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RESUMO 

 

 

MARIO, L. C. Isolamento, expansão e caracterização de células progenitoras 

renais derivadas de mesonefro e metanefro de gato doméstico (Felis catus). 

[Isolation, expansion and characterization of renal progenitor cells derived of 

mesonephro and metanefro from domestic cat (Felis catus) ]. 2019. 101 f. Tese 

(Doutorado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. 

 

A doença renal crônica (DRC) é amplamente encontrada em felinos. É caracterizada 

pela deficiência estrutural e funcional dos rins e pela perda gradual e definitiva do 

número de néfrons funcionais, com posterior redução da taxa de filtração glomerular. 

A DRC é uma enfermidade de difícil tratamento devido às limitações terapêuticas 

existentes, as quais apenas minimizam os danos causados aos pacientes. A 

inexistência de qualquer tratamento específico para a DRC fortalece a necessidade 

de investimento em pesquisas e em terapias inovadoras aplicadas, incluindo a terapia 

celular. Em gatos, muitos modelos já foram preconizando com o uso de diversos tipos 

de celulares, tais como, derivados da medula óssea, âmnio, e tecido adiposo. Porém 

até o presente momento, nenhum desses estudos obtiveram sucesso significativo no 

tratamento dessa enfermidade. Observando portanto, a carência de uma terapia 

celular especifica para a DRC, e sabendo que muito estudos estão sendo realizados 

com o uso células progenitoras, ou seja, células as quais já estão destinadas a serem 

um tecido ou órgão específico, este trabalho buscou mediante estudo das células 

derivadas de mesonefro e metanefro de gatos domésticos em diferentes estágios 

gestacionais, uma nova fonte para terapia celular, afim de testar qual destes diferentes 

tipos celulares seria o melhor para tratamento das doenças renais. Desta forma, 

embriões e fetos de gato foram coletados da campanha de castração eletiva realizada 

na cidade de Embu das Artes, São Paulo. Os mesonefros e metanefros foram 

dissecados e postos em cultivo celular. Na sequência foram realizados testes de 

viabilidade e metabolismo celular, análise de proteínas específicas mediante a técnica 

de citometria de fluxo, potencial tumorigênico, e diferenciação celular para células 

adipogênicas, condrogênicas e osteogênicas. Foi observado que estas células 

possuíam plasticidade e clonicidade celular, apresentavam expressões positivas para 



marcadores renais e expressão negativa para proteínas do complexo principal de 

histocompatibilidade, também não apresentaram formação tumorigênicas e possuíam 

a capacidade de se diferenciar em diversos tecidos, tais como adipócitos, osteócitos 

e condrócitos. Portanto podemos concluir que estas novas linhagens celulares 

apresentam todas as caraterísticas necessárias para tornarem-se um novo modelo 

em terapia celular para gatos com DRC. Dentre estas quatro linhagens, elegemos a 

as células provenientes de metanefro de final do período gestacional com as melhores 

características dentre as demais, pois apresentam maiores expressões de proteínas 

específicas renais, além apresentarem uma estrutura renal mais concisa e mais bem 

estabelecida.  

Palavras-chaves: Rim. doença crônica renal. terapia celular. embriologia. morfologia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

MARIO, L. C. Isolation, expansion and characterization of renal progenitor cells 

derived of mesonephro and metanefro from domestic cat (Felis catus). 

[Isolamento, expansão e caracterização de células progenitoras renais derivadas de 

mesonefro e metanefro de gato doméstico (Felis catus)]. 2019. 101 f. Tese (Doutorado 

em Ciências) - Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São 

Paulo, São Paulo, 2019. 

 

Chronic kidney disease (CKD) is widely found in felines. It is characterized by structural 

and functional deficiency of the kidneys and by the gradual and definitive loss of the 

number of functional nephrons, with subsequent reduction of the glomerular filtration 

rate. CKD has difficult treatment. This is because there are some therapeutic 

limitations, which only minimize the harm caused to patients. The lack of any specific 

treatment for CKD strengthens the need for investment in research and innovative 

applied therapies, including cell therapy. In cats, many models have been advocating 

the use of several types of cells, such as bone marrow, amnion, and adipose tissue. 

However, until now, none of these studies have been significantly successful in treating 

this disease. Therefore, the lack of a specific cellular therapy for CKD, and knowing 

that a lot of studies are being performed with the use of progenitor cells, that is, cells 

that are already destined to be a specific tissue or organ. The aim of this study was to 

study the mesonephrine and metanephric cells of domestic cats at different gestational 

stages, a new source for cellular therapies, in order to test which of these different cell 

types would be the best for renal diseases. In this way, embryos and cat fetuses were 

collected from the elective castration campaign held in the city of Embu das Artes, São 

Paulo. The mesonephros and metanephros were dissected and placed in cell culture. 

Cell viability tests, specific protein analysis using flow cytometry, tumorigenic potential, 

and cell differentiation for adipogenic, chondrogenic, osteogenic and endothelial cells 

were performed. It was observed that these cells had cellular plasticity and clonicity. 

They also had positive expressions for renal markers and negative expression for main 

histocompatibility complex proteins. But they did not present tumorigenic formation and 

had the capacity to differentiate in diverse tissues, such as adipocytes, osteocytes, 

chondrocytes and endothelial cells, precursors of renal vasculogenesis. Therefore, we 

can conclude that these new cell lines have all the necessary characteristics to become 



a new model in cell therapy for cats with CKD. Among these four strains, we chose 

cells from metanephros at the end of the gestational period with the best characteristics 

among the others, since they present higher specific renal protein expression, in 

addition to presenting a more concise and well-established renal structure. 

Keywords: Kidney. chronic renal disease. cell therapy. embryology. morphology 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

 

MARIO, L. C. Aislación, expansión y caracterización de las células progenitoras 

renales derivadas del  mesonefro y metanefro de gato doméstico (Felis catus). 

[Isolamento, expansão e caracterização de células progenitoras renais derivadas de 

mesonefro e metanefro de gato doméstico (Felis catus)]. 2019. 101 f. Tese (Doutorado 

em Ciências) - Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São 

Paulo, São Paulo, 2019 

 

 

La enfermedad renal crónica (ERC) es ampliamente encontrada en los felinos. Se 

caracteriza por la deficiencia estructural y funcional de los riñones y por la pérdida 

gradual y definitiva del número de nefronas funcionales, con posterior reducción de la 

tasa de filtración glomerular. La ERC es una enfermedad de difícil tratamiento debido 

a las limitaciones terapéuticas existentes, que sólo minimizan los daños causados a 

los pacientes. La inexistencia de cualquier tratamiento específico para la ERC 

fortalece la necesidad de inversión en investigaciones y en terapias innovadoras 

aplicadas, incluyendo la terapia celular. En gatos, muchos modelos ya han estado 

promoviendo  el uso de diversos tipos de celulares, tales como, las derivadas de la 

médula ósea, el amnio, y el tejido adiposo. Pero hasta el momento, ninguno de estos 

estudios han tenido éxito significativo en el tratamiento de esta enfermedad. Por lo 

tanto, observando la carencia de una terapia celular específica para la ERC, y 

sabiendo que muchos estudios se están realizando con el uso de células progenitoras, 

es decir, células que ya están destinadas a ser un tejido u órgano específico, este 

trabajo buscó, a través del estudio de las células derivadas del mesonefro y metanefro 

de gatos domésticos en diferentes etapas gestacionales, una nueva fuente para 

terapias celulares, a fin de probar cuál de estos diferentes tipos celulares sería el mejor 

para aplicaciones en las enfermedades renales. De esta forma, embriones y fetos de 

gato fueron recolectados de la campaña de castración electiva realizada en la ciudad 

de Embu das Artes, São Paulo. Los mesonefros y metanefros fueron disecados y 

puestos en cultivo celular. En la secuencia se realizaron pruebas de viabilidad y 

metabolismo celular, análisis de proteínas específicas mediante la técnica de 

citometría de flujo, potencial tumorigénico, y diferenciación celular para células 

adipogénicas, condrogénicas, osteogénicas y endoteliales. Se observó que estas 



células poseían plasticidad y clonicidad celular, presentaban expresiones positivas 

para marcadores renales y expresión negativa para proteínas del complejo principal 

de histocompatibilidad, tampoco presentaron formación tumorigénica y poseían la 

capacidad de diferenciarse en diversos tejidos, tales como adipocitos, osteocitos, los 

condrocitos y las células endoteliales, precursoras de la vasculogénesis renal. Por lo 

tanto podemos concluir que estos nuevos linajes celulares presentan todas las 

características necesarias para convertirse en un nuevo modelo en terapia celular 

para gatos con ERC. De entre estos cuatro linajes, elegimos a las células provenientes 

de metanefro de final del período gestacional con las mejores características entre las 

demás, pues presentan mayores expresiones de proteínas específicas renales, 

además presentan una estructura renal más concisa y mejor establecida. 

Palabras claves: Riñon. enfermedad renal crónica. terapia celular. embriología. 

morfología 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A doença renal crônica (DRC) é amplamente encontrada em felinos (CHEW et 

al., 2011). É caracterizada pela deficiência estrutural e funcional dos rins e pela perda 

gradual e definitiva do número de néfrons funcionais, com posterior redução da taxa 

de filtração glomerular (POLZIN, 2005; MCGROTTY, 2008; POLZIN, 2009; 

BARTGES, 2012). 

O diagnóstico de doença do trato urinário é realizado inicialmente pela 

anamnese e pelo exame físico, e confirmado mediante exames de urina, bioquímica 

sérica e de imagem (CHEW et al., 2011). A DRC é uma enfermidade de difícil 

tratamento devido às limitações terapêuticas existentes, as quais apenas minimizam 

os danos causados aos pacientes (RUFATO et al., 2011; POLZIN, 2013). Atualmente 

o tratamento da DRC consiste no manejo nutricional através da instituição de dietas 

específicas, correção dos distúrbios hidroeletrolíticos e ácido básicos, controle da 

anemia e suporte gástrico quando necessário, diminuindo assim os efeitos da doença. 

A inexistência de qualquer tratamento específico para a DRC fortalece a necessidade 

de investimento em pesquisas em terapias inovadoras aplicadas, incluindo a terapia 

celular (BASTOS E KIRSZTAJN, 2011). 

Diversos estudos vêm sendo realizados com foco na caracterização de células 

progenitoras renais, ou derivadas de outros órgãos e tecidos, no sentido de observar 

sua viabilidade e posterior aplicação em terapias celulares experimentais. Em gatos, 

já foram objeto de estudo por exemplo, as células-tronco mesenquimais derivadas da 

medula óssea e do âmnio (MARTIN et al., 2002; CARDOSO et al., 2014; VIDANE et 

al., 2016), as células renais e cerebrais (JIMENEZ et al., 2001) e as células derivadas 

do tecido adiposo (SANTOS, 2012; QUIMBY et al., 2013). 

Observando a carência de uma terapia celular especifica para a DRC, e ainda 

a alta incidência desta doença nos felinos, este trabalho busca, por meio do estudo 

das células derivadas do mesonefro e metanefro de gatos domésticos, trazer novas 

informações referentes ao cultivo, diferenciação e caracterização deste tipo celular, o 

que poderia permitir novas opções de tratamento para a doença renal crônica na 

espécie.  
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2. OBJETIVO GERAL 

 

Descrever o desenvolvimento do sistema urinário no gato, visando estabelecer 

o melhor período para a obtenção de células indiferenciadas que poderiam ser 

caracterizadas e diferenciadas em células derivadas do mesonefro e metanefro de 

gatos. As células do mesonefro e do metanefro apresentam maior capacidade em se 

desenvolver em células glomerulares e tubulares, apresentando assim um melhor 

potencial para interagir ou reconstituir estruturas essenciais às funções renais durante 

as DRC.  

 

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Descrever o desenvolvimento do sistema urinário com ênfase nas estruturas 

renais. 

 Avaliar em qual dia gestacional surgem e regridem as principais estruturas do 

desenvolvimento renal. 

 Avaliar os tipos celulares presentes no mesonefro e metanefro mediante 

análise ultraestrutural. 

 Caracterizar morfologicamente os tipos celulares existentes. 

 Avaliar o potencial tumorigênico presente nessas células. 

 Caracterizar por meio de citometria de fluxo as proteínas presentes nessas 

células. 

 Verificar o potencial de diferenciação dessas células em linhagens 

adipogênicas, osteogênicas e condrogênicas. 

 

3. REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1 BIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO 

 

 Para a totalidade do desenvolvimento embrionário e fetal dos gatos domésticos 

são descritos 22 estágios ou fases, que têm início na blastogênese e término no 

nascimento propriamente dito (KNOSPE, 2002). A gestação dos gatos domésticos 

dura em média 63 dias, dos quais os 28 primeiros correspondem ao período 
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embrionário e, do 29º dia até o parto, ao período fetal. A implantação embrionária 

ocorre entre o 12º e o 14º dias de gestação (KEHRER 1973).  Trata-se de uma espécie 

considerada polítoca, gerando em média 4 filhotes por gestação (EVANS, SACK, 

1973; FOX et al., 1984).  

Responsável pela produção da urina a partir da filtração do sangue, o rim é um 

órgão fundamentalmente importante no contexto do sistema urinário. Aos 15 dias do 

desenvolvimento embrionário, surge o rim primitivo, denominado pronefro e que não 

é funcional em mamíferos. Aos 19 dias, o rim evolui para a fase de mesonefro, cuja 

funcionalidade ocorre apenas durante um estágio do desenvolvimento embrionário, 

regredindo em sequência. Aos 52 dias de gestação os fetos apresentam o rim em sua 

fase de metanefro, comportando todas as suas estruturas definitivas estabelecidas 

(ABREU et al., 2011). 

Nos animais domésticos, a formação e o desenvolvimento renal são 

denominados nefrogênese. As estruturas primordiais dos rins surgem do mesoderma 

intermediário durante a diferenciação da nefrogênese. Esta diferenciação ocorre no 

broto urogenital onde as estruturas primordiais dos rins o pronefro, ou rim primitivo, é 

derivado do cordão nefrogênico, que se desenvolve do sétimo ao décimo quarto 

somitos, localizados na região cranial do embrião. O mesonefro, ou rim intermediário, 

tem sua origem caudal, no nono ao vigésimo sexto somitos. O mesonefro atua, ou 

seja, funciona como rim até o estabelecimento do rim definitivo. As células existentes 

no cordão nefrogênico se desenvolvem em vesículas mesonéfricas, as quais em 

seguida formam o túbulo mesonéfrico. Os ductos mesonéfricos se expandem 

cranialmente até estabelecer contato com o ducto pronéfrico. A margem medial dos 

túbulos se expande, formando uma parede dupla, que é preenchida por capilares 

sanguíneos, a cápsula glomerular. No interior da cápsula, o enovelado de vasos 

sanguíneos é então denominado glomérulo, e corresponde à porção intermediária do 

túbulo mesonéfricos. Esses túbulos se alongam rapidamente nos sentidos cranial e 

caudal, formando uma estrutura alongada. Por fim, se estabelece o metanefro, ou rim 

propriamente dito, cujo desenvolvimento ocorre na região entre o vigésimo sexto e 

vigésimo oitavo somitos. O metanefro se origina de dois tecidos diferentes do broto 

uretérico e do blastema metanéfrico. O broto uretérico, derivado do ducto mesonéfrico, 

dá origem aos túbulos coletores, pelve renal e ureter em si (SADLER 2005; MOORE, 

2008; HYTTEL et al., 2012).   
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3.2 DOENÇA RENAL CRÔNICA  

 

3.2.1 Características da DRC 

 

A DRC tem alta incidência em felinos, sendo a segunda maior causa de 

mortalidade em gatos (KING et al., 2007; POLZIN, 2007; CHEW et al., 2011).  

Acomete principalmente animais idosos, mas pode se manifestar em animais de 

qualquer idade (LEES, 2004; BARTGES, 2012; BANFILD, 2017). 

