.  As fibras do corpo trapezoide, fletindo-se 

rostralmente, constituem o lemnisco lateral contralateral e se dirigem-se ao colículo 

caudal, onde estabelecem sinapses com o neurônio III. As fibras que não decussam 

também se projetam em direção ao colículo caudal por intermédio do lemnisco 

lateral ipsilateral. Portanto, o estimulo proveniente de cada orelha é projetado em 

ambos os antímeros dos níveis neuronais superiores, o que é de grande importância 

para a localização espacial de procedência do som (CHRISMAN, 1985; PRADA, 

2014). 

Os Neurônios III localizados no colículo caudal e seus axônios junto com 

fibras do lemnisco medial, constituem o braço do colículo caudal, por intermédio do 

qual alcançam o núcleo geniculado medial, no corpo geniculado medial (no tálamo), 

onde efetuam sinapses com neurônio IV. Os colículos estão implicados no 

mecanismo reflexo de resposta a estímulos auditivos. Assim, deles partem fibras que 

estabelecem sinapse com neurônios motores do teto mesencefálico, cujos axônios 

cruzam o plano mediano e se dirigem caudalmente formando o trato tetoespinal, que 

se incorpora no fascículo longitudinal medial do funículo ventral da medula espinhal. 

Essa via permite ao animal girar reflexamente a cabeça ao ouvir um som. No tronco 

encefálico, parte das fibras do trato tetoespinhal abandona o fascículo longitudinal 

medial para dirigir-se a núcleos de nervos cranianos motores somáticos e viscerais, 

permitindo igualmente respostas reflexas á audição de sons. Também dos colículos 

caudais partem projeções para a formação reticular constituindo-se a partir daí, uma 

via auditiva extralemniscal. Os Neurônios IV estão localizados no corpo geniculado 

medial, cujos axônios formam a radiação auditiva, que passando pela cápsula 

interna chega à área auditiva do córtex, localizada no lobo temporal (MACHADO, 

2010; PRADA, 2014). 
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Figura 1 - Desenho esquemático representando a via auditiva nos cães 

 

Fonte: (FERNÁNDEZ; BERNARDINI, 2010 adaptação de SANTOS, A. C. M., 2015) 
Legenda: 1 Nervo coclear, 2 Núcleos cocleares dorsal e ventral, 5 Núcleo Colículo caudal, 6 Núcleo 

genículado medial e 7 Radiação acústica.  

 

 

 

4.4 DISTÚRBIOS AUDITIVOS EM CÃES 

 

 

Podemos definir surdez como uma incapacidade parcial ou total de detecção 

ou percepção de ouvir, causada por diferentes fatores como, idade, ruídos, doenças, 

intoxicações e traumas físicos (HUTCHIN; CORTOPASSI, 2000; WHITE et al., 

2006). 

A surdez pode ser classificada em dois tipos: surdez condutiva localizada na 

orelha externa ou média causada por lesões do mecanismo para transmissão dos 

estímulos sonoros ate a cóclea, e surdez neurossensorial caracterizada por 

ocorrência de anormalidades situadas entre os receptores da orelha interna, 

presença de lesões da cóclea, nervo auditivo e nas regiões auditivas do cérebro 

(GUYTON; HALL, 2011). As principais causas de surdez neurossensorial incluem: 

surdez hereditária, lesão neuronal por substancias toxicas e surdez senil 

(LUTTGEN, 1994). 
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Dentre as doençãs auditivas que acometem os cães, temos as otites que são 

clinicamente classificadas de acordo com a porção acometida do conduto auditivo 

podendo ser otite externa, média ou interna. Quanto ao envolvimento pode ser 

unilateral ou bilateral (GOTTHELF, 2007). 

Dentre fatores que relacionam-se às afecções que acometem o canal auditivo 

dos cães, destacam-se as características anatômicas do canal auditivo, a 

maceração do epitélio de recobrimento do canal auditivo por trauma, as variações 

climáticas, os pólipos; as neoplasias e os fatores perpetuantes, onde incluem-se as 

infecções bacterianas ou fúngicas, e as complicações decorrentes das otites 

crônicas (MÜLLER; HEUSINGER, 1994).  

A otite externa é a inflamação parcial ou total do conduto auditivo externo 

(orelha externa) (SCHMIDLIN et al., 2010). Nos cães, esta otopatia é caracterizada 

por uma secreção auricular, e apresenta lesões que são capazes de envolver o 

pavilhão auricular e a pele ao redor da orelha com escoriações. Devido à secreção, 

pode levar a um quadro de dermatite piotraumática ou otohematoma (JERO et al., 

2001; MATOUSEK, 2004). 

A otite média é definida como doença inflamatória presente na cavidade da 

orelha média, podendo ou não ser infecciosa. Essa inflamação pode ocorrer devido 

à ruptura da membrana timpânica. Ocorre em alguns casos após cicatrização desta 

membrana, pois os animais podem ter sofrido ruptura da membrana timpânica que 

cicatrizou, deixando bactérias e leveduras presas na bula timpânica. Por isso, 

mesmo com a membrana intacta não se pode descartar otite média (JACOBSON, 

2002; GOTTHELF, 2007). Foram criados modelos experimentais de infecção da 

orelha média, permitindo o estudo eletrofisiológico e anatomopatológico da cóclea. 

Esses autores afirmaram que perdas auditivas neurossensoriais, permanentes ou 

não, poderiam ser o resultado de um processo inflamatório da orelha média. Eles 

observaram lesão nas células ciliadas externas na base da cóclea em casos de otite 

média, bem como evidências de uma permeabilidade da membrana da janela 

redonda para substâncias tóxicas da orelha média. A otite interna é relativamente 

comum no cão e provem do resultado da extensão da infecção da orelha média. 

Pode ser observada perda da função dos órgãos da orelha interna, cóclea ou 

aparelho vestibular (JACOBSON, 2002; GOTTHELF, 2007). As otites média e 

interna aparecem em menor frequência, mas também assumem importância clínica, 
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sobretudo devido à dificuldade no diagnóstico, e à relutância na reversão do quadro 

clínico (WHITE et al., 2006). 

A maioria das perdas auditivas adquiridas ou congênitas decorre de dano ou 

perda das células ciliares da cóclea ou dos seus neurônios associados. A 

irreversibilidade da surdez em mamíferos ocorre devido à incapacidade de 

substituição das células perdidas, seja por divisão celular ou por regeneração de 

células endógenas no epitélio da orelha interna (BARBOZA JR; OITICICA; 

BATISSOCO, 2008). Clinicamente, a função das células ciliadas que foram perdidas 

pode ser parcialmente restaurada por estimulo elétrico do nervo auditivo, sendo 

possível com o uso de implantes cocleares (TATEYA et al., 2003). 

O implante coclear é um dispositivo eletrônico com uma tecnologia 

sofisticada, capaz de substituir o órgão sensorial da audição, proporcionando aos 

seus usuários a sensação auditiva. Geralmente usado em portadores de surdez 

neurossensorial de graus severo e profundo (BENTO et al., 2004; CAROLINA; 

SILVA; ARAÚJO, 2007). Sua função é converter a energia sonora em baixos de 

níveis de corrente elétrica para estimular o nervo auditivo, ultrapassando as células 

ciliadas lesionadas na orelha interna. Com isso o implante coclear se tornou cada 

fez mais um tratamento eficaz para pessoas com deficiências auditivas, ainda nesse 

mérito surgiram diversos estudos para entender as melhorias e habilidades auditivas 

do implante coclear (NOBLE et al., 2008). No entanto apesar do avanço da 

biotecnologia relacionada a esses transplantes em humanos, o uso da terapia 

celular em animais surgiu como uma possibilidade para o tratamento desta doenças 

uma vez que não há condições de realizar esta técnica em animais, principalmente 

em cães onde essa doença é tão frequente quanto em humanos.  

Os cães são ótimos modelos animais experimentais para o tratamento de 

doenças que se assemelham a espécie humana. O modelo animal é potencialmente 

usado em todos os campos das pesquisas biológicas atualmente, sendo 

fundamental nos avanços científicos. O uso de animais de experimentação tornou-se 

obrigatório antes da realização dos mesmos, em seres humanos, a relação entre a 

espécie humana e animais de outras espécies ganhou contornos mais definidos, 

(VIEIRA; HOSSNE, 1998).   

Existem diversas razões para utilizar o cão em estudos de doenças humanas. 

Mais da metade das aproximadamente 400 doenças hereditárias caninas são 

equivalentes às doenças humanas, incluindo cardiopatias (GOMATHI DEVI et al., 
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2009), distrofia muscular (AMBROSIO et al., 2007), câncer de próstata (TOLEDO et 

al., 2010) e otites e surdez (CUNHA et al., 2003). 

Assim como em primatas não-humanos, os cães são um modelo muito 

valioso em estudos na medicina humana. Por apresentar um longo período de vida, 

estes animais permitem o estudo, a longo prazo tal como a terapia gênica (HORN et 

al., 2004).  

