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Nota do autor 

 

O objetivo central deste trabalho é a avaliação de uma nova terapia celular 

para a doença esclerose lateral amiotrófica (ELA), uma doença neurodegenerativa, 

atualmente sem cura.  

Esta tese foi estruturada em cinco capítulos. O primeiro traz uma 

introdução ao tema do projeto. O segundo capítulo abrange uma revisão bibliográfica 

relacionada ao tema do projeto, escrita em conjunto com colaboradores do mesmo 

grupo de pesquisa e publicada em revista internacional. O terceiro capítulo descreve 

os materiais e métodos utilizados nas fases experimentais. O quarto capítulo descreve 

e discute os resultados obtidos durante o período de doutoramento. Por fim, o quinto 

capítulo traz uma discussão geral sobre os achados do período de doutoramento.  

Este trabalho pode ser subdividido em três fases experimentais. Na 

primeira fase, realizaram-se injeções semanais de células mesenquimais (MSCs) 

obtidas de cordão umbilical com o objetivo de avaliar o efeito terapêutico bem como 

a melhor via sistêmica de transplante (intraperitoneal ou intravenosa) no camundongo 

SOD1, modelo para esclerose lateral amiotrófica. Com este experimento não foram 

observadas melhoras no desempenho físico ou na sobrevida dos animais no entanto, 

um resultado importante foi a verificação de que muitos morriam no ato das injeções 

intravenosas, principalmente durante as injeções realizadas na fase final da vida dos 

camundongos. Além disso, nesta primeira etapa, os testes físicos utilizados não se 

mostraram adequados para a avaliação clínica dos animais e dessa forma, a segunda 

fase do projeto foi a de padronização de tais testes. A terceira fase do projeto 

consistiu no transplante de pericitos, células nunca antes testadas para esta doença, e 

de MSCs (ambas obtidas de um mesmo doador), no camundongo SOD1.  
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Resumo 

 

A Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), também conhecida como Doença de Lou 

Gehrig, é a forma mais comum de doença do neurônio motor. Tem início geralmente 

tardio (4ª/5ª década de vida), afetando tanto os neurônios motores superiores quanto 

os inferiores. A degeneração provocada pela ELA é progressiva e irreversível. Em 

geral, a evolução da doença é rápida, levando os pacientes ao óbito entre 3 e 5 anos 

após o início dos sintomas, devido principalmente à falência respiratória. Atualmente, 

o único medicamento liberado pelo FDA (Food and Drug Administration) para o uso 

em ELA é o Riluzol, que tem um efeito mínimo na expectativa de vida dos pacientes. 

Neste cenário, a terapia celular vem sendo avaliada como uma possível alternativa. 

Estudos pré-clínicos indicam efeitos benéficos do tratamento de camundongos SOD1 

(modelo animal para ELA) com células estromais mesenquimais ou simplesmente 

células mesenquimais (MSCs), atribuída principalmente à ação de fatores solúveis. 

Aqui propusemos o uso de pericitos, uma linhagem celular ainda não testada para 

tratamento pré-clinico em modelo murinho de ELA. Pericitos são células 

perivasculares que circundam células endoteliais e que desempenham importantes 

funções celulares como por exemplo participação da formação e manutenção da 

barreira hematoencefálica, essencial para proteger o sistema nervoso central de danos 

em doenças neurodegenerativas. Dessa forma, este trabalho pretendeu comparar o 

potencial terapêutico de células mesenquimais e pericitos obtidos do tecido adiposo 

humano de um mesmo doador, em camundongos SOD1. Para tal, testes físicos (peso, 

PaGE, motor score, rotarod) foram aplicados semanalmente e a sobrevida dos animais 

foi avaliada. Os resultados demonstram que, com exceção dos benefícios observados 

nos testes do PaGE e do motor score em uma fase mais inicial da doença, o 

tratamento com MSCs ou pericitos não resulta em efeitos significativos no quadro 

clínico de camundongos SOD1 do sexo feminino. Para os machos, o tratamento com 

pericitos se destaca em relação aos tratamentos com MSCs ou HBSS (veículo), 

resultando em efeitos benéficos na sobrevida e em determinadas funções motoras dos 

animais, com destaque para os testes do motor score e do rotarod, onde há uma 

melhora na fase inicial da doença. A análise da expressão gênica no cérebro e na 

medula de animais em fase final da doença sugere que o tratamento de machos com 

pericitos é capaz de estimular as defesas antioxidantes do animal. Ainda nestes 

órgãos, não foram encontrados vestígios das células humanas injetadas, indicando um 

possível efeito sistêmico das mesmas.  
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Abstract 

 

Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS), also known as Lou Gehrig's disease, is the 

most common form of motor neuron disease. Most cases are characterized by an adult 

onset of symptoms, usually in the fourth or fifth decade of life, affecting both upper 

and lower motor neurons. The degeneration caused by ALS is progressive and 

irreversible. On average, the survival ranges from 3 to 5 years after onset, mainly due 

to respiratory failure. Currently, the only Food and Drug Administration (FDA)-

approved medication for this disorder is Riluzole, but its effects on survival are 

minimal. In this scenario, cell therapy is being evaluated as a possible alternative. 

Preclinical studies indicate beneficial effects of treatment of SOD1 mice (animal 

model for ALS) with mesenchymal stromal cells or simply mesenchymal cells 

(MSCs), mainly attributed to the action of soluble factors. Here we propose the use of 

pericytes, a cell line not yet tested for preclinical treatment in of ALS. Pericytes are 

perivascular cells surrounding endothelial cells and play important cellular roles such 

as assistance of formation and maintenance of the blood-brain barrier, which is 

essential to protect the central nervous system from damage in neurodegenerative 

diseases. Thus, this study sought to compare the therapeutic potential of 

mesenchymal cells and pericytes, both obtained from the same human adipose tissue, 

in SOD1 mice. For this purpose, survival and physical performance (weight, PaGE, 

motor score and rotarod) were evaluated. Except for the benefits observed in PaGE 

and the motor score tests in an early stage of the disease, treatment with MSCs and 

pericytes does not result in significant effects on disease progression of SOD1 female 

mice. For males, treatment with pericytes stands out compared to treatment with 

MSCs or HBSS (vehicle), resulting in beneficial effects on survival and in certain 

physical functions of the animals, particularly for the motor score and rotarod tests, 

where improvement was observed in the initial stage of the disease. The analysis of 

gene expression in the brain and spinal cord in end-stage animals suggests that 

treatment of males with pericytes can stimulate the animals’ antioxidant defense. No 

traces of injected human cells were observed in brain or spinal cord of mice, 

indicating a possible systemic effect of the transplant. 
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Capítulo I - Introdução Geral 

 

As doenças do neurônio motor (DNM) compreendem um grupo muito 

heterogêneo de afecções que comprometem a atividade neuromuscular. A Esclerose 

Lateral Amiotrófica (ELA), também conhecida como Doença de Lou Gehrig, é a 

forma mais comum de DNM. Tem início geralmente tardio (4ª/5ª década de vida) 
1
 e 

afeta tanto os neurônios motores superiores (NMS) quanto os inferiores (NMI).  

A degeneração provocada pela ELA é irreversível e em estágios 

avançados são afetados os quatro membros, musculatura facial, cervical e toráxica 
2
. 

Nas fases mais adiantadas, os pacientes perdem a capacidade de falar e deglutir e 

dependem de alimentação parenteral e ventilação assistida para sobreviver. A 

evolução da doença é rápida, levando os pacientes ao óbito entre 3 e 5 anos após o 

diagnóstico, geralmente devido à falência respiratória 
3
. Sua incidência atinge 1-2 

indivíduos/100.000, com uma prevalência estimada entre 4-13 por 100.000 para a 

população mundial 
4
. Aproximadamente 90% dos casos são ditos esporádicos 

(SALS), nos quais não é possível apontar uma causa específica para o 

desenvolvimento da ELA. Especula-se que fatores genéticos somados a efeitos 

ambientais possam contribuir para a sua instalação. Os 10% restantes são causados 

por mutações em genes específicos e transmitidos de uma geração para a outra, sendo 

denominados casos familiais (FALS) 
5
. 

Até o momento, já foram identificados 33 genes responsáveis por ELA 

familial  
6
. Dentre estes destaca-se o gene SOD1, que codifica a enzima superoxido 

dismutase 1, responsável por auxiliar na remoção de radicais livres do citoplasma das 

células. Os estudos envolvendo o SOD1 identificaram a presença de agregados 

intracelulares. Entretanto, ainda se discute se estes seriam a causa da doença ou 

apenas uma consequência do processo degenerativo. Sabe-se que as cadeias 

polipeptídicas produzidas pelas formas mutantes acabam por apresentar um ganho de 

função que desestabiliza as vias de estresse oxidativo 
7
. Mais de 100 mutações neste 

gene já foram associadas à ELA, abrangendo aproximadamente 20% dos casos 

familiais 
8
.  

Como o gene SOD1, descrito há mais de 20 anos, foi o primeiro a ser 

relacionado com a doença 
9
 ele gerou o primeiro modelo de camundongo transgênico. 

Trata-se do camundongo SOD1, um dos principais e mais utilizados modelos para 
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esta doença, que possui superexpressão do transgene humano carregando a mutação 

G93A, já observada em casos familiais 
10

. Além de sintomas musculares 

progressivos, esta linhagem de camundongos apresenta outros fenótipos bastante 

semelhantes aos encontrados em pacientes de ELA tais como quadro inflamatório no 

sistema nervoso, ativação de astrócitos e microglia e morte seletiva de neurônios 

motores 
11

.     

O único medicamento aprovado pelo FDA (food and drug administration) 

para o tratamento da ELA é o Riluzol que atua na redução da excitotoxicidade sobre 

os neurônios motores através da recaptação do glutamato disponível na fenda 

sináptica e é capaz de aumentar apenas de 2 a 4 meses a sobrevida dos pacientes 
12–14

. 

Desta maneira, a terapia celular para o tratamento desta doença neurodegenerativa 

devastadora tem sido objeto de muitas pesquisas. Alguns ensaios clínicos já estão 

sendo realizados em humanos: transplante de células mesenquimais (MSCs) pela 

companhia Brainstorm (NCT01051882) e de células tronco neurais (NSCs) pela 

companhia Neuralstem (NCT01730716). No entanto, conforme revisão recente 

publicada pelo nosso grupo de pesquisa, o uso de células tronco em testes clínicos 

para ELA ainda é precoce. Os estudos em animais mostram resultados bastante 

controversos e pontos importantes como a determinação da fonte celular mais 

eficiente, protocolo de injeção e uso ou não de imunossupressores, ainda necessitam 

ser estabelecidos 
15

.  

Atualmente acredita-se que o principal mecanismo de reparo tecidual 

pelas células injetadas é através da liberação de fatores parácrinos capazes de 

promover melhorias no microambiente. A lista desses fatores liberados pelas células 

estromais mesenquimais multipotentes 
16

 (aqui referidas apenas por células 

mesenquimais ou MSCs) aumenta constantemente. Sabe-se que eles exercem diversas 

funções biológicas, tais como a imunomodulação, quimiotaxia, suporte da 

angiogênese e efeitos anti-apoptóticos
17

. A secreção dessas biomoléculas poderia 

promover a regulação do remodelamento que ocorre após o dano tecidual e também 

diminuição da resposta imune indesejável, a fim de tornar o microambiente menos 

agressivo 
18–21

. Algumas subpopulações de MSCs também secretam moléculas 

neuroregulatórias tais como o brain-derived neurotrophic factor (BNDF) e nerve 

growth factor (NGF) 
22

, capazes de suportar a sobrevivência de células neuronais e de 

estimular a sua regeneração, e outras moléculas que, apesar de não serem 
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classificadas como "neuroregulatórias", são capazes de proteger as células neuronais 

(tais como GLP-1 
23,24

). 

Além dos estudos clássicos com MSCs e NSCs, uma nova fonte celular 

vem sendo estudada por diversos grupos de pesquisa para outras patologias. Os 

pericitos residem ao redor dos vasos sanguíneos e expressam o marcador de 

superfície CD146. Possuem características em comum com a população heterogênea 

de MSCs como por exemplo, a capacidade de diferenciação, expressão de alguns 

marcadores e secreção de fatores parácrinos 
25,26

. Além destas características, a 

localização perivascular faz dos pericitos possíveis progenitores das MSCs 
26,27

. O 

potencial terapêutico de pericitos já foi demonstrado para diferentes patologias, 

incluindo doenças musculares 
28,29

 e cardíacas 
30

. 

Pericitos possuem importantes funções celulares tais como, promoção de 

estabilidade vascular, participação na determinação do arranjo e distribuição dos 

vasos sanguíneos (angioarquitetura) e controle do fluxo sanguíneo. No sistema 

nervoso central, auxiliam na formação e manutenção da barreira hematoencefálica 

(BHC), que tem um papel importante na manutenção do ambiente neuronal. A quebra 

da BHC faz com que componentes sanguíneos adentrem o ambiente neuronal, 

acentuando assim a inflamação já existente no sistema nervoso comprometido e 

acelerando a progressão dos sintomas
31–33

. Recentemente foi observada uma redução 

de 50% na quantidade de pericitos na barreira medular em pacientes com ELA 
32

. O 

transplante de pericitos no camundongo SOD1 (modelo para ELA), o principal 

objetivo deste estudo, representa portanto um tratamento inovador e com vantagens 

em relação ao uso de MSCs ou NCSs, linhagens celulares que estão atualmente em 

fase de testes em humanos.  
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Capítulo III – Materiais e Métodos 

 

Durante o período de doutoramento foram realizados estudos pré-clinicos 

com o camundongo SOD1, modelo para esclerose lateral amiotrófica. 