No geral, as doenças renais afetam os glomérulos, os túbulos contorcidos, 

proximal e distal, o tecido intersticial e os vasos sanguíneos renais. São doenças que 

podem ter origem hereditária/congênita, infecciosa, tóxica (toxinas endógena ou 

exógena), ou primariamente imunomediadas, decorrentes de desequilíbrios 

eletrolíticos (hipercalcemia e hipocalemia no felino) e traumas (POLZIN, 2009). 

O termo DRC é utilizado quando a lesão renal se prolonga por, no mínimo, três 

meses. É uma doença degenerativa, caracterizada pela deficiência estrutural e 

funcional dos rins, com perda gradual e definitiva da quantidade de néfrons funcionais, 

ao mesmo tempo em que é também possível ser observada redução na taxa 

glomerular (POLZIN, 2005MCGROTTY, 2008; POLZIN, 2009; BARTGES, 2012). O 

rim é um órgão de múltiplas funções orgânicas (excretora, regulatória e biossintética), 

e, para preservar a homeostase não é necessária a presença do número original de 

néfrons, mas de quantidade suficiente para manter as suas funções. A falência renal 

retrata a disfunção máxima do órgão (POLZIN et al., 2005).  

Para uma melhor abordagem da DRC, a Sociedade Internacional de Interesse 

Renal (IRIS), desde 2006, traz uma abordagem clínica da doença segundo os seus 

estágios de evolução, visto que seu caráter progressivo é proporcional a gravidade da 

doença (POLZIN, 2009). Segundo a IRIS, a DRC pode ser classificada em quatro 

estágios, de acordo com as concentrações séricas de creatinina (POLZIN et al., 2005; 

SANDERSON, 2009). Essa classificação considera os estágios da doença de acordo 

com o tempo de evolução e a presença de marcadores de lesão renal (IRIS, 2016). 

 O estágio I da DRC é caracterizado pelo estado não azotêmico, com presença 

de poucas alterações renais, tais como a baixa concentração urinária e a proteinúria. 

O estágio II se caracteriza por uma discreta azotemia e pelo aumento na variação de 

creatinina, de 1,6 mg/dL-1 a 2,8 mg/dL-1 em gatos. O estágio III define a azotomia em 

grau moderado, com índices de creatinina sérica variando entre 2,9 mg/dL-1 e 5,0 
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mg/dL-1 em gatos, além de perda da função renal. No estágio IV a azotomia é intensa 

(creatinina sérica superior a 5,0mg/dL-1) e a perda da função renal se instala (POLZIN 

et al., 2005). Existem sub-estágios para a DRC, que são caracterizados por proteinúria 

e hipertensão arterial sistêmica, fatores que independem da progressão da DRC 

(LEES et al., 2004; GRAUER, 2007; BACIC et al., 2010). Estes fatores estão 

diretamente ligados no prognóstico da doença (POLZIN et al., 2009). A classificação 

dos diferentes estágios da DRC auxilia para o estabelecimento de condutas 

terapêuticas apropriadas, uma vez que se baseiam na fisiopatologia de cada fase da 

DRC e na experiência clínica (ELLIOTT E WATSON 2009). 

 

3.2.2 Diagnóstico clínico da DRC 

 

O diagnóstico clínico da DRC tem início com a avaliação das manifestações 

clínicas gerais. A anamnese pode auxiliar na suspeita diagnóstica inicial, com histórico 

de poliúria, polidipsia, emagrecimento progressivo, hiporexia, entre outros. A 

avaliação clínica é complementada pelo exame físico do paciente, quando são 

avaliados sinais relativos à hidratação, coloração da mucosa oral (em busca de 

palidez sugestiva de anemia) ou ulcerações orais características de uremia avançada. 

A halitose urêmica também é considerada na avaliação física. A presença de urina 

armazenada em grande quantidade na vesícula urinária, em um animal desidratado, 

é sugestiva de incapacidade de concentração urinária e, consequentemente, de 

alteração da função renal. A palpação dos rins auxilia na investigação sobre seu 

tamanho (maior ou menor que o normal), contornos (liso ou irregular), textura (rigidez 

ou maciez), e ainda quanto a presença de dor. Nos gatos, ambos os rins são 

palpáveis, e rins pequenos, rígidos e de contornos irregulares são sugestivos de DRC 

(ETTINGER, 2004).  

Porém, é através da realização de exames laboratoriais que a função renal 

pode ser avaliada quanto a taxa de filtração glomerular (TFG), por exemplo, e que 

está diretamente relacionada à massa funcional renal. A TFG é o principal índice para 

avaliação da função renal. O fluxo sanguíneo renal (FSR) também é averiguado. Por 

se tratar de exames complexos, muitas vezes são substituídos pela mensuração das 

taxas de ureia sanguínea e creatinina sérica, que juntamente com a densidade urinária 

podem indicar alterações na filtração renal (CHEW et al., 2011). Outros exames 

importantes para estabelecimento de um diagnóstico assertivo para DRC incluem a 
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mensuração do fósforo e do cálcio séricos, hemogasometria, hemograma completo, 

relação proteína-creatinina-urinária e nível de pressão arterial sistólica (IRIS, 2016). 

 

3.2.3 Tratamentos da DRC 

 

A DRC, é uma enfermidade de difícil tratamento, devido às limitações 

terapêuticas existentes, cujas abordagens apenas conseguem minimizar os danos 

causados aos pacientes (KING et al., 2007; RUFATO et al., 2011, POLZIN, 2013). Os 

atuais tratamentos estão baseados nos diferentes estágios da DRC, podendo diminuir 

a velocidade de progressão da doença e contribuindo para a melhoria da qualidade 

de vida dos animais acometidos (WAKI et al., 2010). 

Quanto mais cedo a DRC for diagnosticada, melhor será o efeito do tratamento e, 

consequentemente, a sobrevida do animal (BASTOS E KIRSZTAJN, 2011). Durante 

primeiro estágio a ausência de azotemia demanda apenas a hidratação, instituindo 

fluidoterapia com solução cristalóide. A proteinúria, que pode ocorrer em qualquer 

estágio da DRC, é confirmada pelo teste da relação entre proteína/creatinina (RPC) 

na urina, um indicador de lesão glomerular em ausência de sinais clínicos ou 

laboratoriais específicos do rim.  

A terapia tem o intuito de modular a pressão intra-glomerular lançando mão de 

inibidores da enzima conversora da angiotensina (ECA), reduzindo os valores de 

proteinúria a pelo menos 50% do valor inicial da magnitude observada (POLZIN, 

2009). A pressão arterial deve ser mensurada com frequência e os tratamentos com 

bloqueadores do canal de cálcio, como anlodipino, deve ser instituído nos casos em 

que a pressão arterial sistólica permanece acima de 160 mm Hg (IRIS, 2016). 

No estágio II, a desidratação pode decorrer da diminuição na ingestão de água 

ou pela perda de água em processos gastrentéricos (POLZIN, 2009). É possível 

detectar alterações dos fatores de progressão da doença renal, como hipertiroidismo 

secundário, acidose metabólica, e especialmente em felinos, a hipocalcemia. A 

retenção de fósforo no sangue ocorre de forma gradativa devido à diminuição 

progressiva da taxa de filtração glomerular. Especificamente nos felinos pode ser 

observado o aumento na concentração sérica de paratormônio, mesmo quando as 

concentrações séricas de fósforo estão normais (CHEW, 2011). Neste estágio da 

DRC, as concentrações séricas de fósforo devem ser mantidas abaixo de 4,5 mg/dL-

1, o que pode ser obtido com a instituição de uma dieta hipofosfórica (ELLIOTT, 2006; 
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POLZIN, 2007). Ainda, a acidose metabólica é observada, como decorrência do 

comprometimento renal na excreção de ácidos, reabsorção de bicarbonato (HCO3) e 

ainda pelo processo de amoniagênese renal (POLZIN et al., 2009). Dessa forma, é 

indicado determinar o valor do bicarbonato sanguíneo para estabelecimento de 

medidas terapêuticas apropriadas. Os felinos desenvolvem a acidose em estágios 

precoces, quando comparados aos cães, devido a sua maior capacidade de absorção 

renal de bicarbonato (POLZIN et al., 1995; POLZIN et al., 2000).  

No estágio III, as alterações laboratoriais encontradas nos estágios I e II 

ocorrem de forma mais severa. A desidratação é crônica, não mais aguda. Os rins 

apresentam comprometimento importante da função tubular de reabsorção de água, 

acarretando em lesão renal por má perfusão, decorrente de diversas causas de 

desidratação (vômito, diarreia, febre, estresse, entre outros). A desidratação é 

responsável por: prostração, fraqueza, constipação (principalmente em felinos) e 

perda de apetite. Assim, é primordial tratar instituir fluidoterapia de manutenção, via 

parenteral (subcutânea) com uso de cristaloides. (POLZIN et al., 2005; MAY E 

LANGSTON, 2006; POLZIN, 2007). A anemia deve ser monitorada por meio de 

hemogramas e contagem de reticulócitos, e a terapia com eritropoietina deve ser 

instituída, associada a reposição de ferro, nos casos em que o hematócrito 

permanecer abaixo de 20%, sem resposta a reposição de ferro e nos casos de anemia 

sintomática (ELLIOTT E WATSON 2009; CHALHOUB et al., 2011).  

A evolução final da DRC compreende o estágio IV, fase em que o número de 

néfrons é muito reduzido. A manifestação clínica é mais acentuada e também menos 

responsiva à terapia (POLZIN, 2009; ELLIOTT E WATSON 2009). O tratamento para 

a acidose metabólica e a anemia seguem as mesmas recomendações descritas para 

o estágio III. A oligúria e a hipercalemia podem ser observadas nessa fase, e a crise 

urêmica pode ser mais evidente. É uma fase em que a hemodiálise é recomendada, 

porém, tendo em mente que seu efeito é somente temporário, pois haverá novo 

acúmulo de toxinas urêmicas, uma vez que os néfrons remanescentes não são 

capazes de restabelecer a adequada função renal. Devido ao contexto no qual os 

tratamentos para DRC se inserem, as terapias celulares devem ser buscadas com o 

intuito de promover avanços nesta área, tais como tratamentos definitivos para esta 

doença.  
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3.3 TERAPIAS CELULARES EM GATOS 

  

A terapia celular vem sendo estudada há décadas, visando trazer melhorias 

para o tratamento das diversas doenças existentes. O termo engenharia tecidual é 

utilizado para definir a engenharia biológica, a biologia das células-tronco e a biologia 

molecular, que auxiliam na medicina regenerativa. O cultivo de células é um 

componente fundamental para a engenharia tecidual, sendo o uso de células-tronco 

muito promissor para as novas pesquisas. O uso de células-tronco na Medicina 

Veterinária está ganhando mais espaço, e agregando novos conhecimentos à 

medicina regenerativa (MAHLA, 2016).  

Em medicina veterinária, tem-se utilizado para pesquisa com terapias celulares 

camundongos, ratos, gatos, cães, cavalos, ovelhas e cabras, principalmente, pelo 

isolamento de células da medula óssea, tecido adiposo, funículo umbilical e fluído 

amniótico (LEES, 2005; BRUNELLI et al., 2007; REBELLATO et al., 2008; TOGNOLI, 

et al., 2009; OLIVEIRA, 2014). 

O uso de células-tronco mesenquimais em grande escala deve-se à 

plasticidade destas células para originar tecidos mesodermais e não mesodermais, 

produzindo assim vários tipos celulares que necessitem de reparo. Estas células são 

utilizadas de um modo geral para pesquisas com humanos e animais (MARTINS et 

al., 2014). 

As células-tronco mesenquimais (CTMs) estão presentes em todos os tecidos 

adultos, incluindo a medula óssea, o tecido adiposo, o periósteo, o tecido muscular e 

os órgãos parenquimatosos. Por ser o tecido mais utilizado e caracterizado para 

estudo das propriedades das células-tronco e por ter sido o primeiro empregado em 

terapia celular, a medula óssea é um dos principais tecidos para obtenção de CTMs. 

Os progressos com esse tipo celular ainda continuam sendo descritos, trazendo 

inúmeras abordagens nas diversas áreas de reparações teciduais existentes (PINTO 

FILHO et al., 2013). 

 

3.4 CÉLULAS-TRONCO EM GATOS 

 

Para realização de novas terapias celulares, muitos estudos vêm sendo 

preconizados com o intuito de caracterizar novas linhagens celulares, observando 

assim suas caraterísticas morfológicas, pré-disposição em formação de tumores, e 



    32 

suas plasticidade em se diferenciar em diversos tecidos, com o intuito de utilizá-las 

em pesquisas inovadoras nesta área. Em gatos, inúmeras células já foram estudadas, 

tais como as células-tronco mesenquimais provenientes da medula óssea e do tecido 

adiposo. Estas células apresentam um alto potencial proliferativo em cultura, alta 

capacidade de diferenciação nos diversos tipos celulares existentes, além de um 

excelente potencial terapêutico (MARTIN et al., 2002; QUIMBY et al 2011; SANTOS, 

2012; QUIMBY et al., 2013).  

No estudo de Quimby e colaboradores, (2011), foi realizada uma injeção de 

células oriundas da medula óssea e tecido adiposo, em gatos com DRC através de 

injeção intra-renal unilateral guiada por ultrassom, a TFG foi mensurada mediante 

cintilografia nuclear antes da aplicação celular e após 30 dias da mesma, foi 

observado para alguns animais uma discreta melhora nos níveis de creatinina séricos, 

porém apesar dos benefícios apresentados pela técnica, como o animal já se encontra 

debilitado devido a agressividade da doença, indica-se buscar uma via de aplicação 

celular alternativa, a qual não cause maiores danos aos animais.  

Seguindo os estudos clínicos com estes tipos celulares, Quimby et al., (2013), 

investigou a ação de células criopreservadas em relação as células cultivadas e suas 

ações após serem injetadas intravenosamente em pacientes com DRC.  Foi 

observado que a administração de células criopreservadas apresentaram melhoras 

significativas nos níveis de creatinina e da TFG, porém esses animais apresentaram 

muitas reações adversas a essa técnica. Já os animais que receberam células 

cultivadas oriundas do tecido adiposo, não apresentaram efeitos colaterais da técnica, 

porém também não apresentaram diferenças significativas em relação a melhora da 

doença.  

Outra linhagem celular estudada nos felinos é a célula mesenquimal derivada 

do âmnio fetal. Estas células apresentam características morfológicas e fenotípicas 

de células mesenquimais, representando fontes promissoras com terapias celulares.  

(CARDOSO et al., 2014; VIDANE et al, 2016). No estudo desenvolvido por Vidane e 

colaboradores (2016), gatos com DRC receberam células-tronco oriundas de âmnio 

de gato doméstico por via intra-renal guiada por ultrassom em ambos os rins por duas 

vezes. Após o tratamento, foi observado que os animais apresentaram melhoras nos 

níveis de creatinina, porém nenhuma alteração na arquitetura renal foi observada, 

portanto podemos concluir as células tronco derivadas de âmnio de gato doméstico 
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apresentam efeitos paliativos, fornecendo um melhor bem-estar aos animais, porém 

não foram observados progressos significativos no tratamento para as DRC.   

Todos os estudos citados acima vêm nos fornecer subsídios para que 

continuamos na pesquisa com as terapias celulares, até o presente momento não foi 

possível obter um tratamento eficaz para essas doenças, porém esses estudos são 

bases para continuarmos pesquisando melhores modelos ou novas fontes alternativas 

de células para encontrarmos melhores prognósticos a essa enfermidade. 

 

3.5 CÉLULAS PROGENITORAS RENAIS 

 

Atualmente muito se tem investido em estudos com terapias celulares 

provenientes de células progenitoras, diversas pesquisas têm mostrado que essas 

células apresentam melhores resultados quando comparados aos demais tipos de 

células-tronco, isto se deve pelo fato que essas células já são predestinadas a 

formação de um determinado órgão ou linhagem celular específica de um tecido 

(AGGARWAL et al., 2013). 