 

 

4.5 CÉLULAS-TRONCO 

 

 

As células-tronco podem ser definidas pela sua capacidade de auto-

renovação, ou seja, são capazes de se multiplicar, mantendo seu estado 

indiferenciado, proporcionando uma reposição ativa de sua população de maneira 

constante nos tecidos e também possui capacidade de se diferenciar em diversos 

tipos celulares (GAGE, 2000; MIMEAULT; BATRA, 2006; TROUNSON, 2006). 

 As células-tronco podem ser classificados de acordo com o período que foram 

isoladas, podendo ser incluídas em três categorias: embrionária, fetal e adulta.  

Quanto ao seu potencial de diferenciação podem ser: totipotentes, pluripotentes e 

multipotentes (GAGE, 2000). As totipotentes possuem capacidade de gerar todos os 

tipos celulares incluindo os anexos extra-embrionarios; as pluripotentes possuem 

capacidade de se diferenciar nas três camadas germinativas, contudo não são 

capazes de diferenciar nos anexos extra-embrionarios, e as multipotentes, tem a 

capacidade de originar apenas um sub-grupo de  linhagens celulares, tendo uma 

capacidade limitada de diferenciação (PERA; REUBINOFF; TROUNSON, 2000; 

SCHWINDT; BARNABÉ; MELLO, 2005). 

 Inicialmente as células tronco mesenquimais (CTM), foram isoladas da 

medula óssea de guinea-pig por Friedenstein et al. (1970). No entanto Dominici et al. 

(2006) definiu três critérios para poder classificar células-tronco mesenquimais, 

sendo:  aderência ao plástico, capacidade de expressar marcadores tais como, 

CD105, CD73 e CD90 e não expressar CD45, CD34, CD14 ou CD11b, CD79α ou 

HLA de classe II, e capacidade de se diferenciar in vitro em osteoblastos, 

condrocitos e adipocitos. 
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Nos últimos anos, a terapia celular dominou a mídia e as esperanças dos 

pacientes portadores de doenças incuráveis sem perspectivas de tratamento eficaz 

pelos meios convencionais atualmente estabelecidos. Desta forma, acredita-se que 

células-tronco presentes nos diferentes tecidos tenham papel regenerativo quando 

estes sofrem uma lesão ou injúria (WENCESLAU, 2009).  

 Células isoladas da orelha interna foram estudadas em aves onde foi possível 

observar a recuperação estrutural e funcional da audição após trauma acústico ou 

medicamentoso em aves (CORWIN; COTANCHE, 1988).  Após a morte das células 

ciliadas, as células de suporte não sensoriais recebem sinais moleculares ou 

genéticos, desencadeado proliferação e transdiferenciação em células ciliadas 

imaturas, ocorrendo a reinervação das células ciliadas (MATSUI; RYALS, 2005). No 

entanto em mamíferos essa reparação espontânea que ocorre nas aves não 

acontece, com isso diversos estudos surgiram nesse campo para tentar entender 

como ocorre este processo reparador. Mizutari et al. (2013). demonstrou em seus 

estudos que através da inibição da via de sinalização Notch novas células ciliadas 

podem ser induzidas resultando na recuperação parcial da audição. Wang et al. 

(2006) estudando cóclea de rato recém-nascido, demonstrou que essas células 

possuem capacidade de formar esferas com capacidade de proliferação em cultura, 

podendo expressar genes expressos em células ciliadas como Myosina VIIa e Espin. 

Esses dados, sugeriu que a formação dessas células em esferas, poderia gerar 

células ciliadas, as quais poderiam reconstruir as células ciliadas da cóclea 

danificada. 

Estudos realizados por Malgrange et al. (2002) demonstraram que as células 

derivadas do órgão de Corti de ratos recém nascidos quando cultivadas em placas 

não aderentes e induzido com  fator de crescimento epidérmico (EGF) e/ou fator de 

crescimento fibroblástico (FGF2) são capazes de formar esferas. Essas esferas 

demonstram propriedades de auto-renovação, proliferação e expressão de 

marcadores genéticos característicos do desenvolvimento embrionário da orelha 

interna e do sistema nervoso, e diferenciação em diferentes tipos celulares incluindo 

células ciliadas de suporte. Entretanto Lou et al. (2007) estudando a cóclea e o 

órgão de Corti  de ratos jovens que ainda encontravam-se imaturos ou seja, não 

tinham completado todo o processo de diferenciação, quando induzidos também 

com fatores de crescimento tornaram-se esferas. Tais esferas possuíam células-

tronco multipotentes com a capacidade de se diferenciar em todos os tipos de 
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células da orelha interna sugerindo assim, utilização destas células na regeneração 

das células lesionadas da orelha interna. 

 Li  et al. (2003) determinou que  o epitélio utricular de mamíferos adultos 

contém células que exibem os traços característicos de células-tronco. Estas células 

tronco da orelha interna têm a capacidade de auto-renovação, e formam esferas que 

expressam genes marcadores da orelha interna e do sistema nervoso como Pax-2, 

BMP4, BMP7, MyoVIIIa, Brn3.1, GAPDH e Nestin, podendo concluir que essas 

células troncos são capazes de se diferenciar em células semelhantes a células 

sensoriais. 

 As pesquisas envolvendo células-tronco estão cada vez mais em pauta, uma 

vez que elas podem contribuir para compreensão de diversas doenças existentes 

sem cura pelos métodos convencionais. Sendo assim esses estudos possibilitam o 

entendimento de vias de sinalização e aperfeiçoam técnicas  terapêuticas. Com isso 

o uso das células tronco pode ser visto atualmente como um modelo de pesquisa 

necessário para fornecer novos conhecimentos de biologia básica que visam uma 

melhora na qualidade de vida dos seres humanos e animais. 
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5 MATERIAL E METODO 

 

 

5.1 ANIMAIS UTILIZADOS 

 

Foram utilizados oito fetos de cães com aproximadamente 40 dias de 

gestação, provenientes de campanhas de castração realizadas no estado de São 

Paulo na cidade de São Paulo. As coletas foram realizadas de acordo com os 

princípios recomendados pela Comissão de Ética de Uso de Animais da Faculdade 

de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo (FMVZ-USP) (nº 

2947/3013). Durante as coletas os úteros foram retirados e levados para o 

laboratório de cultivo celular do setor de Anatomia dos Animais Domésticos e 

Silvestres da FMVZ-USP. Todos os procedimentos de coleta foram realizados dentro 

de fluxo laminar. 

 

 

5.2 ANÁLISE MICROSCÓPICA 

 

 

Para análise da idade estimada dos fetos, foi realizado o Crown-Rump dos 

mesmos. A mensuração dos animais estendeu-se da crista nucal até à última 

vértebra sacral (EVANS; SACK,1973). Para o processamento microscópico, o crânio 

do individuo foi aberto e o osso temporal foi dissecado expondo a cápsula da cóclea, 

sendo ambas as cócleas direita e esquerda dissecadas. Após, a coleta o material foi 

desidratado em uma série crescente de etanóis, de 70 a 100%, e diafanizado em 

xilol. Em seguida, o material foi incluído em paraplast (Paraplast Embedding Media- 

Paraplast Plus, Oxford Lab., USA). Os cortes de 5µm foram feitos em micrótomo 

automático LEICA RM 2125RT, e corados por hematoxilina-eosina (H.E). 
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5.3 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA 

 

 

Para a microscopia eletrônica de varredura, as amostras foram fixadas em 

solução de glutaraldeído 2,5%, e lavadas em tampão fosfato a 0,1 M pH 7,4, em 

seguida as amostras selecionadas foram fixadas em tetróxido de ósmio a 1%, 

seguido de desidratações a seco em ponto crítico (Balzers CPD 020). 

Posteriormente o material foi colocado em um suporte metálico para revestimento 

em ouro (“sputtering” Emitech K550). Para observar os resultados foi utilizado o 

microscópio eletrônico ME Leo 435 VP. 

 

 

5.4 IMUNOHISTOQUÍMICA 

 

 

Foram realizadas reações de imunohistoquímica em cortes de cóclea para Nestin 

(1:500, sc-33677, Santa Cruz Biotechnology, Inc, Europe), B-tubulina (1:700, sc-

4775, Santa Cruz Biotechnology, Inc, Europe), Sox-2 (1:100, sc-17320, Santa Cruz 

Biotechnology, Inc, Europe) e Myosina VIIa (1:50 ab3481 abcam Inc, Reino Unido). 

