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Resumo 

O trauma raquimedular é um evento súbito e inesperado, constitui uma causa 

relevante de mortalidade. Os glicocorticóides são usados no tratamento com o intuito 

de reduzir o edema, a inflamação e as lesões vasculares que ocorrem após o trauma. 

Apesar do uso dos corticóides, há controversas quanto aos seus benefícios. As 

células-tronco derivadas do tecido adiposo (CTDAs) apresentam o potencial de 

diferenciação em outros tipos celulares, e, por meio da ação parácrina, liberam fatores 

que estimulam as células-tronco do próprio tecido a recuperar a área danificada e 

possuem ação imunomoduladora sobre as células do sistema imunológico. Devido a 

estas características, as CTDAs são consideradas uma alternativa promissora para o 

tratamento de pacientes com lesão medular. Estudos pré-clínicos com as CTDAs 

demonstram que ocorre a recuperação funcional após o transplante destas células, 

porém não se conhece o mecanismo pelo qual estas células atuam. Neste contexto, o 

objetivo deste trabalho é realizar o monitoramento das CTDAs humanas 

transplantadas, avaliar a ação imunomoduladora e a expressão de marcadores 

neuronais na lesão medular em ratas Wistar tratadas ou não com corticóide, 30, 60 e 

90 dias pós-lesão medular compressiva. As CTDAs foram isoladas e cultivadas até a 

terceira passagem. A lesão medular foi realizada por compressão, os animais foram 

separados em três grupos e transplantados com: meio de cultura, grupo A; CTDAs 

sete e 14 dias pós-lesão, grupo B; aplicação de succinato sódico de metilprednisolona 

três horas após a lesão e transplante de CTDAs sete e 14 dias pós-lesão, grupo C. 

Dois animais de cada grupo foram transplantados com células marcadas com os 

corantes PKH26 (1ª transplante) e PKH67 (2ª transplante). As citocinas IL1-α, MCP-1, 

TNFα, IFN-γ, IL-4 foram quantificadas no soro dos animais logo após a lesão, após o 

2º transplante e 30 dias pós-lesão. Para avaliação da expressão de marcadores 

neuronais, as medulas espinhais foram marcadas com os anticorpos anti-NF200 e 

anti-βtubulina III. Após a eutanásia dos animais, foi possível verificar a presença das 

CTDAs marcadas com PKH26 e PKH67 nos grupos B e C, 30, 60 e 90 dias após a 

lesão medular. A quantificação das citocinas não demonstrou diferenças significativas 

quando realizada a comparação entre os grupos A, B e C, no momento do transplante 

e 30 dias após a lesão medular. Também não houve diferenças quando feita a 

comparação do mesmo grupo em momentos diferentes. Em relação à expressão dos 

marcadores neuronais, foi possível observar a expressão do NF-200 e da βtubulina III 

no local da lesão, até 90 dias após a lesão medular, demonstrando o potencial de 

diferenciação destas células na linhagem neuronal. Portanto pode-se concluir que a 

marcação com os corantes PKH26 e PKH67 é um método simples e rápido, o qual 



 

 

   

permitiu uma marcação estável e efetiva, possibilitando o monitoramento das CTDAs 

após o transplante. Além disso, as CTDAs transplantadas no espaço epidural dos 

animais expressaram os marcadores NF-200 e βtubulina III, o que demonstra o 

potencial de diferenciação destas células na linhagem neuronal. 

 

Palavras-chave : trauma medular, células-tronco derivadas do tecido adiposo, 

monitoramento celular, imunomodulação, diferenciação celular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

Abstract 

Spinal cord injury (SCI) is sudden and unexpected event and it is a relevant cause of 

mortality. Glucocorticoids have been used for treating in order to reduce edema, as 

well as vascular inflammation and lesions. Nevertheless, there is some controversy 

about the benefits of using corticosteroids. Adipose-derived stem cells (ADSCs) have 

shown differentiation potential among other cell types, and they release factors that 

stimulate stem cells present in the tissue to recover the injured area through paracrine 

action. They also have immunomodulating action over the immune system cells. Due to 

those characteristics, the ADSCs are known as a promising treatment for patients with 

spinal cord injury. Preclinical studies on ADSCs have shown that there is functional 

recovery after transplant with those cells; however, the mechanism through which the 

cells act remains unknown. Therefore, the aim of this study was to monitor the 

transplanted human ADSCs, evaluate their immunomodulating action and their 

neuronal markers on spinal cord injury in Wistar rats, whether treated or not treated 

with corticosteroids, 30, 60 and 90 days post spinal compression injury. The ADSCs 

were isolated and cultured up to the third passage. The spinal cord injury was made 

through compression, animals were divided into three groups and transplanted as 

follows: culture medium, group A; ADSCs, 7 and 14 days post injury, group B; 

methylprednisolone sodium succinate injection, three hours post injury, and ADSC 

transplantation, 7 and 14 days post injury, group C. Two animals from each group were 

transplanted with PKH26 stained cells (1st transplantation) and PKH67 (2nd 

transplantation). Cytokines (IL1-α, MCP-1, TNFα, IFN-γ,IL-4) were quantified from the 

animals’ blood sera soon after injury, after the second transplantation, and 30 days 

post injury. In order to evaluate the expression of neuronal markers, spinal cord were 

marked with antibody anti-NF200 and anti-βtubulin III. After the euthanasia of the 

animals, it was possible to verify the presence of PKH26 and PKH67 stained ADSCs 

on groups B and C, after 30, 60 and 90 days of SCI. The quantification of cytokines did 

not show significant difference from the comparison among groups A, B and C, neither 

at the moment of transplantation nor 30 days post SCI. There was no difference when 

comparing at the moment of transplantation nor 30 days post SCI inside each group. 

Concerning neuronal marker expression, it was possible to verify the expression of 

NF200 and βtubulin III at the injured spot, even 90 days post SCI, which demonstrates 

the cell differentiation potential on neuronal lineage. Thus, it is possible to conclude 

that PKH26 and PKH67 dyes are a simple and quick staining method that allows stable 

and effective results, which allows monitoring the ADSCs after transplantation. In 

addition, the transplanted ADSCs into the epidural space showed the NF200 and 



 

 

   

βtubulin III markers, which demonstrates the cell differentiation potential on neuronal 

lineage. 

 

Keywords: spinal cord injury, adipose-derived stem cells, cellular monitoring, 

immunomodulation, cellular differentiation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

% - porcentagem 

βtubulina III – classe 3 tubulina 

µg - micrograma 

µL- microlitro 

BBB - Basso, Beattie e Bresnahan 

BDNF - fator neurotrófico derivado do cérebro  

CD – grupos de diferenciação celular (do inglês Cluster of differentiation) 

CEP – Comitê de Ética em Pesquisa 

CEUA - Comitê de Ética no Uso de Animais 

CMFDA - 5-clorometilfluoresceina diacetato  

CO2 - dióxido de carbono 

CT - célula-tronco 

CTDA – célula-tronco derivada do tecido adiposo 

CTM - célula-tronco mesenquimal 

DAPI - Dihidrocloreto de 4',6-diamidino-2-fenilindole 

DMEM-F12 – Meio de Eagle modificado por Dulbecco – meio F-12 

DNA - ácido desoxirribonucleico 

EDTA - ácido etilenodiaminotetracético (do inglês ethilenediaminetetraacetic 

acid) 

FISH - hibridização in situ por fluorescência (do inglês Fluorescent in 

situ hybridization)  

g - unidade de gravidade 

GFAP - proteína glial fibrilar ácida (do inglês Glial fibrillary acidic protein) 

GFP - proteína verde fluorescente (do inglês Green Fluorescent Protein) 