Na primeira etapa, células mesenquimais obtidas de tecido de cordão 

umbilical humano foram transplantadas a fim de avaliar seu efeito clínico e 

estabelecer a melhor via sistêmica de injeção (intravenosa ou intraperitoneal). Nesta 

etapa, foi possível observar que os testes físicos utilizados não foram adequados para 

a avaliação da evolução da doença e desta forma, tornou-se necessário, na segunda 

fase do projeto, padronizar tais testes físicos. Uma vez padronizados os testes 

funcionais, os camundongos SOD1 receberam transplantes de células mesenquimais 

ou de pericitos, derivados do tecido adiposo de um mesmo doador, a fim de avaliar e 

comparar o potencial terapêutico destes dois tipos celulares.   

 

III.A - Transplante de células mesenquimais humanas derivadas de 

tecido de cordão umbilical no camundongo SOD1 

 

Isolamento e expansão de MSC derivadas de tecido de cordão 

umbilical  

 

As MSCs derivadas de tecidos de cordão umbilical foram isoladas por 

métodos previamente descritos
1,2

. O meio de cultura utilizado foi o DMEM-LG 

suplementado com 10% soro bovino fetal (SBF) e 1% antibiótico/antimicótico(ATB) 

e este foi trocado a cada 3 dias. As células foram mantidas a 37°C, sob atmosfera 

úmida, contendo 5% de CO2.  

 

Modelo Animal e Grupos Experimentais  

 

Camundongos SOD1
G93A

 background B6SJL com 12 semanas de idade 

(sintomáticos) foram divididos em 3 grupos (10 fêmeas e 6 machos por grupo): 

(grupo 1) injetados com células MSCs de cordão umbilical pela via intravenosa na 

veia caudal, (grupo 2) injetados com células MSCs de cordão umbilical pela via 
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intraperitoneal e (grupo 3) controle injetado com HBSS (Hank’s balanced salt 

solution, veículo). pela via intraperitoneal ou intravenosa alternadamente.  

 

Transplante de Células 

 

Os animais dos grupos 1 e 2 receberam semanalmente 1.10
6
 células pela 

veia caudal ou pela via intraperitoneal, respectivamente, iniciando-se na 12ª semana 

de vida (quando já são sintomáticos) até o final natural da vida.  

 

Avaliação Funcional e da Sobrevida 

 

A fim de verificar se as MSCs derivadas de tecido de cordão umbilical 

melhoraram a habilidade motora dos camundongos tratados, foram aplicados testes 

físicos para avaliação das funções motoras em todos os grupos experimentais. Este 

procedimento teve início na 12ª segunda semana de vida dos animais (antes do início 

dos tratamentos) e foi repetido após um mês de tratamento com a finalidade de 

observar se havia alguma diferença motora entre os grupos.  

Os camundongos foram submetidos aos seguintes testes: (a) o teste grip 

force, em que o animal segura com suas patas dianteiras uma barra de um transdutor 

de força Grip Strength System (San Diego Instruments) e terá assim avaliada a força 

máxima aplicada antes deste soltar a barra e (b) o teste rotarod que avalia o tempo 

médio em que o animal é capaz de permanecer em uma roda giratória (IITC Life 

Science model 755) programada para uma velocidade inicial de 1rpm e velocidade 

final de 40rpm, 300 segundos depois. Foi considerado como resultado o tempo médio 

de 3 tentativas diferentes para cada animal 
3
. 

Ainda, tendo em vista a diferença intrínseca de capacidade motora entre 

os animais, os grupos experimentais foram equalizados pelo valor do teste grip force, 

antes do início dos tratamentos. 

Para os testes físicos, a análise estatística de comparações múltiplas foi 

realizada pelo teste não paramétrico Kruskal-Wallis e a análise entre dois grupos 

realizada pelo teste Mann-Whitney. Para a análise de sobrevida, o teste de Log-rank 

foi utilizado. 
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III.B – Padronização dos testes físicos no camundongo SOD1 

 

Abordagem experimental 

 

No total, vinte animais afetados (15 fêmeas e 5 machos) e 14 animais 

selvagens irmãos sem o transgene (7 fêmeas e 7 machos) foram submetidos a testes 

físicos e acompanhamento de sobrevida
4
. 

Os testes físicos foram realizados semanalmente a partir da 8ª semana de 

vida, período em que os camundongos afetados ainda são assintomáticos. Além da 

pesagem, os testes realizados foram: paw grip endurance (PaGE), rotarod e motor 

score 
4
, conforme descrito a seguir. 

Resumidamente, os camundongos foram avaliados quanto a sinais de 

déficit motor de acordo com o seguinte sistema de pontuação (motor score): 4 pontos 

para os animais normais (nenhum sinal de disfunção motora), 3 pontos se apresentam 

tremor nos membros inferiores, quando suspensos pela cauda, 2 pontos se havia 

anormalidades na marcha, 1 ponto quando havia o arraste evidente de pelo menos um 

dos membros posteriores e 0 pontos quando os animais eram incapazes de se 

levantarem da posição deitada no prazo de 30s.  

Para o teste do rotarod, mede-se o tempo durante o qual o animal 

permaneceu no cilindro rotativo de um aparelho rotarod (IITC Life Science model 

755) a uma velocidade inicial de 1rpm e constantemente aumentada até a velocidade 

final de 30rpm após 180s. Cada animal realizou o teste três vezes em cada semana de 

avaliação. 

Para o teste do PaGE (paw grip endurance), cada animal foi colocado 

sobre a grade convencional de gaiola. A tampa foi gentilmente agitada para fazer com 

que os camundongos se agarrassem a ela antes da mesma ser rapidamente virada ao 

contrário. Os animais tiveram três chances para atingir o tempo máximo de 90s e o 

melhor desempenho de cada um para cada semana foi utilizada nas análises.  

Os testes físicos foram avaliados ponto a ponto comparando o 

desempenho de animais afetados e selvagens pelo teste Mann-Whitney. A sobrevida 

foi analisada pelo teste de Log-rank. 

 

III.C – Injeção de MSCs e pericitos no camundongo SOD1 
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Isolamento e expansão das linhagens celulares  

 

Uma amostra de tecido adiposo de doadora submetida a uma 

histerectomia total (remoção do útero) foi obtida após consentimento informado, de 

acordo com o comitê de ética em pesquisa do Instituto de Biociências da Universidade de 

São Paulo (CEP).  

Para a obtenção de pericitos, o tecido foi processado de acordo com 

protocolo previamente descrito
5
. Resumidamente, a amostra foi extensivamente 

lavada com PBS e fragmentada em pequenos pedaços. Após digestão com colagenase 

tipo IA (Sigma-Aldrich) por 40 minutos as células foram precipitadas (688G por 10 

minutos) e ressuspendidas em PBS 5mM EDTA para a filtragem em filtro de 70 uM. 

Após nova centrifugação, (500G por 5 minutos), o pellet foi ressuspendido em 

solução de lise de hemácia (Bloodlysis) por 5 minutos. Após inativação com 2X o 

volume de PBS a amostra foi passada pelo filtro de 40 uM. Uma nova centrifugação 

foi realizada (500xG por 5 minutos) e o pellet foi ressuspendido em PBS para a 

realização da contagem das células.  

Nesta etapa, a amostra foi dividida em 2 partes: uma, correspondente  às 

células mesenquimais, foi imediatamente plaqueada e a outra, correspondente aos 

pericitos, foi selecionada por cell sorting. 

Após a determinação do número de células, a alíquota destinada ao cell 

sorting foi ressuspendida em uma concentração máxima de 10
7
 células/mL. A 

incubação com os anticorpos primários foi realizada por 30 minutos e com a 

quantidade titulada de cada anticorpo conjugado (CD34, CD45, CD56 e CD146). 

Após a incubação, as células foram lavadas e transferidas ao tubo de citometria, 

passando pelo filtro de 35 uM. Imediatamente antes de passar as amostras no 

citômetro de fluxo, foi realizada a incubação com DAPI (5 ug/mL) para exclusão de 

células mortas. 

As células com a marcação de interesse (CD146
+
/34

-
/45

-
/56

-
) foram 

separadas da população total e transferidas para uma placa em uma concentração de 

2x10
4
 células por cm

2
. 

Pericitos e MSCs foram mantidos em cultura até atingirem a confluência 

(80%) e serem tripsinizados. Para a realização das passagens, considerou-se 1.000 
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células por cm
2
. A MSCs foram cultivadas em meio DMEM-F12 com 1% Glutamax 

(Gibco), 20% de SFB (Gibco), 1% de aminoácidos não essenciais (NEAA - Gibco) e 

1% ATB (Gibco). Os pericitos foram cultivados em meio EBM-2 (Lonza). Ambas as 

linhagens foram cultivadas até a 7ª passagem e congeladas. Para as análises e injeções 

foram utilizadas células em 8ª passagem. 

 

Caracterização das linhagens celulares 

 

MSCs e pericitos foram avaliados de acordo com o seu potencial de 

diferenciação em adipócitos, condrócitos e osteoblastos 
6
 in vitro utilizando os meios 

comerciais Stem Pro differentiation media kits (Invitrogen). Concomitantemente, 

realizou-se a avaliação do perfil imunofenotípico das células por citometria de fluxo
7
. 

Para as caracterizações, células em 8ª passagem foram utilizadas.  

 

Modelo Animal e Grupos Experimentais  

 

Todos os procedimentos que envolveram o uso de animais foram aprovados 

pela Comissão de Ética no Uso de Animais em experimentação – CEUA, do Instituto de 

Biociências da Universidade de São Paulo. 

Esta fase do projeto consistiu em realizar injeções semanais de MSCs e 

pericitos pela via intraperitoneal nos camundongos SOD1
G93A

 durante todo o período 

de vida destes animais, iniciando-se na 8
a
 semana de idade (assintomáticos). A via 

intraperitoneal foi a escolhida por representar um processo menos invasivo e melhor 

tolerado pelos animais durante a fase final da doença. 

 Os animais foram divididos em 3 grupos (aproximadamente 11 fêmeas e 

11 machos por grupo): injetados com células MSCs, injetados com pericitos e 

controle injetado com HBSS (Hank’s balanced salt solution, veículo).  

 

Transplante de Células 

 

Os animais foram injetados semanalmente pela via intraperitoneal com 

1.10
6
 células viáveis por injeção em 100μL de Hank’s Balanced Salt Solution 

(HBSS). 
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Avaliação Funcional 

 

A fim de verificar se as injeções de MSCs ou de pericitos influenciam no 

desempenho motor nos camundongos tratados, foram aplicados testes físicos em 

todos os grupos experimentais.  

Os testes físicos foram semanais e realizados a partir da 8ª semana de 

vida, até o final da vida dos animais. Além da pesagem, os testes realizados foram: 

motor score, paw grip endurance (PaGE) e rotarod, com base nos protocolos 

previamente descritos 
4
. Para o motor score no entanto, realizou-se uma alteração no 

sistema de pontuação a fim de facilitar a classificação dos animais: 5 pontos para os 

animais normais (nenhum sinal de disfunção motora), 4 pontos se apresentam leve 

tremor nos membros superiores, quando suspensos pela cauda, 3 pontos quando havia 

tremor evidente dos membros posteriores, 2 pontos se havia anormalidades na 

marcha, 1 ponto quando havia o arraste evidente de pelo menos um dos membros 

posteriores e 0 pontos quando os animais eram incapazes de se levantarem da posição 

deitada no prazo de 30s.  

 

Ensaio de proliferação de linfócitos  

 

O ensaio de proliferação de linfócitos foi realizado a fim de avaliar o 

potencial imunomodulatório das MSCs e de pericitos.  

MSCs e pericitos foram cultivadas em uma placa de 96 poços em 

diferentes concentrações de células (10
3
, 5x10

3
, 10

4
, 5x10

4
, 10

5
 células). Após a 

adesão das células, estas foram tratadas com mitomicina C (Sigma) por 3 horas para a 

inativação do ciclo celular. Posteriormente as células foram duas vezes lavadas com 

PBS.  

As células mononucleares (peripheral blood mononuclear cells, PBMCs) 

foram coletadas a partir do sangue periférico de camundongos SOD1 sintomáticos do 

sexo feminino e separadas das hemácias por um gradiente de Ficoll-Paque (GE). A 

marcação das células PMBCs com o corante vital CFDA (Invitrogen) foi realizada de 

acordo com as instruções do fabricante e as PBMCs foram adicionadas na 
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concentração constante de 10
4
 células à cada poço já contendo MSCs ou pericitos 

inativados. 

O anticorpo anti-mouse-CD3 foi adicionado ao meio de cultura a fim de 

ativar a proliferação dos linfócitos. O ensaio foi realizado em triplicata e o controle 

foi realizado com linfócitos ativados e sem co-cultura. As células foram mantidas em 

meio RPMI a 37°C e 5% de CO2 durante 5 dias. Depois disso, os linfócitos foram 

ressuspendidos e os picos fluorescentes de divisão celular, obtidos a partir da diluição 

da marcação do CFDA no citoplasma das células filhas, foram analisados por 

citometria de fluxo. 

 

Ensaio de fagocitose de macrófagos 

 

Este ensaio foi realizado com o intuito de avaliar o potencial de 

macrófagos obtidos de camundongos SOD1 em fagocitar MSCs ou pericitos 

humanos.  Para tal, os macrófagos foram obtidos após lavagem da cavidade peritoneal 

de camundongo fêmea SOD sintomática, de acordo com protocolo previamente 

descrito 
8
. Após a lavagem da cavidade com PBS, as células foram centrifugadas 

(400G, 5 min) e plaqueadas (2.10
5
 células em cada poço, em placa de 24) em meio 

RPMI com 10% SBF. No dia seguinte, as células não aderentes foram removidas, 

restando apenas a população de macrófagos. Neste dia, 2.10
4
 MSCs ou pericitos 

foram plaqueados nestes mesmos poços contendo os macrófagos.  