O controle negativo das reações imunohistoquimicas foi realizado utilizando o IgG 

(1:300, Goat anti-mouse IgG-AP 308F, Chemical International, Temecula, California, 

USA). Os cortes histológicos foram desparafinizados em xilol, e na segunda 

passagem de etanol 100% os cortes tiveram a peroxidase endógena bloqueada em 

3% H2O2 em etanol 100%, por 20 minutos. Estes cortes foram então hidratados em 

concentrações decrescentes de etanol, e em seguida foram tratados com tampão 

citrato 0,1M pH 6,0 e irradiados em microondas de uso caseiro, na potência máxima 

(700MHz), três vezes durante cinco minutos. Depois, os cortes foram equilibrados 

em tampão fosfato-salina (PBS) 0,1M pH 7,4 onde o bloqueio de proteínas 

inespecíficas foi realizado com o kit Dako ProteinBlock (X 0909, DakoCytomation, 

Carpinteria, CA, USA) por 20 minutos. As inclusões com anticorpos primários foram 

realizados em câmara úmida overnight à 4°C. Após esse período, os cortes foram 

lavados em PBS e incubados com o anticorpo secundário conjugado com 

peroxidase Kit Dako LSAB (K 0690, DakoCytomation, Carpinteria, CA, USA) por 30 

minutos, seguido de streptoavidina do mesmo Kit também por 30 minutos. A reação 
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foi visualizada pela adição do revelador DAB (Revelador Liquido DAB + 

SubstrateChromogen System, Dako Cytomation, Carpinteria, CA, USA) de 60 a 90 

segundos, seguido de contra-coloração com hematoxilina e montagem em Permount 

(DakoCytomation, Carpinteria, CA, USA). 

 

 

5.5 CULTIVO CELULAR DE EPITÉLIO COCLEAR 

 

 

5.5.1 Isolamento e cultivo das células da cóclea 

 

 

Dentro do fluxo laminar, os fetos de cães tiveram o crânio dissecado até a 

porção petrosa do osso temporal onde se localiza a cóclea, sendo realizada uma 

micro dissecação do ducto coclear para obtenção de células do epitélio. Os 

fragmentos foram lavados duas vezes em PBS contendo 10% de penicilina e 

estreptomicina (LGC Biotecnologia, Cat. BR30238-01, Cotia, São Paulo). Em 

seguida, com auxílio de bisturi foi realizada a dissociação mecânica do tecido, os 

explantes foram depositados em placas de Petri de 100mm (Corning, Cat.3296, NY, 

USA), emergidos em soro fetal bovino (LGC Biotecnologia, Cat. BR330110-01, 

Cotia, São Paulo) por 4 horas, mantidos em estufa a 37º C e 5% de CO2.  Após este 

período de quatro horas, era acrescentado 10 ml de meio de cultivo.  Foram 

testados três meios de cultivo: ALPHA-MEM (LGC Biotecnologia, Cat. BR3007-05, 

Cotia, São Paulo), DMEM-High Glucose (LGC Biotecnologia, Cat. BR30003-05, 

Cotia, São Paulo) e DMEM-F12 (LGC Biotecnologia, Cat. BR30004-05, Cotia, São 

Paulo), suplementados com 10% de soro fetal bovino, 1% de penicillina e 

streptomicina,1% e aminoácidos não essenciais (LGC Biotecnologia, Cat. BR30238-

01, Cotia, São Paulo). Após 24 horas de cultivo já se observava as primeiras células 

aderentes. Em média a cada cinco dias era possível obter uma confluência de 80% 

onde as células eram tripsinisadas. Para tanto, as células eram lavadas com PBS e 

acrescentado tripsina 0,25% (LGC Biotecnologia, Cat. BR30042-01, Cotia, São 

Paulo) e mantidas por cinco minutos na estufa a 37ºC. Ao final, para neutralizar a 

tripsina colocava-se a mesma quantidade de meio de cultura e centrifugava por 
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cinco minutos a 1200 rpm, para então expandir as células. Todos os experimentos 

foram realizados na passagem 4.  

 

 

5.5.2 Analise morfológica 

 

 

Para a analise morfológica das células derivadas do epitélio coclear, as amostras 

foram avaliadas a cada 3 dias através de um microscópio invertido (NIKON 

ECLIPSE TS-100). As células foram avaliadas periodicamente até serem 

congeladas, desta maneira foi possível observar e descrever as variações 

morfológicas durante seu crescimento. 

 

 

5.5.3 Teste de viabilidade celular de criopreservação celular 

 

 

Alíquotas de 1x106 células derivadas de epitélio coclear foram  congeladas para 

realização de experimentos futuros. As células foram tripsinizadas como já descrito 

anteriormente e aproximadamente um milhão de células foram ressuspendidas em 

1,5 ml de meio de congelamento contendo 90% de soro fetal bovino e 10% de 

DMSO (LGC Biotecnologia, Cat.13-0091.01, Cotia, São Paulo) igualmente 

distribuídas em criotubos (Corning, Cat.430055, NY,USA). Seguido este 

procedimento, os criotubos foram transferidos para o aparelho Mister Froozen e 

mantidas em freezer -80°C overnight. Depois de 24 horas, os criotubos foram 

acondicionados em nitrogênio líquido, onde permaneceram armazenados.   

Quando necessário, as células foram submetidas ao descongelamento rápido no 

banho-maria a 37ºC. Depois de descongelada, a suspensão celular contida nos 

criotubos foi transferida para tubos cônico de polipropileno de 15 ml (Corning, 

Cat.430055, NY,USA) contendo aproximadamente 5 ml de  meio de cultivo. Em 

seguida, as células foram centrifugadas a 1200 rpm por 5 minutos. Após 

centrifugação, o sobrenadante foi desprezado e as células foram ressuspendidas em 

meio de cultivo, transferidas para garrafas e mantidas em atmosfera úmida contendo 

5% de CO2 a 37°C para expansão celular. 
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5.5.4 Ensaio de avaliação do metabolismo celular pelo método colorimétrico-

MTT 

 

 

O ensaio colorimétrico de viabilidade celular MTT, descrito por Carmicheal et al. 

(1987), consiste na redução do MTT (3-[(4,5- dimethylthiazol-2-yl)- 2,5- 

diphenyltetrazolium bromide]), composto de coloração amarela, pela enzima 

desidrogenase mitocondrial (componente do complexo II do ciclo de Krebs), 

presente somente em células viáveis. O experimento foi realizado durante 7 dias, 

utilizando três meios de cultivo diferentes: DMEM-HIGH, ALPHA-MEN e DMEM-F12, 

sendo feitas as leituras no primeiro, quarto, sétimo e sétimo dia. Para tanto, 1 x 103 

células foram plaqueadas em placas de 96 wells em um volume de 210L/poço para 

cada dia de experimento. Em cada dia de experimento, o meio de cultura foi 

removido, e em seguido adicionado 100 µl de meio novo e mais 10 µl da solução A 

de MTT (Life Technologies, Cat. V-13154, Carlsbad, CA, USA) (1 mL de PBS diluído 

na solução A de MTT 5mg). Essa mistura foi incubada por 4 horas a 37ºC protegida 

da luz. Após esse período, acrescentou mais 100 µl da solução B (0,01M HCl diluído 

em 10 ml de agua destilada e acrescentados na solução B de MTT 1g), 

permanecendo por mais 4 horas a 37 ºC, protegido da luz. Em seguida, a leitura foi 

realizada em espectrofotômetro (MQuant– Bio Tek Instruments, VT, USA) no 

comprimento de onda de 545 nm. 

 

 

5.5.5 Análise das fases do ciclo celular 

 

 

As células foram retiradas do cultivo e centrifugadas por 5 min a 1500 rpm, 

após este período o sobrenadante foi descartado e as células ressuspendidas em 

tampão para citometria (FACS FLOW - BD). Do mesmo modo as células foram 

centrifugadas durante 3 min a 2000 rpm e o sobrenadante foi descartado. As células 

foram ressuspendidas com o máximo de cuidado em 1mL de etanol 70% RNAse, 

transferidas para microtubos e armazenadas à uma temperatura de -20oC. As 

células foram tratadas com 40 mg/ml (PI), 10mg/ml (RNase A), e as amostras 
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analisadas no citometro de fluxo FACS Arial Cell Sorter (Becton Dickinson, San 

Jose, Califronia, USA) e analisadas pelo software Modfit 2.9. 

 

 

5.5.6 Caracterização celular por imunocitoquímica 

 

 

Primeiramente, 1x104 células provenientes do cultivo celular de epitélio 

coclear foram plaqueadas em placas de cultivo de 24 wells, as quais continham 

lamínula de vidro. Quando as células atingiram confluência de 80% todo meio de 

cultivo foi retirado e as células foram lavadas com PBS por 2 vezes e acrescentado 

paraformoldeído 4% por 30 minutos. Posteriormente, as células foram lavadas em 

solução de TBS (Tampão Salino de Tris) por 2 vezes para a retirada de todo 

paraformoldeído. Em seguida, foi adicionado Triton a 0,1%, nos anticorpos nucleares 

como Nanog (n-17, sc30331,Santa Cruz Biotechnology, Inc, Europe) e OCT-4(sc-

4420,Santa Cruz Biotechnology, Inc, Europe) até cobrir toda a superfície da lamínula 

por 10 minutos, para promover a permeabilização da membrana celular. 

Posteriormente, as células foram novamente lavadas 2 vezes com solução de TBS. 

Para evitar reações inespecíficas, foi utilizado a solução de 5% de soro fetal bovino 

e 0,1 % de Triton diluídos em TBS durante 60 minutos em temperatura ambiente. 