Estudos recentes mostraram que todas as células progenitoras renais testadas 

apresentaram capacidade de resistência aos danos apoptóticos e conseguiram 

proliferar-se em condições em que o tecido se encontrava com danos renais. E 

quando as mesmas foram injetadas in vivo, elas contribuíram para o reparo da lesão 

e quando as células progenitoras tubulares foram transplantadas para um 

metanéfrico, elas conseguiram se integrar em componentes epiteliais presentes no 

néfron (MAESHIMA et al., 2003; DEKEL et al., 2006; MAESHIMA et al., 2006; 

KINOMURA et al., 2008; LANGWORTHY et al., 2009). 

Pelekanos e colaboradores (2012), estudaram as semelhanças apresentadas 

entre células-tronco oriundas da medula-óssea em relação as células progenitoras de 

órgãos específicos tais como rim e coração. Todas as populações apresentaram 

morfologia clássica de células-tronco mesenquimais, com multipotencialidade e 

plasticidade celular in vitro. Também foram comparados o nível de imunofenotipagem 

dessas populações celulares, ambas apresentaram valores elevados para 

marcadores mesenquimais assim como a nível de expressão gênica ambas as 

linhagens apresentaram aproximadamente 66% dos genes na rede de pluripotência. 

Por fim, foi observado também por expressão genica, que mesmo com as diversas 

semelhanças a níveis moleculares, as células progenitoras dos órgãos específicos 
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apresentaram melhores atividades para a via que elas estavam predestinadas, 

sugerindo assim que elas apresentariam melhores funções para o órgão destinado. 

No estudo realizado por Rosines et al. (2007), foi observado que células epiteliais 

cultivadas a partir do túbulo néfrico conseguiram sofrer brotamento in vitro e na 

sequência foram isoladas e recombinadas com mesênquima metanéfrico. A 

implantação do tecido recombinado resultou em uma vascularização precoce, ou seja, 

uma estrutura tubular epitelial não ramificada (potencialmente construída a partir de 

células cultivadas), pode ser induzida a formar tecido renal de tal modo que este seja 

capaz de ser implantado em ratos hospedeiros e desenvolver glomérulos com 

evidência de vascularização precoce. 
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RESUMO: A origem embrionária do sistema urogenital provém da mesoderme 

intermediária a qual forma maior parte dos órgãos urinários. A formação do rim 

apresenta três fases sucessivas: o pronefro, o mesonefro e o metanefro. Devido à 

falta de conhecimentos específicos sobre este sistema em gatos, este trabalho 

objetivou descrever o desenvolvimento dos órgãos urinários tendo como principal foco 

as estruturas específicas presentes no pronefro, mesonefro e metanefro durante as 

fases do desenvolvimento embrionário e fetal. Foram utilizadas as técnicas de 

microscopia de luz, imunohistoquímica, microscopia eletrônica de varredura e 

microscopia eletrônica de transmissão nos embriões e fetos provenientes de 12 

fêmeas gestantes de gatos domésticos sem raça definida (SRD), em diferentes fases 

gestacionais para descrever as estruturas propostas. O pronefro é encontrado no 

início do desenvolvimento embrionário, em embriões de 15 a 19 dias com presença 

de corpúsculos pronéfricos, ductos pronéfricos e túbulos pronéfricos, o mesonefro é 

encontrado entre os dias 17 a 37 com ductos mesonéfricos, túbulos mesonéfricos e 
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glomérulos e o metanefro é o rim definitivo e funcional, sendo observado a partir de 

21 dias gestacionais com presença de glomérulos e túbulos contorcidos distais e 

proximais, aos 37 dias gestacionais a região corticomedular já está diferenciada e os 

50 dias gestacionais todas as estruturas já estão formadas. As análises auxiliam em 

futuros tratamentos de doenças relacionadas a este sistema e consequentemente 

aumentam o conhecimento necessário para seu entendimento. 

Palavras-chave:  organogênese; sistema urinário; gato; rim 

 

4.1. INTRODUÇÃO 

 

As doenças renais são a segunda maior causa de mortalidade em gatos. Entre 

as principais doenças renais, podemos citar a doença renal policística, insuficiência 

renal crônica, cistite idiopática felina, entre outras. Todas as doenças relacionadas ao 

sistema podem evoluir para uma insuficiência renal e, consequentemente, uma 

falência renal (KING et al., 2007; POLZIN, 2007; CHEW et al., 2011).  

Segundos dados apresentados pela Associação Brasileira de Indústrias de 

Produtos para Animais de Estimação (Abinpet), em 2013, a sociedade gastou em 

média 15,2 bilhões com a saúde dos pets no país.  O Brasil conta com uma população 

de 21,3 milhões de gatos, sendo o segundo maior mercado do mundo de animais de 

estimação (DE COMUNICAÇÃO, 2015).  

De acordo com a American Human Association em 2012, as doenças renais 

em felinos estão entre as mais vistas nas clínicas veterinárias e a causa mais comum 

de morte em gatos idosos é a doença renal crônica; um a cada doze gatos possuem 

essa afecção. A rede de hospitais veterinários Banfield dos Estados Unidos 

apresentou dentre todos os pacientes atendidos em 2010, 1,5% de pacientes 

diagnosticados com doença renal crônica, destes, 81% apresentavam idade igual ou 

superior a 10 anos. É relevante ressaltar que comparando os dados de 2006 a 2011, 

os casos dobraram, de 80 mil para 160 mil (LEFEBVRE, 2011). 

O sistema urinário é composto pelos rins, ureteres, bexiga e uretra, os quais, 

em conjunto, atuam na composição, regulação e excreção dos fluidos metabólicos. 

Assim sendo, a função dos órgãos urinários consiste na remoção de resíduos, 

mediante a formação da urina, além de promover a homeostase no organismo através 

da remoção e conservação de eletrólitos, água, glicose e proteínas (DYCE et al., 

2010). 
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A origem embrionária do sistema urogenital provém da mesoderme 

intermediária, situada entre os somitos e a mesoderme lateral (ALMEIDA, 1999). Os 

túbulos renais apresentam características próprias e surgem três sistemas renais 

sucessivos com rápida superposição cronológica: o pronefro, o mesonefro e o 

metanefro (GARCIA E FERNÁNDES, 2009). 

O pronefro é constituído por aglomerados celulares situados na região cervical 

(HYTTEL et al., 2012). Precocemente, o pronefro degenera e todos os indícios do 

sistema pronéfrico também, mas a maior parte de seus ductos é utilizada pelo 

mesonefro, que o sucede. À medida que o sistema pronéfrico degenera, começam a 

surgir os primeiros túbulos mesonéfricos (SAINIO E AHOKAS, 2003). De acordo com 

Garcia e Fernández (2009), em gatos, parece existir certa funcionalidade do 

mesonefro durante a vida fetal. No caso dos gatos domésticos, aos 19 dias 

gestacionais, o mesonefro já está formado, sugerindo que o pronefro se desenvolve e 

regride rapidamente no início do período embrionário. 

O metanefro, o rim permanente, inicia seu desenvolvimento enquanto o 

mesonefro regride. O metanefro é o rim definitivo (HYTTEL et al., 2012). Os rins que, 

no início, se localizam na região pélvica, migram cranialmente de forma gradual 

atingido o abdômen. O alongamento da porção inicial de seu ducto forma o ureter. Em 

fetos com 52 dias de idade, o metanefro já está bem estabelecido, com a presença 

das regiões cortical e medular além de estruturas bem delimitadas (ABREU et al., 

2011). 

Diante do exposto, objetivou-se ampliar o conhecimento da embriologia do 

sistema urinário em gatos pela descrição detalhada dos seus principais componentes 

e, assim, construir melhor conhecimento para compreensão anatomopatológica do 

desenvolvimento de muitas doenças, pela importância econômica dos gatos e ainda 

proporcionar subsídio científico e análises que darão apoio no tratamento das doenças 

relacionadas ao sistema urinário e, consequentemente, no bem-estar animal. 

 

4.2.  MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Foram utilizadas 12 fêmeas gestantes de gatos domésticos sem raça definida 

(SRD), em diferentes fases gestacionais a fim de observar o desenvolvimento 

embrionário dos órgãos urinários. Os animais foram provenientes de campanhas de 

castração. Este trabalho está de acordo com as normas do comitê de bioética da 
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Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo (Nº 

9798110215). 

 

4.2.1 ANÁLISE MACROSCÓPICA 

 

As idades dos embriões e fetos foram estimadas segundo suas medidas pelo 

método de crown-rump e suas características externas descritas por Evans e Sack 

(1973) com adaptações confrontando dados dos autores Knospe (2002), Abreu et al. 

(2011) e Pieri et al. (2015). 

 

4.2.2 MICROSCOPIA DE LUZ 

 

Os embriões e fetos foram fixados em solução de paraformaldeído 4% e 

glutaraldeído 2,5%. Após a fixação o material foi desidratado em uma série crescente 

de etanol (70% a 100%), seguido de diafanização em xilol, e embebidos em parafina 

(Histosec) (TOLOSA et al., 2003). 

Os blocos foram cortados em micrótomo automático (Leica, RM2165, 

Germany) obtendo-se cortes de 5 µm, os quais foram aderidos em lâminas histológica. 

Após serem desparafinizados, os cortes foram corados em Hematoxilina e Eosina e 

em Ácido periódico de Shiff. Em seguida, as lâminas foram analisadas e as 

características morfológicas fotodocumentadas através de microscópio Nikon Eclipse 

80i. 

 

4.2.3 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA 

 

A microscopia eletrônica de varredura foi realizada nas amostras dos 

fragmentos dos rins, as quais foram fixadas em glutaraldeído 2,5%, e pós-fixadas em 

tetróxido de ósmio a 1%, seguido uma serie de desidratação crescente em álcool (70% 

à 100%). As estruturas foram fixadas em stubs, desidratadas à seco em ponto crítico 

(Balzers CPD 020), e metalizadas em ouro (“sputtering” Emitech K550). Os resultados 

foram analisados através do microscópio eletrônico ME Leo 435 VP. 
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4.2.4 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE TRANSMISSÃO 

 

Para a análise ultraestrutural, fragmentos com cerca de 0,5 cm2 foram obtidos 

de diferentes regiões dos metanefros e mesonefros. Estes foram fixados em 

glutaraldeído a 2,5%, tamponado com fosfato de sódio a 0,1 M e pH 7,4. Após 

completar a fixação, o material foi lavado em tampão fosfato de sódio a 0,1 M, pH 7,4. 

Logo após, foi realizada a pós-fixação em tetróxido de ósmio a 2% por duas horas. 

Após este procedimento, os fragmentos foram lavados em solução tampão por três 

vezes durante 10 minutos cada. Em seguida, foram imersos por uma hora em acetato 

de uranila aquosa saturada, lavados em tampão e submetidos à desidratação em 

álcool etílico em concentrações crescentes. 

Os fragmentos foram lavados em óxido de propileno, durante 10 minutos, após 

isso iniciou a infiltração em araldite SO2 - Polysciencs. Os fragmentos foram imersos 

em uma mistura de óxido de propileno e araldite na proporção de 1:2 durante uma 

hora, 1:1 durante 12 horas, araldite pura durante 4 horas e finalmente em araldite pura 

mais ativador, para assim então, confeccionar os blocos, sendo levados à estufa a 60 

°C por três dias. 

Obtidos os blocos, foram confeccionados cortes semifinos com 0,4 m de 

espessura em ultramicrótomo automático (Ultracut R, LeicaMicrosystens - Germany), 

corando-se a quente em solução aquosa de azul de Toluidina a 1% para a 

identificação de suas regiões, foi analisado em microscópio de luz, para então 

obtenção dos cortes ultrafinos. Os cortes com 0,07 m de espessura foram coletados 

em telas de cobre e contrastados com acetato de uranila saturado a 2%, durante 7 a 

10 minutos, e logo após em citrato de chumbo a 0,5%, durante o mesmo período 

utilizado para o acetato de uranila. O material foi analisado em microscópio eletrônico 

de transmissão (Morgagni268D, FEI Company, The Netherlands; MegaView III 

câmera, Soft Imaging, Germany) e diferentes regiões dos rins foram caracterizadas e 

eletromicrografadas. 

 

4.2.5-  IMUNOHISTOQUÍMICA  

 

Foram realizadas reações de imunohistoquímica em mesonefro e metanefro de 

embriões e fetos de gatos para os seguintes marcadores: PCNA (sc-56 1:100, 

proliferating cell nuclear antigen, clone PC10, St. Louis, U.S.A); CD90 (Serotec 0895 
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1:100, monoclonal for feline, UK); Caspase 3 (sc-271759 1:100, mouse monoclonal, 

Santa Cruz, antibody Inc., Europe); Isolectina, (I21411 1:100, Isolectin IB4 Biotin 

Conjugates Antibody), segundo protocolo rotineiramente utilizado em nosso 

laboratório (OLIVEIRA et al. 2012). O controle negativo das reações 

imunohistoquímicas foi realizado utilizando o IgG (Goat anti-Mouse IgG – AP 308F, 

Chemical International). 

 

4.3. RESULTADOS 

 

4.3.1 CARACTERÍSTICAS EXTERNAS GERAIS DOS EMBRIÕES E FETOS  

 

Os resultados obtidos através da análise das características externas dos 

embriões e fetos foram expressos, em ordem cronológica de dias gestacionais, na 

tabela abaixo. 

 

Tabela1: Características externas gerais dos embriões e fetos. 

Dias 

Gestacionai

s 

Peso 

(g) 

Crown-

rump 

(cm) 

Características externas 

15 0,11 0,5 Início da formação dos somitos, protuberância cardíaca, 

quatro arcos branquiais, estomodeu, ausência de 

vesícula óptica e ótica. 

17 0,11 0,8 Torção da extremidade caudal, vesícula óptica com 

início de pigmentação, broto dos membros torácicos e 

pélvicos e regiões encefálicas em formação. 

19 0,16 1,1 Cabeça toca a eminencia cardíaca, presença da vesícula 

ótica, placóide olfatório e formação do broto do membro 

torácico, em formato de pá e membro pélvico presente. 

20 0,32 1,1 Vesícula óptica, estomodeu, inicia-se divisão dos dígitos 

dos membros torácicos. 

21 0,68 2,1 Hérnia fisiológica umbilical, os olhos bem formados e 

pigmentados e membros torácicos com membranas 

interdigitais, membros pélvicos sem separação dos 

dígitos. 
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22 1,54 2,5 Início da formação de mamas, palma da mão entalhada, 

separação dos dígitos e indício da presença de costelas. 

24 3,34 3,1 Apresentam os dígitos do membro pélvico separado 

distalmente, folículos táteis presentes nos lábios, 

primórdio das glândulas mamárias. 

26 6,28 3,8 Folículos pilosos e pálpebras se formando, divisão dos 

dígitos nos membros pélvicos e torácicos, primórdios das 

garras em membros pélvicos e torácicos. 

28 19,38 6,5 Folículos táteis, separação dos dígitos, língua visível, 

fechamento das pálpebras e formação das garras. 

37 32,52 7,5 Pálpebras, palato fundido e pelos táteis. 

50 43,28 9,3 Início do desenvolvimento dos pelos. 

60 130,76 13 Todas características formadas, pigmentação dos pelos 

e garras brancas e duras. 