GM-CSF - fator estimulador de colônias de monócitos e granulócitos (do inglês 

Granulocyte-Macrophage Colony-Stimulating Factor) 

HLA-G5 – antígeno leucocitário humano HLA-G5 

IDO - indoleamina 

IL-1 α - interleucina 1alfa 

IL-1 β – interleucina 1 beta 

IL-4 - interleucina 4 



 

 

   

IL-6 – interleucina 6 

IL-8 – interleucina 8 

INF-γ - interferon gamma 

iNOS - óxido nítrico sintase induzível  

iPSCs – células-tronco pluripotentes induzidas (do inglês induced pluripotent 

stem cells)  

LIF – fator inibidor de leucemia 

M - molar 

MCP-1 - proteína quimiotática de monócitos 1 (do inglês monocyte chemotactic 

protein-1)  

mg - miligrama 

MHC - complexo principal de histocompatibilidade 

Mi - mediana 

mL – mililitro 

mM – milimolar 

mRNA – RNA mensageiro 

NF200 - neurofilamento 200 

NGF - fator de crescimento neuronal 

NK - Natural Killer 

OCT – temperatura ótima para corte (do inglês optimal cutting temperature) 

P3 - passagem três 

P6 - passagem seis 

PBS - solução salina fosfatada 

SBF - soro bovino fetal 

SSMP - succinato sódico de metilprednisolona  

T8 - oitava vértebra torácica 

T9 - nona vértebra torácica 

TA – tecido adiposo 

Tau - taurina 

TBS - tampão salina Tris 

TGF-β1 - fator de crescimento transformador beta 1 

TNF-α – Fator de necrose tumoral alfa (do inglês tumor necrosis fator) 

  



 

 

   

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1. Principais eventos vasculares e inflamatórios envolvidos no trauma 

medular agudo. ................................................................................................ 16 

Figura 2. Organograma do estudo. .................................................................. 30 

Figura 3. Indução do trauma medular por compressão.. .................................. 31 

Figura 4. Transplante das CTDAs no espaço epidural de rato Wistar com lesão 

medular. ........................................................................................................... 32 

Figura 5. Formação do complexo do tipo sanduiche no imunoensaio de 

quantificação de citocinas. ............................................................................... 36 

Figura 6. Diluição para curva padrão para quantificação das citocinas. ........... 37 

Figura 7. CTDAs marcadas com os corantes fluorescentes antes do transplante 

nos animais. ..................................................................................................... 40 

Figura 8. Monitoramento das CTDAs marcadas com PKH26 (vermelho) e DAPI 

(azul), 30, 60 e 90 dias pós-lesão medular....................................................... 42 

Figura 9. Monitoramento das CTDAs marcadas com PKH67 (verde) e DAPI 

(azul), 30, 60 e 90 dias pós-lesão medular....................................................... 43 

Figura 10. Expressão das citocinas após a lesão medular em ratos Wistar. ... 45 

Figura 11. Imunofluorescência indireta – marcação com o anticorpo anti-

neurofilamento 200 (em verde) em cortes histológicos de medula espinhal de 

ratos Wistar com lesão medular. ...................................................................... 47 

Figura 12. Imunofluorescência indireta – marcação com o anticorpo anti-

βtubulina III (em vermelho) em cortes histológicos de medula espinhal de ratos 

Wistar com lesão medular. ............................................................................... 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

LISTA DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1. Média da viabilidade das CTDAs pré e pós-marcação com os 

corantes fluorescentes PKH26 e PKH67. ......................................................... 41 

 



 

 

   

SUMÁRIO  

1. Introdução ......................................................................................................... 15 

1.1 Lesão medular ........................................................................................ 15 

1.2 Células-tronco ........................................................................................ 18 

1.3 Células-tronco mesenquimais ................................................................. 19 

1.3.1 Imunomodulação ........................................................................ 21 

1.3.2 Diferenciação celular .................................................................. 23 

1.3.3 Terapia celular na lesão medular ................................................ 23 

1.4 Monitoramento in vivo das células transplantadas .................................. 26 

2. Justificativa ........................................................................................................ 28 

3. Objetivos ........................................................................................................... 29 

3.1 Objetivos específicos .............................................................................. 29 

4. Material e métodos ............................................................................................ 29 

4.1 Delimitação do estudo ............................................................................ 29 

4.2 Cultivo de células-tronco mesenquimais de tecido adiposo humano ...... 32 

4.3 Marcação in vitro das CTDAs ................................................................. 33 

4.4 Viabilidade das CTDAs ........................................................................... 34 

4.5 Avaliação da marcação das CTDAs com os corantes PKH26 e PKH67 . 35 

4.6  Preparo das células para o transplante ................................................. 35 

4.7 Coleta de sangue e separação do soro .................................................. 35 

4.8 Quantificação das citocinas .................................................................... 36 

4.9 Eutanásia e criopreservação da medula espinhal ................................... 38 

4.10 Monitoramento das CTDAs transplantadas .......................................... 38 

4.11 Avaliação da expressão de marcadores neuronais .............................. 39 

4.12 Análise estatística ................................................................................. 39 

5. Resultados ........................................................................................................ 40 

5.1 Marcação e monitoramento das CTDAs ................................................. 40 

5.2 Quantificação das citocinas .................................................................... 43 

5.3 Avaliação da expressão de marcadores neuronais pelas CTDAs .......... 45 

6. Discussão.......................................................................................................... 49 

7. Conclusão ......................................................................................................... 57 

8. Referências ....................................................................................................... 57 



 

 

   

9. Anexos .............................................................................................................. 71 

ANEXO A – Parecer do Comitê de Ética no Uso de Animais ....................... 71 

ANEXO B – Parecer Plataforma Brasil ......................................................... 73 

ANEXO C - Resumos enviados a Congressos ............................................. 75 

ANEXO D – Artigo publicado ........................................................................ 77 



 

15 

 

1. Introdução 

 

1.1 Lesão medular 

 

O trauma raquimedular é um evento súbito e inesperado, constitui uma 

causa relevante de mortalidade, que leva muitas vezes a seqüelas 

incapacitantes e com altos custos. Em países em desenvolvimento, afeta 

principalmente homens com idades entre 18-32 anos, e em países 

desenvolvidos, devido ao envelhecimento da população, homens e mulheres 

com idade acima de 65 anos. Entre 1959 e 2011, no Brasil, a incidência de 

lesão raquimedular foi entre 10 e 29 novos casos por ano por milhão de 

habitantes. Entre esses, a maior causa foi queda seguido por acidentes 

automobilísticos, violência e esportes (LEE et al., 2014). O custo médio para 

tratar um indivíduo com lesão raquimedular está entre 500.000 e dois milhões 

de dólares, dependendo de fatores como a extensão e localização da lesão 

(MCDONALD; SADOWSKY, 2002). 

A lesão raquimedular pode resultar em incapacidade permanente e seu 

tratamento ainda permanece um desafio para a medicina, pois além dos 

neurônios no sistema nervoso central não regenerarem (JEFFERY et al., 

2001), não há consenso sobre o tratamento ideal (OLBY; JEFFERY, 2003). O 

conhecimento e a utilização precoce de medicamentos e/ou procedimentos 

cirúrgicos específicos podem interferir na preservação da integridade estrutural 

medular (BAHR ARIAS et al., 2007). 

O trauma raquimedular agudo resulta em lesão por meio de dois 

mecanismos. A lesão primária é decorrente das forças que causam dano 

mecânico instantaneamente após o evento traumático, envolve a ruptura e o 

esmagamento de elementos neuronais e vasculares incluindo a ruptura de 

axônios, corpos celulares nervosos e células da glia derivando em interrupção 

fisiológica e/ou morfológica dos impulsos nervosos (BAHR ARIAS et al., 2007). 