Após este período, as células foram incubadas “overnight” a 4°C com anticorpos 

primários sendo eles anti-mouse: Vimentina (sc-73259, Santa Cruz Biotechnology, 

Inc, Europe), CD73 (sc-14684), (Santa Cruz Biotechnology, Inc, Europe),  OCT-4 

(sc-4420,Santa Cruz Biotechnology, Inc, Europe ), Nestina (sc-33677, Santa Cruz 

Biotechnology, Inc, Europe), STRO-1(sc-47733, Santa Cruz Biotechnology, Inc, 

Europe ), VEGF (ab1316, Diluição 1:100, Cambridge, UK) e ß-tubulina (sc-

47751,Santa Cruz Biotechnology, Inc, Europe) e CD117 (A4502, DakoCytomation, 

Carpinteria, CA, USA), Myosina VIIa (ab3481 abcam Inc, Reino Unido) Tra-1 (sc-

21705,Santa Cruz Biotechnology, Inc, Europe) diluídos em PBS na proporção de 

1:50. Passado este período, as células foram lavadas 3 vezes com TBS, e 

incubadas com anticorpo secundário (anti-IgG mouse-conjugado a FITC, anti-IgG 

goat-conjugado a FIT e anti-IgG rabbit-conjugado a FIT) na diluição de 1:500 por 30 

minutos em câmara escura. As células foram novamente lavadas com TBS por 3 

vezes e posteriormente montadas com solução de montagem Vectashield com DAPI 
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(ABCYS, Paris France).  As células foram observadas no microscópio de 

fluorescência LSM 510 (Carl Zeiss Microscopy, Jena, Germany) em objetivas de 20x 

e 40x.  

 

 

5.5.7 Caracterização celular por citometria de fluxo 

 

 

Para análise imunofenotípica foi utilizado o método de citometria de fluxo. As 

células foram tripsinizadas, centrifugadas e ressuspendidas em PBSA na 

concentração de 1 x 105 células/mL e incubadas com anticorpos primários (diluição 

de 1:100) por 30 minutos a 4ºC. Após este período as células foram incubadas com 

o anticorpo secundário (diluição 1:500) por 30 minutos a 4ºC. Após a incubação, as 

células foram lavadas e analisadas por citômetro de fluxo FACSCalibur (Becton 

Dickinson, San Jose, Califórnia, USA). O citômetro de fluxo foi calibrado utilizando 

células não marcadas e células marcadas apenas com o anticorpo secundário 

inespecífico. Para cada amostra, foram contados 10000 eventos. Os anticorpos 

primários utilizados foram: Nanog (n-17, sc30331), OCT-4 (sc-4420), Sox-2 (sc-

17320), TRA-1-60 (sc-21705), Vimentina (sc-73259), Citoqueratina 18 (RGE53, sc-

32329), ß-tubulina (sc-47751), Stro-1(sc-47733), CD73 (sc-14684), CD90, CD105 

(ab53321), CD 117(A4502, DakoCytomation, Carpinteria, CA, USA), CD34 

(BD555824, inc. E.U.A), VEGF (ab1316), Nestina (sc-33677) e Myosina VIIa 

(ab3481). 

 

 

5.6 DIFERENCIAÇÃO CELULAR 

 

 

5.6.1 Diferenciação Adipogênica e Osteogênica 

 

 

Para a diferenciação adipogênica e osteogênica foram plaqueadas 1x104 células 

para teste e 1x10³ células para controle sendo cultivadas em placas de 24 wells 

contendo lamínula de vidro. A diferenciação iniciou quando as células atingiram 
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confluência de 80%. Primeiramente, o meio de cultivo foi removido e adicionou-se 1 

ml de meio de indução (adipócitos ou osteócitos) para os testes e para os controles 

adicionou-se somente DMEM-HIGH, 15% SFB e 1% de penicilina/estreptomicina. As 

placas foram reincubadas em estufa úmida a 37ºC com 5% de CO
2 

e metade do 

meio foi trocado 2 vezes por semana. O meio utilizado para troca continha o dobro 

da concentração dos agentes indutores. As amostras foram cultivadas em estufa 

úmida a 37ºC com 5% de CO
2 

por aproximadamente 21 dias até a diferenciação 

celular, e monitoradas em microscópio de luz invertido (Nikon Eclipse TS-100). 

O meio utilizado para a indução da diferenciação osteogênica era composto por 

ALPHA-MEM suplementado com 7,5% de Soro Fetal Bovino comum, 100 μM de 

acido ascórbico (Invitrogen, Carlsbad, CA, USA), 100 mM de beta-glicerolfostato 

(Sigma, St. Louis, Mo. USA) e 0,1mM de dexametasona (Decadron injetável, 

Schering-Plough, SP, Brasil) em cada poço. As células diferenciadas em osteócitos 

e os seus controles foram fixados em paraformaldeído a 4% por 15 minutos à 

temperatura ambiente. Posteriormente foram coradas com a coloração de Von 

Kossa e Alizarina Red e a seguir, montadas em permout.  

A diferenciação adipogênica foi induzida adicionando ALPHA-MEM 

suplemetdo com 7,5% SBF, 10 μg/mL de insulina (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, 

EUA), 100 μM de indometacina (Sigma-Aldrich) e 1 mM de dexametasona em cada 

poço (Decadron injetável, Schering-Plough, SP, Brasil). As células diferenciadas em 

adipócitos e os seus controles foram fixados em solução de paraformaldeído a 4%, 

por 15 minutos, à temperatura ambiente, e após, lavados em água destilada e 

incubados em álcool 70% por 2 a 3 minutos e coradas com a coloração Oil Red. 

 

 

5.6.2 Diferenciação Condrogênica 

 

 

Para a diferenciação em condrócitos uma suspensão celular contendo 10
6 

células indiferenciadas, foi ressuspendida em 2 ml de meio indutor (StemPro® 

Chondrogenesis Differentiation Kit / GIBCO – Invitrogen cell culture) em um tubo 

cônico de polipropileno de 15 mL e então, centrifugada a 1200 rpm por 5 minutos. O 

botão celular obtido foi cultivado no próprio tubo, em estufa úmida, a 37ºC com 5% 
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de CO
2 

e a metade do meio de cultivo foi cuidadosamente removido e um 1 ml de 

meio novo de indução adicionado 2 vezes por semana. Após 21 dias, a amostra foi 

lavada com PBS e fixada em solução de paraformaldeído 4% por 2 horas. A seguir, 

a amostra foi desidratada em banhos sucessivos de álcool a 50, 70, 90%, seguidos 

de três banhos a 100% com duração de 10 minutos cada. Na sequência, receberam 

dois banhos de xilol com duração de 2 minutos, respectivamente, e então, foi 

colocada em banho com paraplast liquido a 60ºC, em estufa seca, por 30 minutos e 

incluída em paraplast. Foram realizados cortes de 4 μm os quais foram colocados 

sobre lâminas de vidro. Na sequência, foram coradas com: Hematoxilina-Heosina, 

Tricromo de Masson e Picrosírius. (JUNQUEIRA et al.,1979; TOLOSA et al., 2003). 
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6 RESULTADOS 

 

 

6.1 ANÁLISE MORFOLÓGICA DA CÓCLEA 

 

 

As análises macroscópicas realizadas em fetos de cães com aproximadaente 40 

dias gestacionais, mostraram que a cóclea encontrava-se localizada dentro da 

porção petrosa do osso temporal, sendo que sua estrutura nesse período era 

totalmente identificada em formato de cartilagem, a qual posteriormente seria 

substituído por tecido ósseo. Internamente, foi possível observar o ducto coclear 

(Figuras 2A e 2B). Mediante análise de microscopia de varredura verificou-se a 

presença dos giros cocleares em formato de caracol e das células ciliadas externas 

(Figuras 2C e 2D análise microscópica observou-se as divisões da porção interna da 

cóclea, onde foram identificados os giros cocleares, divididos nas seguintes porções: 

escala vestibular, ducto coclear e escala timpânica. A escala vestibular era revestida 

por epitélio pavimentoso simples, e uma camada de tecido conjuntivo. O ducto 

colear apresentou formato triangular, sua base formava uma região com células 

diferenciadas denominadas estria vascular. Dentro do ducto coclear verificou-se a 

presença do órgão de “corti”, o qual repousava sobre a membrana basilar. O 

labirinto ósseo era a estrutura que formava a escala vestibular e a escala timpânica, 

sendo que no ápice da cóclea ambas se uniam formando a helicotrema (Figura 2E e 

2F). 
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Figura 2 - Analise morfológica da cóclea de fetos de cães com 40 dias gestacionais 

 

Fonte: (SANTOS, 2015) 
Legenda: Em [A] observamos imagem macroscópica da cóclea, notar: cápsula coclear (seta) e 

modíolo (MO). Em [B], [C] e [D]  microscopia eletrônica de varredura da cóclea. Observar 
em [B] osso temporal (Ot) envolvendo a cóclea (C), em [C] ápice da cóclea (pontilhado) e 
giros cocleares (seta) e em [D] células ciliadas externas (Ce) evidenciadas pela seta. Em 
[E] e [F] análise histológica da cóclea. [E] evidenciar o ápice da cóclea (A) e os giros 
cocleares (G) e nervo coclear representado pela seta; [F] escala timpânica (Et), ducto 
coclear (Dc) e escala vestibular (Ev). 
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6.2 IMUNOHISTOQUÍMICA DA CÓCLEA 