 

 

 

4.3.2 ANÁLISE MACROSCÓPICA E MICROSCÓPICA DOS ÓRGÃOS URINÁRIOS 

 

Em relação às estruturas urinárias, nos embriões com 19 dias, o mesonefro 

apresentou dorsalmente os ductos mesonéfricos, caudalmente os túbulos 

mesonéfricos e ventralmente os glomérulos. Macroscopicamente, foi observado o 

mesonefro através de dissecção e por microscopia eletrônica de varredura foi possível 

verificar o pronefro, ilustrando a transição do pronefro para o mesonefro. Os 

corpúsculos pronéfricos, ductos pronéfricos e túbulos pronéfricos com epitélio cúbico 

simples presentes no pronefro apresentavam-se mais arredondadas e próximas umas 

das outras enquanto o mesonefro apresentou o glomérulo com epitélio simples 

pavimentoso, ductos mesonéfricos e túbulos mesonéfricos com epitélio cúbico simples 

mais alongados e dispersos. Já o embrião de 22 dias possuía o mesonefro em 

transição de seu formato alongado para o oval. Cranialmente a ele localizam-se a 

gônada e ao seu lado o metanefro em estágio inicial. Microscopicamente, observou-

se as três estruturas que compõem o mesonefro: glomérulos, túbulos mesonéfricos e 

ductos mesonéfricos.  

Em embriões de 22 dias foi evidenciado o início do desenvolvimento do 

metanefro. Macroscopicamente, o metanefro apresentou-se menor do que o 
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mesonefro e, nesta fase, ambos se encontravam unidos anatomicamente. Em corte 

sagital não foi possível diferenciar nenhuma de suas estruturas. Microscopicamente, 

o metanefro estava em estágio inicial de formação glomerular, onde o parênquima 

começava a dar indícios de sua diferenciação. 

Para analisar macroscopicamente as demais estruturas do início do sistema 

urinário, utilizou-se para a metade da gestação o embrião de 24 dias, nesta fase, 

encontrou-se ureter, uretra e bexiga, mas ainda em desenvolvimento (Figura 1) 

 

Figura 1 - Macroscopia e microscopia de órgãos urinários de embriões de gato em início de gestação 

 

Fonte: (MARIO, L.C., 2019) 

Legenda:    Macroscopia e microscopia de órgãos urinários. Em A, mesonefro de 19 dias de gestacado 

em análise macroscópica (Ms).  Em B, microscopia eletrônica de varredura evidenciando 

o mesonefro com 19 dias gestacionais. Nesta fase pode-se evidenciar o mesonefro (Ms) 

e o pronefro (Pr), no * pode-se ver o aumento das estruturas do pronefro. Em C, 

microscopia eletrônica de luz em embriões de 19 dias evidenciando o mesonefro (Ms) e 

pronefro (Pr). Em D, embrião de 22 dias evidenciando mesonefro (Ms) desenvolvido em 

formato oval e o metanefro (Mt) no início de seu desenvolvimento, porém já em formato 

de feijão. Em E, F e G embriões de 22 dias evidenciando o início do desenvolvimento do 

metanefro (Mt) com presença do mesonefro (Ms) em E e F. Em H e I, microscopia de luz 

evidenciando as estruturas presentes no metanefro de 22 dias. Em J, análise 
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macroscópica dos órgãos urinários com 24 dias, metanefro (Mt), mesonefro (Ms), ureter 

(seta), bexiga (b) e uretra (ur). Em K, 24 dias, ureter evidenciando epitélio de transição 

(TE) e lâmina própria (LP). Em L, 24 dias, bexiga com epitélio de transição (TE) e lâmina 

própria (LP). Em M, 24 dias, uretra com camada de epitélio (ep). 

 

Na metade do desenvolvimento embrionário, aos 28 dias, o mesonefro estava 

bem desenvolvido e em formato oval. Através da microscopia de luz pode-se 

evidenciar os glomérulos, túbulo mesonéfrico e ducto mesonéfrico nos quais, no 

glomérulo existia epitélio simples pavimentoso e nas demais estruturas, epitélio cúbico 

simples. As mesmas estruturas foram evidenciadas por microscopia eletrônica de 

varredura e foi possível notar que o espaço urinário no glomérulo é menor no 

mesonefro do que no metanefro. 

Diferentemente do início do desenvolvimento, o metanefro de 28 dias 

encontrou-se maior que o mesonefro e em formato característico do órgão adulto. 

Nesta fase ainda não foi possível observar diferenciação de córtex e medula e isso foi 

comprovado tanto macroscopicamente quanto microscopicamente onde existem 

glomérulos presentes por toda a estrutura. Microscopicamente foram evidenciados os 

glomérulos, túbulo proximal e túbulo distal, além do corpúsculo renal com espaço 

urinário evidente. 

Analisando as demais estruturas do sistema urinário, observou-se que as 

estruturas estavam mais desenvolvidas, porém não completamente. Na bexiga pode-

se observar o epitélio de transição, uma camada de tecido conjuntivo e apenas uma 

camada muscular. Observou-se também a uretra com camada de epitélio e tecido 

conjuntivo e o ureter em formato tubular (Figura 2). 
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Figura 2 - Macroscopia e microscopia de órgãos urinários de embriões de gato em meio de gestação 

 

Fonte: (MARIO, L.C., 2019) 

Legenda:     Macroscopia e microscopia de órgãos urinários de embriões de gato em meio de gestação. 

Em A, o metanefro (Mt) e mesonefro (Ms) concomitantes sendo que o mesonefro está bem 

desenvolvido e em formato oval. Em B e C, mesonefro (Ms) com presença de glomérulo 

(g), ducto mesonéfrico (md) e túbulo mesonéfrico (mt). Em D, glomérulo (g) com espaço 

urinário diminuído, túbulo mesonéfrico (mt) e ducto mesonéfrico (md).  Em E, metanefro 

(Mt) mostrando que o rim não estava dividido em córtex e medula. Em F e G, embrião com 

28 dias gestacionais onde em F o metanefro (Mt) não apresenta divisão em córtex e 

medula, os glomérulos (g) estão presentes por toda a estrutura e em G, glomérulo (g), 

túbulo contorcido proximal (pct) e túbulo contorcido distal (dct). Em H, corpúsculo renal (rc) 

e espaço urinário (seta) visualizado em técnica de microscopia eletrônica de varredura. 

Em I, todos os órgãos urinários estão presentes: metanefro (Mt), ureter (u), bexiga (bx) e 

uretra (ur) inclusive ainda se tem a presença do mesonefro (Ms). Em J, ureter evidenciando 

epitélio de transição (TE) e tecido conjuntivo (CT). Em K, bexiga evidenciando epitélio de 

transição (TE), tecido conjuntivo (CT) e camada muscular (ML). Em L, uretra evidenciando 

epitélio de transição (TE) e tecido conjuntivo (CT). 

 

 Com relação a análise do terceiro estágio do desenvolvimento. O mesonefro 

regrediu aos 37 dias gestacionais. Microscopicamente, pode-se observar que as 

estruturas começaram a se degenerar, mas ainda foi possível evidenciar a presença 

de glomérulos, túbulos e ductos mesonéfricos (Figura 3). 
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Aos 50 dias, o metanefro já estava dividido em região cortical e medular, 

também foi possível observar a pseudopapila, crista renal e a pelve renal. Na análise 

microscópica, notou-se os corpúsculos renais, túbulos contorcidos proximais e distais. 

Através da coloração por Ácido periódico de Shiff os túbulos contorcidos proximais 

foram fortemente corados pois está coloração marca o glicocálix presente nas 

microvilosidades que compõem a borda em escova dos túbulos contorcidos proximais. 

Na sequência notou-se no corpúsculo renal, a arteríola aferente entrando no 

glomérulo, o polo urinário e túbulo contorcido proximal. O corpúsculo renal era 

composto pelo glomérulo e pela cápsula de glomerular a qual apresentou dois 

folhetos, o parietal e o visceral. O glomérulo possuía capilar glomerular revestido por 

células endoteliais e era preenchido pelo mesângio. Na porção medular, notou-se a 

região tubular, compostos pelos túbulos coletores, segmentos da alça do néfron 

espessos e delgados, interstício e ductos coletores (Figura 3). 

Analisando as outras estruturas do sistema urinário, aos 50 dias, encontrou-se 

o metanefro, bexiga, ureteres e uretra presentes e completamente formados. A bexiga 

encontrou-se com epitélio de transição, abaixo lâmina própria e tecido conjuntivo 

denso, após essas camadas, submucosa própria e três camadas de músculo liso. 

Observou-se uretra com epitélio e tecido conjuntivo. No ureter foi possível observar 

epitélio de transição ou urotélio, lâmina própria colágena, revestido de duas camadas 

de musculo liso, dispostas como uma espiral interna, chamada de camada longitudinal 

e uma camada externa chamada camada circular, que, por sua vez, estava circundada 

por uma camada adventícia colágena frouxa (Figura 3). 
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Figura 3 - Análise Macro e Microscópica dos órgãos urinários do final do período gestacional 

 

Fonte: (MARIO, L.C., 2019) 

Legenda:  Análise Macro e Microscópica dos órgãos urinários do final do período gestacional. Em A 

e B, embrião de 37 dias gestacionais, notar mesonefro em regressão (seta). Em C e D, 

histologia de mesonefro de embrião de 37 dias de gestação evidenciando glomérulo (g), 

túbulos (t) e ductos (d) em degeneração. Em E, 50 dias, metanefro dividido em região 

cortical (C) e medular (M), também é possível observar a pseudopapila (pp), crista renal 

(seta preta) e a pelve renal (P). Em F, microscopia eletrônica de varredura do metanefro 

aos 50 dias, dividido em região cortical (C) com a presença de glomérulos (g) e medular 

(M) com a presença de túbulos (t). Em G, rim aos 50 dias dividido em córtex (C) e medula 

(M). Em H, metanefro de feto com 50 dias ilustrando a diferença entre os túbulos proximais 

(pct) com coloração mais acentuada nas bordas em escova (seta) e túbulos contorcidos 

distais (dct). Em I, corpúsculo renal composto pelo glomérulo (g) e pela cápsula glomerular 

a qual apresenta dois folhetos, o parietal (seta branca) e o visceral (seta preta). Em J, 

glomérulo com capilar glomerular (seta preta) revestido por células endoteliais (seta 

branca) e é preenchido pelo mesângio (*). Em K, corpúsculo renal (rc) visualizado em 

técnica de microscopia eletrônica de varredura. Em L, região medular (mr), região tubular, 

compostos pelos túbulos coletores (ct), segmentos da alça do nefron espessos (thick) e 
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delgados (thin), interstício (*) e ductos coletores (cd). Em M, encontra-se o metanefro (Mt), 

bexiga (b), ureteres (u) e uretra (ur) presentes e completamente formados. Em N, ureter 

com epitélio de transição (TE) e lâmina própria colágena (ocb), revestido de duas camadas 

de musculo liso, dispostas como uma espiral interna, chamada de camada longitudinal (ll) 

e uma camada externa chamada camada circular (CL), que, por sua vez, está circundada 

por uma adventícia colágena frouxa (alc). Em O aos 60 dias, a bexiga encontra-se com 

epitélio de transição (TE), lâmina própria (LP) e tecido conjuntivo denso (dct), submucosa 

própria (sp) e três camadas, a primeira (*), a segunda (*) e a terceira (*). Em P, uretra com 

epitélio (ep) e tecido conjuntivo (CT).  

 

Outros dados foram obtidos pela técnica de microscopia eletrônica de transmissão, 

na qual foi possível evidenciar os tipos de células e organelas presentes no néfron. No 

mesonefro de início e meio de gestação foi possível evidenciar nos glomérulos os 

podócitos, células mesangiais e capilares glomerulares, já no mesonefro de final de 

gestação observou-se que as células estavam se degenerando, não observando as 

delimitações celulares.  Na sequência tem-se o metanefro de início para metade e final de 

gestação, no qual foi possível observar glomérulos com podócitos, células mesangiais e 

capilares sanguíneas. As células possuíam núcleo e nucléolo, na região citoplasmática 

evidenciou-se as mitocôndrias. Também foi observado região tubular, onde distinguiu-se 

os túbulos contorcidos distais e proximais. O túbulo contorcido proximal apresenta no seu 

epitélio borda em escova diferente do túbulo distal que não possui. (Figura 4).  
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4.3.3 ANÁLISE ULTRAMICROSCÓPICA DE MESONEFRO E METANEFRO DE 

GATO DOMÉSTICO 

 

Figura 4- Avaliação mediante Microscopia Eletrônica de Transmissão do início e final do mesonefro 

 

Fonte: (MARIO, L.C., 2019) 

Legenda:   Avaliação mediante  Microscopia Eletrônica de Transmissão do início e final do mesonefro. 

Em A, B e C, mesonefro de início do desenvolvimento, onde é possível observar em A, 

podócitos (P) e os capilares sanguíneos (c). Em B, imagem ampliada do podócitos 

evidenciando mitocôndrias (m), citoesqueleto (Cs) e núcleo (N). Em C, célula mesangiais 

(mc). Em D, observa-se mesonefro no final de desenvolvimento, no qual é possível 

observar a sua degenerando, observado através da presença de vacúolos (*) e lisossomos 

(seta). Em E, metanefro de início evidenciando glomérulos (g), capilares sanguíneos (c) e 

as células mesangiais (mc). Em F capilares sanguíneos (c) e células sanguíneas (RBC) e 

células mesangiais (mc). Em G, túbulo contorcido proximal (pct) evidenciando borda em 

escova (seta). Em H, túbulo contorcido distal (dct). Em I, glomérulo do final do metanefro, 

no qual é possível observar os capilares sanguíneos (c), podócitos subdivididos em corpo 

celular (*) e prolongamento dos pés (seta) e célula sanguínea (RBC). 
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4.3.4 IMUNOHISTOQUÍMICA DE MESONEFRO E METANEFRO DE GATO 

DOMÉSTICO 

 

 Nas análises de imunohistoquimica das amostras de mesonefro e metanefro 

22, 28, 37 e 50 dias, foi possível observar imunomarcação positiva para isolectina, 

marcador de neovasculogenese presentes nos túbulos e glomérulos. Também foi 

possível observar em mesonefro e metanefro de embriões e fetos de 28 e 50 dias 

gestacionais a expressão de marcadores para células embrionárias (CD9) e 

proliferação celular (PCNA), durante o desenvolvimento renal. Com isso, para o 

marcador CD9, apenas houve expressão no mesonefro, o qual foi um estágio mais 

primitivo do que o metanefro. Já para o PCNA tanto o mesonefro quanto o metanefro 

houve expressão, mostrando que ambas as fases possuíram proliferação celular. 

Mediante a utilização do marcador Caspase3 foi possível observar a degeneração 

celular do mesonefro aos 37 dias, sendo a única idade que houve expressão positiva 

(Figura 5).  
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Figura 5 - Imunohistoquímica em embriões e fetos de gatos domésticos. 

 

Fonte: (MARIO, L.C., 2019) 

Legenda:   Imunohistoquímica em embriões e fetos de gatos. Em A, B, C, D, E, F e G, marcação positiva 

para Isolectina, marcador de neovasculogênese em túbulos e glomérulos (seta) em 

mesonefro de 22, 28 e 37 dias e metanefro 22, 28 e 50 dias respectivamente. Em H, I e J, 

marcação positiva para CD9 (seta) em mesonefro de 28 e 37 dias respectivamente. Em K 

e L, não houve marcação para CD9 para metanefro nos dias 28 e 50 respectivamente. Em 

M, N, O e P, marcação positiva para PCNA, marcador de células proliferativas (seta) em 

mesonefro 28 e 37 dias e metanefro 28 e 50 dias respectivamente. Em Q, R, S e T, reação 

para Caspase 3, em mesonefro de 28 e 37 dias e em metanefro de 28 e 50 dias 

respectivamente, a qual só houve marcação positiva para mesonefro de 37 dias. 
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4.4. DISCUSSÃO  

 

Para realização deste estudo, os órgãos dos embriões/fetos foram divididos em 

três períodos gestacionais, levando em consideração o período gestacional de 63 dias 

descrito por Evans e Sack (1973). Essa divisão didática faz com que cada órgão seja 

analisado em períodos para melhor avaliação. 