As células foram mantidas na incubadora (37°C, 5% CO2) por 72 horas. 

Após este período, foi realizada a técnica de imunofluorescência a fim de marcar 

seletivamente as células humanas. Para tal, as células foram fixadas com 

paraformoldeído 4% por 20 minutos. Após 3 lavagens com PBS, as células foram 

permeabilizadas em solução 0,2% Triton-X e 1%BSA em PBS por 15 minutos. A 

seguir realizou-se uma etapa de bloqueio (5%BSA, 10%SBF, 0,1% Triton-X) por 1h, 

seguida por incubação com anticorpo primário específico para identificação de 

células humanas (anti-lamina A/C - Vector 1:100) overnight a 4°C. 

No dia seguinte, as células foram lavadas 3X com PBS antes da 

incubação com o anticorpo secundário (Donkey Anti-Mouse Alexa 488, 1:400) por 

1h. Nos últimos 15 minutos de incubação, DAPI foi adicionado. Células humanas 

(marcadas duplamente com lamina A/C e com DAPI) e macrófagos (apenas marcadas 
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com DAPI), foram observadas em microscópio de fluorescência e quantificadas com 

auxílio do programa ImageJ. 

 

Extração de RNA e análise da expressão gênica por PCR em tempo 

real 

 

Cérebro e medula espinhal de dois machos e duas fêmeas de cada grupo 

experimental foram coletados no final da vida destes, após realização de eutanásia e 

foram preservados em RNA later a -70°C. Para a extração do RNA do cérebro, a 

região aproximada do córtex motor foi excisada e triturada por quebra mecânica no 

precellys com Qiazol (3 ciclos de 5000 RPM por 5s cada, seguido de um ciclo de 

6000 RPM por 5s). A medula foi igualmente triturada. 

Após a trituração, o RNA foi extraído pelo método do Qiazol, segundo 

instruções do fabricante (Qiagen). A integridade do RNA foi verificada a partir de um 

gel de agarose 1,5% com adição de hipoclorito 2%
9
, seguido da síntese do cDNA com 

uso da enzima SuperScript III com a adição de random primers e primers específicos 

para a cauda PoliA dos mRNA (primers OligodT).  

Foram escolhidos genes murinos relacionados com a quantificação e 

hipertrofia de microglia (CD11b) e astrócitos (GFAP)
10

, a fim de avaliar se os 

tratamentos com MSCs ou pericitos influenciaram na ativação da microglia e/ou 

astrogliose, processo característico deste modelo animal
10

 e intimamente relacionado 

com o nível de inflamação do tecido nervoso. Adicionalmente foram analisados os 

genes NF-κB (relacionado à inflamação)
10

, SOD1 (relacionado ao estresse 

oxidativo)
11

 e CAT (relacionado ao estresse oxidativo)
11

.  

Para o PCR em tempo real, 20ng de cada cDNA foram misturados a 

100nM de cada primer, com adição do SYBR Master Mix 2X. Os ciclos utilizados 

foram: 2 minutos a 50°C (ativação da enzima), 2 minutos a 95°C (denaturação), 

seguidos por 45 ciclos de 95°C por 15 segundos e 60°C por 30 segundos (anealing do 

primer e extensão). Análises da curva de dissociação dos produtos de PCR foram 

realizadas a fim de verificar a amplificação do produto correto. Para tal experimento, 

utilizou-se o equipamento 7500 FAST (Applied Biosystems).  

A eficiência de cada par de primer foi avaliada através da análise da curva 

de amplificação com concentrações crescentes de cDNA (5; 10; 20; 40; 80ng) e 
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foram utilizadas para o cálculo da expressão gênica relativa ao gene endógeno 

GAPDH a partir do método de Pfaffl 
12

.  

 

Análise estatística 

 

O ensaio de fagocitose de macrófagos foi analisado pelo teste não 

paramétrico Mann Whitney. 

Os dados de expressão gênica foram calculados de acordo com os sexos e 

órgãos (cérebro ou medula). Para cada set de análise, a normalização foi realizada 

pelos dois indivíduos do grupo veículo, separadamente. Os dados de expressão de 

cada tratamento foram inicialmente avaliados pelo teste de Krustal-Wallis, teste 

semelhante à ANOVA, no entanto, sem inferências a respeito da distribuição dos 

dados (não paramétrico). Quando comprovada diferença significativa, os valores de 

expressão gênica dos tratamentos foram comparados dois a dois a partir do teste de 

Mann Whitney. Para todas as análises, o valor de significância considerado foi de 

p=0,05. 

A sobrevivência dos camundongos SOD1 submetidos aos tratamentos 

veículo, MSCs e pericitos foi inicialmente avaliada considerando-se o estimador 

Kaplan-Meier
1
. Comparações das funções de sobrevivência para os grupos de 

interesse foram realizadas com base no teste log-rank
13

. Com a finalidade de avaliar a 

influência conjunta do tratamento e do sexo na sobrevivência, considerou-se o 

modelo de regressão de riscos proporcionais de Cox
14

. A interpretação resultante do 

modelo ajustado foi feita com base no risco relativo, acompanhado do correspondente 

intervalo de confiança com 95% de coeficiente de confiança. Todos os testes 

baseados no modelo de Cox foram realizados através da estatística da razão de 

verossimilhanças
13

,
 
considerando-se um nível de significância igual a 5%. 

O desempenho dos animais nos testes durante o curso da doença foi 

avaliado em colaboração com pesquisadores do Instituto de Matemática e Estatística 

da USP.  Esses dados têm natureza longitudinal e foram analisados por meio de 

técnicas de Modelos Lineares Mistos 
15

. A estratégia de análise envolveu os seguintes 

passos: 

a) identificação dos instantes em que há mudança no fenótipo (início da 

perda de peso, por exemplo) para os seis grupos definidos por meio das combinações 
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de tratamento (HBSS, MSCs, pericitos) e gênero (macho, fêmea). Para essa etapa foi 

utilizado o algoritmo proposto por Muggeo (2003)
16

; 

b) comparação dos pontos de mudança dos seis grupos e identificação 

daqueles comuns a dois ou mais grupos; 

c) utilização dos pontos de mudança identificados em b) para ajuste de 

modelos de regressão segmentada com a finalidade de estimação da taxa esperada de 

variação da resposta (perda de peso semanal, por exemplo) para cada grupo (ou 

conjunto de grupos); 

d) avaliação dos efeitos de tratamento, gênero e de sua possível interação 

nas taxas esperadas de variação da resposta após o ponto de mudança de 

comportamento. 
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Capítulo IV - Resultados 

 

IV.A - Transplante de células mesenquimais humanas derivadas de 

tecido de cordão umbilical no camundongo SOD1 

 

Os testes grip force e rotarod, frequentemente aplicados para avaliação de 

estudos pré-clinicos em doenças musculares, foram aplicados com o intuito de avaliar a 

capacidade motora dos camundongos SOD1 antes e após um mês de tratamento com 

MSCs obtidas de cordão umbilical.   

Para o desempenho obtido no teste do grip force, não se observou diferença 

estatística entre os 3 grupos experimentais, considerando ambos os sexos conjuntamente 

(figura 1A). Diversos relatos na literatura demonstram que existe diferença intrínseca na 

progressão da doença entre machos e fêmeas neste modelo animal, tanto em relação a 

parâmetros eletrofisiológicos e motores como para a sobrevida, sendo que esta diferença 

é bastante proeminente na linhagem com background genético B6SJL, a mesma 

utilizada neste estudo 
1–3

. A fim de avaliar o efeito do tratamento com MSCs de cordão 

umbilical entre os sexos, as análises foram refeitas separadamente para fêmeas e 

machos (figura 1B e 1C), no entanto, mesmo após esta estratégia, não foram observadas 

diferenças estatisticamente significantes entre estes grupos.  

Todos os animais machos (independente do tratamento) foram incluídos em 

um mesmo grupo com base na sua semelhança estatística e o mesmo foi realizado para 

as fêmeas. Para o desempenho no teste do grip force, não foram detectadas diferenças 

entre os sexos, indicando que este teste não apresenta um nível adequado de 

sensibilidade para aplicação em estudos pré-clínicos, fato que pode ser explicado com 

base na própria natureza do teste. O grip force mede a força dos membros dianteiros do 

animal e o comprometimento destes só ocorre na fase final da doença nos camundongos 

SOD1. Desta maneira, nas fases seguintes do presente estudo, o teste paw grip 

endurance (PaGE), uma variação do teste do grip force, foi utilizado por ser capaz de 

avaliar a força do animal dos 4 membros, simultaneamente.        
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Figura 1: Desempenho dos animais no teste grip force. Para tal cálculo, a média das 

três tentativas de cada animal no primeiro teste (grip inicial) foi diminuída da média das 

três tentativas de cada animal no segundo teste (grip final), após um mês de tratamento. 

Os valores foram normalizados pela medida naso-anal dos animais, tanto na primeira 

como na segunda avaliação. Análise estatística de comparações múltiplas realizada pelo 

teste não paramétrico Kruskal-Wallis e análise entre dois grupos realizada pelo teste 

Mann-Whitney. Os valores de p estão demonstrados em cada gráfico. (A) Avaliação do 

desempenho considerando machos e fêmeas conjuntamente; (B) desempenho das 

fêmeas; (C) desempenho dos machos e (D) desempenho entre os sexos. 

 

O mesmo padrão obtido para o teste do grip force foi observado para o 

desempenho dos animais no teste do rotarod (figura 2). Não foram observadas 

diferenças significativas na análise conjunta dos sexos ou na análise exclusiva para 

fêmeas e machos. Diferenças intrínsecas entre machos e fêmeas também não foram 

detectadas. Foi possível observar uma grande variabilidade nos resultados entre os 

animais, o que pode interferir nas análises. Desta maneira, nas fases seguintes o teste do 

rotarod foi aplicado com tempo máximo de duração de 180 segundos.  
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Figura 2: Desempenho dos animais no rotarod. Para tal cálculo a média das três 

tentativas de cada animal no primeiro teste (rotarod inicial) foi diminuída da média das 

três tentativas de cada animal no segundo teste (rotarod final). Análise estatística de 

comparações múltiplas realizada pelo teste não paramétrico Kruskal-Wallis e análise 

entre dois grupos realizada pelo teste Mann-Whitney. Os valores de p estão 

demonstrados em cada gráfico. (A) Avaliação do desempenho considerando machos e 

fêmeas conjuntamente; (B) desempenho das fêmeas; (C) desempenho dos machos e (D) 

desempenho entre os sexos. 

 

Os animais morreram naturalmente entre a 18ª e 22ª semana de vida, sem 

diferença entre os grupos na análise conjunta dos sexos (figura 3A) ou isolada para cada 

sexo (figura 3B e 3C). Notou-se uma diferença significante na taxa média de sobrevida 

dos machos (aproximadamente 123 dias) em relação à das fêmeas (aproximadamente 

139 dias), que foi comprovada estatisticamente pela análise da curva de sobrevivência 

(figura 3D). Esta observação está em consonância com relatos da literatura que atestam 

diferenças na progressão da doença entre machos e fêmeas desta linhagem 
1–3

.   
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Figura 3: Análise de sobrevida pelo teste de Log-rank. (A) Teste aplicado à todos os 

animais independente do sexo, considerando apenas os tratamentos; (B) considerando 

apenas fêmeas e (C) considerando apenas machos. (D) Influência do sexo na 

sobrevivida dos camundongos SOD1.  

 

A fim de melhor estabelecer os testes antes de uma nova rodada de injeções, 

a fase 2 do presente estudo teve como objetivo principal padronizar os testes clínicos. 

Para tal, utilizou-se como base o trabalho de Weydt e colaboradores (2003)
4
.  

Cinco animais morreram num período mais final da doença no ato das 

injeções intravenosas de MSCs, o que não aconteceu no grupo que recebeu HBSS por 

esta mesma via, demostrando assim que animais mais enfraquecidos não suportam 

facilmente a injeção intravenosa. Existem relatos de que células mesenquimais injetadas 

pela via intraperitoneal em camundongos modelo para esclerose múltipla foram capazes 

de migrar até o parênquima cerebral
5
 desta forma, nos grupos subsequentes, as injeções 

sistêmicas semanais foram realizadas pela via intraperitoneal.  

Outro fator a ser considerado é a idade de início das injeções. Nesta etapa as 

injeções foram iniciadas na idade de 3 meses, quando já existem sintomas visíveis 

devido à uma perda considerável na quantidade de neurônios motores. Portanto, mesmo 

que as células tenham algum potencial terapêutico benéfico, a progressão da doença é 

bastante difícil de ser alterada
6
. Assim, os testes subsequentes foram realizados com 

animais com 2 meses de idade, ditos como pré-sintomáticos. Nesta idade, já existem 
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alterações celulares estabelecidas neste modelo animal, semelhante àquelas encontradas 

em pacientes de ELA
7,8

.     

O tipo celular utilizado também foi alterado. É sabido que a população de 

MSCs é bastante heterogênea. Tentativas de separar subpopulações mais homogêneas 

por sorting vêm sendo realizadas por diversos grupos científicos 
9–12

. Uma 

subpopulação celular, denominada pericito, localizada ao redor dos vasos sanguíneos, 

expressa o marcador de superfície CD146 e possui características em comum com a 

fração não purificada de MSCs como a expressão de alguns antígenos e marcadores
9
. 

Pericitos possuem importantes funções celulares como por exemplo, 

promoção de estabilidade vascular, participação na determinação do arranjo e 

distribuição dos vasos sanguíneos (angioarquitetura) e controle do fluxo sanguíneo. 