 

 

Nas análises de imunohistoquímica do tecido coclear utilizou-se os seguintes 

marcadores: Nestina, sendo um marcador de células neuronais; β-tubulina, 

marcador de citoesqueleto; Sox-2, marcador de células pluripotentes e Miosina VIIa 

marcador de células ciliadas. Notou-se marcação imunopositiva para Nestina, 

marcador citoplasmático para células-tronco neuroepiteliais durante o período de 

embriogênese no epitélio coclear (Figura 3 A). Na sequência, obteve-se também 

imunomarcação para o marcador β-tubulina também foi expresso no citoplasma de 

citoesqueleto de células neurais (Figura 3 B). Obteve-se expressão imunopositiva 

para o marcador nuclear Sox-2, sendo ele responsável pelo desenvolvimento do 

epitélio sensitivo e células suporte da orelha interna (Figura 3 C). Por fim verificou-se 

expressão positiva para o marcador citoplasmático Myosina VIIa, anticorpo 

especifico para células ciliadas (Figura 3 D). 
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Figura 3 – Análise de imunohistoquímica do tecido cóclear de fetos de cães com 40 dias gestacionais 

 

Fonte: (SANTOS, 2015) 
Legenda: Em [A] notar intensa marcação para Nestina, [B] expressão positiva para B-tubulina, [C] 

marcação imunopostiva para Sox-2 e [D] para Miosina VIIa. Em [E] controle negativo das 
analises de imunohistoquímica. Aumento de 40x. 
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6.3  ISOLAMENTO DAS CELUAS DERIVADAS DE FETOS DE CÃES E CULTIVO 

CELULAR 

 

 

O método de isolamento utilizado foi o de explante celular, mediante 

identificação do tecido da cóclea, e dissociado em pequenos fragmentos, os quais 

foram colocados em placas de cultivo. Foi adicionado soro fetal bovino para 

aderência do material na placa. Após 12 horas deste procedimento, adicionou-se o 

meio de cultura, complementado com suplementos necessários para o crescimento 

celular. 

Nas coletas primarias cultivou-se células derivadas da cóclea de fetos de cães 

em três meios diferentes sendo eles DMEM-HIGH GLUCOSE, ALPHA-MEM e 

DMEM-F12, verificando que o melhor crescimento para o meio DMEM-HIGH (Figura 

4A). Neste meio observou-se um melhor crescimento de células na placa, 

apresentando tais celulas morfologia característica de fibroblasto Em contrapartida 

os demais meios ALPHA-MEM e DMEM-F12, um crescimento celular reduzido, com 

uma morfologia disforme (Figura 4 B e 4 C). 

Após 24 horas da adição do meio de cultivo, verificou-se as primeiras células 

liberadas a partir dos fragmentos do explante coclear (Figura 4 D). No primeiro dia 

após a liberação das células do explante, estas atingiram confluência de 50% 

(Figura 4 E). A confluência de 80% das células foi observada a partir do segundo 

dia, e, portanto a partir deste período realizava-se a tripisinização (Figura 4 F). 

As células foram cultivadas até a passagem 4 (P4) para a realização dos 

experimentos, sendo o  meio de cultivo trocado a cada dois dias. 
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Figura 4 - Análise cultivo celular da cóclea de feto de cão com 40 dias gestacional 

 

 

Fonte: (SANTOS, 2015) 
 Legenda: Análise do cultivo celular primário utilizando diferentes meios DMEM-HIGH glicose, 

ALPHA-MEM, DMEM-F12, representados pelas figuras [A], [B] e [C] respectivamente. 
Notar em [A] confluência de células e formato fibroblastóide (seta), em [B] e [C] pouca 
confluência celular (halo) com células disformes (setas). Em [D] explante celular (Ex) 
liberando células (halo). [E] representação do cultivo primário com 50% de confluência 
celular. [F] observa-se 80% de confluência celular no cultivo primário. O meio de cultivo 
utilizado nos cultivos das figuras D, E e F foi o DMEM-HIGH Glicose. Aumento em A, B, D, 
E e F  de 4x e em C 10x. 
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6.4 MORFOLOGIA CELULAR 

 

 
As células derivadas do epitélio coclear de fetos de cães foram cultivadas até a 

passagem 4. Durante este período de cultivo as células eram fotografadas a cada 3 

dias para analise morfológica. Através das imagens documentadas e da analise por 

microscopia eletrônica de varredura, observou-se que as células apresentavam 

formato fibroblastóide com citoplasma alongado e núcleo centralizado característico 

desse tipo celular. Este formato fibroblastóide foi prevalente nas células desde a 

passagem 1 (Figura 5 A e 5 B) até a passagem 4 (Figura 5 C e 5 D), não 

apresentando mudanças em sua morfologia. 

 

 

Figura 5 - Análise morfológica das células da cóclea de feto de cão 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: (SANTOS, 2015) 

Legenda: Em [A] cultivo celular, evidenciando o formato fibroblastóide (seta), em [B] microscopia 
eletrônica de varredura das células, notar o citoplasma alongado com ramificações 
(seta branca) e núcleo centralizado (seta preta). Em [A] e [B] células na passagem 1. 
Em [C] cultivo celular apresentando células fibroblastóides (seta) e [D] microscopia 
eletrônica de varredura demonstrando morfologia celular com ramificações no 
citoplasma (seta branca) e núcleo centralizado (seta preta). Em [C] e [D] células na 
passagem 4. Notar que em ambas as passagens não houve diferenças morfológicas. 
Aumento em [A] e [C] 4x. 
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6.5 TESTE DE VIABILIDADE CELULAR DE CRIOPRESERVAÇÃO CELULAR 

 

 

Para averiguar a capacidade das células serem criopreservadas e continuarem 

tendo a mesma viabilidade de antes, realizou o teste de criopreservação. Para isso 

alíquotas de 1x106 de células foram congeladas.  

Posteriormente as mesmas foram descongeladas em banho maria a 37ºC. 

Durante a metodologia empregada esta solução de descongelamento foi transferida 

para um tubo falcon com 3 mL de meio de cultivo, sendo centrifugados a 1200rpm 

por 5minutos. Após a centrifugação, o sobrenadante foi desprezado e seu pellet foi 

ressuspendido em meio de cultivo e acondicionado em garrafas de cultura. 

Após o descongelamento as células apresentavam característica morfológica 

fibroblastoíde assim como antes do congelamento. Mantiveram também a mesma 

capacidade de crescimento, permanecendo uma confluência de 80% com dois dias 

de cultivo como observada anteriormente. As células foram congeladas na 

passagem 1 e somente descongeladas para realização dos experimentos (Figura 6 

A e 6 B). 

 

Figura 6 - Análise de viabilidade celular após descongelamento 

 

Fonte: (SANTOS, 2015) 
Legenda: [A] observa-se morfologia das células em cultivo primário antes de serem congeladas. [B] 

representação do cultivo celular após o descongelamento das células, onde sua 
morfologia esteve preservada mesmo depois do seu descongelamento. Aumento em [A]  
4x e [B] 10x. 
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6.6 ATIVIDADE METABÓLICA CELULAR, REALIZADA MEDIANTE A UTILIZAÇÃO 

DO MÉTODO COLORIMÉTRICO MTT 

 

 

A análise da atividade metabólica realizada pelo método colorimétrico MTT, 

evidencia se há atividade metabólica nas células, ou seja, se elas permanecem 

viáveis. No presente estudo essas analises foram realizadas durante sete dias, 

sendo feitas as leituras a cada três dias. Para este teste analisou-se a viabilidade 

celular nos seguintes meios: DMEM-HIGH glicose, ALPHA-MEM e DMEM-F12.  

O gráfico 1 demonstra a atividade metabólica das células cultivadas em meio 

DMEM-HIGH glicose. Observa-se neste gráfico que houve um crescimento 

progressivo durante todo o período analisado.  

No gráfico 2 observamos a atividade metabólica das células cultivadas em 

meio ALPHA-MEM, tendo um crescimento continuo até o quarto dia,  seguido de um 

crescimento não significativo até o sétimo dia. 

No gráfico 3, as células foram cultivadas em meio DMEM-F12, apresentando 

um crescimento similar as células cultivadas em ALPHA-MEM. As células 

mantiveram um crescimento linear ate o quarto dia seguido de uma redução no seu 

crescimento ate o final do experimento. 