A lesão secundária desenvolve-se minutos a dias após o trauma, devido a 

modificações locais intracelulares e extracelulares, agregadas a lesões 

sistêmicas como hemorragia, hipóxia e outras decorrentes do trauma (Figura 1) 
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(JANSSENS, 1991). O traumatismo inicial pode originar uma cascata de 

eventos destrutivos que causam a perda do tecido neuronal não comprometido 

anteriormente (BAHR ARIAS et al., 2007). Após o impacto na medula espinhal, 

inicia-se um bloqueio total da condução nervosa devido ao influxo de potássio 

advindo das células lesadas mecanicamente. A mudança da quantidade de 

potássio extracelular e intracelular promove a despolarização e consequente 

bloqueio da condução (OLBY; JEFFERY, 2003; BAHR ARIAS et al., 2007). 

Figura 1. Principais eventos vasculares e inflamatórios envolvidos no trauma medular agudo. 
Adaptado de: Bahr Arias et al., 2007. 

 

O melhor entendimento da fisiopatologia deu início ao tratamento da 

lesão medular. Os glicocorticóides são usados extensivamente desde 1960 no 

tratamento do trauma raquimedular e em estudos experimentais realizados, 

com o intuito de reduzir o edema, a inflamação e as lesões vasculares que 

ocorrem após o trauma agudo à medula espinhal. Em altas doses melhoram o 

fluxo sanguíneo protegendo o tecido neuronal contra os efeitos citotóxicos dos 
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radicais livres (CONSTANTINI; YOUNG, 1994). Apesar do amplo uso dos 

corticoides, os benefícios deste fármaco são conflitantes. A avaliação dos seus 

efeitos torna-se complicada pela variação nas dosagens, momentos de 

administração e duração do tratamento, além de existirem controvérsias quanto 

a eficácia há divergência no mecanismo de ação (BAHR ARIAS et al., 2007). 

O succinato sódico de metilprednisolona (SSMP) é o fármaco mais 

utilizado no tratamento da lesão medular aguda devido aos seus efeitos 

neuroprotetores contra a cascata dos eventos secundários que se 

desenvolvem após o trauma medular (BAHR ARIAS et al., 2007).  Administrado 

em altas doses e  em menos de oito horas após o trauma, melhora a função de 

alguns grupos musculares (VIALLE, 2005). Acredita-se que os mecanismos de 

ação do SSMP sejam: a inibição da peroxidação lipídica, a prevenção de 

isquemia progressiva, reversão do acúmulo de cálcio intracelular, a prevenção 

da degradação do tecido nervoso e inibição da hidrólise lipídica da membrana 

celular (CONSTANTINI; YOUNG, 1994; HALL, 2001). Estes resultados foram 

observados apenas em dosagens de 30 mg/kg, muito maiores que a dosagem 

anti-inflamatória (0,5 mg/kg) (BAHR ARIAS et al., 2007).   

Diante do conhecimento da fisiopatologia da lesão medular, na qual o 

processo inflamatório pode causar danos graves, o tratamento nesta fase 

passa a ter papel importante. A interrupção da fase inflamatória e a utilização 

da terapia celular como tratamento conjunto possibilita a integração das 

células-tronco no reparo da lesão, antes que ocorram as degenerações 

parenquimatosa e neuronal (CONSTANTINI; YOUNG, 1994; CUNHA, 2008;).  

A recuperação funcional após a lesão da medula espinhal é muito 

limitada. A principal causa é a ausência de regeneração espontânea dos 

axônios devido a falta de resposta do ambiente da lesão medular. No entanto, 

durante as últimas décadas, abordagens experimentais têm fornecido 

evidências que a medula lesionada pode ser restaurada. Entre elas, a terapia 

celular emergiu como uma estratégia promissora para aumentar a restituição 

de perda da função (GU et al., 2010).  
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1.2 Células-tronco 

 

 As células-tronco (CT) são indiferenciadas e funcionalmente definidas 

como células que possuem a capacidade de auto-renovação, bem como a 

capacidade de diferenciação em múltiplas linhagens celulares (KRAUSE et al., 

2001; MELTON; COWEN, 2009). As CTs foram classificadas pelo seu potencial 

de diferenciação em diferentes tipos celulares. CTs totipotentes formam-se nas 

primeiras 72 horas após a fecundação e são capazes de formar todos os tipos 

celulares incluindo os anexos embrionários; CTs pluripotentes são capazes de 

dar origem a todos os tipos de células do embrião propriamente dito, mas não 

podem gerar anexos embrionários; CTs multipotentes têm capacidade de 

diferenciação limitada, podendo dar origem a um subconjunto de linhagens de 

células (CARVALHO; GOLDENBERG, 2012). 

Dependendo da sua origem, as CTs podem ser classificadas como 

embrionárias, adultas e pluripotentes induzidas (iPSCs). As CTs embrionárias 

são células derivadas da massa interna do blastocisto, que podem proliferar 

indefinidamente e preservar sua pluripotência. Estas células trouxeram novas 

perspectivas para a terapia celular ampliando as possibilidades de utilização 

das células-tronco na medicina regenerativa (CARVALHO; GOLDENBERG, 

2012). No entanto, tem sido difícil gerar um elevado grau de pureza desta 

linhagem de células específicas sem anomalias cromossômicas. As 

preocupações com o transplante de células neurais derivadas de CT 

embrionárias nos modelos de lesão medular são os problemas éticos de 

obtenção das células e a possibilidade de desenvolvimento de tumores 

(MOTHE; TATOR, 2012). Apesar de pouco imunogênicas, há também a 

possibilidade da rejeição imunológica que pode ser desencadeada, pois estas 

células expressam moléculas do complexo principal de histocompatibilidade 

(MHC) (CARVALHO; GOLDENBERG, 2012). 

As iPSCs são geradas por meio da reprogramação de células totalmente 

diferenciadas. As vantagens das iPSCs são que as células são facilmente 

acessíveis, tais como a pele de um paciente. Estas podem ser reprogramadas, 

diferenciadas e transplantadas. A metodologia de obtenção das iPSCs foi 

desenvolvida em 2006 por Takahashi e Yamanaka. Estes mostraram que as 
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células somáticas de rato, tais como fibroblastos, podem ser reprogramados 

por meio da transdução com vetores virais expressando os genes Oct4, SOX2, 

KLF4, e c-myc e se comportam como células pluripotentes (TAKAHASHI; 

YAMANAKA, 2006). A capacidade de gerar células pluripotentes a partir de 

células somáticas adultas, sem a necessidade de um embrião, foi um dos 

principais desenvolvimentos na biologia das células-tronco (MOTHE; TATOR, 

2012). 

Puri e Nagy (2012) compararam células-tronco embrionárias e iPSCs. 

Estas células compartilham propriedades importantes incluindo morfologia, 

pluripotência, auto-renovação e expressão gênica. Durante a expansão e 

passagem prolongada, tanto as linhagens de CTs embrionárias humanas e as 

iPSCs, frequentemente adquirem cariótipos anormais e de amplificação gênica 

associada com transformação oncogênica (PURI; NAGY, 2012). Um dos 

principais problemas com a produção de iPSCs é a expressão de fatores de 

reprogramação associado à formação de teratomas (MOTHE; TATOR, 2012). 

Devido as limitações na utilização clínica das CTs embrionárias e iPSCs, 

as CT adultas têm sido estudadas trazendo novas perspectivas para a 

medicina regenerativa. Estas estão presentes em diversos tecidos do 

organismo adulto e participam do reparo do tecido danificado. São 

consideradas multipotentes, pois possuem uma menor capacidade de 

diferenciação e proliferação comparativamente às CT embrionárias, porém são 

mais seguras para a utilização em pacientes, uma vez que a possiblidade de 

formação de tumores é remota (CARVALHO; GOLDENBERG, 2012). 