Ainda, quando no sistema nervoso central, os pericitos participam da formação e 

manutenção da barreira hematoencefálica, auxiliando assim a manter a homeostase 

vascular cerebral, importante para proteger o sistema nervoso central de danos em 

doenças neurodegenerativas
13

. Desta forma, após a etapa de padronização (fase 2), 

realizou-se a fase 3 cujo objetivo principal foi a avaliação do potencial terapêutico de 

pericitos nos camundongos SOD1. Um grupo comparativo tratado com MSCs obtidas 

do mesmo doador também foi realizado.  

 

IV.B – Padronização dos testes físicos no camundongo SOD1 

 

Esta etapa consistiu em padronizar os testes físicos que seriam utilizados na 

fase seguinte. Para tal, a sobrevida, o peso e o desempenho nos testes do motor score, 

paw grip endurance (PaGE) e rotarod
4
 foram aplicados semanalmente a 20 

camundongos SOD1 afetados (15 fêmeas e 5 machos) e a 14 camundongos (7 machos e 

7 fêmeas) irmãos que não carregam o transgene (selvagens).   

A partir dos resultados obtidos com os testes físicos semanais a partir da 8ª 

semana de vida dos animais (figura 4), observou-se que todos os testes foram capazes 

de identificar diferenças entre camundongos afetados e selvagens em algum período de 

vida. A análise de peso e do rotarod detectaram diferenças a partir da nona semana de 

vida e o PaGE e o motor score mais tardiamente, a partir da 11ª e 16ª semana, 

respectivamente. Apesar desta diferença, todos os testes se mostraram adequados para a 

avaliação funcional dos animais e assim, foram utilizados na fase subsequente com 

injeção de células MSCs e pericitos. Por se tratar de uma análise longitudinal bastante 
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complexa, estes dados não foram avaliados detalhadamente conforme análise realizada 

na etapa 3.  

 

Figura 4: Testes físicos (Peso, motor score, PaGE e rotarod). Análises realizadas ponto 

a ponto por comparação entre afetados e selvagens pelo teste não paramétrico Mann-

Whitney. * p < 0,1; ** p< 0,01; p ***< 0,001. 

 

Em relação à sobrevida, os animais afetados sobreviveram em média 135 

dias enquanto que nenhum animal selvagem havia morrido até o final da avaliação da 

sobrevida dos animais afetados (figura 5A). Assim como na fase anterior, nesta fase do 

projeto foi possível detectar diferenças significativas entre a sobrevida das fêmeas e dos 

machos afetados (figura 5B), sendo que em média as fêmeas viveram 17% a mais do 

que machos.  
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Figura 5: Curva de sobrevivência de Kaplan-Meier. (A) Afetados versus selvagens e 

(B) fêmeas afetadas versus machos afetados. 

 

IV.C – Injeção de MSCs e pericitos no camundongo SOD1 

 

Esta etapa teve como objetivo analisar o potencial terapêutico de MSCs e de 

pericitos (obtidos do tecido adiposo de um mesmo doador) no camundongo SOD1. Para 

tal, os camundongos SOD1 receberam semanalmente transplantes de MSCs, pericitos 

ou HBSS (veículo). O peso e o desempenho nos testes do motor score, PaGe e rotarod 

foram avaliados semanalmente. Além da avaliação clínica, realizou-se a análise da 

sobrevida dos animais.  

 

Estabelecimento e caracterização das linhagens celulares 

 

A partir de uma amostra de tecido adiposo obtida de uma cirurgia de 

histerectomia total abdominal, foi possível realizar o processamento do tecido e sorting 

para estabelecimento das linhagens celulares de MSCs e pericitos (figura 6). Nesta 

amostra, a quantidade de pericitos foi de 5%. As linhagens foram caracterizadas na 

passagem em que foram realizados os transplantes, quanto ao seu perfil 
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imunofenotípico (tabela 1) e quanto ao potencial de diferenciação in vitro (figura 7). 

Exceto pelo potencial adipogênico nos pericitos, todos os demais foram mantidos.  

Diversos estudos relatam a capacidade de diferenciação de pericitos em 

osteoblastos, condrócitos e adipócitos quando cultivados com meios de cultura 

específicos 
10,12,14

. No entanto, a capacidade de diferenciação não é um pré-requisito 

para classificarmos uma população de pericitos, assim como ocorre para MSCs 
15

. As 

implicações desta incapacidade de diferenciação adipogênica não são conhecidas para 

humanos. Para camundongos, uma subpopulação de pericitos sem este potencial já foi 

descrita e esta apresenta propriedades biológicas distintas da subpopulação de pericitos 

que é capaz de se diferenciar em adipócitos 
16

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Obtenção de pericitos (rosa) por sorting. (A) Exclusão de células mortas 

marcadas DAPI; (B) exclusão de doublets e debris celulares; (C) seleção de população 

CD34
-
/CD45

-
 e (D) seleção de população CD56

-
/CD146

+ 
(pericitos). Após este 

processo, uma nova alíquota da amostra separada foi novamente analisada no citômetro 

e a pureza da amostra foi atestada. 
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Tabela 1: Perfil imunofenotípico das linhagens celulares (MSCs e pericitos). Avaliação 

realizada na 8ª passagem, mesma na qual os transplantes in vivo foram realizados.  

    MSCs Pericitos 

Marcador Comprometimento/relevância 

% células 

marcadas 
% células marcadas 

CD13 Marcador de MSC 98,50 100,00 

CD29 Marcador de MSC/células aderentes 99,00 99,00 

CD31 Marcador de células endoteliais 0,00 1,90 

CD34 Marcador de linhagem hematopoiética 0,00 2,10 

CD44 Marcador de MSC/células aderentes 99,30 99,60 

CD45 Marcador de linhagem hematopoiética 3,40 2,70 

CD73 Marcador de MSC 99,00 100,00 

CD90 Marcador de MSC/células aderentes 99,00 49,30 

CD117 Marcador de linhagem hematopoiética 2,90 2,40 

CD105 Marcador de MSC 100,00 97,80 

HLA DR HLA 1,60 2,70 

HLA ABC HLA 97,30 87,00 

CD56 Marcador de linhagem miogênica 2,60 4,00 

CD146 Marcador de pericitos 40,60 75,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Diferenciação in vitro de MSCs e pericitos em adipócitos, osteoblastos e 

condroblastos. Caracterização realizada na 8ª passagem, mesma utilizada nos 

transplantes. 

 

 

Avaliação do potencial imunológico das MSCs e pericitos 

 

Conforme mencionado na etapa anterior, as injeções pela via intraperitoneal 

foram selecionadas para a etapa de injeção de MSCs e pericitos, por representar um 
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transplante mais seguro aos animais, principalmente no final da vida, período onde estes 

se encontram enfraquecidos e morrem com mais facilidade no ato da injeção 

intravenosa. 

Quando transplantadas na cavidade intraperitoneal dos camundongos, um 

dos primeiros obstáculos que as MSCs ou pericitos encontram são os macrófagos, 

células fagocíticas que fazem parte da linha de defesa da imunidade inata cujo objetivo 

principal é a defesa contra micro-organismos patogênicos 
17

. Além desta função contra 

bactérias, protozoários e vírus, a subpopulação M1 de macrófagos possui um perfil pró 

inflamatório e assim um papel importante na imunidade antitumoral 
18

.  A fim de avaliar 

a capacidade dos macrófagos em fagocitar MSCs e pericitos humanos, realizou-se a co-

cultura destes tipos celulares por 72 horas. Para tal, os macrófagos foram obtidos a 

partir da cavidade peritoneal de camundongos SOD1  

Após este período de co-cultura, as células humanas foram seletivamente 

marcadas pelo anticorpo anti-lamina A/C, pela técnica de imunofluorescência. A 

quantificação de MSCs e pericitos co-cultivados com macrófagos não revelou qualquer 

diferença significativa em relação às MSCs e pericitos sem a co-cultura (figura 8). Em 

contrapartida, os macrófagos foram capazes de fagocitar o corante India Ink quando este 

foi adicionado por 2 horas no meio de cultura (controle positivo). Adicionalmente, não 

foi observada nenhuma formação típica de granuloma para nenhuma co-cultura de 

MSCs ou pericitos com macrófagos. Este resultado sugere que as MSCs e pericitos são 

capazes de adentrar a cavidade peritoneal dos camundongos SOD1 sem serem 

fagocitados pelos macrófagos. 

Uma vez na cavidade peritoneal, a principal via de absorção de 

determinadas drogas é através dos vasos sanguíneos mesentéricos e posteriormente 

estas alcançam o fígado através da veia porta 
19

. Acredita-se que o mesmo ocorra com 

MSCs transplantadas nesta cavidade uma vez que após 2 horas pós transplante por esta 

via, estas já são encontradas no fígado de camundongos 
20

. Passadas 24 horas após o 

transplante, estas células são também encontradas no pulmão, baço e até mesmo no 

cérebro de camundongos com isquemia cerebral, sem diferença significativa em relação 

ao transplante intravenoso das mesmas 
20

. Isso sugere que as MSCs são capazes de 

atingir a circulação sistêmica após o transplante intraperitoneal. 

MSCs obtidas de tuba uterina já foram detectadas no cérebro de 

camundongos EAE, modelo para esclerose múltipla, quando injetadas pela via 
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intraperitoneal 
5
. Acredita-se que MSCs sejam capazes de adentrar o sistema nervoso a 

partir de poros transientes formados na barreira hematoencefálica, uma barreira natural 

que é responsável por proteger e isolar o ambiente neuronal de componentes sanguíneos 

potencialmente tóxicos 
21

. Além disso, já foi visto nos camundongos SOD1 que a 

ruptura da barreira hematoencefálica tem um papel importante na aceleração da 

progressão da doença 
22

.  

Adicionalmente à co-cultura com macrófagos, realizou-se a co-cultura de 

MSCs ou pericitos com linfócitos a fim de avaliar o potencial imunomodulatório das 

linhagens celulares, uma característica que poderia auxiliar a diminuir o quadro 

inflamatório existente no sistema nervoso de pacientes com ELA 
23

.  

Após o isolamento das células mononucleares periféricas (peripheral blood 

mononuclear cells, PBMCs) de sangue de camundongos SOD1 sintomáticos e a 

marcação destes com o corante vital CFDA, os linfócitos foram induzidos a se proliferar 

através da incubação com anticorpo anti CD3 
26

. Após 5 dias de co-cultura destas 

células com MSCs ou pericitos, a proliferação dos linfócitos foi avaliada pela análise de 

picos de fluorescência no citômetro: quanto mais intensa a fluorescência (revelada por 

uma maior de quantidade de CFDA no citoplasma dos linfócitos), menos divisões 

celulares aconteceram na referida população de células. Tal ensaio revelou supressão 

tênue na proliferação de linfócitos a partir de uma concentração de 5.10
3
 MSCs ou 

pericitos, no entanto, é possível notar um efeito mais significativo com a presença de  

5.10
4
 MSCs ou pericitos (concentração 5 vezes maior do que a de linfócitos na co-

cultura), sugerindo que apesar de existente, o efeito imunossupressor de MSCs e de 

pericitos é limitado à quantidade de células presentes no microambiente inflamado 

(figura 8).        
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Figura 8: Ensaio de fagocitose de macrófagos. (A, C) Imunofluorescência específica 

para células humanas marcando respectivamente MSCs ou pericitos (verde) em co-

cultura com macrófagos (não marcado). (B, D) Imunofluorescência específica para 

células humana marcando respectivamente MSCs ou pericitos (anti-lamina A/C 

humana, verde) sem co-cultura com macrófagos. (E) Macrófagos sem co-cultura 

marcados com DAPI. (F) Macrófagos sem co-cultura analisados no filtro verde 

demonstrando que não houve marcação inespecífica da imunofluorescência específica 

para humanos, aumento de 200X. (G) Macrófagos com grânulos internalizados de India 

Ink, aumento de 400X. (H) Quantificação de pericitos e MSCs com e sem co-cultura 

(p=0,3024 e p=0,0906, respectivamente).  
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Figura 9: Potencial imunossupressor dose-dependente de MSCs e pericitos. A partir da 

concentração de 5.10
3
, nota-se um efeito tênue de inibição de proliferação de linfócitos 

(deslocamento do menor pico de fluorescência presente no gráfico sem a co-cultura para 

o lado direito do gráfico). Não foram detectadas diferenças entre MSCs e pericitos. 

 

Avaliação clínica e de sobrevida de camundongos SOD1 após 

transplante de MSCs e pericitos 

 

Com início a partir da 8ª semana de vida, camundongos SOD1 receberam 

injeções semanais de MSCs, pericitos ou solução balanceada de Hank’s (HBSS, 

veículo) e foram analisados quanto à sua habilidade motora (motor score, rotarod e 

PaGE), e peso para avaliação da progressão da doença. Adicionalmente, a sobrevida 

destes animais foi avaliada. 

 

Análise da Sobrevida 

 

A análise preliminar da sobrevivência dos camundongos SOD1, baseada nas 

estimativas de Kaplan-Meier é apresentada na figura 10. Camundongos machos 

apresentaram menor sobrevivência quando comparados às fêmeas (figura 10A). Este 

achado está em consonância com outros trabalhos 
1–3

 que mostram diferenças na 

progressão da doença em camundongos SOD1 de acordo com o sexo, tanto em relação a 

parâmetros eletrofisiológicos e motores como para a sobrevida. Considerando-se apenas 

os três tratamentos, sem levar em conta o sexo dos animais, não são evidenciadas 

diferenças significativas entre as curvas (figura 10B). Entretanto, existem indícios de 

que as curvas de sobrevivência dos tratamentos apresentam comportamentos distintos 
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para machos e para fêmeas. A figura 10 apresenta as estimativas de Kaplan-Meier para 

cada tratamento considerando camundongos fêmeas (figura 10C) e machos (figura 

10D). O teste log-rank para fêmeas sugere que não há efeito de tratamento para esse 

grupo (p=0,76) enquanto que, para machos, a diferença entre as curvas de sobrevivência 

é estatisticamente significante (p=0,04).  