 

 

Gráfico 1 - Ensaio de viabilidade de células progenitoras de cóclea de feto de cão com 40 dias 
gestacionais na passagem 4. Células cultivadas em meio DMEM-HIGH glicose e 
analisadas pelo método colorimétrico MTT. Amostras triplicadas analisadas durante 7 dias 
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Gráfico 2 - Ensaio de viabilidade de células progenitoras de cóclea de feto de cão com 40 dias 
gestacionais na passagem 4. Células cultivadas em meio ALPHA-MEM e analisadas pelo 
método colorimétrico MTT. Amostras triplicadas analisadas durante 7 dias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3 - Ensaio de viabilidade de células progenitoras de cóclea de feto de cão com 40 dias 
gestacionais na passagem 4. Células cultivadas em meio DMEM-F12 e analisadas pelo 
método colorimétrico MTT. Amostras triplicadas analisadas durante 7 dias 
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6.7 ANÁLISES DAS DIFERENTES FASES DO CICLO CELULAR 

 

 

As fases do ciclo celular de células derivadas da cóclea de feto de cão em P2, 

apresentaram os seguintes valores: 4,69% de debri celular, 78,42% fase G0G1, no 

qual as células encontram-se em período de interfase celular, 0,31% na fase S 

ocorre a duplicação do DNA, e 21,27% de G2M fase responsável pela divisão 

celular.  Em P3 foram obtidos os seguintes dados: 8,49% debri celular, 20,18 % 

G0G1, 16,79 S e 63,03 G2M. Na sequência foram analisados os dados em P4, 4.89 

% debri celular, 41.05 %  G0G1, 13.74 % S e 45.21 % G2M. Finalizando este 

experimento foram analisadas as células em P5: 14,44% debri celular, 65,77% 

G0G1, 26,14% S e 8,09% G2M.  Assim como representados pela figura 6. 

 

Figura 7- Análise das diferentes fases do ciclo celular 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: (SANTOS, 2015) 
Legenda: Análise das fases do ciclo celular em diferentes passagens provenientes da cóclea de feto 

de cão. Em A, B, C e D: análises realizadas nas seguintes passagens 2, 3, 4 e 5 
respectivamente. 
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6.8 CARACTERIZAÇÃO CELULAR POR IMUNOCITOQUÍMICA 

 

 

Realizou-se a técnica de imunocitoquímica para analisar diferentes 

marcadores celulares. Verificou-se a expressão positiva para marcadores de células 

mesenquimais, CD73 (Figura 8 A) e Stro-1 (Figura 8 B). Marcação imunopositiva 

para Vimentina (Figura 8 C), marcador de estrutura celular; β-tubuina (Figura 8 D), 

expresso em citoesqueleto de células neuronais; Miosina VIIa (Figura 8 E), de 

células ciiadas e Nestina (Figura 8 F) células precurssoras neuronais. 

  Constatou-se marcação positiva para os anticorpos: VEGF (Figura 9 A) de 

fator de crescimento endotélio vascular; CD117 (Figura 9 B) de células precurssoras 

hematopoiética e para marcadores de pluripotência como Oct-4 (Figura 9 C) e Tra-1 

(Figura 9 D). 

 As marcações observadas nas imagens foram realizadas em DAPI na 

coloração azul, representando o núcleo celular. E em verde em FITCH corando o 

citoplasma das células. 
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Figura 8 - Fotomicrografia de imunocitoquímica de células de cóclea 

 

Fonte: (SANTOS, 2015) 
Legenda: Expressão de marcadores nas células de cóclea de feto de cães com 40 dias gestacionais. 

Notar expressão imunopositividade para marcadores de células-tronco mesenquimais, 
para estrutura celular, células ciliadas e células precursoras neuronais. Em [A] Stro-1, [B] 
CD73, [C] B-tubulina, [D] Vimetina,, [E] Miosina VIIa, [F] Nestin. Em azul Dapi marcando o 
núcleo das células e em verde FITCH citoplasma celular. 
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Figura 9 - Fotomicrografia de imunocitoquímica de células de cóclea 

 

 

Fonte: (SANTOS, 2015) 
Legenda: Expressão de marcadores nas células de cóclea de feto de cães com 40 dias gestacionais. 

Notar expressão imunopositividade para marcadores de fator de crescimento endotéliore 
vascular, para células precursoras hematopoiética e para pluripotência.  Em [A] VEGF, [B] 
CD117, [C] Oct-4, [D] Tra-1. Em azul Dapi marcando o núcleo das células e em verde 
FITCH citoplasma celular. 

 

 

6.9 CARACTERIZAÇÃO CELULAR POR CITOMETRIA DE FLUXO 

 

 

 Para a análise de citometria de fluxo, células progenitoras de cóclea de fetos 

de cães foram analisados para os seguintes marcadores: Marcadores de 

citoesqueleto podendo observar marcação negativa para Vimentina (0%) e 

marcação positiva para Citoqueratina 18 (42,5%) e β-tubulina (29,5%). Marcadores 

mesenquimais apresentaram marcação considerável para Stro-1 (28,6%) e CD105 

(21,2%), no entanto apresentaram marcação insignificante para CD73 (3,64%) e 

CD90 (3,64%) (Figura 10). 
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Houve uma alta expressão para marcadores de fator de crescimento vascular 

VEGF (77,1%) e células precurssoras hematopoiéticas CD117 (31,4%). No entanto 

marcação negativa para células hematopoiéticas CD34 (0,027%) e CD45 (0,457%). 

Para o marcadores de células progenitoras neuronais Nestin (0,054%) obtivemos 

expressão negativa, já para células ciliadas Miosina VIIa (39,1%) observou-se 

expressão positiva (Figura 11). 

Quando testados os marcadores de pluripotência demonstraram expressão 

positiva para Tra-1 (14,7 %), alta marcação para Sox-2 (44,2%) e Oct-4 (38%) e 

expressão negativa para Nanog (0,073%) (Figura 12). 

 

 

Figura 10 – Histograma da imunofenotipagem das células da cóclea por citometria de fluxo 

 

Fonte: (SANTOS, 2015) 
Legenda: Obteve expressão positiva para marcadores de citoesqueleto (citoqueratina e β-tubulina), 

também observou-se expressão para marcadores de celular mesenquimais (STRO-1, CD-
73, CD-90 e CD-105) e ausência de marcação para vimetina. 

 

 

  



54 
 

Figura 11 - Histograma da imunofenotipagem das células da cóclea por citometria de fluxo 

 

Fonte: (SANTOS, 2015) 
Legenda: Observar níveis altos de expressão positiva para marcador de fator de crescimento vascular( VEGF), 

marcação positiva para células precursoras hematopoiéticas (CD-117), expressão positiva para 
marcador de células ciliadas (Miosina VIIa) e marcação quase nula de células hematopoiéticas (CD-
45 e CD-34) e células precursoras neurais (Nestina).  

 
 

Figura 12 - Histograma da imunofenotipagem das células da cóclea por citometria de fluxo 

 

Fonte: (SANTOS, 2015) 
Legenda:  observar marcação positiva para os seguintes marcadores de células pluripotentes (Tra-1, Sox-2 e 

Oct-4) e expressão negativa para Nanog. 
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6.10  DIFERENCIAÇÃO CELULAR 

 

 

Para a diferenciação celular, as células foram mantidas em cultivo durante 21  

dias, sobre meios de cultivos específicos para a indução da diferenciação 

osteogênica, adipogênica e condrogênica. Na diferenciação osteogênica observou-

se mudança na morfologia celular, uma vez que estas células antes da diferenciação 

apresentavam formato fibroblastóide, e, após a indução estas perderam suas 

ramificações, apresentando uma matriz extracelular com pontos de calcificação. Isso  

foi possível ser analisado pela coloração de Von Kossa (Figura 13 A e 13 B), 

diferindo das células controles, as quais mantiveram a mesma morfologia anterior ao 

experimento (Figura 13 C). 

 Na diferenciação adipogênica, observou-se mudança da morfologia celular, 

apresentando um formato mais alongado, ocorrendo uma movimentação do núcleo 

para periferia da célula, e em seu citoplasma foram formadas vesículas de gordura 

características de adipocitos. Sendo assim, foi possível verificar essas 

características mediante a utilização da coloração Oil Red (Figura 13 D e 13 E). 

Nota-se a diferencia nas células induzidas para as células controles, as quais 

mantiveram a mesma morfologia fibroblastóide (Figura 13 F). 

Para diferenciação condrogênica, as células foram mantidas em tubo falcon por 

21 dias em formato de pellet. Pode-se notar pela coloração de hematoxilina e eosina 

(Figura 14 A), picrosírios (Figura 14 B) e tricrômo de masson (Figura 14 C) a 

formação de condrocitos, verificando tabém suas lacunas condrocitarias, diferindo 

portanto das células controles (Figura 14 D). 
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Figura 13 - Diferenciação osteogênica e adipogênica 

 

 
 
 
 
Fonte: (SANTOS, 2015) 
Legenda: Em [A] e [B] diferenciação osteogênica, coradas com coloração de Von Kossa. Observar 

pontos de calcificação (seta) e matriz extracelular (Mc). Em [C] células controles da 
diferenciação adipogênica demonstrando morfologia fibroblastóide. Em [D] e [E] 
diferenciação adipogênica coradas com coloração Oil Red. Observar vesículas de gordura 
(setas) no citoplasma celular e núcleo das células deslocadas para periferia do citoplasma. 
Em [F] células controle da diferenciação adipogênica demonstrando formato fibroblastóide 
das células.  
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Figura 14 - Diferenciação condrogênica 

 

 
 
Fonte: (SANTOS, 2015) 
Legenda: Diferenciação condrogênica, coradas com hematoxilina-eosina [A], picrosírios [B] e tricômo 

de masson [C]. Observar células com formato arredondado semelhante a condrocitos, 
diferindo da morfologia das células controles [D]. 
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7 DISCUSSÃO 

 

 

O entendimento sobre a anatomia da orelha e seus constituintes é 

especialmente útil para o treinamento e experimentação em procedimentos tais 

como implantes cocleares, implantação de próteses auditivas, neurectomias 

translabirinticas, bem como em estudos sobre traumas acústicos, contribuindo deste 

modo par o desenvolvimento de novas pesquisas nesta área (SEIBEL; LAVINSKY; 

IRION, 2006). 