 

1.3 Células-tronco mesenquimais 

 

As células-tronco mesenquimais (CTMs) podem ser definidas como 

células-tronco adultas, multipotentes, capazes de dar origem a uma série de 

tipos celulares diferenciados. Inicialmente foram descritas por Friedenstein, 

Chailakhjan, Lalykina, (1970) como precursores de fibroblastos da medula 

óssea.  

Devido à necessidade de padronização na definição das CTMs, o 

Comitê de Células-tronco teciduais e mesenquimais da Sociedade 
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Internacional para Terapia Celular, propôs três critérios mínimos: as CTMs 

devem ser células aderentes ao plástico quando mantidas em condições 

padrões de cultura; mais que 95% da população deve ser positiva para os 

marcadores de superfície CD105, CD73 e CD90 e negativa (menos que 2% da 

população) para CD45, CD34, CD14 ou CD11b, CD79a ou CD19 e HLA de 

classe II; devem ser capazes de diferenciar-se em osteoblastos, adipócitos e 

condroblastos sob condições in vitro (DOMINICI et al., 2006). As CTMs 

apresentam localização perivascular e avascular (MEIRELLES; CAPLAN; 

NARDI, 2008), podem ser isoladas, expandidas em cultura e caracterizadas in 

vitro (PITTENGER; MARTIN, 2004; REBELATTO et al., 2008). Devido a sua 

localização, as CTMs podem ser obtidas de diversos tecidos do organismo 

(BELTRAMI et al, 2003; GRIFFITHS; BONNET; JANES, 2005; MEIRELLES; 

CAPLAN; NARDI, 2008; HASS et al 2011). As CTMs têm o potencial de 

diferenciação em vários tipos celulares como adipócitos, condrócitos, 

osteoblastos, mioblastos, astrócitos, entre outras (PITTENGER et al., 1999; 

KANG et al., 2006; WANG et al., 2006; ANTONITSIS et al., 2007).  

As principais funções das CTMs são a manutenção e renovação de 

tecidos mesenquimais adultos (CAPLAN, 2009). Estas células liberam fatores 

bioativos que reparam o tecido danificado. Além disso, apresentam efeitos anti-

apoptóticos, inibidores da formação da cicatriz, estimuladores da angiogênese 

e mitogênicos para CTs progenitoras do próprio tecido (CAPLAN, 2008). São 

células pouco imunogênicas por apresentarem baixa expressão de antígenos 

MHC de classe I, ausência de expressão de MHC de classe II e moléculas co-

estimuladoras como CD80, CD86 e CD40 (PITTENGER; MARTIN, 2004) 

permitindo que não haja a necessidade da utilização de imunossupressores 

após um transplante alogênico ou xenotransplante (BYDLOWSKI et al., 2009).  

Segundo Ghannam et al. (2010), as CTMs podem ter dois níveis de 

atuação: um ocorre localmente, por meio da diferenciação celular e secreção 

de mediadores que inibem a proliferação de células do sistema imunológico, 

próximas as CTMs; o segundo nível, induz uma resposta sistêmica, com um 

perfil anti-inflamatório e em alguns casos, com a geração de células T 

reguladoras. 
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As CTMs podem ser isoladas de diversas fontes como: sangue periférico 

(CAO; DONG, 2005), medula óssea (LEE et al, 2004), pulmão (GRIFFITHS; 

BONNET; JANES, 2005), coração (BELTRAMI et al, 2003), placenta, âmnio, 

cordão umbilical, sangue do cordão umbilical (HASS et al 2011), tecido ósseo 

(NOTH et al., 2002), polpa de dente (SHI et al., 2005), pele (CRIGLER et al., 

2007), tecido adiposo (ZUK et al., 2002; FRASER et al, 2006), entre outros.  

 A medula óssea, geralmente utilizada no tratamento de doenças 

hematológicas, também tem sido considerada a fonte habitual de células-tronco 

adultas apesar de sua coleta ser um procedimento doloroso, com significativa 

morbidade e baixo rendimento, que oferece de 0,01% a 0,001% de células-

tronco mesenquimais (STOCCHERO; STOCCHERO, 2011; BAER; GEIGER, 

2012).  

O tecido adiposo proveniente de seres humanos é uma fonte rica de 

CTMs (também conhecido como CTDAs - células-tronco derivadas do tecido 

adiposo).  Devido à sua plasticidade, isto é, capacidade de gerar vários tipos de 

tecidos, mostram um futuro extremamente promissor como a primeira opção 

para a obtenção das células-tronco adultas. A extração com baixa morbidade, 

por meio da lipoaspiração ou cirurgia plástica, e o alto rendimento (1% a 10% 

de células-tronco mesenquimais) tornam o tecido adiposo um grande candidato 

como fonte para extração de CTs para a terapia celular. (FANG et al., 2007; 

TRIVEDI et al., 2008; GARCIA-OLMO et al., 2009; ARBOLEDA et al., 2011; 

BAER; GEIGER, 2012).  

 

1.3.1 Imunomodulação 

 

As CTMs podem imunomodular tipos celulares tanto do sistema imune 

inato como do sistema imune adaptativo, tais como células dendríticas, células 

natural killer (NK), neutrófilos, linfócitos T e B, e células T regulatórias. A 

imunossupressão mediada pelas CTMs  ocorre devido ao contato célula-célula 

e a liberação de fatores solúveis como fator de crescimento de hepatócitos, 

fator de crescimento transformador β1 (TGF β1) (DI NICOLA et al., 2002), 

prostaglandina E2 (AGGARWAL; PITTENGER, 2005), indoleamina (IDO) 
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(MEISEL et al., 2004), óxido nítrico sintase induzível (iNOS) (SATO et al., 

2007), heme oxigenase 1  e HLA-G5 solúvel (SELMANI et al., 2008). 

A imunossupressão mediada pelas CTMs requer ativação preliminar 

destas através do contato com a citocina pró-inflamatória IFN-y, ou em 

conjunto com o TNFα, IL-1α ou IL-1β (GHANNAM et al., 2010). 

In vitro, as CTMs suprimem a ativação e proliferação dos linfócitos T em 

resposta à aloantígenos e mitógenos inespecíficos em cultura mista de 

linfócitos (KOLOSSOV et al., 2005). A inibição da proliferação é dose 

dependente e não está associada com a apoptose, mas com a inibição da 

divisão celular. Além disso, as CTMs inibem a secreção de citocinas e a 

citotoxidade mediada pelas células T (GLENNIE et al., 2005). A supressão das 

células T pela CTMs leva à diminuição da produção de INF-γ tanto in vitro 

como in vivo e ao aumento da produção de IL-4, caracterizando uma alteração 

no perfil da reposta imune de pró-inflamatória para anti-inflamatória (NAUTA et 

al., 2006). 

A IL-6, liberada pelas CTMs, está envolvida na inibição da diferenciação 

de monócitos para células dendríticas, diminuindo a capacidade estimuladora 

das células T. A secreção de IL-6, também retarda a apoptose dos linfócitos e 

neutrófilos (GRANNAN et al., 2010). 