 

Figura 10: Estimativas Kaplan-Meier da função de sobrevivência e teste log-rank. (A) 

Sobrevivência estimada para cada sexo, unindo-se todos os tratamentos; (B) 

sobrevivência estimada para cada tratamento; (C) influência do tratamento na sobrevida 

de fêmeas e (D) influência do tratamento na sobrevida de machos.  

 

A fim de avaliar a influência e magnitude das diferenças observadas na 

análise inicial, realizou-se uma análise estatística baseada no modelo de riscos 

proporcionais de Cox, considerando como fatores prognósticos sexo, tratamento e a 

interação entre os dois. O efeito de interação pode ser decomposto em dois, sendo o 
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primeiro relacionado a um possível efeito do tratamento de MSCs com relação ao HBSS 

para machos, que não se mostra estatisticamente significante (p=0,48) e outro, 

associado ao efeito do tratamento de pericitos em relação ao HBSS, que se mostra 

estatisticamente significante (p=0,02). Para melhor entender como se dá essa interação, 

um novo modelo foi ajustado considerando-se seis grupos formados pela combinação 

dos parâmetros de sexo (macho e fêmea) e tratamento (HBSS, MSCs e pericitos). O 

grupo de referência foi definido como o de camundongos fêmeas submetidas ao 

tratamento veículo. Através dessa modelagem, pode-se observar que não existem 

diferenças de tratamento para fêmeas (p=0,82). Para machos, observa-se que não há 

diferenças entre os tratamentos veículo e MSCs (p=0,36), porém quando o tratamento 

de pericitos é comparado com o de HBSS, nota-se que existe diferença estatisticamente 

significativa (p=0,01). É possível ainda observar que, ao se considerar o grupo de 

fêmeas (combinando-se os três tratamentos), há diferença significativa com o grupo de 

machos que recebem HBSS (p<0,01) e machos que recebem MSCs (p=0,01); 

entretanto, machos que recebem pericitos mostram risco de morte semelhante às fêmeas 

(p=0,50). 

Portanto, conclui-se que machos que recebem pericitos têm sobrevida 

comparável à fêmeas (cuja sobrevivência não difere para os três tratamentos), ao passo 

que machos que recebem HBSS ou MSCs apresentam mesma sobrevida, inferior à de 

fêmeas conjuntamente com o grupo de machos tratados com pericitos. Um modelo de 

regressão de Cox final foi então ajustado, considerando dois grupos: um formado por 

fêmeas (independente do tratamento recebido) e machos tratados com pericitos, e outro 

grupo formado por machos que recebem HBSS ou MSCs. Esses dois grupos têm risco 

de morte diferentes (p < 0,01). A ordem de magnitude dessa diferença foi dimensionada 

através do risco relativo, comparando o grupo de machos (sob tratamentos HBSS e 

MSCs) com o grupo formado pela combinação de fêmeas (qualquer tratamento) e 

machos tratados com pericitos, cujo valor estimado é igual a 3,28 [IC(95%)=(1,81; 

5,92)]. Conclui-se que o risco de morte para camundongos SOD1 machos sob 

tratamento com MSCs ou HBSS é aproximadamente 3 vezes o risco de morte para 

fêmeas (qualquer tratamento) ou machos que recebem pericitos. Estimativas das curvas 

de sobrevivência para estes dois grupos, estimadas através do modelo de regressão de 

Cox, são apresentadas na figura 11.  
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Figura 11: Estimativas das funções de sobrevivência a partir do modelo de regressão de 

Cox final ajustado.  

 

Análise dos testes físicos 

 

Uma análise longitudinal detalhada referente ao desempenho dos animais 

nos testes durante o curso da doença foi realizada em colaboração com pesquisadores do 

Instituto de Matemática e Estatística da USP. Para cada variável (peso, PaGE, rotarod e 

motor score), após a identificação dos pontos de mudança de variação de desempenho e 

a comparação destes instantes entre os grupos, foi realizado o cálculo da taxa esperada 

de variação da resposta para cada grupo. Desta maneira, para cada variável, três fatores 

podem ser utilizados para avaliar o efeito do tratamento: o ponto estimado de mudança e 

as taxas de variação de desempenho antes e após deste ponto de mudança. Alterações no 

ponto de mudança e taxa esperada de variação anterior a este ponto podem ser 

entendidas como um efeito observado numa fase mais inicial da doença, já variações 

obtidas na taxa estimada após este ponto pode ser entendida como um efeito numa fase 

mais tardia da doença. Um modelo matemático foi ajustado a fim de estimar o perfil  

esperado do tratamento em nível populacional e não somente em nível amostral.  

A descrição completa dos resultados obtidos após a análise estatística para 

os dados das variáveis peso, PaGE, rotarod e motor score  está detalhada no apêndice 1. 

Nesta seção IV serão indicadas as inferências biológicas obtidas a partir destes dados. 
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De maneira semelhante à análise apresentada para a sobrevida, os testes físicos foram 

avaliados separadamente entre os sexos. 

 

Análise da variável peso 

 

Para a variável peso, é possível dizer que não há diferenças ao longo do 

curso da doença entre os grupos de fêmeas tratadas com HBSS ou MSCs, sendo que 

numa fase mais final da doença a taxa estimada de perda de peso para estes grupos é de 

0,82g/semana. Em contrapartida, fêmeas que recebem pericitos perdem peso mais 

rapidamente do que as demais, em uma fase mais tardia da doença. Para este grupo a 

taxa estimada de perda de peso é de 1,14 g/semana. 

Machos tratados com MSCs começam a significativamente perder peso duas 

semanas antes daqueles tratados com HBSS, no entanto, essa perda de peso é 

comparativamente mais lenta no grupo que recebe MSCs, numa fase mais tardia da 

doença. Para machos que recebem pericitos o efeito é o oposto daquele observado para 

as fêmeas deste mesmo grupo: o tratamento faz com que os animais percam peso mais 

lentamente do que machos que recebem HBSS, em uma fase mais tardia da doença. A 

taxa estimada de perda de peso para machos que recebem pericitos e MSCs é de 

0,82g/semana enquanto que para o grupo HBSS é de 1,14g/semana.  

 

Análise da Variável PaGE 

 

Em relação à variável PaGE, observa-se que machos tratados com células 

pioram mais rapidamente do que machos que recebem HBSS, numa fase mais inicial da 

doença (-4,3 segundos/semana para MSCs; -5,3 segundos por semana para pericitos e -

3,4 segundos/semana para HBSS); entretanto, esse quadro muda após a 15ª semana, em 

que animais tratados com pericitos passam a presentar uma taxa mais lenta de declínio 

de desempenho no teste em relação aos demais grupos. O grupo de machos tratados 

com MSCs apresenta padrão semelhante, mas com valor de magnitude inferior ao 

obtido para os machos tratados com pericitos (-12,2 segundos/semana para pericitos; -

16,4 segundos/semana para MSCs e -26,0 segundos/ semana para HBSS). 

 Para fêmeas, o quadro é o oposto. A piora no desempenho do PaGE para 

grupo tratado com HBSS é constante desde o início do tratamento (-8,0 
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segundos/semana para HBSS; -3,5 segundos/semana para MSCs e -2,8 

segundos/semana para pericitos). Já as fêmeas tratadas com MSCs ou pericitos são 

capazes de manter o desempenho inicial no teste até um determinado momento e depois 

disso pioram rapidamente (-4,9 segundos/semana para HBSS; -15,6 segundos/semana 

para MSCs e -18,2 segundos/semana para pericitos). Assim como ocorre para machos, 

fêmeas tratadas com MSCs apresentam comportamento semelhante àquele de fêmeas 

tratadas com pericitos, com valores esperados de magnitude intermediária aos dois 

outros tratamentos (pericitos e HBSS).  

 

Análise da variável rotarod 

 

A análise da variável rotarod para fêmeas revela que, até a 15ª semana, os 

grupos tratados com células têm um declínio maior no desempenho do que o grupo 

tratado com HBSS (-0,3 segundos/semana para HBSS; -1,2 segundos/semana para 

MSCs e -1,8 segundos/semana para pericitos), indicando que em uma fase mais inicial 

da doença, as fêmeas que recebem células pioram mais rapidamente do que as fêmeas 

que recebem HBSS. Na fase mais tardia da doença, não são observadas diferenças no 

desempenho entre os grupos.  

Machos tratados com MSCs começam a ter um declínio mais significativo 

no desempenho, três semanas antes daqueles tratados com HBSS ou pericitos, 

entretanto, numa fase mais tardia da doença, observa-se que machos tradados com 

MSCs tem uma taxa de declínio no desempenho do teste mais lenta do que a de machos 

tratados com HBSS ou pericitos (-26,6 segundos/semana para MSCs e -46,1 

segundos/semana para pericitos ou HBSS). Adicionalmente, animais tratados com 

MSCs ou pericitos apresentam uma melhora no desempenho deste teste em uma fase 

mais inicial da doença, efeito ausente nos animais que recebem HBSS (-3,9 

segundos/semana para HBSS; 1,8 segundos/semana para MSCs e 4,7 segundos/semana 

para pericitos).  

 

Análise da variável motor score 

 

O desempenho de machos e fêmeas para o teste do motor score é 

semelhante entre os sexos. A queda significativa do desempenho deste teste para o 

grupo tratado com MSCs, ocorre três semanas mais tarde em relação ao grupo tratado 



 

 

 

62 

com HBSS e para os animais tratados com pericitos o atraso foi de 4 semanas em 

relação ao grupo que recebe HBSS. Apesar deste efeito benéfico, o desempenho dos 

animais tratados com células decai mais rapidamente, numa fase mais final da doença, 

em relação ao grupo que recebe HBSS (-0,34 unidades/semana para fêmeas HBSS; -0,6 

unidades/semana para fêmeas MSCs ou pericitos; -0,48 unidades/semana para machos 

HBSS e -0,71 unidades/semana para machos MSCs ou pericitos). 

 

Análise da expressão gênica e busca de RNA humano por PCR em 

tempo real 

 

O final da vida dos animais era marcado como a data em que o animal, 

quando tocado, não mais era capaz de se mexer e/ou levantar da posição deitada. Neste 

momento, realizava-se a eutanásia dos mesmos através da overdose de anestésicos, 

sendo assim possível coletar cérebro e medula espinhal para análise de expressão gênica 

e busca de RNA humano. Para tal,o RNA de dois machos e duas fêmeas com tempo de 

vida representativo da média do grupo do respectivo tratamento, foram utilizados.  

No camundongo SOD1, assim como em pacientes de ELA, a 

vulnerabilidade seletiva de neurônios motores provavelmente resulta de uma 

combinação de vários mecanismos, incluindo resposta às proteínas mal dobradas, 

disfunção mitocondrial, danos ocasionados por estresse oxidativo, transporte axonal 

defeituoso, excitotoxicidade, e inflamação
29

. A patologia intrínseca existente nos 

neurônios motores é reforçada por danos promovidos por células vizinhas não 

neuronais, através de uma resposta inflamatória que acelera a progressão da doença. A 

fase sintomática da ELA é caracterizada por uma ativação bastante intensa de astrócitos 

e microglias 
29,30

.  

Os resultados obtidos com a técnica de análise da expressão gênica por PCR 

em tempo real estão representados na figura 12. Nota-se uma redução significativa na 

expressão do gene CD11B em cérebros de fêmeas tratadas com MSCs ou pericitos (sem 

diferença significativa entre estes dois grupos) em relação às fêmeas que receberam 

HBSS. Este gene está relacionado à quantidade de microglia reativa no tecido, fato 

intimamente ligado à inflamação progressiva que acomete este modelo animal 
31

. A 

redução da expressão de CD11B nos cérebros das fêmeas na fase final da vida, sugere o 

estabelecimento de um microambiente neuronal menos agressivo nos grupos que 
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receberam células em relação ao grupo que recebeu HBSS. Apesar disso, conforme 

mencionado anteriormente, não foram detectadas diferenças significativas na sobrevida 

das fêmeas. 

No cérebro dos machos tratados com pericitos foi possível detectar um 

aumento significativo na expressão de genes codificadores das enzimas antioxidantes 

superóxido dismutase 1 (codificada pelo gene SOD1) e catalase (codificada pelo gene 

CAT). Levando em consideração o aumento da sobrevida em decorrência do tratamento 

com pericitos em camundongos machos, estes achados de expressão gênica sugerem 

que o tratamento com pericitos é capaz de estimular o funcionamento da própria defesa 

antioxidante do animal, diminuindo assim o estresse oxidativo no cérebro dos 

camundongos tratados.  

Não há relatos na literatura comparando o potencial antioxidante de 

pericitos com o de MSCs, no entanto, já foi observado que MSCs são capazes de 

estimular a expressão e a atividade de enzimas antioxidantes em células obtidas de 

pacientes com ataxia de Friedreich, uma doença neurodegenerativa progressiva e 

atualmente incurável. Nestes relatos, foi possível observar que fatores solúveis 

derivados de MSCs obtidas de medula óssea aumentam a expressão de enzimas 

antioxidantes como a superóxido dismutase 1, a catalase e a glutationa peroxidase,  e 

oferecem assim proteção contra o dano mediado pelo peróxido de hidrogênio ou pelo 

óxido nítrico induzido nos fibroblastos de pacientes 
32,33

.  