 Atualmente tem sido descritos trabalhos sobre a morfologia da cóclea em 

diferentes animais tais como a cobaia (ALBUQUERQUE et al., 2009), o rato (JERO 

et al., 2001), os primatas (Callithrix sp) (BORIN et al., 2008), o porquinho da Índia e 

os camundongos (COMPTON, 1973), buscando a sua aplicabilidade em pesquisas 

otológicas futuras. 

Neste trabalho observamos que a cóclea do cão diferente da humana 

apresenta 3 giros completos (FERNANDEZ; BERNARDINI, 2010). No homem ela 

demonstra entre 2,5 - 2,75 giros, primatas não humanos apresentam 2,5 giros, 

enquanto que camundongos possuem 1,5 giros e os porquinhos da Índia 

demonstram 4,5 giros (COMPTON, 1973; BORIN et al., 2008;). Por meio da 

microscopia de luz, notou-se que a cóclea de cão é dividida nas seguintes 

estruturas: escala vestibular, ducto coclear e escala timpânica, sendo as mesmas 

estruturas presentes em outras espécies tais como em humanos (COMPTON, 1973), 

ratos (ALBUQUERQUE et al., 2009) camundongos e porquinhos da Índia 

(COMPTON, 1973; BORIN et al., 2008). 

As células ciliadas externas, presentes no ducto coclear, tem sido alvo de 

pesquisas, as quais versam sobre sua capacidade de contração, sendo efetores 

cocleares ativos devido a sua eletromotilidade, ou seja, suas propriedades 

biomecânicas como, por exemplo, otoemissões acústicas (OLIVEIRA, 1993). 

A nestina utilizada como um marcador de células imaturas foi utilizada neste 

estudo, pois a presença dos progenitores neurais durante o desenvolvimento inicial 

(CHAO et al., 2013), sugeria que na presente investigação expressão de epítopos de 

nestina poderia ser expressa no epitélio sensorial e no órgão de Corti de feto canino 

aos 40 dias. Resultados semelhantes foram encontrados durante o período 

embrionário de camundongo (CHAO et al., 2013). Assim pode-se inferir que está 
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expressão está relacionada com a plasticidade das células epiteliais, ou seja, com 

sua capacidade de se proliferar e se diferenciar. 

As proteínas Sox compõem um grupo de fatores de transcrição que regulam 

diversos processos de desenvolvimento, sendo também um marcador de células-

tronco, expresso em células progenitoras neurais (DABDOUB et al., 2008).  Analise 

deste marcador no tecido coclear de fetos caninos demonstrou pouca marcação no 

tecido coclear, o que é justificado pelo fato deste marcador ser expresso em células 

progenitoras.  

Entretanto no órgão de “Corti” e gânglio espiral observou-se a expressão das 

proteína tubulina, principal componente dos microtúbulos, o qual está presente nas 

células ciliadas. A seu turno, estudos realizados em ratos (BANERJEE et al., 2008), 

também demonstram a expressão desta proteína na região sensorial da cóclea - 

órgão de “Corti” que é a estrutura auditiva formada basicamente por células de 

sustentação, e células receptoras ciliadas, as quais por sua vez, são responsáveis 

por otoemissões acústicas (OLIVEIRA; CANEDO; ROSSATO, 2002). 

Outro marcador expresso positivamente nas células ciliadas presentes no 

órgão de “Corti” de fetos de cães é a miosina VIIa, proteína essencialmente 

importante, uma vez, que reveste externamente os estereocílios, os quais 

movimentam-se de acordo com a vibração oriunda do ossículo estapédio da janela 

oval, movimentando assim o liquido que circunda as células ciliadas (PIATTO et al., 

2005). 

Estudos sobre caracterização das células do epitélio coclear contribuíram 

para o desenvolvimento de terapias inovadoras para reconstituir as células da 

cóclea, nos casos de perda auditiva neurosenssorial. Não há autorregeneração 

destas células em mamíferos, que são responsáveis por conduzir impulsos elétricos 

ao gânglio espiral da cóclea, e, este conduz esses impulsos ao corte auditivo 

(MATSUI 2005). Trabalhos realizados na reconstituição das células ciliadas de 

mamíferos conseguiram demonstrar a regeneração tanto do aparelho auditivo como 

do aparelho vestibular (CORWIN; COTANCHE, 1988; RYALS; RUBEL, 1988; 

LOMBARDI et al., 1993). 

De outra parte outras investigações demonstram que o transplante de células 

tronco para o tratamento da surdez neurossensitiva, revela um futuro promissor 

nesta área. Células tronco, embrionárias (CORRALES et al., 2006) e neurais 

(PARKER et al., 2007) tem sido aplicadas em experimentos para o tratamento da 
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surdez. Essa regeneração ocorre por um processo de transdiferenciação direta e 

mitótica, processo pelo qual a célula muda o destino, ou seja, células vizinhas às 

células ciliadas, que são células suporte, convertem-se em células ciliadas sendo 

induzidas mediante a inibição da via de sinalização  NOTCH dando origem as 

células ciliadas (DOETZLHOFER et al., 2004; YAMAMOTO et al., 2006). Artigos 

recentes demonstraram recuperação dessas células ciliadas cultivadas in vitro a 

partir de células derivadas da cóclea de feto de camundongo (DOETZLHOFER et 

al., 2004; WHITE et al., 2006; OSHIMA et al., 2007; SAVARY et al., 2007; SHI; 

KIRWAN; LIVESEY, 2012). Assim sendo, o material investigado nesta pesquisa 

poderá ser relevante para o tratamento da surdez em cães. 

As células do epitélio coclear de fetos de cães foram isoladas pelo método de 

explante, onde o tecido foi mecanicamente dissociado. Este resultado difere-se de 

outros trabalhos que utilizaram células provenientes de cóclea e de outras estruturas 

da orelha interna na qual utilizaram como método a digestão enzimática. Este 

método foi observado nos estudos em camundongos, ele consiste na utilização de 

tripsina como agente dissociador do material ( LI; LIU; HELLER, 2003; MARTINEZ-

MONEDERO; EDGE, 2007; DIENSTHUBER; OSHIMA; HELLER, 2009), ou na 

utilização de colagenase (DOETZLHOFER et al., 2004), e ou a associação entre 

ambas (tripsina mais colagenase) (WHITE et al., 2012). Sabe-se que a utilização de 

tripsina como método de digestão enzimática conduz a uma cultura de células 

epiteliais que quando digeridas com colegenase, formam cultura de células 

fibroblastóides (ALCANTARA, 2010; PAROLINI et al., 2014). Na sequência testou-se 

os meios de cultivos mais citados na literatura para cultivo de células de cães, sendo 

eles DMEM-HIGH glicose (VAGS et al., 2009), ALPHA-MEM (BERTOLO et al., 2015) 

e DMEM-F12 (VAGS et al., 2009). Com isso cultivou-se células de cultura primaria 

de cóclea com esses distintos meios, sendo possível observar que as células 

tiveram uma melhor aderência e crescimento além de uma morfologia mais 

semelhante a fibroblasto no meio DMEM-HIGH glicose, ao contrario das células 

cultivadas nos demais meios (ALPHA-MEM e DMEM-F12) que tiveram um 

crescimento retardado com baixa aderência celular e morfologia disforme. Esses 

resultados foram confirmados através do teste de atividade metabólica MTT, 

verificando maior atividade metabólica das células para o meio DMEM-HIGH glicose. 

No entanto os trabalhos já publicados em camundongos utilizando células da orelha 

interna diferem quanto à escolha do meio de cultura. Estes trabalhos utilizaram a 
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associação dos meios DMEM-HIGH glicose e DMEM-F12 (1:1) (LI; LIU; HELLER, 

2003; DOETZLHOFER et al., 2004; MARTINEZ-MONEDERO; EDGE, 2007; 

SAVARY et al., 2007;  YERUKHIMOVICH et al., 2007; DIENSTHUBER; OSHIMA; 

HELLER, 2009; WHITE et al., 2012; CHAO et al., 2013). Apesar de maior 

similaridade entre células de cóclea com as da orelha interna comparadas com os 

demais tipos celulares derivados de cão, nosso meio de escolha foi somente o 

DMEM-HIGH e não a associação com o DMEM-F12 como utilizados por esses 

autores, uma vez que como observado em cultivo e pelos gráficos de MTT o meio 

DMEM-F12 foi o que teve uma menor atividade no metabolismo celular das células 

de cóclea e por isso, optou-se pela utilização somente do DMEM-HIGH. 