As CTMs inibem a proliferação dos linfócitos B, a diferenciação em 

células secretoras de anticorpos e diminuem a expressão de quimiocinas 

linfoides pelos linfócitos B maduros, levando a uma diminuição da quimiotaxia 

(CORCIONE et al., 2006). Moléculas secretadas pelas CTMs suprimem a 

função de citotoxicidade e afetam a proliferação e a diferenciação das células 

NK (SOTIROPOULOU et al., 2006). Quando ativadas, as células NK liberam 

IFN-γ e TNF-α. As CTMs podem impedir a ativação de NKs e, assim, a 

liberação dessas citocinas e seu efeito citotóxico. Para prevenir esta ativação, 

as CTMs são estimuladas por células NKs não ativadas com liberação 

moderada de IFN-γ, e as CTMs, por sua vez, bloqueiam a capacidade lítica das 

NKs (DE MIGUEL et al, 2012). 

 

 



 

23 

 

1.3.2 Diferenciação celular  

 

A diferenciação das CTMs em uma determinada linhagem celular pode 

ser alcançada por meio de várias técnicas, que podem ser utilizadas 

conjuntamente, envolvendo múltiplas vias de sinalização. Os processos que 

regulam a diferenciação são complexos, porém o microambiente onde a célula 

está se desenvolvendo tem um papel crítico no seu comissionamento 

(RANGAPPA et al, 2003). As CTMs são capazes de diferenciar em diversos 

tipos celulares, tais como osteoblastos, condrócitos, adipócitos, miócitos, 

cardiomiócitos, hepatócitos, células epiteliais, células endoteliais e neurônios 

(ASHJIAN et al., 2003; BAGNO et al, 2012; DE MIGUEL et al, 2012).  

Neuhuber et al., 2004 mostraram que uma pequena porcentagem de 

CTMs derivadas de medula óssea podem se diferenciar em neurônios e 

células gliais in vitro. A porcentagem de CT que apresentou morfologia e 

marcadores neuronais foi de 73%, duas horas após a adição de meio de 

cultura para a diferenciação neuronal. Outro estudo também demonstrou a 

efetividade das CTMs na recuperação do tecido nervoso após o acidente 

vascular cerebral (CHOPP; LI, 2002).  

Diversos autores demonstraram a capacidade das CTDAs de se 

diferenciarem e apresentarem marcadores neuronais (SAFFORD et al, 2002; 

ZUK et al., 2002; ASHJIAN et al., 2003; KRAMPERA et al., 2007). Em todos 

estes estudos foram realizadas várias passagens antes de iniciar a indução 

neuronal para que houvesse a obtenção de uma população homogênea de 

CTMs antes de iniciar a indução (LAMBERT et al., 2009). 

 

 

 

1.3.3 Terapia celular na lesão medular  

 

O princípio da terapia celular é restabelecer a função de um órgão ou 

tecido transplantando novas células para substituir as células perdidas pela 
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doença ou substituir as que não funcionam adequadamente devido a uma falha 

genética (ZIMMET; KRUM, 2008). 

A utilização das células-tronco (CT) na terapia celular poderia ser uma 

alternativa de tratamento, por meio da injeção destas no local da lesão ou na 

circulação, estimulando as células existentes na reparação tecidual ou a 

diferenciação celular em células daquele tecido, substituindo ou recuperando o 

local lesionado (ZIMMET; KRUM, 2008). 

O dano traumático no sistema nervoso central resulta no rompimento da 

barreira hematoencefálica, seguida pela invasão de células e outros 

componentes do sistema imune que podem piorar o dano e afetar 

subsequentemente o reparo e a regeneração tecidual (BECK et al., 2010). 

Devido ao potencial de imunomodulação e diferenciação celular das CTMs, 

pesquisas utilizando estas células no tratamento da lesão medular, apresentam 

resultados promissores. Estudos utilizando modelos de lesão medular, e 

transplante de CTMs, demonstraram melhora na função motora dos animais. 

No estudo de Urdzíková et al. (2006), ratos submetidos a lesão medular por 

compressão por meio de um balão inserido no canal vertebral após 

laminectomia, foram tratados com CTMs derivadas da medula óssea injetadas 

intravenosamente, sete dias após a lesão. Na avaliação funcional, foi 

observada melhora significativa na recuperação da função motora dos 

membros pélvicos dos animais tratados quando comparados aos animais com 

injeção somente de solução salina. A recuperação dos animais tratados com as 

CTMs foi mais rápida e o tamanho da lesão foi também significativamente 

menor neste grupo de animais, quando comparado com o grupo controle. 

Cizkova et al. (2010) estudaram o implante de CTMs no local da lesão, 

três e sete dias após a lesão medular compressiva utilizando um balão, em 

ratas Wistar adultas. As células foram injetadas por três dias consecutivos, por 

meio de um cateter intratecal. A função motora foi acompanhada por quatro 

semanas, após a lesão, e a avaliação foi realizada pela escala Basso, Beattie e 

Bresnahan (BBB). Observou-se uma melhora funcional significativa somente no 

grupo que recebeu as injeções de células sete dias após a lesão. 

Ryu et al. (2009) avaliaram cães com lesão medular compressiva  após 

o transplante das CTDAs, uma semana após a lesão medular. As células foram 
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injetadas na parte central, cranial e caudal da lesão. Oito semanas após o 

transplante, os cães que receberam células apresentaram melhora na função 

motora enquanto os que receberam solução salina fosfatada (PBS) não 

apresentaram nenhuma melhora. As CTDAs estavam presentes no local da 

lesão e expressaram marcadores de células neuronais. Na análise 

histopatológica, as medulas foram coradas com Luxol fast blue e 

demonstraram que cães que receberam CTDAs tinham maior área de tecido 

nervoso preservada. 

Karaoz et al. (2012) demonstraram que as CTMs derivadas da medula 

óssea transplantadas em ratos logo após a lesão medular, preservaram o 

tecido nervoso e a função motora foi significativamente melhor 

comparativamente aos animais que receberam PBS. Quatro semanas após o 

transplante, as células foram rastreadas e apresentavam os seguintes 

marcadores neuronais: nestina e GFAP. 

Outro estudo utilizando CTDAs e CTDAs pré-diferenciadas em 

neurônios, as quais foram transplantadas sete dias após a lesão medular, 

favoreceram a recuperação motora parcial de ratos Wistar, oito semanas após 

o transplante. Estas células foram aplicadas na parte caudal da lesão medular 

e localizadas após a eutanásia. As CTDAs foram localizadas na lesão medular 

e não houve diferenciação celular; enquanto as CTDAs pré-diferenciadas 

migraram do local da injeção e apresentaram morfologia de células de 

Schwann (ARBOLEDA et al., 2011). 

No modelo de lesão medular por impacto, Lee et al. (2007) 

demonstraram que ratos transplantados com CTMs humanas derivadas da 

medula óssea, no epicentro da lesão, uma semana após a lesão apresentaram 

melhora funcional significativa na sétima e oitava semana após o transplante. 

As células implantadas foram marcadas com o anticorpo específico anti-

mitocôndria humana e foram observadas no local da lesão três semanas após 

terem sido injetadas. Um pequeno número dessas células se diferenciou em 

neurônios e astrócitos. No estudo de Kang; Ha; Kim (2012), animais com lesão 

medular por impacto, receberam CTMs um dia após a lesão medular por duas 

vias de administração, intravenosa e no local da injúria. Após seis semanas, na 

avaliação motora, os animais que receberam CTMs apresentaram melhora 
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significativa independente da via de administração, comparativamente aos 

animais que não receberam células. Em relação ao potencial de diferenciação, 

as células administradas pela via intravenosa apresentaram marcadores de 

astrócitos, já células que foram aplicadas no local da lesão, apresentam 

marcadores de células neuronais e de oligodendrócitos. Foi observado maior 

número de células no sítio lesionado, quando as células marcadas com o 

corante PKH26, foram injetadas no local da lesão. 