Na primeira fase, os embriões de 19 e 20 dias encontram-se muito semelhantes 

e, para classifica-los, foi utilizado como critério o desenvolvimento do membro 

torácico, visto que, em 19 dias, encontrou-se em formato de pá e em 20 dias 

encontrou-se com membranas que aparecem no início da divisão dos dígitos (EVANS 

E SACK 1973). 

Microscopicamente no início do desenvolvimento embrionário de gatos 

domésticos observou-se a presença do rim primitivo ou pronefro. Nos mamíferos, o 

pronefro é afuncional e permanece por pouco tempo antes de regredir (KNOSPE, 

2002). O pronefro é uma característica evolutiva herdada dos peixes, onde este é de 

grande importância por ser funcional e, portanto, o rim definitivo na espécie. O 

pronefro dos peixes tem estruturas semelhantes às de um nefro de um mamífero, com 

as principais estruturas sendo os ductos pronéfricos, túbulos pronéfricos e 

corpúsculos pronéfricos (BRANDLI, 2003). O mesonefro, segunda estrutura renal 

encontrada, em mamíferos, apresenta uma fase funcional já no período embrionário 

(HYTTEL et al., 2012). Já para os anfíbios, o mesonefro é funcional no adulto, 

possuindo características semelhantes às de um nefro de mamíferos (MØBJERG et 

al., 1997). A importância de estudar essas características no início do 

desenvolvimento de gatos é que a literatura é escassa e as informações são 

importantes para conhecimento da própria espécie assim como correlacioná-la com 

os demais animais. 

No grupo seguinte, os achados macroscópicos foram melhor correlacionados 

com os descritos por Evans e Saks (1973), sendo que embriões de 21 dias 

apresentavam intestino herniado pelo cordão umbilical, o principal contribuinte para 

sua hérnia é o tamanho do mesonefro (HYTTEL et al., 2012). Embriões de 22 dias, o 

início da formação da cadeia mamária, aos 26 dias, embriões com separação dos 

dígitos dos membros pélvicos e sem externalização da língua, característica de 

embriões com 27 dias. Um dado importante obtido neste estudo foi o formato oval do 

mesonefro e formato de feijão do metanefro em início de desenvolvimento. 
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Relacionando esses achados com os dados obtidos pelo autor Knospe (2002), pode-

se perceber uma relação dos dias em que o mesonefro está presente no 

desenvolvimento embrionário, de 15/17 dias a 34/44 dias, sendo, em média, o auge 

de seu desenvolvimento de 27 a 30 dias (TIEDEMANN, 2012). 

Na sequência, aos 28 dias, tem-se o último estágio embrionário. Nesta fase é 

possível evidenciar as pálpebras se fechando e as garras se formando (EVANS E 

SACKS, 1973). Todo o sistema urinário está presente macro e microscopicamente. 

Nesta fase o rim ainda não está completo, o mesonefro com suas estruturas estão 

bem evidentes, o que está de acordo com os dados de Tiedemann (2012), nos quais, 

em fetos de gatos com 28 dias observam-se somente glomérulos completamente 

formados e funcionais e nenhum imaturo ou em degeneração. O metanefro não se 

diferenciou em região cortical e medular, estes dados foram confirmados através de 

microscopia de luz, onde encontram-se glomérulos por toda a estrutura.  

Seguindo a cronologia proposta por Evans e Sack (1973), fetos de 37 dias 

possuíam pêlos táteis na face e macroscopicamente o mesonefro está regredindo 

enquanto o metanefro está se desenvolvendo, porém não foi possível diferenciar sua 

região de córtex e medula. Os dados da regressão do mesonefro estão de acordo com 

o Tiedemann (2012) que foram verificadas mudanças aparentes de regressão no 

órgão. Importante ressaltar que as estruturas se degeneram e não migram para o 

metanefro e apenas alguns de seus túbulos irão fazer parte do sistema reprodutor 

(HYTTEL et al., 2012; TIEDEMANN, 2012). Nesta fase do desenvolvimento 

gestacional, o gato é considerado feto. Denomina-se feto aquele que possui suas 

características externas especificas de sua espécie bem como seus órgãos genitais 

diferenciados (PIERI et al., 2015).  

Na última fase do desenvolvimento, 50 e 60 dias gestacionais, o feto já se 

encontra com todas suas características formadas, apenas finalizando seu 

crescimento, o sistema urinário contém metanefro dividido em córtex e medula, 

ureteres, bexiga e uretra totalmente formados, assim como descritos por Dyce (2010) 

para animais domésticos e Knospe (2002) em gatos, microscopicamente também 

foram encontradas todas as estruturas formadas e bem definidas como de acordo com 

Bacha e Bacha (2003) e Junqueira e Carneiro (2008). As estruturas que compõem o 

néfron estavam totalmente desenvolvidas e funcionais como demonstra Dressler 

(2006) em mamíferos. 
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Avaliando a nível celular a partir da microscopia eletrônica de transmissão foi 

possível observar os constituintes dos glomérulos e túbulos contorcidos, bem como 

as principais organelas que estão presentes nestas estruturas. Fazendo uma 

comparação das estruturas presentes no corpúsculo renal do mesonefro de anfíbios, 

o qual tem este órgão como rim definitivo com o gato, pode-se observar uma certa 

relação nos tipos celulares presentes em ambos os mesonefros, como capilares 

glomerulares, células mesangiais e podócitos. Nos gatos, este órgão é temporário, ele 

é funcional durante o desenvolvimento embrionário mas degenera no período fetal 

(KNOSPE, 2002), isto foi observado através de lisossomos e vacúolos que se 

formaram nas células. Estas organelas são responsáveis pela digestão intracelular 

(CUNNINGHAM, 2008) característico da degeneração deste órgão. 

O rim definitivo em gatos é o metanefro, que também apresenta as mesmas 

estruturas do corpúsculo renal, descritas no mesonefro. Estas células são de extrema 

importância pois cada uma desempenha uma função específica no rim. Os capilares 

glomerulares são responsáveis por capitar o sangue que atinge o glomérulo, no qual 

será filtrado (CUNNINGHAM, 2008), as células mesangiais são responsáveis pela 

sustentação do mesmo e os podócitos fazem parte da filtração do sangue. No 

metanefro também foram observados os túbulos contorcidos proximais e distais, estes 

diferem um do outro através da borda em escova (SARHAN E HUSSEIN, 2014), 

presentes apenas nos túbulos proximais. A região tubular é responsável pela 

confecção da urina onde há reabsorção de água e eletrólitos (CUNNINGHAM, 2008).  

Mediante a utilização da técnica de imunohistoquimica, foi possível observar a 

nível tecidual a formação de vasos presentes nos túbulos e glomérulos. Evidenciando 

que desde 22 dias o metanefro expressa positivamente a proteína Isolectina, presente 

na formação glomerular. Houve expressão para marcadores de pluripotencia e 

proliferação celular.  O CD9 marcou positivamente o mesonefro em todas suas 

estruturas, diferente do metanefro que não houve marcação para essa proteína. O 

CD9 é uma glicoproteína da família tetraspanin, presente na membrana celular 

envolvida com desenvolvimento, crescimento e motilidade celular (POWNER et al., 

2011). A expressão de PCNA é explicada no mesonefro pois mesmo após 

degeneração, este vai fazer parte do sistema reprodutor, e é possível demonstrar que 

suas células irão adquirir diferente função em outro órgão que não de origem renal. O 

mesmo não é observado no metanefro, o qual, do início ao fim, terá células 

responsáveis pela mesma função em um mesmo órgão. O antígeno nuclear de 
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proliferação celular (PCNA) estava expresso em todas as estruturas do mesonefro e 

metanefro. O PCNA codifica uma proteína que é encontrada no núcleo e é um cofator 

da DNA polimerase delta (BOEHM et al.,2016), tendo como função replicar e reparar 

o DNA. Todas as células presentes tanto no metanefro quanto no mesonefro irão se 

proliferar seja para renovação celular ou para diferenciação das mesmas. O marcador 

Caspase 3 foi utilizado para comprovar que aos 37 dias gestacionais o mesonefro 

estava em degeneração celular diferentemente das demais idades. Estes dados são 

de extrema importância para avaliar os estágios renais, visto que no desenvolvimento, 

a taxa de proliferação e diferenciação celular vai diminuindo gradativamente. 

A organogenese urinária em felinos contribui com novos conhecimentos 

específicos sobre o desenvolvimento embrionário nos órgãos que são os mais 

afetados por doenças nessa espécie, e também dá suporte para futuros estudos em 

espécies que essas estruturas embrionárias e fetais ainda não foram descritas. O 

desenvolvimento embrionário e fetal do gato é semelhante ao dos demais mamíferos, 

ressaltando que o pronefro é encontrado no embrião de 15 a 19 dias, o mesonefro de 

17 a 37 e o metanefro a partir de 21 dias gestacionais. 
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metanefro de gatos (Felis catus, Linnaeus, 1798) 
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RESUMO: A doença renal crônica (DRC) é amplamente encontrada em felinos. É 

caracterizada pela deficiência estrutural e funcional dos rins, perda gradual e definitiva 

do número de néfrons funcionais e redução na taxa glomerular. Devido à grande 

importância desta doença, várias terapias celulares vêm sendo estudadas há 

décadas, com o intuito de obter um tratamento eficaz e defitivo para a mesma. Neste 

estudo, células provenientes do mesonefro e metanefro de embriões e fetos de gato 

doméstico foram coletados de campanha na castração eletiva na cidade de Embu das 

Artes, São Paulo. As células foram cultivadas e caracterizadas quanto a sua 

morfologia, viabilidade e metabolismo celular, potencial tumorigênico, 

imunofenotipagem por citometria de fluxo, diferenciação para células adipogênicas, 

condrogênicas e osteogênicas. Como resultado observamos que os quatro tipos 

celulares apresentam características morfológicas de células epiteliais, com 

citoplasma arredondado, e de células mesenquimais, com citoplasma alongado. Os 

quatro tipos celulares apresentam aderência, capacidade de formação de colônias e 

ausência de potencial tumorigênico. O melhor meio para cultivo foi o Alpha Mem. 

Dentre as proteínas testadas, essas linhagens celulares expressaram marcação 

positiva para células progenitoras renais, tais como CD117, Nefrina e WT1, e 

apresentaram potencial para diferenciação em células adipogênicas, osteogênicas, 
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condrogênicas. Portanto podemos concluir que todos os quatro tipos celulares 

apresentam características promissoras para novas terapias celulares, porém dentre 

estes tipos celulares, o mais indicado seria a linhagem de células provenientes de 

metanefro de final do período gestacional, visto que essa linhagem apresenta maiores 

expressões de proteínas específicas de tecido renal, além de possuir células que 

serão propriamente funcionais no indivíduo adulto, sendo assim está linhagem celular 

apresenta vantagens quando comparada as demais para uma nova terapia celular. 

Palavras-chave: Cultivo celular; Doença Renal; Embriologia; Rim     

 

5.1 INTRODUÇAO 

 

Os gatos domésticos são amplamente afetados por doenças renais, sendo a 

segunda maior causa de óbito nestes animais (CHEW et al., 2011).  As doenças renais 

diminuem a função renal, causando injúrias que prejudicam o processo de filtração e 

remoção de resíduos presentes na corrente sanguínea (BANFILD, 2017). Segundo 

dados apresentados pela rede hospitalar Banfild (2017), as doenças crônicas renais 

aumentaram 29% desde 2010. Em 2014, 1 em cada 10 gatos geriátricos apresentava 

esta injúria renal (BANFILD, 2017). 

Entre os principais tipos de DRC podemos citar as glomerolopatias (VADEN, 

2011), e as nefrites intersticiais tubulares (WOO et al., 2012; SCHMIEDT el al., 2016).  

Há muito tempo se estuda estas doenças em felinos. Em 1994, Minkus e Horauf, 

realizaram um estudo no qual 47 amostras de rins de gatos foram obtidas por biopsia 

e assim verificou-se a presença de azotemia primária renal. Destes valores, 70,4% 

dos casos apresentavam nefrite tubulointersticial crônica, 14,8% glomerulopatia. 

Existem também as doenças paralelas ao desenvolvimento de doenças renais, 

chamadas de doenças secundárias e podem levar o animal ao quadro de DRC 

(VADEN, 2011). 

Os tratamentos atuais para DRC são apenas paliativos, consistindo em dietas 

alimentares e reposição de eletrólitos. Os tratamentos auxiliam na diminuição da 

velocidade e progressão da doença, visando assim uma melhor qualidade de vida 

para os animais (WAKI et al., 2010). O uso de transplantes renais e hemodiálise 

geralmente não são técnicas utilizadas como tratamentos, tendo em vista a grande 

dificuldade tanto financeira quanto técnicas (BARBER, 2003). 
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Sabendo da dificuldade terapêutica para a DRC, novas terapias estão sendo 

pesquisadas. O uso de células-tronco como uma nova fonte para terapias vem 

crescendo cada vez mais (QUIMBY et al., 2013; CARDOSO et al., 2014; VIDANE et 

al 2016). As células-tronco apresentam vários papeis importantes na vida de um 

indivíduo, tais como divisão e renovação celular, entretanto atualmente elas estão 

sendo muito utilizadas em terapias para diversas doenças das quais não se tem 

tratamentos eficazes, pois elas liberam fatores de crescimento que auxiliam nos 

processos inflamatórios, auxiliando-as no ambiente as quais elas são inseridas e 

fornecendo um efeito parácrino para as células (TOGEL et al., 2005). 

Diversas pesquisas estão utilizando fontes variáveis de células-tronco para 

realizar tratamentos em gatos com DRC. Quimby et al. (2011; 2013), utilizou células 

mesenquimais oriundas do tecido adiposo e da medula óssea de gatos domésticos, 

enquanto Cardoso et al. (2014) e Vidane et al. (2016) isolaram células do âmnio para 

tratamentos de gatos com DRC. Porém até o presente momento não foram 

encontrados resultados dos quais revertessem este quadro clinico completamente, 

apenas conseguiram melhorias na qualidade de vida desses animais, o que nos 

instiga a buscar novas fontes alternativas de terapias para esta enfermidade.  

Atualmente muitos estudos estão sendo realizados no campo das células 

progenitoras do tecido ou órgão ao qual apresenta-se lesionado. Por essas células já 

serem prédirecionadas a formar as estruturas do órgão em questão, acredita-se que 

elas possam apresentar um melhor potencial terapêutico em relação as demais (RAFII 

E LYDEN, 2003). Portanto, sabendo dos problemas causados pela DRC em felinos e 

dos novos potenciais trazidos pelas terapias celulares, este trabalho busca estudar a 

ação das células progenitoras renais como um novo modelo em terapias celulares, as 

quais visem melhorias significativas nestas enfermidades para esta espécie. 

 

5.2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

5.2.1 COLETA DO MATERIAL  

 

Para a coleta dos mesonefro e metanefro de embriões e fetos de gato 

doméstico, foram utilizadas 12 gatas prenhas provenientes de campanhas de 

castração eletiva da cidade de Embu das Artes, São Paulo. O projeto encontra-se 
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aprovado pela comissão de ética da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia 

da Universidade de São Paulo, sob número do protocolo: CEUA nº 9798110215. 

 

5.2.2 DIVISÃO DOS GRUPOS DE ESTUDO 

 

Para obtenção das células progenitoras renais, embriões e fetos foram 

dissecados e os mesonefros e metanefros retirados e processados.  Neste estudo, 

utilizamos quatro idades diferentes, assim como descrito na Tabela1. 