Uma das características das células-tronco é apresentar morfologia 

fibroblastóide e possuir aderência ao plástico. Isso foi observado neste estudo assim 

como descrito pelos autores (WENCESLAU, 2009; CHAO et al., 2013; FAVARON et 

al., 2014). No entanto estudos realizados com orelha interna utilizaram fatores de 

indução, B27 e N2 (YERUKHIMOVICH et al., 2007) para induzir a formação de 

esferas em células da cóclea (YERUKHIMOVICH et al., 2007; DIENSTHUBER; 

OSHIMA; HELLER, 2009), utrículo (LI; LIU; HELLER, 2003). Estudos realizados 

pelos autores Chao et al. (2013) em células derivadas de modíolos cultivadas em 

condições aderentes, exibiram um aumento significativo da percentagem de células 

em relação a sua população quando comparada as células cultivadas em condições 

de cultura em suspensão convencionais.  

  Como já mencionado anteriormente verificou-se pelo MTT que as células 

cultivadas em DMEM-HIGH apresentaram uma atividade metabólica mais 

satisfatória, tendo um crescimento continuo até o final do sétimo dia de experimento, 

o que não foi observado nos demais meios. Esses resultados estão de acordo com 

os resultados apresentados por (FRANCIOLLI, 2012), a qual apresenta um 

crescimento contínuo.   

Analisando os dados do ciclo celular pode-se observar que as células 

estavam realizando seus processos vitais, interfase e divisão celular. O ciclo celular 

de uma célula eucariótica apresenta o período de interfase representado pelas fases 

G1, S e G2, representam um aumento nas estruturas celulares e duplicação do 

material genético, e pelo período de divisão celular, na qual é responsável pela 

divisão do material genético e da divisão celular propriamente dita (LODISH et al., 

2005). Este teste é importante para saber se as células estão realizando o processo 
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de divisão celular, uma vez que um organismo necessita deste processo para reparo 

tecidual, manutenção de células mortas e desenvolvimento embrionário  (LODISH et 

al., 2005). 

A caracterização imunofenotipica foi realizada pelas técnicas de, 

imunocitoquímica e citometria de fluxo. A técnica de imunocitoquímica é uma técnica 

qualitativa, onde é possível avaliar se há ou não expressão dos anticorpos (ABBAS; 

LICHTMAN; PILLAI, 2012). Nesta técnica notou-se marcação imunopositiva para 

todos os anticopos testados. Marcadores de células mesenquimais (Stro-1 e CD73), 

o marcador Stro-1 tem a capacidade de renovação e de diferenciação em varias 

linhagens de tecidos mesenquimais como adipocitos, condrócitos e osteoblastos. 

Este é um marcador que não é só exclusivo de células mesenquimais e sua 

expressão é gradativamente perdida durante a expansão em cultura, sendo mais 

identificado nas passagens iniciais (KOLF; CHO; TUAN, 2007). O CD73 (ecto-5’-

nucleotidase) e um dos anticorpos mais utilizados para caracterização de células-

tronco mesenquimais (WENCESLAU, 2009). Achados estes semelhantes foram 

encontrados pelos autores (WENCESLAU, 2009; ALCANTARA, 2010) em células 

caninas.  

Quanto aos marcadores de citoesqueleto (β-tubulina e Vimentina), o β-

tubulina é um marcador de proteínas estruturais de microtúbulos. Segundo 

Banergee et al. (2008) em seu estudo em  roedores, ouve a expressão deste 

marcador nas células cocleares.  

Por sua vez, a vimentina é um marcador de desenvolvimento celular e 

tecidual. Também é responsável pela ancoragem do núcleo e posicionamento de 

suas organelas no citoplasma (IVASKA et al., 2007). Marcadores neurais (miosina 

Vlla e nestina), o marcador miosina VIIa expressa nas células ciliadas, em diferentes 

estruturas da orelha interna, como por exemplo modíolo (CHAO et al., 2013), utrículo 

(MARTINEZ-MONEDERO; EDGE, 2007). Neste trabalho observou-se marcação 

positiva dessas células para a região do órgão de Corti, presente no epitélio coclear.  

A proteína nestina é utilizada como marcador de células imaturas. Neste 

estudo a expressão de epítopos de nestina foi expressa nas células cocleares, o que 

pode sugerir sua relação com a plasticidade das mesmas, ou seja, sua capacidade 

de se proliferar e diferenciar (LOU; ZHANG; YUAN, 2007). Outra proteína presente 

nos cílios destas células é a miosina VIIa que apresenta uma importância estrutural 
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e funcional no órgão de Corti. Neste trabalho constatou-se a marcação positiva para 

esta proteína nestas células.  

Este trabalho apresentou marcação positiva para a proteína VEGF, do qual é 

um agente angiogênico, com muitas funções na biologia vascular, que vai desde a 

permeabilidade vascular até a migração endotelial, proliferação e diferenciação. 

Sabe-se que a perda auditiva induzida por ruídos tem sido associada as alterações 

no fluxo sanguíneo coclear, o que ressalta ainda mais a importância desta proteína 

(PICCIOTTI et al., 2006).  

Quanto aos marcadores de células precursoras hematopoiéticas (CD 117), 

Estes foram expressos neste estudo, assim como demonstrado por (WENCESLAU, 

2009), em células mesenquimais de cães. Marcador de células pluripotentes (Oct-4 

e Tra-1). Neste estudo observou-se marcação positiva para marcadores de 

pluripotência como oct-4 e Tra-1. 

Continuando a caracterização imunofenotípica das células, foi realizado a 

citometria de fluxo, sendo esta uma técnica quantitativa, o que proporciona um 

resultado mais fidedigno à pesquisa uma vez que se pode avaliar a porcentagem de 

expressão do anticorpo nas células. Os marcadores de citoesqueleto CK 18 e  

βtubulina apresentaram neste estudo valores significativos de marcação, assim 

como descrito por (ALCANTARA, 2010) em seu estudo com cão. Já o marcador 

Vimentina não obteve expressão.   

Seguindo o parâmetro de Dominici et al. (2006), para caracterizar uma célula-

tronco mesenquimal humana, são definidas expressões positivas para os 

marcadores mesenquimais CD105, CD90 e CD73, e marcação negativa para os 

marcadores de células hematopoiéticas CD 34 e CD 45. Neste estudo obteve-se 

marcação positiva para os marcadores mesenquimais Stro-1 e CD105. No entanto 

obteve-se expressão negativa para CD 90 e CD73. Este resultado negativo pode ser 

explicado pelo fato de ter sido utilizado anticorpo monoclonal não específico para 

cão. No entanto tivemos alta expressão para os marcadores de fator de crescimento 

endotelial VEGF e o de células progenitoras hematopoiéticas CD117, e como 

esperado marcação negativo para os anticorpos CD 34 e CD45. 

Para os marcadores neurais Nestina e Miosina Vlla, os quais apresentaram 

resultados diferentes, pode se dizer que o primeiro não foi expresso, pelo fato do 

marcador não ser especifico para a espécie estudada. Entretanto a Miosina Vlla que 
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é um marcador tanto de células neurais quanto de células ciliadas (CHAO et al., 

2013). 

Para finalizar constatou-se que os marcadores de pluripotência - SOx2 

(DABDOUB et al., 2008) e Oct4 foram altamente expressos, entretanto, o TRA-1 

teve uma marcação menos significativa apesar deste ser um marcador de 

pluripotência, o que pode ser explicado pelo fato deste marcador diminuir sua 

expressão durante o processo de  diferenciação (PERA; REUBINOFF; TROUNSON, 

2000). 

 Dando sequência aos testes para caracterizar as células progenitoras 

derivadas da cóclea de fetos de cães, realizou-se o ultimo critério preconizado por 

Dominici et al. (2006), que classifica uma célula-tronco. Este ultimo critério é a 

capacidade das células se diferenciarem “in vitro” nas três linhagens celulares 

diferentes: osteogênicas, adipogênicas e condrogênicas. Para realizar este teste é 

necessário utilizar meios específicos de indução (PITTENGER et al., 1999). Neste 

estudo obtivemos um resultado satisfatório para indução destas três linhagens, 

assim como já descrito em células-tronco derivadas de tecidos caninos (LIMA et al., 

2012). Assim este estudo demonstra a capacidade desta fonte celular ser 

considerada para ser testada em surdez canina. 
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8 CONCLUSÕES 

 

1.  As células derivadas do epitélio coclear de fetos de cães de 40 dias de idade 

gestacional, apresentam morfologia fibroblastóide com capacidade de aderência ao 

plástico. 

2. Mediante análise específica (método de MTT) pode-se verificar que estas 

células tem maior viabilidade celular quando cultivadas em meio DMEM-HIGH 

glicose. 

3.  A expressão para marcadores de células mesenquimais e de pluripotência, e 

não expressão para marcadores de células hematopoiéticas. 

4. Quando submetidas ao ensaio de diferenciação celular das células derivadas 

do epitélio coclear de fetos caninos possuem capacidade de se diferenciar nas 

linhagens celulares osteogênicas, adipogênica e condrogênica. 

5. Finalizando o estudo, os resultados sugerem que as células derivadas do 

epitélio coclear de fetos caninos podem ser inclusas em estudos clínicos na espécie 

para tratar surdez. 
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