Tal aumento na expressão em SOD1 e CAT não foi encontrado no grupo de 

machos tratado com MSCs, reforçando mais uma vez os achados da análise da 

sobrevida. Para o grupo de fêmeas, foi observado um aumento da expressão de SOD1 

no cérebro dos animais que receberam MSCs ou pericitos (sem diferenças significativas 

entre estes dois grupos), sugerindo mais uma vez que o ambiente neuronal das fêmeas 

que recebem células é menos agressivo do que aquele das fêmeas que recebem HBSS.    

Além da análise da expressão gênica, a técnica de PCR em tempo real foi 

utilizada para buscar vestígios de RNA humano no cérebro e na medula destes animais, 

a fim de verificar se houve a migração das células humanas (pericitos e MSCs) para 

estes órgãos. Tanto pericitos como MSCs são capazes de migrar para determinados 

tecidos 
5,14,34,35

 em resposta a estímulos inflamatórios. No presente estudo não foi 

possível detectar a presença de RNA humano nos cérebros ou medula dos camundongos 

SOD1 tratados. Não é possível, no entanto, excluir a possibilidade de poucas células 
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terem chegado à estes órgãos, uma vez que a técnica utilizada apresentou sensibilidade 

de detecção de 0,01% de cDNA humano em cDNA de camundongo (figura 13). Em 

estudo recente do nosso grupo de pesquisa, pericitos obtidos de tecido adiposo, mas não 

de outras fontes teciduais, foram capazes de promover efeito benéfico na sobrevida de 

camundongos duplo knockout para distrofina e utrofina, modelo para distrofia muscular 

de Duchenne 
36

. De maneira semelhante, neste trabalho os pericitos não puderam ser 

identificados nos músculos do animal, tecidos predominantemente afetados na doença, 

sugerindo um efeito sistêmico e não local das células injetadas 
36

. 
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Figura 12: Análise da expressão gênica de camundongos SOD1 no final da vida. 

*p<0,05.  
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Figura 13: Curva de sensibilidade de detecção de cDNA humano em cDNA de 

camundongo.  
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Capítulo V – Discussão Geral 

 

O presente estudo teve como objetivo principal propor uma nova abordagem 

terapêutica para a Esclerose Lateral Amiotrófica, uma doença neurodegenerativa 

bastante agressiva. Atualmente, o único medicamento liberado pelo FDA para o uso em 

ELA é o Riluzol, que aumenta entre 2 a 4 meses a expectativa de vida dos pacientes 
1–3

. 

Neste cenário, a terapia celular vem sendo avaliada como uma possível alternativa.  

Conforme mencionado no capítulo 2, células-tronco neurais (NSCs) já estão 

em fase de teste em pacientes com ELA, em ensaio liderado pela empresa Neuralstem 

(NCT01730716). Os resultados pré-clínicos em animais demonstram um efeito benéfico 

deste tratamento e que a ação destas células está mais ligada ao estabelecimento de um 

ambiente neuronal menos agressivo, através da liberação e ação de fatores 

neurotróficos, do que de fato à diferenciação direta destas em neurônios 
4
. Apesar deste 

efeito benéfico, a obtenção destas células, a partir de fetos abortados, levanta diversas 

questões éticas, principalmente se considerarmos o uso comercial das mesmas. Em 

países onde o aborto é proibido, assim como no Brasil, este cenário se torna ainda mais 

complicado.  

Como alternativa às NSCs, diversos grupos buscaram avaliar o potencial 

terapêutico de células mesenquimais (MSCs) 
5–8

. Para este tipo celular, também não é 

esperada uma transdiferenciação em linhagem neuronal, mas o seu uso está baseado na 

capacidade que as MSCs possuem em secretar fatores solúveis com funções diversas, 

como ação anti-inflamatória e anti-proliferativa
9
, e que poderiam portanto melhorar o 

quadro clínico de pacientes com ELA. Testes clínicos liderados pela empresa 

Brainstorm (NCT01051882) já estão em andamento, com uso autólogo de MSCs 

manipuladas para produzirem grandes quantidades de fatores neurotróficos. 

Apesar destes testes clínicos já estarem em andamento, alguns pontos ainda 

necessitam ser esclarecidos, como por exemplo, o uso de imunossupressores ou o local 

de injeção das células. MSCs e NSCs possuem baixa expressão de HLA e de moléculas 

co-estimulatórias e por isso são consideradas células “imuno privilegiadas”
10

. Tal 

característica possibilita o transplante heterólogo e até mesmo xenogenéico destas, sem 

desencadear uma resposta imune no receptor
11–16

. Entretanto, nos testes clínicos em 

pacientes com ELA há uso de um coquetel de imunossupressores semelhante àquele 

administrado a pacientes que recebem transplante de órgãos
17

. Além de serem 
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responsáveis por muitos dos efeitos adversos observados 
17

, há relatos que demonstram  

que o uso de imunossupressores esteroides pode abolir completamente o efeito 

terapêutico de MSCs
18

 e dessa forma, o ato de administrar um coquetel de 

imunossupressores após o transplante das células deve ser repensado e melhor estudado. 

Assim sendo, no presente estudo optou-se por não imunossuprimir os animais. 

Nos estudos clínicos, a principal via de transplante é diretamente na medula 

espinhal, em nível torácico, lombar e até mesmo cervical 
17,19,20

. Microplataformas de 

injeção estão sendo desenvolvidas a fim de tornar este processo mais seguro 
17

, no 

entanto, mesmo com o uso destas, a cirurgia é bastante invasiva e pode causar danos ao 

paciente 
17

. Desta forma, buscou-se avaliar neste estudo se as células em questão são 

capazes de promover um efeito benéfico nos camundongos SOD1 quando administradas 

por via sistêmica. Para compensar o direcionamento das células a outros órgãos e 

tecidos que não os predominantemente afetados na ELA, foram realizadas injeções 

semanais, até o final da vida dos animais.  

Outro fator ponderado foi a origem das linhagens celulares utilizadas. 

Certamente o uso de pericitos e MSCs murinos seria útil para avaliar o potencial 

terapêutico das células transplantadas, sem a barreira imunológica que existe 

naturalmente no xenotransplante, no entanto, optamos por utilizar células humanas uma 

vez que estas podem nos fornecer respostas mais diretas e mais transponíveis aos 

pacientes. O cenário ideal para avaliar o efeito de uma terapia celular seria a realização 

de um estudo envolvendo diversos centros especializados, onde todas estas 

considerações fossem conjuntamente estudadas, tal como realizado para NSCs
4
. 

Aqui propusemos o uso de pericitos, uma linhagem celular ainda não testada 

para tratamento pré-clinico em modelo murinho de ELA. Pericitos são células 

perivasculares que circundam células endoteliais e que desempenham importantes 

funções celulares como por exemplo, promoção de estabilidade vascular e angio-

arquitetura e auxílio no controle do fluxo sanguíneo. Ainda, quando no sistema nervoso 

central, os pericitos participam da formação e manutenção da barreira hematoencefálica, 

auxiliando na manutenção da homeostase vascular cerebral, importante para proteger o 

sistema nervoso central de danos em doenças neurodegenerativas 
21

. Por sua capacidade 

de migração, diferenciação, bem como por sua localização estratégica, alguns grupos 

defendem a hipótese de que os pericitos são os progenitores das MSCs
22,23

. 
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A fim de avaliar o efeito do tratamento proposto no desempenho motor de 

camundongos SOD1, testes físicos foram semanalmente aplicados. Cada teste avalia 

funções diferentes do animal. As variações do peso por exemplo, se relacionam 

inicialmente com o crescimento e posteriormente com a atrofia dos músculos, um 

processo natural da doença. Como observado na fase de padronização, os camundongos 

SOD1 ganham peso até momento por volta da 13ª semana e depois desse período há um 

declínio nesta variável. O teste do motor score avalia o comprometimento visível das 

patas traseiras dos animais que tende a ser estável no início da vida dos animais (onde 

não há tremor visível) e diminui progressivamente até atingir o nível mínimo, quando o 

animal encontra-se totalmente paralisado. O teste do PaGE avalia a força nos quatro 

membros, responsáveis por manterem o animal preso à grade. O teste do rotarod avalia 

a agilidade nos membros, capacidade respiratória, bem como coordenação dos 

movimentos e equilíbrio para se manterem no cilindro rotativo até o término do teste. 

Assim sendo, ao avaliarmos o efeito de um potencial tratamento no desempenho físico 

dos animais é possível obter diferentes respostas entre os testes.  

A análise conjunta dos dados clínicos para fêmeas mostra que o tratamento 

com pericitos ou MSCs não é capaz de promover efeitos terapêuticos significantes, para 

este sexo. Não são observadas diferenças na sobrevida entre os grupos de tratamento. A 

análise longitudinal da variável peso demonstra que fêmeas que recebem pericitos 

perdem peso mais rapidamente que as demais, numa fase mais final da doença. O efeito 

no teste do rotarod também não é favorável, uma vez que o tratamento com células 

(pericitos ou MSCs) faz com que as fêmeas piorem mais rapidamente em uma fase 

inicial da doença.  

Traduzindo os efeitos da análise longitudinal aos pacientes com ELA, pode-

se dizer que melhoras no desempenho físico que ocorrem em uma fase mais inicial da 

doença seriam equivalentes à um prolongamento de uma fase de vida onde o paciente 

ainda possui um quadro clínico mais favorável e não tão comprometido. Assim sendo, 

no presente estudo, considera-se que estes resultados são mais positivos em relação à 

melhorias em uma fase tardia que são acompanhadas de uma piora inicial do 

desempenho, por exemplo.  

Resultados benéficos do tratamento das fêmeas são observados no teste do 

PaGE e do motor score, em uma fase mais inicial da doença. No primeiro, a piora no 

desempenho do grupo HBSS ocorre desde o início da vida destes animais e é constante 
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enquanto que as fêmeas que recebem MSCs ou pericitos, são capazes de manter o 

desempenho inicial no teste, até por volta da 15ª semana mas depois disso pioram 

rapidamente. Ambos efeitos são mais proeminentes para o grupo que é tratado com 

pericitos. No teste do motor score, há um atraso no aparecimento dos sintomas motores 

do grupo tratado com MSCs de 3 semanas em relação ao grupo que recebe HBSS. O 

atraso para o grupo tratado com pericitos é de 4 semanas em relação ao grupo que 

recebe HBSS. Apesar deste efeito benéfico, o desempenho dos animais tratados com 

células nesses dois últimos testes destes decai mais rapidamente, em uma fase final da 

doença, em relação a desempenho do grupo que recebe HBSS.  

Com a finalidade de identificar a extensão do efeito do tratamento com 

pericitos ou MSCs no final da vida dos animais, a análise de expressão gênica pela 

técnica de PCR em tempo real identificou uma redução na expressão do gene CD11B 

(relacionado à quantidade e ativação da microglia) e simultaneamente um aumento na 

expressão do gene SOD1 (que codifica a enzima antioxidante superóxido dismutase 1), 

no cérebro de fêmeas que receberam MSCs e pericitos, em relação às fêmeas que 

receberam HBSS. Este resultado sugere que o ambiente neuronal de fêmeas que 

receberam células é menos agressivo do que aquele das fêmeas que receberam HBSS 

entretanto, esse efeito não resulta em melhora no quadro clínico das fêmeas na fase final 

da doença. A análise conjunta dos resultados obtidos para as fêmeas sugere que as 

células tiveram um efeito benéfico em determinadas funções motoras dos animais, em 

uma fase mais inicial da doença (com um efeito levemente mais eficaz para o 

tratamento com pericitos), sugerindo que as células perdem o efeito após um 

determinado período de tratamento.  

Apesar de observarmos um aparente efeito benéfico do tratamento com 

MSCs nos machos em numa fase mais tardia da doença (observado na variável do peso, 

no teste PaGE e no rotarod) e também em uma fase mais inicial da doença (observado 

no teste do motor score e também no teste do rotarod),  não é possível observar efeito 

benéfico na sobrevida destes animais e nem no desempenho final (16ª semana) nos 

testes físicos. Um ponto a ser levado em consideração, que surge nas análises do peso e 

do rotarod, é a antecipação do início de perda significativa de peso ou da queda de 

desempenho estimado para o teste do rotorod dos machos que recebem MSCs em 

relação aos demais.  



 

 

 

73 

Diversos estudos investigaram o potencial terapêutico de MSCs obtidas de 

diferentes fontes neste mesmo modelo animal 
5–8

. No geral, há uma melhora no quadro 

clínico dos animais com o tratamento e esta tem sido atribuída à ação de fatores 

solúveis. No entanto, esses resultados não são diretamente comparáveis, uma vez que há 

diversas variações nos protocolos experimentais utilizados como por exemplo, 

diferenças nas fontes de obtenção das MSCs, nos protocolos de injeção e nos locais de 

injeção.  

No presente estudo, o efeito do tratamento com pericitos mostra-se 

comparativamente mais efetivo do que o tratamento com MSCs. Machos tratados com 

pericitos têm uma sobrevida semelhante à de fêmeas (cuja sobrevida não difere para nos 

três grupos experimentais e é naturalmente maior do que a de machos) e esse grupo tem 

um risco de morte cerca de 3 vezes menor do que o de machos que recebem MSCs ou 

HBSS. A partir da análise longitudinal das variáveis é possível notar que, em uma fase 

mais tardia da doença, machos que recebem pericitos perdem peso mais lentamente em 

relação ao grupo que recebe HBSS. No teste do PaGE, o efeito do tratamento com 

pericitos também aparece numa fase mais tardia da doença, uma vez que estes animais 

apresentam uma deterioração mais lenta no desempenho em relação aos grupos que 

recebem MSCs ou HBSS. Apesar disso, até a semana 15ª semana, os animais tratados 

com pericitos apresentam uma taxa de deterioração maior no desempenho da variável 

do PaGE, em relação ao grupo que recebe HBSS. 