 

Tabela1: Separação das amostras em 4 diferentes linhagens celulares 

MESONEFRO METANEFRO 

INÍCIO DO 

PERÍODO 

GESTACIONAL 

Metade do 

período 

gestacional 

Metade do 

período 

gestacional 

Final do período 

gestacional 

19 A 21 DIAS 26 a 30 dias 26 a 28 dias 50 a 60 dias 

Fonte: MARIO, L C. (2019) 

 

5.2.3 ANÁLISE MACROSCÓPICA DOS MESONEFROS E METANEFROS DE 

EMBRIÕES E FETOS DE GATO 

 

As idades dos embriões e fetos foram estimadas segundo o método de Crown-

Rump e por meio de suas características externas assim como descritos por Evans e 

Sack (1973), confrontando também literaturas mais recentes como Knospe (2002), 

Abreu et al. 2011 e Pieri et al. 2015. 

 

5.2.4 MICROSCOPIA DE LUZ DOS MESONEFROS E METANEFROS DE 

EMBRIÕES E FETOS DE GATO 

 

Para análise das caraterísticas histológicas dos órgãos, embriões e fetos foram 

fixados em solução de paraformaldeído 4% e glutaraldeído 2,5%. Após a fixação o 

material foi desidratado em uma série crescente de etanol (70% a 100%), seguido de 

diafanização em xilol, e embebidos em parafina (Histosec) (TOLOSA et al., 2003). 

Os blocos foram cortados em micrótomo automático (Leica, RM2165, 

Germany) obtendo-se cortes de 5 µm, os quais foram aderidos em lâminas histológica. 
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Após serem desparafinizados, os cortes foram corados em Hematoxilina e Eosina e 

em Ácido periódico de Shiff. Em seguida, as lâminas foram analisadas e as 

características morfológicas fotodocumentadas através de microscópio Nikon Eclipse 

80i. 

 

5.2.5 ISOLAMENTO, OBTENÇÃO E CULTIVO CELULAR DE CÉLULAS DERIVADAS 

DO MESONEFRO E METANEFRO. 

 

As amostras foram dissecadas para retirada do mesonefro e metanefro, os 

quais foram depositados em placas de Petri e lavados cinco vezes com PBS 

(Phosphate Buffered Saline), acrescido de amicacina 0,5%, para remoção de 

possíveis elementos contaminantes. Após o processo de descontaminação, foi 

realizada a dissociação mecânica. Os explantes do tecido foram implantados em 

placas de cultivo de 100 mm de diâmetro (Corning, Cat.3296, NY, USA) e preenchidas 

com 7 mL de meio de cultivo. Foram testados três meios de cultivo: DMEM-HIGH 

GLUCOSE (LGC Biotecnologia, Cat. BR30003-05, Cotia, São Paulo), DMEM/HAM’S-

F12 (1:1) (LGC Biotecnologia, Cat. BR30004-05, Cotia, São Paulo) e ALPHA MEM 

(LGC Biotecnologia, Cat. BR3007-05, Cotia, São Paulo) suplementado com 10% de 

SFB (Soro Fetal Bovino, LGC Biotecnologia, Cat. BR330110-01, Cotia, São Paulo), 

0,5% de amicacina, 1% de aminoácidos não essenciais (LGC Biotecnologia, Cat. 

BR30238-01, Cotia, São Paulo). As placas foram mantidas em estufa a 37ºC, com 

umidade relativa próxima de 100% e atmosfera gasosa de 5% de CO2.  

Após 24 horas de cultivo, foram observadas as primeiras células aderentes. O 

meio foi trocado 48 horas após a adesão das células. Quando atingiram confluência 

de 80% foram tripsinizadas para sua expansão. As células foram 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 

colocou-se a mesma quantidade de meio de cultura e, em seguida, foram 

centrifugadas por cinco minutos a 1200 RPM, para então serem expandidas nas 

placas de cultura. Todos os experimentos foram realizados na passagem 4. 
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 5.2.6 ANÁLISE MORFOLÓGICA DAS LINHAGENS CELULARES DERIVADAS DO 

MESONEFRO E METANEFRO. 

 

Para a análise morfológica, as amostras foram avaliadas a cada 3 dias através 

de um microscópio invertido (NIKON ECLIPSE TS-100). As células foram avaliadas 

periodicamente para observar e descrever as variações morfológicas durante seu 

crescimento. Essas células também foram analisadas quanto aos aspectos 

morfológicos pela técnica de microscopia eletrônica de varredura. Para esta técnica, 

as amostras foram colocadas em cultivo sobre lamínulas de vidro. Após a aderência 

nas lamínulas, as células foram fixadas em glutaraldeído 2,5%, lavadas em tampão 

fosfato a 0,1 M pH 7,4, e pós fixadas em tetróxido de ósmio a 1%, seguido de 

desidratações contínuas em álcool etílico (70%, 80%, 90%, 95% e 100%). Por fim, as 

mesmas foram desidratadas à seco em ponto crítico (Balzers CPD 020). 

Posteriormente, as amostras foram colocadas em suporte metálico para revestimento 

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

microscópio eletrônico ME Leo 435 VP.  

 

 5.2.7 TESTE DE VIABILIDADE E CRIOPRESERVAÇÃO CELULAR 

 

As células foram tripsinizadas, coradas com azul de tripan e contadas assim 

como descrito anteriormente. Após serem contadas, as mesmas foram 

ressuspendidas em 1,0 mL de solução de congelamento contendo 90% de SFB 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. 

Após uma semana, as células foram descongeladas em banho-maria a 37ºC. 

Foram coradas novamente com azul de tripan para a realização da contagem do 

número de células as quais permaneceram viáveis após esse procedimento de 

congelamento, realizando assim a contagem do número de células que se 

encontravam viáveis. 
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5.2.8 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- diphenyl 

tetra zolium 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 a cada 24 horas durante 3 dias para 

análise da proliferação celular das células de rins de gato doméstico. Para tanto, 1x103 

células foram plaqueadas em placas de 96 poços em um volume de 200L/poço para 

cada dia de experimento. Para realização da análise, o meio de cultura foi removido, 

e em seguida adicionado 10 µL da solução de MTT. Essa mistura foi incubada por 2 

horas a 37ºC protegida da luz. Após esse período, acrescentou-se mais 100 µL de 

DMSO nos poços e deixou-se agindo por uma hora no escuro a temperatura ambiente. 

Por fim foi realizada leitura no espectofotometro a 490nm. 

 

 5.2.9 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 FACS Calibur (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 

utilizados para detecção das células progenitoras renais foram:  CD 34 (ab8158), CD 

105 (ab53321), CD 117 (A4502), PCNA (Sc-46), CD90 (DH2A), MHC I (H58A), MHC 

II (H421A), Wt-1 (ab89901) e Nephrin (ab216692). 
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5.2.10 ANÁLISE DO POTENCIAL TUMORIGÊNICO DAS CÉLULAS DERIVADAS 

DAS ESTRUTURAS RENAIS PRIMORDIAIS 

 

Para análise do potencial tumorigênico foram aplicadas 1x10
6 

células em 4 

camundongos BALB/c Nude. Os animais foram adquiridos e mantidos no biotério da 

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

Inicialmente, as células foram tripsinizadas seguindo protocolo de repique celular, 

centrifugadas por 5 minutos a 1200rpm e lavadas com PBS. Posteriormente, o 

precipitado foi ressuspendido em 50 µL de solução fisiológica e aplicado nos animais. 

Cada animal recebeu aplicação de 106 células por via subcutânea na região dorsal 

com o auxílio de uma seringa de insulina. A avaliação da ocorrência de formação 

tumoral foi realizada semanalmente durante o período de oito semanas.  Após as oito 

semanas os animais foram eutanasiados seguindo o protocolo do comitê de ética da 

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

Amostras do fígado, pulmão, rim, coração e baço foram coletados para exames 

histopatológicos, seguindo as técnicas rotineiras de histologia (TOLOSA, 2003). 

 

5.2.11 DIFERENCIAÇÃO DAS CÉLULAS DERIVADAS DO MESONEFRO E 

METANEFRO EM CÉLULAS ADIPOGÊNICAS, OSTEOGÊNICAS E 

CONDROGÊNICAS. 

 

Para a diferenciação das células do presente estudo em células adipogênicas 

e osteogênicas foram plaqueadas 1x104 células para teste e 1x10³ células para 

controle sendo cultivadas em placas de 24 poços com lamínulas para a realização de 

estudos morfológicos. Quando as células atingiram a confluência de 80%, iniciou-se 

o processo de diferenciação celular. Primeiramente o meio de cultivo foi removido e 

foi adicionado 1 mL de meio de indução (adipócitos ou osteócitos) para os testes, e 

para os controles adicionou-se somente ALPHA MEM, 7,5% SFB e 1% de 

penicilina/estreptomicina. As placas foram incubadas em estufa úmida a 37ºC com 5% 

de CO2
 
e metade do meio foi trocado 2 vezes por semana. As amostras foram 

cultivadas em estufa úmida a 37ºC com 5% de CO2
 
por aproximadamente 14 dias até 

a diferenciação celular e monitoradas em microscópio de luz invertido (Nikon Eclipse 

TS-100). 
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A diferenciação adipogênica foi induzida adicionando (Sigma-Aldrich, St. Louis, 

MO, EUA. 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. 

O meio utilizado para a indução da diferenciação osteogênica foi (Invitrogen, 

Carlsbad, CA, USA). 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 na 

sequência montadas com resina Permout.  

Para a diferenciação condrogênica, 2x106 células derivadas dos quatro grupos 

celulares foram centrifugadas num tubo cilíndrico de 15mL. O sobrenadante foi 

desprezado e o pellet foi posto em cultivo com meio de diferenciação condrogênica 

(A10069-01) em estufa de 37 ℃ e 5% de CO2 por 14 dias. O meio indutor assim como 

o meio controle foram trocados 2 vezes por semana. Após 14 dias, as células foram 

fixadas com paraformoldeído 4% por 1 hora, desidratadas em uma serie crescente de 

álcool (50 a 100%) por 10 minutos em cada álcool e diafanizados em xilol I e II por 10 

minutos cada. Por fim o tecido foi emblocado em parafina paraplast, cortados em 

micrótomo automático (Leica, RM2165, Germany) obtendo-se cortes de 5 µm, os 

quais foram aderidos em lâminas histológica para na sequencia serem corados por 

HE (Hematoxilina e Eosina) (Tolosa, 2003), e posteriormente fotodocumentados em 

microscópio Nikon Eclipse 80 para observação da formação dos conócitos. 

 

5.3 RESULTADOS   

 

5.3.1 ANÁLISE MACRO E MICROSCÓPICA DO MESONEFRO E METANEFRO DE 

EMBRIÕES E FETOS DE GATOS DOMÉSTICOS. 

 

Entre 19 e 21 dias gestacionais o mesonefro de gato doméstico se apresentava 

alongado (Figura 2A), sendo possível distinguir as estruturas glomerulares, ductos e 

túbulos mesonéfricos (Figura 2C). Dos 26 aos 30 dias gestacionais, foi observado que 

o formato do mesonefro variou, tornando-se mais ovalado (Figura 2B). Quanto as suas 

estruturas histológicas foram notadas as mesmas estruturas citadas anteriormente, 
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sendo elas composta por uma região de glomérulos e uma região de ductos e túbulos 

(Figura 2B). 

No metanefro, em fases iniciais da gestação (26 a 28 dias), o tecido renal não 

apresentava divisões relativas às regiões cortical e medular (Figura 2E). Assim, uma 

análise histológica demonstrou glomérulos entremeados aos túbulos, por toda a 

extensão do tecido (Figura 2G). O estudo do metanefro, ao final da gestação (entre 

50 e 60 dias)  mostrou-se totalmente formado, com região cortical e medular 

nitidamente delimitadas e estruturas definitivas (Figura 2F). Desta forma, na região 

cortical do metanefro foram observados glomérulos e túbulos contorcidos, proximais 

e distais, e na região medular os túbulos coletores (Figura 2H). 

 

Figura 1 - Análise macroscópica do metanefro e mesonefro de gato doméstico 

 

Fonte: (MARIO, L.C., 2019) 

Legenda:   Análise macroscópica do metanefro e mesonefro de gato doméstico. Em A, metanefro aos 

19 dias gestacionais no qual é possível observar formato alongado. Em B, mesonefro, 28 

dias gestacionais, apresentando formato mais ovalado. Em C, análise histológica do 

mesonefro aos 19 dias. Observa-se os glomérulos (G), ductos mesonéfricos (seta) e os 

túbulos mesonéfricos (*). Em D, análise histológica do mesonefro aos 28 dias. Observa-se 

os glomérulos (G), ductos mesonéfricos (seta) e os túbulos mesonéfricos (*). Em E, 

metanefro, 28 dias gestacionais, sem divisão corticomedular. Em F, metanefro, 50 dias 

gestacionais, demostrando as todas divisões macroscópicas, como região cortical (C) e 

medular (M), crista renal (seta), pelve renal (*). Em G, análise histológica de metanefro aos 

28 dias de gestação, evidenciando glomérulos (G) e região tubular (*), dispersas pelo tecido. 

Em H, metanefro de 50 dias gestacionais, evidenciando região cortical (C), com glomérulos 
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(G), túbulos contorcidos proximais (seta) e distais (*), e uma região medular (M), onde 

evidencia-se a região tubular. 

 

5.3.2 ANÁLISE DA MORFOLOGIA CELULAR, DE CÉLULAS DERIVADAS DO 

MESONEFRO E METANEFRO DE GATO DOMÉSTICO 

 

  As células derivadas do mesonefro de 20 e 28 dias e do metanefro de 26 e 50 

dias gestacionais, foram isoladas pelo método de explante celular, fragmentando o 

tecido para posterior cultivo em placas de 100 mm, em meio ALPHA MEM 

suplementado com SFB, aminoácidos e antibiótico. Ao término das primeiras 24 horas 

de cultivo já era observada liberação das primeiras células. Em mais 72 horas, o 

cultivo já atingira 80% de confluência celular. As células derivadas de ambos os 

tecidos, foram então desagregadas da placa de cultivo mediante utilização de 1mL de 

tripsina e novamente postas em cultivo com o meio ALPHA MEM para expansão das 

mesmas, até a quarta passagem, limite previamente estabelecido para realização dos 

experimentos para a caracterização celular. 

As células derivadas do mesonefro e metanefro, tanto do início quanto do final 

da gestação, apresentaram uma cultura mista, contendo células em formato fusiforme, 

com núcleos centralizados e citoplasma alongado e células cuboides com núcleos 

centralizados (Figura 2 A- D), ambas aderentes ao plástico da placa de cultivo com 

formação de colônias planas. As células derivadas de mesonefro e metanefro de início 

e final de gestação foram criopreservadas em solução de congelamento contendo 

90% SFB e 10% de DMSO pelo período de 1 semana.   Depois deste período, as 

células foram descongeladas, em meio ALPHA MEM suplementado com soro fetal 

bovino (SFB), aminoácidos e antibiótico, e foram cultivadas em placas de 100mm em 

estufa a 37 Cº. Após 24 horas as células encontravam-se aderentes a placa com o 

formato fibloblastóide e 50% de confluência celular. O repique celular foi realizado 

após 48 horas do descongelamento. Portanto estas células mantiveram suas 

características morfológicas e seus padrões de crescimento celular inalterado após a 

criopreservação (Figura 2 E- H). 
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Figura 2 - Morfologia celular de células derivadas de mesonefro (20 e 26 dias) e metanefro (26 e 50 

dias) de embriões e fetos de gato doméstico. 

 

Fonte: (MARIO, L.C., 2019) 

Legenda:   Morfologia celular em mesonefro (20 e 28 dias) e metanefro (26 e 50 dias) de gato. Em A  e 

B, células de 20 e 26 dias gestacionais respectivamente onde se observa o formato 

fusiforme (cabeça de seta)  e cuboide (*) das células, de mesonefro com núcleo (N) 

centralizado e citoplasma (Ci) ao redor. Em C e D, células derivadas de metanefro de 26 e 

50 dias gestacionais respectivamente, observar o formato fusiforme (cabeça de seta) e 

cuboide (*) das células, com núcleo (N) centralizado e citoplasma (Ci) ao redor. Em E e F, 

células derivadas de mesonefro de 20 e 28 dias respectivamente, e G e H, células derivadas 

de metanefro aos 26 e 50 dias gestacionais onde vemos que ambas as células apresentam 

capacidade de formação de colônias e aderência ao plástico. 