Com base na literatura, sabe-se que o transplante das CTDAs em 

modelos pré-clínicos de lesão medular é um procedimento seguro e eficaz, 

pois permite a integração destas células no sistema nervoso e promove a 

recuperação neuronal por diferenciação celular direta ou por meio da secreção 

de uma série de fatores parácrinos. Desta forma a utilização das CTDAs torna-

se uma alternativa promissora para o futuro do tratamento das lesões do 

sistema nervoso central e periférico (TOBITA; ORBAY; MIZUNO, 2011). 

 

1.4 Monitoramento in vivo das células transplantadas  

 

O monitoramento das células transplantadas no tecido lesionado in vivo 

é de grande importância para compreensão da atuação destas células no local 

transplantado. Para observação das células após o transplante é necessário 

marcá-las antes do transplante. A marcação celular permite avaliar a 

integridade morfológica das células transplantadas, determinar sua atividade 

proliferativa e assegurar que a viabilidade ou capacidade funcional não tenham 

sido alteradas (KENNEY et al, 2001; LI et al.,2008). 

Vários corantes podem ser utilizados para a marcação celular e 

monitoramento após o transplante (NA; XIAO; JIA-QIN, 2009). O CM-DiI é um 

corante fluorescente, marcador de membrana, pouco citotóxico e de longa 

semivida podendo ser utilizado previamente nas células antes do transplante. 

Essas células são localizadas por meio da análise de cortes histológicos do 

local de interesse, sendo necessária uma fixação específica. Este corante foi 

utilizado para marcação das CTMs derivadas de medula óssea que foram 

transplantadas em ratos com lesão renal aguda, sendo observadas no local do 

transplante 24 horas após a injeção (CAI et al., 2014). Liu et al. (2014) 
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transplantaram células-tronco neurais marcadas com CM-DiI em ratos com 

lesão cerebral traumática e estas células foram localizadas na borda da lesão 

duas semanas após o transplante.  

Outro corante de membrana celular, que pode ser utilizado para o 

monitoramento celular é o 5-clorometilfluoresceina diacetato (CMFDA) um 

corante fluorescente com baixa citotoxicidade que não afeta a viabilidade e 

proliferação permanecendo nas células de três a seis gerações. Este corante 

foi utilizado para marcação pré-transplante das CTMs isoladas de líquido 

amniótico de porcos e injetadas em animais com isquemia cardíaca. As células 

foram localizadas no local duas horas e 30 dias após o transplante (SARTORE 

et al., 2005).  

O BrdU, um marcador nuclear, também pode ser utilizado para a 

localização das células após o transplante, porém é necessário a utilização de 

um anticorpo anti-BrdU no tecido. Estudos demonstram a eficiência deste 

corante na marcação das células-tronco e outros tipos celulares para testes in 

vitro e posterior transplantes in vivo (NAGYOVA et al, 2014; COUSINS et al., 

2014).   

Um estudo realizado por Nagyova et al. (2014), comparando os corantes 

PKH67, BrdU e DiI,  demonstrou que o PKH67 e o DiI foram os corantes com a 

maior porcentagem de células marcadas após três passagens. Esses corantes 

também não foram transferidos para células não marcadas em co-cultura, 

demostrando a estabilidade destes marcadores. Quando deixados em cultura 

por seis dias, o PKH67 foi o corante com maior porcentagem de células 

marcadas além de apresentar uma alta viabilidade celular. 

O PKH26 e PKH67 são corantes que podem ser utilizados para a 

marcação de vários tipos celulares e na avaliação da pega do enxerto após o 

transplante. Estes são corantes lipofílicos de longa duração e pertencem a uma 

família de marcadores de superfície celular que tem sido utilizado para fins 

múltiplos de monitoramento de vários tipos de células in vivo (RIECK; 

SCHLAAK, 2003; LEE et al., 2004; HOBO et al. 2008), permitindo a 

visualização das células coradas após o transplante. Estes marcadores 

consistem de uma molécula alifática que é incorporada na membrana celular, 

conjugada ao fluorocromo que se intercala na bicamada lipídica da membrana 
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celular. Ao se ligarem de forma estável a membrana celular o PKH26 e o 

PKH67 permitem, por meio da fluorescência, a emissão de luz da cor vermelha 

e verde, respectivamente (LACERDA, 2006). O PKH é uma substância não 

radioativa e não citotóxica e possui semivida de fluorescência de mais de 100 

dias em eritrócitos ou CTMs (UENG et. al, 2007). A fluorescência emitida pelas 

células, atribuída a absorção do PKH, não é transferida para as células 

vizinhas, mas sim para as células filhas durante a divisão celular (NIU et al, 

2009). 

 

2. Justificativa 

 

A utilização das CTMs no tratamento de pacientes com lesão medular é 

uma alternativa terapêutica promissora, já que esta tem como lesão secundária 

a reação inflamatória e as CTs possuem potencial imunomodulador podendo 

reverter o quadro inflamatório no local evitando a destruição e a necrose 

neuronal.  

O tecido adiposo é uma fonte rica de CT adultas, as quais podem ser 

facilmente obtidas de material que será descartado após a lipoaspiração ou 

cirurgia plástica. As CTDAs apresentam potencial de diferenciação em 

diferentes linhagens e o potencial de imunomodulação. 

Alguns estudos pré-clínicos e clínicos (LEE et al., 2007; RYU et al., 

2009; KARAOZ et al., 2012; ARBOLEDA et al., 2011) demonstram melhora 

clínica dos pacientes após o transplante das CTDAs. Esta melhora clínica pode 

ocorrer devido a dois fatores: de forma direta, onde as CTDAs diferenciam-se 

em células específicas do tecido e de forma indireta por meio da ação 

parácrina, liberando fatores que estimulam as CT do próprio tecido a recuperar 

a área danificada ou por meio da imunomodulação (CAPLAN, 2008). Porém, na 

maioria das vezes, não se conhece qual a forma de atuação destas células. 

Desta forma, torna-se muito importante realizar o monitoramento das CTDAs 

transplantadas, se permanecem no local da lesão após o transplante, a 

ocorrência de diferenciação celular avaliando a expressão de diferentes 

marcadores expressos por estas células e verificar a presença de alguns 
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fatores como citocinas que seriam liberados durante a ação parácrina destas 

células. 

 

3. Objetivos 

 

Realizar o monitoramento das CTDAs humanas transplantadas, avaliar 

sua ação imunomoduladora e a expressão de marcadores neuronais após o 

transplante destas células na lesão medular em ratas Wistar tratadas ou não 

com corticoide, 30, 60 e 90 dias pós-lesão medular compressiva. 

3.1 Objetivos específicos 

 

Monitorar as CTDAs humanas transplantadas na lesão medular em ratas 

Wistar, 30, 60 e 90 dias pós-lesão. 

Quantificar as citocinas presentes no soro dos animais pós-lesão, após o 

segundo transplante e 30 dias após a lesão, para avaliar o papel 

imunomodulador das CTDAs. 

Observar a expressão de marcadores neuronais pelas CTDAs após o 

transplante. 

Avaliar a interferência da corticoterapia nos parâmetros analisados: 

monitoramento das células, imunomodulação e diferenciação celular. 

                                                   

4. Material e métodos 

 

4.1 Delimitação do estudo  

Este trabalho faz parte de um projeto mais amplo intitulado 

“Transplante de células-tronco derivadas do tecido adiposo em ratos 

submetidos à lesão medular compressiva, com e sem tratamento com 

corticoide”, aprovado pelo Comitê de Ética no Uso de Animais da Pontifícia 

Universidade Católica do Paraná (CEUA n°601/2011) e Comitê de Ética em 

Pesquisa (CAAE: 04257912.6.0000.0020). 
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Foram utilizadas 57 ratas Wistar, adultas jovens, com média de 20 

semanas de idade e peso variando de 250 a 270g. Todos os animais foram 

submetidos a trauma medular compressivo e divididos aleatoriamente em três 

grupos: Grupo A - 19 animais submetidos a dois transplantes de meio de 

cultura, no sétimo e 14° dias pós-trauma (grupo controle). Grupo B: 19 animais 

submetidos a dois transplantes de CTDAs humano, no sétimo e 14° dias pós-

trauma. Grupo C: 19 animais submetidos a uma aplicação de succinato sódico 

de metilprednisolona, 3 horas após o trauma medular e a dois transplantes com 

CTDAs no sétimo e 14° dias pós-trauma (Figura 2). 