Adicionalmente, é possível observar um efeito benéfico do tratamento de 

machos com pericitos em uma fase mais inicial da doença, para os testes do rotarod e 

motor score. A análise do teste do rotarod mostra uma melhora no desempenho dos 

grupos tratados com células, efeito ausente nos animais que recebem HBSS. Este efeito 

é ainda mais proeminente no grupo tratado com pericitos em relação ao grupo tratado 

com MSCs. O teste do motor score por sua vez, mostra um padrão semelhante ao obtido 

para fêmeas, com um atraso no início do aparecimento dos sintomas motores estimado 

para os grupos que recebem células, efeito novamente mais proeminente para o grupo 

tratado com pericitos em relação ao grupo que recebe MSCs. Diferentemente do que 

ocorre no teste do rotarod, na variável do motor score o grupo de machos tratados com 

pericitos tem uma queda mais acelerada no desempenho em relação ao grupo que recebe 

HBSS, em uma fase mais final da doença. 
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A influência do sexo em ELA é um assunto amplamente estudado e é 

observada também nos pacientes. Resultados promovidos por uma meta análise de 

dados previamente publicados indicam que a incidência e a prevalência de ELA são 

maiores em homens do que em mulheres, sendo que homens são a maioria entre 

pacientes mais jovens com a doença. O estudo mostrou ainda que a ELA esporádica tem 

diferentes características clínicas em homens e mulheres. Nos homens há maior 

probabilidade de aparecimento dos sintomas nas regiões da medula espinhal e as 

mulheres tendem a ter início dos sintomas na região bulbar. Entretanto, em humanos o 

gênero aparenta não ter um efeito claro na sobrevivência
24

.  

Diversas hipóteses já foram propostas para justificar esta diferença inerente 

entre os sexos, tais como: influência hormonal, exposições distintas a toxinas 

ambientais entre homens e mulheres, diferentes respostas biológicas a toxinas exógenas, 

diferenças entre o sistema nervoso masculino e feminino e/ou habilidades distintas entre 

os sexos de reparo dos danos nestes tecidos
24

. Diversos estudos relatam que há 

diferenças em parâmetros eletrofisiológicos, motores e também na sobrevida entre os 

sexos, na linhagem de camundongos SOD1 G93A com background B6SJL, a linhagem 

utilizada no presente estudo
25–27

. Nos machos, a doença é mais agressiva e desta forma é 

possível que o efeito do tratamento com pericitos tenha resultado em benefícios capazes 

de tornar a doença mais branda, fazendo com que resultasse em melhora significativa 

para estes animais. Entretanto, as fêmeas apresentam uma forma comparativamente 

mais leve da doença e possivelmente o efeito terapêutico das células necessitaria ser 

maior para resultar em uma alteração impactante no quadro clínico destes animais.  

A análise da expressão gênica identificou um aumento significativo de 

expressão de SOD1 e CAT, apenas no cérebro de machos tratados com pericitos, 

sugerindo que o tratamento com este tipo celular foi capaz de estimular o sistema 

antioxidante do animal.    

Vários relatos evidenciam o envolvimento de espécies reativas de oxigênio 

na patogênese da ELA
28–30

 . De fato, marcadores relacionados ao dano provocado pelo 

estresse oxidativo a lipídeos, proteínas ou ácidos nucléicos já foram detectados em 

tecido post-mortem de pacientes
29,30

, fazendo com que enzimas antioxidantes ou 

subprodutos do estresse oxidativo venham sendo considerados como biomarcadores 

para esta doença 
31

.  
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Babu e colaboradores 
32

 relataram uma redução da atividade das enzimas 

catalase, glicose-6-fosfato desidrogenase, e glutationa redutase em eritrócitos de 

pacientes de ELA, e que esta redução se correlacionava com a duração da doença. De 

maneira semelhante, Cova e colaboradores em 2010 
33

 encontraram diminuição da 

atividade da glutationa peroxidase e da superoxido dismutase 1 em eritrócitos de 

pacientes com ELA sendo que o nível de redução desta última enzima estava 

correlacionada com o estado funcional dos pacientes
33

. Esses resultados contradizem os 

obtidos por Tuncel e colaboradores em 2006, que relatam aumento da atividade da 

superóxido dismutase 1 em eritrócitos de pacientes, sem relação com o estado da 

doença
34

.  

O potencial terapêutico da catalase já foi avaliado em camundongos SOD1. 

A hipótese central era que o tratamento sistêmico (através de mini bombas osmóticas) 

com catalase seria capaz de aumentar a expressão desta enzima no cérebro e medula dos 

camundongos, a fim de reduzir o nível de estresse oxidativo nestes órgãos. O tratamento 

foi capaz de retardar o início dos sintomas e uma leve tendência de aumento da 

sobrevida também pôde ser observada
35

. 

Além da catalase, outros antioxidantes como a vitamina E, vitamina C, 

vitamina B12, ácido fólico, coenzima Q10 e glutationa peroxidase já foram avaliados 

para tratamento em ELA, com alguns resultados animadores
36

. Além destes, a 

administração de vitamina D (em quantidade 10 vezes maior do que a indicada) foi 

capaz de promover uma melhora no desempenho dos camundongos SOD1 no teste 

PaGE e no teste de performance motora, com efeito mais proeminente em machos
37

.     

O presente estudo demonstra portanto que, com exceção dos benefícios 

observados nos testes do PaGE e do motor score em uma fase mais inicial da doença, o 

tratamento com MSCs ou pericitos não resulta em efeitos significativos no quadro 

clínico de camundongos SOD1 do sexo feminino. Para os machos, o tratamento com 

pericitos se destaca em relação aos tratamentos com MSCs ou HBSS, resultando em 

efeitos benéficos na sobrevida e em determinadas funções motoras dos animais, com 

destaque para os testes do motor score e do rotarod, onde há uma melhora na fase 

inicial da doença.  

O fato de não termos detectado as células injetadas no cérebro ou medula 

dos animais tratados, indica um possível efeito parácrino através de fatores solúveis, 

potencialmente capaz de melhorar o ambiente neuronal, uma vez que as alterações da 
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expressão gênica foram detectadas no cérebro e medula dos camundongos. Em estudo 

recente do nosso grupo, pericitos de tecido adiposo injetados pela via intraperitoneal 

resultaram no aumento da sobrevida de camundongos duplo knockout para distrofina e 

utrofina (modelo para distrofia muscular de Duchenne)
38

. De maneira semelhante, neste 

trabalho os pericitos não foram encontrados nos músculos dos animais, tecido 

predominantemente afetado pela doença.  Levando em consideração este resultado, é 

possível propor dois novos delineamentos experimentais que poderiam aumentar o 

efeito terapêutico de pericitos aqui observados: (1) a combinação de injeções sistêmicas 

com uma injeção intraespinhal de células, ou até mesmo (2) o tratamento dos animais 

apenas com fatores solúveis derivados de pericitos.   
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 Apêndice I – Detalhamento da análise longitudinal 

 

Análise longitudinal da variável peso 

 

A análise longitudinal dos testes físicos foi realizada em colaboração com 

pesquisadores do Instituto de Matemática e Estatística da USP. Para cada variável 

(peso, PaGE, rotarod e motor score), após a identificação dos instantes em que há 

mudança na taxa esperada de variação do teste (ponto de mudança) e a comparação 

destes instantes entre os grupos, foi realizado o cálculo da taxa esperada de variação 

da resposta para cada grupo. Desta maneira, para cada variável, três fatores podem ser 

utilizados para avaliar o efeito do tratamento: o ponto estimado de mudança e as taxas 

de decréscimo de desempenho antes e após deste ponto de mudança.  

Os gráficos de perfis individuais de cada animal com perfil médio da 

população suavizado por meio da técnica LOESS 
1
 apresentados na figura 14 sugerem 

que a partir de um certo instante há uma tendência de diminuição do peso esperado 

dos animais. Estimativas dos instantes de mudança de comportamento do peso 

esperado e respectivos erros padrões para cada grupo estão dispostos na tabela 1.  

 

 
Figura 14: Perfis individuais com perfil médio suavizado por meio de LOESS para 

Peso.  
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Tabela 1: Estimativas e erros padrões do instante (em semanas) em que ocorre 

mudança no comportamento do peso esperado com limites inferior (LI) e superior 

(LS) para os respectivos intervalos de confiança (95%) 

 

Tratamento Gênero n Estimativa 
Erro 

Padrão 
LI LS 

HBSS F 14 16.6 0.52 15.5 17.6 

MSC F 14 15.3 1.04 13.3 17.4 

Pericito F 15 14.3 1.05 12.2 16.3 

HBSS M 11 14.5 0.24 14.1 15.0 

MSC M 13 12.2 0.71 10.8 13.6 

Pericito M 12 15.2 0.82 13.6 16.8 

 

 

Utilizando técnicas de comparações múltiplas, concluímos que os 

instantes em que se inicia a perda esperada de peso para fêmeas submetidas a 

quaisquer dos tratamentos podem ser considerados iguais a 16.0 semanas (erro padrão 

= 0,4 semanas). Para machos que receberam tratamento pericitos ou HBSS, a perda 

esperada de peso começa na 15ª semana (erro padrão = 0,2 semanas) e para machos 

que receberam tratamento MSC, a perda esperada de peso começa na semana 12.0 

(erro padrão = 0,7 semanas). Esses resultados estão resumidos na tabela 2.  

 

Tabela 2: Estimativas dos pontos de mudança na taxa esperada de variação de peso e 

correspondentes erros padrões para agrupamentos de tratamentos e gêneros 

 

Agrupamentos identificados  Estimativa E.P. 

HBSS, MSC, Pericito (fêmeas) 16,0 0,4 

HBSS, Pericito (machos) 15,0 0,2 

MSC (machos) 12,0 0,7 

 

Os pontos de mudança estimados na tabela 2 foram então utilizados para 

o cálculo da taxa esperada de variação de peso, a partir de modelos mistos de 

regressão segmentada.  
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Tabela 3: Estimativas das taxas esperadas de variação de peso antes e depois dos 

instantes de mudança de comportamento. 

  

Gênero Tratamento 

 
Antes da mudança Depois da mudança 

Mudança 

ocorrendo 

na semana 

Taxa esperada 

de aumento de 

peso 

Erro 

padrão 

Taxa esperada 

de aumento de 

peso 

Erro 

padrão. 

 

HBSS 16,0 0,16 0,03 -0,82 0,04 

F MSC 16,0 0,15 0,03 -0,82 0,04 

  Pericito 16,0 0,13 0,03 -1,14 0,07 

 

HBSS 14,6 0,31 0,05 -1,14 0,07 

M MSC 12,2 0,35 0,08 -0,82 0,04 

  Pericito 14,6 0,04 0,04 -0,82 0,04 

 

 

Utilizando técnicas de comparações múltiplas, concluímos que as taxas 

esperadas de perda de peso após o ponto de mudança são iguais para as fêmeas 

submetidas aos tratamentos HBSS e MSCs e iguais àquelas dos machos submetidos 

aos tratamentos MSCs e pericitos (p=0,584). Após o instante de mudança a taxa 

esperada de perda de peso para esses grupos é de 0,82 g /semana (erro padrão = 0,04). 

As taxas esperadas de perda de peso após o ponto de mudança para fêmeas 

submetidas ao tratamento com pericitos e para machos tratados com HBSS são iguais 

(p=0,853). Após o instante de mudança, a taxa esperada de perda de peso para esses 

grupos é de 1,14 g /semana (erro padrão = 0,07). Um resumo desses resultados está 

apresentado na tabela 3. 

Não há evidência de que os pesos esperados na oitava semana sejam 

diferentes para fêmeas (p = 0,509) e também para machos (p = 0,215). O peso 

esperado das fêmeas na oitava semana é de 18,3g (erro padrão = 0,2) e o peso 

esperado dos machos é de 22,4g (erro padrão = 0,3). 

Com estes resultados é possível dizer que não são detectadas diferenças 

nas taxas estimadas para a variável peso entre o grupo de fêmeas tratadas com MSCs 

e HBSS. Fêmeas que recebem pericitos têm uma maior taxa esperada de perda de 

peso após o ponto estimado de mudança (16 semanas), indicando que os animais 

deste grupo perdem peso mais rapidamente do que as demais fêmeas, em uma fase 

mais tardia da doença. 

Machos tratados com MSCs começam a perder peso antes daqueles 

tratados com HBSS ou pericitos, no entanto, após este ponto de mudança, observa-se 
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que machos tradados com MSCs ou pericitos perdem peso mais lentamente do que os 

machos tratados com HBSS.  

 

Análise longitudinal da Variável PaGE 

 

Gráficos de perfis individuais de cada animal com perfil médio da 

população suavizado por meio da técnica LOESS 
1
 apresentados na figura 15 sugerem 

que a partir de um certo instante há uma tendência de mudança na taxa esperada de 

decréscimo do PaGE. Utilizando técnicas estatísticas similares àquelas consideradas 

na análise do peso, estimamos os pontos de mudança na taxa esperada de decréscimo 

do PaGE para cada grupo. As estimativas e erros padrões correspondentes além dos 

limites inferior e superior de intervalos de confiança (95%) estão dispostos na tabela 

4. 