 

5.3.3 ANÁLISE DE VIABILIDADE CELULAR  

 

Através do ensaio de viabilidade celular, pelo método de azul de trypan, foi 

possível observar que após o descongelamento as células permaneciam viáveis e 

com as mesmas características celulares que elas apresentavam antes desse 

procedimento. A linhagem celular derivada mesonefro de início de gestação teve uma 

viabilidade de 93% e a de meio de gestação de 92%. Já a linhagem derivada de 

metanefro de meio de gestação, apresentou 85% das células viáveis após o 

descongelamento.  E a linhagem de final de gestação, apresentou 92% das células 

viáveis (tabela2). 
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Tabela 2: Análise da viabilidade celular das linhagens celulares de embriões e fetos 

de gato.  

LINHAGENS CELULARES MEDIA DE VIABILIDADE CELULAR 

MESONEFRO 20 DIAS 93,33% 

MESONEFRO 26 DIAS 91,66% 

METANEFRO 26 DIAS 84,66% 

METANEFRO 50 DIAS 91,66% 

Fonte: MARIO, L. C. (2019) 

 

5.3.4 ANÁLISE DA ATIVIDADE METABÓLICA DOS DIFERENTES MEIOS 

MEDIANTE MÉTODO COLORIMÉTRICO-MTT 

 

As células derivadas do mesonefro de início (20 dias) e de meio (28 dias) e do 

metanefro de início (26 dias) e final (50 dias) do período gestacional foram cultivadas 

em três meios diferentes, DMEM HIGH GLUCOSE, DMEM HANS F12 e ALPHA MEM, 

com objetivo de averiguar a atividade metabólica das células frente a ação de cada 

meio de cultivo sobre o crescimento celular. 

As células derivadas do mesonefro e 20 dias gestacionais cultivadas em meio 

DMEM HIGH GLUCOSE, apresentaram um discreto declínio até as 48 horas, e 

continuaram o percurso declinante nas 24 horas subsequentes (Figura 3A).  As células 

cultivadas em meio DMEM HANS F12 tiveram um crescimento contínuo até 48 horas 

seguido de um declínio discreto até as 72 horas (Figura 3B). O crescimento celular 

em meio ALPHA MEM foi continuo até as 48 horas seguida de um discreto declínio 

até o final do experiemento (Figura 3C). A linhagem celular derivada do mesonefro de 

28 dias gestacionais, obteve para o meio DMEM HIGH GLUCOSE, certa estabilidade 

até as 48 horas, seguida de um declínio até o final do experimento (Figura 3D). As 

células cultivadas em meio DMEM HANS F12 também apresentaram crescimento 

contínuo até 48 horas seguida de um discreto declínio até 72 (Figura 3E). O meio 

ALPHA MEM, apresentou um discreto declínio até as 48 horas seguida de uma 

elevada taxa de atividade metabólica nas 24 horas subsequentes (Figura 3F). 
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Figura 3 - Análise do metabolismo celular pelo método colorimétrico MTT 

 

Fonte: (MARIO, L.C., 2019) 

Legenda:  Análise do metabolismo celular pelo método colorimétrico MTT. Em A, B e C, células de 

mesonefro de 20 dias mostrando a atividade metabólica nas 24, 48 e 72 horas de 

experimento. Em D, E e F, células de mesonefro de 28 dias gestacionais seguindo os 

mesmos parâmetros de análises. 

 

As células derivadas do metanefro aos 26 dias gestacionais cultivadas em meio 

DMEM HIGH GLUCOSE, tiveram alta velocidade de crescimento durante 48 horas, 

porém reduzida sua taxa de atividade metabólica na mesma frequência nas próximas 

24 horas (Figura 4A). As células cultivadas em meio DMEM HANS F12 cresceram 

continuamente até 48 horas, sofrendo um baixo decréscimo em seu metabolismo, nas 

24 horas subsequentes (Figura 4B). O crescimento celular em meio ALPHA MEM foi 

progressivo até as 48 horas, seguido de uma redução na taxa de atividade metabólica 

(Figura 4C). A linhagem celular derivada do metanefro de 50 dias gestacionais, obteve 

para o meio DMEM HIGH GLUCOSE, alta taxa de crescimento durante 48 horas, 

porém a taxa de atividade metabólica apresentou um declínio nas próximas 24 horas 

(Figura 4D). As células cultivadas em meio DMEM HANS F12 tiveram um crescimento 

contínuo durante 48 horas, contudo, apresentaram nas 24 horas seguintes uma 

redução na taxa do seu metabolismo (Figura 4E). E o ALPHA MEM, apresentou uma 

alta taxa de crescimento celular até 48 horas seguida de uma redução na taxa de 

atividade metabólica nas 24 horas subsequentes (Figura 4F).  
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Figura 4 - Análise do metabolismo celular pelo método colorimétrico MTT 

 

Fonte: (MARIO, L.C., 2019) 

Legenda:  Análise do metabolismo celular pelo método colorimétrico MTT. Em A, B e C, células de 

metanefro de 26 dias evidenciando a atividade metabólica nas 24, 48 e 72 horas de 

experimento. Em D, E e F, células de metanefro de 50 dias gestacionais, seguindo os 

mesmos parâmetros de análises citados acima. 

 

Em ambas os tipos celulares estudados, provenientes de mesonefro e 

metanefro de gato doméstico, o meio de cultivo que apresentou uma melhor atividade 

metabólica foi o ALPHA MEM, pois mesmo apresentava taxas de declínios após as 

48 horas de experimento, o número da densidade óptica (D.O) era mais elevado que 

nos demais meios analisados. 

 

5.3.5 CARACTERIZAÇÃO CELULAR DE CÉLULAS DERIVADAS DO METANEFRO 

POR CITOMETRIA FLUXO 

 

Os resultados apresentados mediante a técnica de citometria de fluxo, nos 

mostraram níveis de expressões distintos para diversas proteínas, tais como: 

anticorpos específicos para proliferação celular, células hematopoiéticas, precursores 

mesenquimais, complexo principal de histocompatibilidade e para precursores de 
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células renais. Na sequência segue a média dos valores obtidos por essas proteínas 

nas diversas a linhagens celulares estudados. 

 A linhagem de mesonefro derivado de embriões de 20 dias gestacionais, foi 

encontrado um valor positivo para a proteína PCNA (35,7%) responsável pela 

proliferação celular. Baixa expressão de CD34 (10,9%) precursor hematopoiético e 

também para as proteínas precursoras mesenquimais CD105 (16,4%) e CD90 

(12,7%). Já as proteínas do complexo principal de histocompatibilidade foi observado 

expressão negativa tanto para MHCI (6,7%) como MHCII (9,4%). E por fim, 

observamos que os precursores renais apresentaram expressões positivas 

CD117(30,9%), Neprina (30,7%), associação de CD117 com Nefrina (65,1%), e baixa 

marcação de WT1 (13,7%). (Figura 5 A-J). 

Na linhagem celular derivada de mesonefro de meio do período gestacional, 

foi observada que a maioria das proteínas analisadas estão em concordância com a 

idade anterior, porém se nota que os níveis de expressões são diferentes quando 

comparado as duas linhagens. Para PCNA (25,4%) encontramos expressão positiva, 

porém menos expressa que a linhagem anterior. CD34 apresentava valor negativo 

(6,9%). Já as linhagens precursoras mesenquimais CD105 (29,4%) e CD90 (30,9) foi 

observado um aumento na taxa de expressão. As proteínas do complexo principal de 

histocompatibilidade estavam com baixa expressão MCHI (13,7) e expressão negativa 

MHCII (7,9%).  E as proteínas precursoras renais apresentaram expressões positivas 

CD117 (47,9), nefrina (28,9) porém menores que as linhagens acima e para WT1 

(34,2) e associação entre CD117 com Nefrina (65,1) observamos expressão mais 

elevada quando comparada a linhagem acima (Figura 5 K-T). 
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Figura 5 - Teste por Citometria de fluxo evidenciando células de mesonefro de 20 e 28 dias 

gestacionais respectivamente 

 

Fonte: (MARIO, L.C., 2019) 

Legenda: Teste por Citometria de fluxo. Inicialmente evidenciamos a linhagem celular derivada de 

mesonefro de 20 dias gestacionais. Em A marcação para positiva para PCNA proliferação 

celular. Em B, marcação negativa para CD34. Em C e D, baixa expressão para CD105 e 

CD90 respectivamente. Em E e F expressão negativa para MHCI e MHCII. Em G, H, I e J 

expressão positiva para CD117, Nefrina WTI e Associação entre CD117 e Nefrina 

respectivamente.  Na sequência observamos a expressão dos marcadores presentes na 

linhagem celular derivada de mesonefro de meio do período gestacional. Em K, expressão 

positiva para PCNA. Em L, marcação negativa para CD34, em M e N, expressão positiva 

para CD105 e CD90 respectivamente. Em O e P marcação negativa para MHC I e MHCII 

respectivamente. Em Q, R, S e T expressão positiva para CD117, Nefrina, WT1 e 

associação entre CD117 e nefrina.  

 

Para as linhagens celulares derivadas de metanefro tanto de meio quanto de final 

do período gestacional, foi possível observar uma certa relação entre os níveis de 

expressão, porém observamos que a linhagem de final do período gestacional apresenta 

maior expressão dos anticorpos específicos renais, quando comparadas com a linhagem 

de meio do desenvolvimento gestacional.  

Assim sendo, a linhagem derivada de mesonefro de 20 dias gestacionais, obteve 

marcação positiva para a proteína PCNA (33,7%). Expressão negativa CD34 (5,2%). 

Expressão positiva CD105 (65,4%) e CD90 (61,9%). Expressão negativa MHCI (6,5%) e 

MHCII (7,9). Já os marcadores renais foram observados expressão positiva para 
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CD117(49,5%), Nefrina (17,9%) e associação entre CD117 e Nefrina (24,9%) e expressão 

baixa para Wt1 (11,4) (Figura 6 A- J). 

Por fim, na linhagem derivada de fetos de 50 dias gestacionais, observamos 

expressão positiva para a proteína PCNA (48,8%). Expressão negativa para CD43 (3,9%). 

Expressão positiva para CD105 (56,7%) e CD90 (63,6%). Foi observado que no anticorpo 

MHC1 (16,9) e MHCII (10,9) houve baixa marcação celular. E para todas as linhagens 

provenientes de progenitores renais, CD117 (94,6%), Nefrina (43,3%), WT1(73,2%) e 

associação entre CD117 e Nefrina (48,5%), foram observadas altas taxas de marcação 

positiva (Figura 6 K-T). 

 

Figura 6 - Teste por Citometria de fluxo evidenciando células de metanefro de 28 e 60 dias gestacionais 

respectivamente 

 

Fonte: (MARIO, L.C., 2019) 

Legenda: Teste por Citometria de fluxo. Inicialmente evidenciamos a linhagem celular derivada de 

metanefro de 28 dias gestacionais. Em A marcação para positiva para PCNA proliferação 

celular. Em B, marcação negativa para CD34. Em C e D, expressão positiva para CD105 e 

CD90 respectivamente. Em E e F marcação negativa para MHCI e MHCII. Em G, H, I e J 

expressão positiva para CD117, Nefrina WTI e Associação entre CD117 e Nefrina 

respectivamente.  Na sequência observamos a expressão dos marcadores presentes na 

linhagem celular derivada de metanefro derivado de 50 dias gestacionais. Em K, expressão 

positiva para PCNA. Em L, marcação negativa para CD34, em M e N, expressão positiva 

para CD105 e CD90 respectivamente. Em O e P baixa expressão positiva para MHC I e 

MHCII respectivamente. Em Q, R, S e T expressão positiva para CD117, Nefrina, WT1 e 

associação entre CD117 e nefrina.  
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  5.3.6 POTENCIAL TUMORIGÊNICO DE CÉLULAS DERIVADAS DO MESONEFRO 

E METANEFRO DE GATO DOMÉSTICO. 

 

As células derivadas do mesonefro de 20 e 26 dias gestacionais respectivamente, 

foram aplicadas no membro pélvico direito de dois camundongos machos da Linhagem 

BalbC Nude (Figura 7A e H)). Os animais foram mantidos em biotério por oito semanas, 

período em que não foram observadas formações tumorigênicas no local da aplicação 

celular, ou em outras regiões (Figura 7B e I). Após eutanásia, foram realizadas análises 

histológicas dos pulmões, coração, baco fígado e rim.  

Os resultados obtidos para as estruturas pulmonares estiveram dentro dos 

parâmetros de normalidade. Foi observado que bronquíolos e alvéolos estavam 

separados entre si pelos septos (Figura 7C e J). Na avaliação do tecido cardíaco (Figura 

7D e K) foram observados o endocárdio e as fibras musculares cardíacas. No baço, 

verificamos que a cápsula de revestimento era constituída por tecido conjuntivo denso e 

emitia trabéculas para o interior do seu parênquima, dividindo-o em polpa vermelha e 

polpa branca (figura 7E e L). No fígado foram observadas veias centro lobulares, com 

delgadas paredes formadas por células endoteliais. Ao redor de cada veia centro lobular 

estavam presentes capilares sinusóides. Os hepatócitos constituem a maior população 

celular do fígado, estando dispostos em cordões preenchidos pelos sinusóides (Figura 7 

F, M e N). Por fim, foi analisado o tecido renal. Nos túbulos contorcidos proximais 

observou-se o epitélio cúbico, com margem em escova, diferentemente do túbulo 

contorcido distal, em que apenas foi evidenciado o epitélio cúbico (Figura 7Ge O). Em 

maior aumento foi possível averiguar o corpúsculo renal, revestido pela cápsula 

glomerular e capilares sanguíneos dos quais formavam o glomérulo (Figura 7 P). Todos 

os órgãos estavam dentro dos parâmetros histopatológicos normais e não apresentaram 

formação iminente de tumor. 
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Figura 7 - Teste tumorigênico em camundongo BalbC Nude com células derivadas de mesonefro de 20 e 

28 dias gestacionais respectivamente. 

 

Fonte: (MARIO, L.C., 2019) 

Legenda:  Teste tumorigênico com células progenitoras renais de mesonefro de 20 e 26 dias gestacionais 

em camundongos BalbC nude. Em A, injeção celular (seta) em camundongo BalbC Nude (N) 

de mesonefro de feto de gato aos 20 dias gestacionais. Em B, camundongo BalbC Nude após 

60 dias mostrando que não houve formação de tumor. Em C, pulmão (Pl). Em D, coração 

(Co), evidenciando as fibras cardíacas (seta). Em E, Baço (Ba). Em F, Fígado (Fi) e em F, rim 

(R). Em H, injeção celular (seta) em camundongo BalbC Nude (N) de mesonefro de embrião 

de 26 dias gestacionais. Em I, camundongo BalbC Nude após 60 dias, mostramos que não 

houve formação de tumor. Em J, pulmão (Pl). Em k, coração (C). Em L, Baço (Ba). Em M E 

N, fígado (Fi). Em O e P, rim (R).  

 

Na sequência as células derivadas de metanefro aos 28 e 50 dias gestacionais, 

foram injetadas em 2 camundongos BalbC Nude macho no membro pélvico direito. 

Primeiramente, temos a representação dos camundongos dos quais forma aplicados as 

células provenientes do metanefro de 28 dias gestacionais respectivamente (Figura 8 A, 

e H). Após o mesmo período de 60 dias, foi realizado o procedimento de eutanásia para 
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averiguação dos órgãos internamente (Figura 8 B e I). Histologicamente foram analisados 

os seguintes órgãos:  pulmão, coração, baco, fígado e rim. 