 

Figura 2.  Organograma do estudo. A avaliação motora e da continência urinária, foram 
realizadas durante os 90 dias do estudo. Os quadros em rosa são referentes às atividades e 
avaliações realizadas neste estudo.  
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Brevemente, a décima vértebra torácica (T10) foi identificada por 

contagem dos arcos costais, nela foi realizada a laminectomia, e em seguida foi 

inserido e conduzido cranialmente o cuff do cateter Fogarty n. 3 no espaço 

epidural até o segmento medular T8. A compressão medular foi realizada por 

meio do preenchimento do cuff com 80µL de solução salina durante 5 minutos 

(Figura 3). Após a indução do trauma medular todos os animais apresentaram 

paraplegia (zero na escala BBB).  Foram incluídos no experimento os animais 

com paraplegia e manifestações simétricas (VILLANOVA JR, 2013).  

 
Figura 3. Indução do trauma medular por compressão. (A) Cateter de Fogarty n°3. Em 
destaque balão do cateter preenchido com 80 µL de solução fisiológica. (B) Incisão da pele 
sobre as vértebras T9, T10 e T11 de rato Wistar. (C) Afastamento da musculatura epaxial para 
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realização de laminectomia. (D) Laminectomia realizada em T10. (E) Introdução do cateter de 
Fogarty n°3 na área submetida a laminectomia. (F) Cateter de Fogarty n°3 inserido em T10 
(pós-laminectomia) e conduzido cranialmente até o segmento medular T8. (G) Sutura 
aproximada dos planos anatômicos (muscular, subcutâneo e pele), após laminectomia e 
compressão medular. (H) Medula espinhal após compressão de 5 minutos com balão de 
cateter de Forgaty preenchido com 80 µL de solução fisiológica. Nota-se hemorragia e 
achatamento da medula espinhal. 

 

O transplante de meio de cultura (grupo controle) ou CTDAs (Figura 4) foi 

realizado no espaço epidural. Foi realizada a coleta do sangue periférico dos 

animais após a lesão, após o segundo transplante (14 dias pós-lesão) e 30 dias 

pós-lesão para a obtenção do soro e quantificação das citocinas circulantes (IL-

1 α, MCP-1, TNF-α, IFN-γ, IL-4,) (n=7). A eutanásia foi realizada 30, 60 e 90 

dias após a lesão medular, realizada a observação da localização das células 

transplantadas (n=2, 30, 60 e 90 dias) e análise da expressão de marcadores 

neuronais nas CTDAs (n=2, 30, 60 e 90 dias) nos grupos A, B e C. 

 

 
Figura 4. Transplante das CTDAs no espaço epidural de rato Wistar com lesão medular. 

 

4.2 Cultivo de células-tronco mesenquimais de tecid o adiposo humano 

 

O tecido adiposo (TA) humano foi obtido de sete doadores que foram 

submetidos à cirurgia bariátrica e dermolipectomia no Instituto de Medicina e 

Cirurgia do Paraná - Curitiba-Paraná. Cerca de 100 mL de TA foram processados. 
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Todas as amostras foram coletadas após o preenchimento do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. 

As CTDAs foram isoladas utilizando o método de digestão enzimática 

conforme Rebelatto et al. (2008). Brevemente, 100 mL de TA foram lavados com 

solução salina fosfatada (PBS - GibcoTM Invitrogen, NY, USA) e a digestão foi feita 

com 1 mg/mL de colagenase tipo I (GibcoTM Invitrogen, NY, USA) durante 30 

minutos a 37°C sob constante agitação, seguido por filtração utilizando filtro de 

100µm (BD FALCON™, BD Biosciences Discovery Labware, Bedford, USA). A 

suspensão celular foi centrifugada a 800 g por 10 minutos e os eritrócitos 

contaminantes foram removidos após a lise com tampão pH 7,3 (ZUK et al., 

2002).  

As células foram lavadas, filtradas novamente com filtro de 40µm (BD 

FALCON ™, BD Biosciences Discovery Labware, Bedford, USA) e cultivadas 

numa densidade de 1x105 células/cm2 em frascos de cultura com área de 

crescimento de 75cm2 (TPP, Trasadingen, Switzerland) em meio DMEM-F12 

(GibcoTM Invitrogen, NY, USA) suplementado com 10% de soro bovino fetal (SBF 

-GibcoTM Invitrogen, NY, USA) e 1% de penicilina (100 unidades/ml) e 

estreptomicina (100 µg/ml) (GibcoTM Invitrogen, NY, USA). As células foram 

mantidas em estufa com 5% de tensão de CO2, 37°C e 95% de umidade. O meio 

foi trocado quatro dias após o plaqueamento inicial. O meio de cultura foi 

substituído duas vezes por semana. Quando as culturas atingiram cerca de 80%-

90% de confluência, as células foram dissociadas utilizando tripsina/EDTA 0,25% 

(InvitrogenTM, NY, USA) e replaqueadas (passagem 1). Para o transplante celular, 

foram utilizadas células entre a terceira e sexta passagem. 

 

4.3 Marcação in vitro das CTDAs 

 

As CTDAs foram injetadas em seis animais no sétimo (PKH26) e 14º 

(PKH67) dia após a lesão, nos grupos B e C. As células injetadas foram 

marcadas pré-transplante utilizando um kit comercial contendo os corantes 

PKH26 (marcação em vermelho - Sigma-Aldrich, St. Louis, USA) e PKH67 

(marcação em verde – Sigma-Aldrich, St. Louis, USA) e um veículo, o diluente 

C. O PKH é um marcador de membrana que estavelmente incorpora um 
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corante fluorescente nas regiões lipídicas da membrana celular e pode ser 

utilizado nas marcações in vivo e in vitro. O diluente C é uma solução aquosa 

iso-osmótica que mantém a viabilidade celular e maximiza a solubilidade do 

corante e eficiência da coloração.  

Resumidamente as células foram dissociadas do frasco de cultivo celular 

utilizando tripsina-EDTA 0,25% na passagem três. Foram colocadas cerca de 

2x106 células em um tubo cônico (TPP, Trasadingen, Switzerland) e feita a 

lavagem das células com meio sem soro, centrifugando durante 10 minutos a 

400 g. O sobrenadante foi descartado e foi adicionado o diluente C ao pellet 

celular e as células foram ressuspendidas. A solução corante (PKH 4x10-6 M + 

diluente C) foi adicionada ao pellet celular. O material foi incubado por 10 

minutos, com agitação periódica. A coloração foi interrompida utilizando 1 mL 

de solução proteica (SBF+PBS) e incubado durante 5 minutos à 37°C. As 

células foram lavadas duas vezes a 400 g durante 10 minutos a temperatura 

ambiente com meio contendo SBF, para a remoção do excesso de corante 

(HAAS et al., 2000; MOSAHEBI et al., 2000; LEE et al., 2004; HEMMRICH et 

al., 2006). As células foram ressuspendidas em meio de cultura para a 

contagem em câmara de Neubauer, avaliação da viabilidade celular da 

marcação. Os animais foram submetidos à eutanásia 30, 60 e 90 dias após o 

segundo transplante para localização das células transplantadas. 