 

 
 

Figura 15: Perfis individuais com perfil médio suavizado por meio de LOESS para 

PaGE. 
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Tabela 4: Estimativas e erros padrões do instante (em semanas) em que ocorre 

mudança na taxa esperada de decréscimo do PaGE  com limites inferior (LI) e 

superior (LS) para os respectivos intervalos de confiança (95%) 

 

Tratamento Gênero n Estimativa 
Erro 

Padrão 
LI LS 

HBSS F 14 17,0 1,3 14,5 19,5 

MSC F 14 13,5 0,8 11,9 15,1 

Pericito F 15 14,7 0,2 14,4 15,0 

HBSS M 11 14,6 0,5 13,7 15,5 

MSC M 13 12,5 1,5 9,6 15,4 

Pericito M 13 14,2 0,9 12,5 16,0 

 

 

Testes de Wald 
2
 de comparações múltiplas sugerem que não há 

diferenças entre os instantes de mudança na taxa esperada de decréscimo do PaGE 

para os seis grupos (p = 0,130). O ajuste de um modelo reduzido sugere que, para 

todos os tratamentos e ambos os gêneros, o instante de mudança na taxa esperada de 

decréscimo do PaGE ocorre na 15ª semana (erro padrão = 0,1). 

Ajustamos modelos mistos de regressão segmentada com mudança de 

comportamento da taxa esperada de decréscimo de PaGE ocorrendo na semana 15.  

Os resultados estão resumidos na tabela 5. 

 

Tabela 5: Estimativas das taxas esperadas de decréscimo de PaGE antes e depois dos 

instantes de mudança de comportamento 

  

Gênero Tratamento 

Antes da 15ª semana Depois da 15ª semana 

Taxa esperada 

de decréscimo 

Erro 

padrão 

Taxa esperada 

de decréscimo 

Erro 

padrão 

 

HBSS -8,0 0,7 -4,9 1,3 

F MSC -3,5 0,7 -15,6 1,4 

  Pericito -2,8 0,7 -18,2 1,44 

 

HBSS -3,4 1,0 -26,0 2,8 

M MSC -4,3 0,9 -16,4 2,6 

  Pericito -5,3 0,8 -12,2 2,1 

 

 

Estes resultados indicam que para machos, até a 15ª semana, a taxa 

esperada de piora no teste do PaGE é maior nos animais tratados com pericitos (-5,3 

segundos/semana) relativamente àquela de animais submetidos aos demais 

tratamentos (-3,4 segundos/semana para HBSS ou -4,3 segundos/semana para MSC); 
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no entanto, esse quadro muda após a 15ª semana em que animais tratados com 

pericitos apresentam uma taxa esperada de piora menor do que aquelas esperadas para 

animais tratados com MSCs ou HBSS ou seja, os machos tratados com pericitos 

pioram mais lentamente que os demais. O grupo de machos tratados com MSCs 

apresenta comportamento semelhante àquele de animais tratado com pericitos; as 

taxas esperadas de decréscimo do PaGE posicionam-se entre aquelas obtidas para 

animais sob este tratamento e os valores obtidos para aqueles tratados com HBSS. 

 Para fêmeas, o quadro é o oposto. Como observado na figura 2, a piora 

das fêmeas tratadas com HBSS é constante desde o início do tratamento; já as fêmeas 

tratadas com MSCs ou pericitos são capazes de manter o desempenho no teste até um 

determinado ponto e depois disso pioram rapidamente. Isso pode ser evidenciado com 

a análise das taxas esperadas de decréscimo antes e após o ponto estimado de 

mudança. No início do tratamento, a taxa de piora de animais tratados com HBSS é 

aproximadamente 2,9 vezes maior do que a taxa esperada para animais tratados com 

pericitos. Depois do ponto de mudança, a taxa esperada de decréscimo do teste PaGE 

é menor para fêmeas tratadas com HBSS, relativamente às demais. Assim como 

ocorre para machos, fêmeas tratadas com MSCs apresentam comportamento 

semelhante àquele de fêmeas tratadas com pericitos, com valores esperados de 

magnitude intermediária aos dois outros tratamentos (pericitos e HBSS).  

 

Análise longitudinal da variável rotarod 

 

Gráficos de perfis individuais de cada animal com perfil médio da 

população suavizado por meio da técnica LOESS apresentados na figura 16 sugerem 

uma mudança de comportamento no tempo durante o qual o animal permaneceu no 

cilindro rotativo de um aparelho rotarod. Utilizando técnicas estatísticas similares 

àquelas consideradas nas análises anteriores, estimamos os pontos de mudança na 

taxa esperada de decréscimo do rotarod para animais submetidos aos três 

tratamentos. As estimativas e erros padrões correspondentes além dos limites inferior 

e superior de intervalos de confiança (95%) estão dispostos na tabela 6. 
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Figura 16: Perfis individuais com LOESS do tempo em que o animal permaneceu no 

cilindro rotativo de um aparelho rotarod.  

 

 

Tabela 6: Estimativas e erros padrões do instante (em semanas) em que ocorre 

mudança na taxa esperada de decréscimo do Rotarod com limites inferior (LI) e 

superior (LS) para os respectivos intervalos de confiança (95%) 

 

Tratamento Gênero Estimativa 
Erro 

padrão 
LI LS 

HBSS F 14,6 0,5 13,6 15,7 

MSC F 15,5 0,6 14,4 16,7 

Pericito F 15,7 0,7 14,4 17,0 

HBSS M 14,4 0,3 13,8 15,1 

MSC M 12,0 1,7 8,7 15,4 

Pericito M 15,2 0,3 14,7 15,8 

 

 

 

Testes de Wald 
2
 de comparações múltiplas sugerem que não há 

diferenças entre os instantes de mudança na taxa esperada de decréscimo do rotarod 

para fêmeas tratadas com HBSS, MSCs ou pericitos e machos tratados com HBSS ou 

pericitos (p=0,200). Há evidência de diferença entre os instantes de mudança na taxa 

esperada de decréscimo do rotarod de machos tratados com MSCs em relação 
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àquelas para machos tratados com HBSS ou pericitos ou fêmeas submetidas a 

quaisquer dos tratamentos (p<0,001). Esses resultados estão resumidos na tabela 7. 

 

Tabela 7: Estimativas e erros padrões do instante (em semanas) em que ocorre 

mudança na taxa esperada de decréscimo do Rotarod com limites inferior (LI) e 

superior (LS) para os respectivos intervalos de confiança (95%) 

 

Tratamento Gênero Estimativa 
Erro 

padrão 

HBSS F 15,0 0,2 

MSC F 15,0 0,2 

Pericitos F 15,0 0,2 

HBSS M 15,0 0,2 

MSC M 12,0 1,7 

Pericitos M 15,0 0,18 

 

 

 

Ajustamos modelos mistos de regressão segmentada com mudança de 

comportamento da taxa esperada de variação de peso nos instantes identificados na 

tabela 8.  

Utilizando técnicas de comparações múltiplas, concluímos que as taxas 

esperadas de decréscimo do rotarod após o ponto de mudança são iguais para as 

fêmeas submetidas aos tratamentos HBSS, MSCs ou pericitos e iguais àquelas dos 

machos submetidos ao tratamento com MSCs (p=0,339). Não há evidência de que as 

taxas esperadas de decréscimo do rotarod após o ponto de mudança sejam diferentes 

para machos tratados com HBSS ou pericitos (p=0,215).  

Após o instante de mudança, a taxa esperada de decréscimo do rotarod 

para machos tratados com HBSS e pericitos é de 46,1 segundos por semana (erro 

padrão = 3,2 segundos) e para machos tratados com MSCs ou fêmeas sob quaisquer 

dos três tratamentos, a taxa esperada de decréscimo do rotarod é de 26,6 segundos 

por semana (erro padrão = 1,2 segundos). Um resumo desses resultados está 

apresentado na tabela 8 abaixo. 
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Tabela 8: Estimativas das taxas esperadas de decréscimo do rotarod antes e depois 

dos instantes de mudança de comportamento. 

 

Gênero Tratamento 

 

Antes da mudança Depois da mudança 

Mudança 

ocorrendo 

na 

semana 

Taxa esperada 

de decréscimo 

no rotarod 

Erro 

padrão 

Taxa esperada 

de decréscimo 

no rotarod 

Erro 

padrão 

 

HBSS 15 -0,3 1,1 -26,6 1,2 

F MSC 15 -1,2 1,1 -26,6 1,2 

  Pericito 15 -1,8 1,2 -26,6 1,2 

 

HBSS 15 -3,9 1,7 -46,1 3,2 

M MSC 12 4,7 2,8 -26,6 1,2 

  Pericito 15 1,8 1,5 -46,1 3,2 

  

 

 

A análise da variável rotarod para fêmeas revelou que o perfil de 

desempenho foi semelhante entre os tratamentos com relação ao ponto de mudança 

estimado e à taxa esperada de decréscimo após o ponto de mudança. Há uma piora na 

taxa esperada de decréscimo anterior ao ponto de mudança para animais tratados com 

MSCs e pericitos em relação às taxas esperadas de decréscimo para animais tratados 

com HBSS, indicando que em uma fase mais inicial da doença, as fêmeas que 

recebem células pioram mais rapidamente do que as fêmeas que recebem HBSS  

Para os machos tratados com MSCs, há uma antecipação no ponto de 

mudança em relação àqueles esperados para machos ou fêmeas submetidos aos 

demais tratamentos; no entanto este efeito é contrabalanceado por taxas menores de 

decréscimo de desempenho esperado após este ponto relativamente àquelas esperadas 

para animais tratados com HBSS ou pericitos. Em outras palavras, machos tratados 

com MSCs começam a perder peso antes daqueles tratados com HBSS ou pericitos, 

no entanto, após este ponto de mudança, observa-se que machos tradados com MSCs 

perdem peso mais lentamente do que os machos tratados com HBSS ou pericitos. 

Adicionalmente, para animais tratados com MSCs ou pericitos espera-se uma 

melhora neste teste no período anterior ao ponto de mudança, efeito ausente em 

animais tratados com HBSS.  
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Análise longitudinal da variável motor score 

 

 

Gráficos de perfis individuais de cada animal com perfil médio da 

população suavizado por meio da técnica LOESS apresentados na figura 17 sugerem 

que a partir de um certo instante há uma tendência de mudança na taxa esperada de 

decréscimo no sinal de déficit motor. Estimativas dos instantes de mudança da taxa 

esperada de decréscimo do déficit motor e erros padrões correspondentes além dos 

limites inferior e superior de intervalos de confiança (95%) estão dispostos na tabela 

9. 

 

  

Figura 17: Perfis individuais com LOESS para o sinal de déficit motor no teste do 

motor score. 
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Tabela 9: Estimativas e erros padrões do instante (em semanas) em que ocorre 

mudança na taxa esperada de decréscimo do déficit motor com limites inferior (LI) e 

superior (LS) para os respectivos intervalos de confiança (95%) 

 

Tratamento Gênero Estimativa 
Erro 

padrão 
LI LS 

HBSS F 11,0 0,3 10,4 11,6 

MSC F 13,8 0,4 13,0 14,6 

GP F 13,0 2,1 8,9 17,1 

HBSS M 12,0 0,5 11,0 13,0 

MSC M 11,5 1,3 9,0 14,0 

GP M 14,7 0,2 14,3 15,1 

 

 

 

Testes de Wald de comparações múltiplas sugerem que não há diferenças 

entre os instantes de mudança na taxa esperada de decréscimo do sinal do déficit 

motor para machos e fêmeas (p=0,865). No entanto, há sugestão de diferenças entre 

os instantes de mudança na taxa esperada de decréscimo do déficit motor para 

animais tratados com HBSS, MSC e Pericitos (p<0,001). Esses resultados estão 

resumidos na tabela 10. 

 

Tabela 10: Estimativas dos pontos de mudança na taxa esperada de variação sinal do 

déficit motor e correspondentes erros padrões para agrupamentos de tratamentos e 

gêneros 

Agrupamentos identificados Estimativa Erro padrão 

HBSS (Machos e Fêmeas) 11 0,3 

MSC (Machos e Fêmeas) 14 0,4 

Pericitos (Machos e Fêmeas) 15 0,2 

 

 

 

Ajustamos modelos mistos de regressão segmentada com mudança de 

comportamento da taxa esperada de variação de sinal do déficit motor nos instantes 

identificados na tabela 10.  

Utilizando técnicas de comparações múltiplas, concluímos que não há 

evidência de que as taxas esperadas de decréscimo no sinal de déficit motor sejam 

diferentes para animais tratados com MSCs ou pericitos tanto para fêmeas (p=0,318), 

quanto para machos (p=0,239). Há evidência de que a taxa esperada de decréscimo no 

sinal de déficit motor para animais tratados com MSCs ou pericitos é diferente da 
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taxa correspondente para animais tratados com HBSS, tanto para fêmeas (p<0,001) 

quanto para machos (p<0,001). Um resumo desses resultados está apresentado na 

tabela 11. 

 

 

Tabela 11: Estimativas das taxas esperadas de decréscimo do sinal do déficit motor 

antes e depois dos instantes de mudança de comportamento. 

 

Gênero Tratamento 

 

Antes da mudança Depois da mudança 

Mudança 

ocorrendo 

na semana 

Taxa 

esperada 

de 

decréscimo 

Erro 

padrão 

Taxa 

esperada de 

decréscimo 

Erro 

padrão 

 

HBSS 11 -0,15 0,06 -0,34 0,02 

F MSC 14 0,05 0,03 -0,60 0,03 

  Pericito 15 -0,06 0,03 -0,60 0,03 

 

HBSS 11 0,11 0,08 -0,48 0,04 

M MSC 14 -0,13 0,04 -0,71 0,04 

  Pericito 15 -0,04 0,03 -0,71 0,04 

 

 

O desempenho de machos e fêmeas na avaliação do motor score é 

semelhante entre os grupos de tratamento. A taxa de piora após o ponto de mudança é 

maior para estes dois grupos em relação ao grupo que recebe HBSS no entanto, há 

atraso no ponto de mudança, sugerindo que os animais tratados com células começam 

a apresentar sintomas de déficit motor mais tardiamente que os animais que recebem 

HBSS, sendo que os tratados com pericitos ainda apresentam estes sintomas uma 

semana após o início esperado para animais que recebem MSCs. 
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