Parâmetros similares aos citados acima foram encontrados para estes órgãos. O 

pulmão se encontrada o parênquima pulmonar dentro da normalidade (Figura 8 C e J). O 

coração apresentada as fibras cardíacas e endotélio normais (Figura 8 D e K). No baço 

foi observado a cápsula de revestimento, constituída por tecido conjuntivo denso, emitia 

trabéculas para o interior do seu parênquima, dividindo-o em polpa vermelha e polpa 

branca (Figura 8 E e L). No fígado foram observadas veias centro lobulares, com delgadas 

paredes formadas por células endoteliais. Ao redor de cada veia centro lobular estavam 

presentes capilares sinusóides (Figura 8 F, M e N). Nos rins, foram observados a região 

corticomedular (Figura 8G). Em maior aumento foi possível averiguar o corpúsculo renal, 

revestido pela cápsula glomerular e capilares sanguíneos dos quais formavam o 

glomérulo. Nos túbulos contorcidos proximais observou-se o epitélio cúbico, com margem 

em escova, diferentemente do túbulo contorcido distal, em que apenas foi evidenciado o 

epitélio cúbico (Figura 8 O e P). 

 

Figura 8 - Teste tumorigênico em camundongo BalbC Nude com células derivadas de metanefro de 

28 e 60 dias gestacionais. 
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  Fonte: (MARIO, L.C., 2019) 

Legenda: Teste tumorigênico com células progenitoras renais de metanefro de 26 e 60 dias 

gestacionais em camundongos BalbC Nude. Em A, injeção celular (seta) em camundongo 

BalbC Nude (N) de metanefro de feto de gato aos 26 dias gestacionais. Em B, camundongo 

BalbC Nude após 60 dias mostrando que não houve formação de tumor. Em C, pulmão (Pl). 

Em D, coração (Co), evidenciando as fibras cardíacas (seta). Em E, Baço (Ba). Em F, fígado 

(Fi) e em F, rim (R). Em H, injeção celular (seta) em camundongo BalbC Nude (N) de 

metanefro de feto de gato aos 50 dias gestacionais na passagem P4. Em I, camundongo 

BalbC Nude após 60 dias, mostramos que não houve formação de tumor. Em J, pulmão 

(Pl). Em k, coração (C). Em L, Baço (Ba). Em M E N, fígado (Fi). Em O e P, rim (R). 

 

5.3.7 DIFERENCIAÇÃO CELULAR DE CÉLULAS DERIVADAS DO 

DESENVOLVIMENTO RENAL (MESONEFRO E METANEFRO), EM LINHAGENS 

ADIPOGÊNICA, OSTEOGÊNICA E CONDROGÊNICA. 

 

Para a realização da diferenciação celular adipogênica, osteogênica e 

condrogênica, as células derivadas de mesonefro de 20 e 28 dias gestacionais e as 

células de metanefro de 28 e 50 dias gestacionais respectivamente, foram cultivadas 

por 14 dias em meios de indução (adipócitos, osteócitos e condrócitos). Na 

diferenciação adipogênica as células apresentaram vesículas adiposas dispersas 

pelas células. Foram observadas alterações na morfologia celular, quando as células 

apresentaram formato alongado e núcleo migrando em direção à periferia. Estas 

células se mostraram diferentes do controle, o qual apresentaram características de 

células fibloblastóide (Figura 7A a D).  

Na diferenciação osteogênica também foram observadas modificações na 

morfologia celular, caracteristicamente fibloblastóide antes do teste de diferenciação, 

mas que perdendo suas ramificações e adquiriram pontos de calcificação na matriz 

extracelular, posteriormente (Figura 7E a H). 

E na diferenciação condrogênica, as células apresentaram formato arredondado, 

característico dos condrócitos, diferindo das células controle (Figura 7I a L). 

 

 

 

 

 



    84 

 

Figura 7 - Diferenciação celular adipogênica, osteogênica e condrogênica de células do mesonefro de 20 a 

28 dias e metanefro de 24 e 60 dias respectivamente 

 

Fonte: (MARIO, L.C., 2019) 

Legenda: Diferenciação celular adipogênica, osteogênica e condrogênica de células do mesonefro de 

20 a 28 dias e metanefro de 24 e 60 dias respectivamente. Em A e B, C e D diferenciação 

adipogênica evidenciando vesículas de gordura (seta), morfologia disforme, onde as células 

perdem o formato fusiforme, adquirindo formato arredondado com núcleo na periferia, 

observar acima da imagem o controle, evidenciando células em formato fusiforme e com 

núcleo centralizado. Em E, F, G, H, diferenciação osteogênica evidenciando pontos de 

calcificação (seta), onde evidencia-se as células com seu formato disforme acima das 

imagens o controle, evidenciando células em formato fusiforme e com núcleo centralizado. 

Em I, J, K, L, diferenciação condrogênica evidenciando células em formato arredondado, 

acima controle mostrando as células em colônias em formato fibroblastóide. 

 

5.4 DISCUSSÃO  

 

Atualmente muito se tem investido em pesquisas que busquem inovações para 

problemas dos quais não há solução, e que afetam muitos indivíduos na sociedade. 

Um exemplo disso, são as doenças crônicas para as quais não se tem tratamentos 

eficazes e que levam muitas pessoas a óbito (Washington, 2013). A terapia celular e 

a biologia molecular são bons exemplos de alternativas que vem sendo amplamente 

aplicadas para tais enfermidades. Em especial, as terapias celulares têm sido muito 
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estudadas pois oferecem diversos prognósticos favoráveis a tais enfermidades, visto 

que as células liberam fatores anti-inflamatórios e tem importantes ações parácrinas 

dentro do organismo, demostrando melhoras significativas nos quadros clínicos dos 

pacientes (QUIMBY et al., 2011). 

Em felinos, uma das maiores casuísticas de mortalidade é proveniente das 

doenças crônicas relacionadas às patologias renais. Tais enfermidades em estágios 

mais avançados, não apresentam prognóstico favorável o um tratamento eficaz, 

levando estes animais a óbito em poucos meses (IRIS, 2016). Com isso, muito estudo 

vem sendo realizados com finalidade de obter um novo tratamento eficaz para estas 

doenças. Pesquisas envolvendo células tronco já foram testadas, Quimby et al (2011) 

testou células de origem mesenquimais e Vidane et al (2016) células oriundas da 

membrana amniótica, ambos os tratamentos não obtiveram resultados com melhora 

significativa, apenas pequenas melhoras na qualidade de vida destes animais.  

Sabendo das inúmeras vantagens das células-tronco, resolvemos investigar uma 

nova fonte celular, muito promissora, as células progenitoras renais oriundas de 

mesonefro e metanefro de gato doméstico.  

Foram utilizados quatro exemplares de células, provenientes do mesonefro e 

do metanefro de embriões e fetos de gatos domésticos. O critério para 

estabelecimento desta seleção considerou a morfologia e organização das estruturas 

presentes nestes órgãos, visto que para cada fase escolhida, os órgãos estavam num 

determinado momento de seu desenvolvimento embrionário, evidenciando assim 

diferentes tipos de estruturas celulares (ABREU et al., 2011; HYTEL, 2012; PIERI et 

al., 2015).  Deste modo, seria esperado que as células progenitoras renais pudessem 

apresentar diferentes fatores que viessem contribuir com DRC, além daqueles já 

conhecidos pelas células mesenquimais.  Estudos recentes demostraram que células 

progenitoras renais contribuíram para o reparo da lesão renal quando testadas in vivo. 

Outros estudos demostraram que células tubulares conseguiram interagir com 

componentes epiteliais do néfron, quando transplantadas à um metanefro. Isso vem 

justificar a importância de novos estudos realizados com células progenitoras, pois se 

sabe que estas células apresentam melhore capacidade de diferenciação no tecido 

alvo, quando comparadas aos demais tipos celulares (MAESHIMA et al., 2003; 

DEKEL et al., 2006; MAESHIMA et al., 2006; KINOMURA et al., 2008; LANGWORTHY 

et al., 2009). 



    86 

 Antes da realização de qualquer teste clínico com um novo tipo celular, é 

necessário realizar a caraterização de seus aspectos morfológicos e comportamentais 

(BROWN et al., 1998). Observamos que as quatro linhagens celulares estudadas, 

oriundas de mesonefro e metanefro de embriões e fetos de gato doméstico, 

apresentaram características morfológicas semelhantes, tais como formato fusiforme, 

núcleo centralizado e citoplasma alongado. O melhor meio para o seu cultivo o 

ALPHAM MEM, em que apresentaram maior taxa metabólica quando comparado aos 

demais meios utilizados. Uma possível explicação para isso, é que o meio APLHA 

MEM, apresenta uma taxa de glicose menor (5,6 nM) quando comparados ao DEMEM 

HIGH GLUCOSE (25nM) e o DEMEM F12 (17,6 nM), o que nos leva a induzir que 

estas células necessitam de baixo teor de glucose para sua sobrevivência (STOLZING 

et al 2006).   

 Na sequência, estas células foram caracterizadas quanto aos seus parâmetros 

de imunofenotipagem.  Foi observada marcação positiva PCNA, proteína de 

proliferação celular (MAGA E HÜBSCHER, 2003), nas linhagens derivadas de 

mesonefro. Observou-se que inicialmente ela demonstrava maior expressão em 

relação a idade de metade do período gestacional. Isso pode estar relacionado com o 

fato do mesonefro sofrer regressão, e apenas as partes dos ductos mesonéfricos e 

paramesonefros seguirem para a diferenciação da porção tubular do sistema 

reprodutor (ZHAO et al., 2017). Portanto como o órgão em si se degenera, seria 

esperado observar uma queda nos marcadores de proliferação celular. Já para as 

duas linhagens de células derivadas do metanefro, foi observada uma expressão 

equivalente nas duas linhagens para a proteína PCNA. Este fato pode estar 

relacionado com a característica deste órgão continuar a se desenvolver após o 

nascimento dos fetos até o terceiro mês de vida (LOURENÇO, 2015). Isso justifica as 

células ainda apresentarem alta taxa de proliferação celular.  

Para a proteína CD34, foi observado que ambas as linhagens celulares 

estudadas, apresentaram valores baixos de expressão. Esta é uma proteína presente 

nas linhagens hematopoiéticas e também nas linhagens endoteliais (PUSZTASZERI 

et al., 2006). Já para as proteínas de origem mesenquimais CD 90 e CD105, foi 

observada expressão positiva, tanto para células oriundas do mesonefro quanto para 

as células do metanefro.  O CD 90 é uma glicoproteína originalmente identificada em 

timócitos, altamente expressa em células mesenquimais. Entretanto hoje se sabe que 

várias linhagens celulares expressaram esta proteína, em diferentes níveis, como por 
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exemplo fibroblastos e células endoteliais (KISSELBACH et al., 2009). Já a 

glicoproteína CD105 (endoglina), está associada ao fator de crescimento 

transformador-β, ela está envolvida no desenvolvimento e remodelamento vascular, 

proliferação celular, desenvolvimento embrionário e endotélio vascular (MANCINI et 

al., 2009).  

Foi realizada também uma análise para os marcadores específicos de tecido 

renal, o CD117, (RANGEL et al., 2013), Nefrina (LI E HE, 2015) e o WT-1 

(KREIDBERG, 2010). A presença destas proteínas nos cultivos soma-se ao proposto 

nas hipóteses levantadas, nas quais apresentariam vantagens em relação aos demais 

tipos celulares, uma vez que elas já demonstram predisposição em diferenciar nas 

linhagens que necessitamos, ou mesmo auxiliam com fatores que direcionam estes 

tipos celulares (AGGARWAL et al., 2013). O anticorpo CD117, foi muito bem expresso 

em todas as 4 linhagens estudadas. Esta proteína é específica para um tipo celular, 

conhecido por C-kit, o qual foi descrito por Rangel e colaboradores (2013) como um 

importante precursor renal. Tais autores descobriram que estas células apresentam 

todas as características de uma célula tronco; quando realizaram testes ex vivo, 

observaram que estas células se relacionavam com vários compartimentos renais, 

além de contribuir para melhora das funções renais após lesão aguda de isquemia-

reperfusão em ratos. Para a proteína Nefrina, também foi observada expressão 

positiva nos diferentes tipos celulares cultivados. A nefrina é uma proteína chave para 

os podócitos. Ela é responsável por mediar importantes vias de sinalização celular 

nos podócitos, além de apresentar um papel importante na manutenção da unidade 

de filtração glomerular normal no rim. Portanto, a redução nos níveis de nefrina é 

frequentemente relacionada às diversas doenças renais existentes (LI E HE, 2015). O 

Wt-1, também foi altamente expresso nas linhagens celulares derivadas de mesonefro 

e metanefro. Esta proteína apresenta um importante papel nas células progenitoras 

renais (KREIDBERG, 2010), pois a proteína Wt-1 pode direcionar a formação dos 

progenitores dos néfrons durante o desenvolvimento renal (HARTWIG et al., 2010). 

Na análise da expressão das proteínas do complexo principal de 

histocompatibilidade (MHCI e MHCII), foi observado que para os quatro tipos celulares 

estudados não houve expressão significativa dessas proteínas. Este dado é muito 

importante, pois o complexo de histocompatibilidade está relacionado com as defesas 

do organismo (SHARMA et al.,2017), portanto ter uma expressão dessas proteínas 

poderia constituir um problema restritivo no que diz respeito às aplicações 
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terapêuticas destas células. Após a aplicação o próprio organismo do indivíduo 

entenderia essas células como agentes invasores e acabaria tentando combate-las 

(CHAPLIN, 2010). 

As células progenitoras renais, mesmo apresentando características que 

justifiquem sua utilização para tratamento de DCR, necessitam ser seguras em 

relação a sua capacidade de formar teratomas. Portanto, foi realizado o teste 

tumorigênico das células progenitoras do metanefro de início e final de gestação. Após 

dois meses da aplicação celular em camundongo BalbC Nude, não houve formação 

de tumor, comprovando que estas células são consideradas seguras para terapia 

celular. Este teste, possibilita o nível de seguridade celular antes das mesmas serem 

aplicadas em animais. É importante ressaltar que em animais, se este teste tivesse 

sido positivo, não seria recomendado sua aplicação in vivo como uma terapia 

inovadora (FONG et al., 2010). Quando este experimento é realizado em células 

embrionárias, é observada a formação de tumor após os 2 meses do procedimento 

de injeção. Assim células derivadas de embriões sem prévia diferenciação, não são 

aconselhadas para aplicações em seres vivos (YAMAMOTO et al., 2006). 

Para averiguar a capacidade de diferenciação em outros tipos celulares, 

mesmo sendo provenientes de um órgão em formação, as células progenitoras renais 

foram induzidas in vitro a se diferenciarem em outras linhagens celulares. Foi 

observado que todas as linhagens celulares estudadas, apresentaram a capacidade 

de se diferenciar nas linhagens adipogênicas, osteogênicas, e condrogênicas, isso se 

deve ao fato do rim apresentar na sua formação nefrogênica interações entre células 

do tipo epiteliais e mesenquimais (HYTT EL et al., 2012). Portanto, podemos concluir 

que as células derivadas do mesonefro e metanefro em diferentes fases gestacionais, 

apresentam excelentes potenciais terapêuticos para serem aplicadas como testes de 

investigação das DRC em felinos. Estas células são de fácil cultivo, apresentam 

plasticidade e clonicidade para terapia celular, diversos marcadores específicos para 

o tecido renal, e não apresentam expressão de MHCI e II. Também não apresentam 

potencial tumorigênico e podem se diferenciar em linhagens adipogênicas, 

osteogênicas e condrogênicas. Com todos estes padrões bem definidos estas células 

podem constituir uma nova fonte para o estabelecimento de novas terapias celulares 

para tratamento de gatos domésticos com DRC. 
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