 

4.4 Viabilidade das CTDAs  

 

A viabilidade celular antes e após a marcação com os corantes PKH26 e 

67, foi avaliada utilizando o corante vital Azul de Tripan (Sigma Aldrich, USA), 

que cora as células mortas em azul. Para esta avaliação foi adicionado 10 µL 

de Azul de Tripan e 50 µL de CTDAs, homogeneizado e colocado 10 µL em 

câmara de Neubauer. As células não viáveis incorporam o Azul de Tripan 

ficando com cor azulada. As células viáveis e não viáveis foram contadas em 

camara de Neubauer e após foi realizado o cálculo da porcentagem de células 

vivas. 
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4.5 Avaliação da marcação das CTDAs com os corantes  PKH26 e 
PKH67  

 

A marcação das CTDAs com os corantes PKH26 e PKH67 foi avaliada 

por microscopia de fluorescência e a quantificação destas células foi realizada 

por citometria de fluxo.  

Para a observação das células em microscópio de fluorescência, as 

CTDAs marcadas com os corantes PKH26 e 67, foram plaqueadas sobre 

lamínulas de vidro em placas de 24 poços (TPP, Trasadingen, Switzerland), 

lavadas com PBS, fixadas com paraformaldeído a 2% durante duas horas e 

permeabilizadas com 0,2% de Triton X-100 (Sigma-Aldrich, St. Louis, USA). O 

núcleo foi corado com dihidrocloreto de 4',6-diamidino-2-fenilindole (DAPI - 

Invitrogen, Oregon, USA). As lâminas foram montadas e a presença de células 

marcadas foi observada em microscópio confocal (Microscópio Confocal 

Espectral Leica TCS SP5II AOBS). 

Para quantificação das células, após a marcação, as amostras foram 

lavadas com PBS, fixadas utilizando PBS com 1% de paraformaldeído, 

posteriormente adquiridas no citômetro FACSCAlibur (Becton Dickinson, 

California, USA) e analisadas utilizando o software FlowJo (FlowJo, Ashland, 

USA). 

 

4.6  Preparo das células para o transplante 

 

As células foram dissociadas com tripsina e diluídas em meio de cultura. 

Para o transplante foram utilizadas células entre a terceira e sexta passagem. 

O material biológico foi acondicionado em seringa Hamilton (Hamilton 

Company, Nevada, USA) e o número de células transplantadas foi de 1,2x106 

diluídas em 50µL de meio de cultura.   

4.7 Coleta de sangue e separação do soro 

 

Devido à capacidade imunomoduladora das CTDAs, foi realizada a 

avaliação das citocinas (IL-1 α, MCP-1, TNF-α, IFN-γ, IL-4,) no soro dos 
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animais. Desta forma o sangue periférico, obtido da veia lateral da cauda de 

sete animais dos grupos A, B e C, foi coletado após a lesão, após o segundo 

transplante e 30 dias pós-lesão. Após a coleta, este sangue foi incubado a 

37ºC por 30 minutos, em seguida a 4ºC por 15 minutos e centrifugado a 800 g 

por 10 minutos. O soro foi isolado, aliquotado em microtubos e armazenado em 

freezer a -20ºC até o momento do uso.  

 

4.8 Quantificação das citocinas  

 

A quantificação das citocinas foi realizada utilizando o kit Rat Cytokines 

5plex flowcytomix multiplex (E-bioscience, Bender Medsystems GmbH, Vienna, 

Austria) conforme instruções do fabricante, o qual possibilita a quantificação 

simultânea de citocinas por meio de imunoensaio tipo “sanduíche” ou captura. 

Neste imunoensaio, as beads são revestidas com anticorpos de captura que 

reagem especificamente com cada uma das citocinas a serem detectadas, as 

quais podem ser diferenciadas por suas dimensões (4 µm e 5 µm) e por suas 

intensidades de fluorescência. As citocinas presentes na amostra ligam-se aos 

anticorpos de captura acoplados às beads. Uma mistura de biotina-conjugada 

com um anticorpo de detecção é adicionada ocorrendo à ligação das citocinas 

com os anticorpos de captura. A estreptavidina-PE é acrescentada, ligando-se 

a mistura de biotina-conjugada e emitindo sinais fluorescentes quando excitada 

pelo laser do citômetro de fluxo (Figura 5). 

 

Figura 5.  Formação do complexo do tipo sanduiche no imunoensaio de quantificação de 

citocinas. 
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Para a quantificação das citocinas, foi realizada a curva padrão com uma 

mistura das citocinas (IL1-α, MCP-11, TNFα, IFN-γ, IL-4), conforme orientações 

do fabricante em triplicata com diluições seriadas (Figura 6).  

 
Figura 6. Diluição seriada para curva padrão para quantificação das citocinas. 

 

Em cada tubo teste foram adicionados 25 µL de soro do animal, 25 µL 

da mistura de bead e 50 µL de mistura conjugada com Biotina. O material foi 

incubado durante 2 horas na ausência de luz à temperatura ambiente, logo 

após foi lavado duas vezes com tampão e centrifugado à 200 g por 5 minutos. 

Foi adicionado 50 µL de estreptavidina-PE, incubado durante 1 hora na 

ausência de luz a temperatura ambiente,  lavado duas vezes com tampão e 

centrifugado 200 g por 5 minutos. O sobrenadante foi retirado deixando 100 µL 

em cada tubo. Foi adicionado 500 µL de tampão ao material para realizar a 

aquisição no citômetro de fluxo. 

 As avaliações foram feitas por citometria de fluxo utilizando o citômetro 

FACSCalibur (Becton Dickinson, California, USA) e analisadas com os 

softwares FlowJo (Tree Star) e Flowcytomix Pro (E-bioscience Bender 

Medsystems GmbH, Vienna, Austria). Os níveis das citocinas foram expressos 

como picogramas/mililitro. 

 

 

 



 

38 

 

4.9 Eutanásia e criopreservação da medula espinhal 

 

No 30º, 60º e 90º dias pós-trauma, os animais foram submetidos a 

eutanásia. Esta foi realizada sob sedação em todos os animais, na dose de 140 

mg/kg de pentobarbital intraperitonialmente. Foi feita a canulação do ápice do 

ventrículo esquerdo com agulha fina e pequena incisão na auriculeta direita. 

Foi conectado o sistema de infusão a agulha e infundidos por bomba infusora 

um volume de 100 mL de solução salina isotônica seguida de 400 mL de 

paraformaldeído a 4%. Ao final da infusão, a medula espinhal foi removida e foi 

selecionado o local da lesão medular. A medula espinhal foi fixada em 

paraformaldeído 4%, desidratada em série de sacarose crescente (10%, 20% e 

30%), congelada em meio de inclusão de temperatura ótima para corte (OCT) e 

armazenada em freezer a -80ºC. Foram realizados cortes de aproximadamente 

4-5 µm de espessura em criostato (Leica, Wetzlar, Germany). Estas amostras 

foram utilizadas para monitoramento das células no local da lesão e avaliação 

dos marcadores neuronais.  

 

4.10 Monitoramento das CTDAs transplantadas   

 

Para o monitoramento das células transplantadas, foram utilizadas as 

medulas de dois animais de cada grupo 30, 60 e 90 dias pós-lesão. As células 

foram marcadas com os corantes PKH26 e 67 fluorescentes, os cortes de 

tecido foram lavados três vezes com uma solução de 10 mM de Tampão Salina 

Tris (TBS – Invitrogen, Aukland, New Zealand) contendo 0,1% de triton X-100 

(Sigma-Aldrich, St. Louis, USA), adicionado DAPI durante um minuto e feita a 

lavagem duas vezes com TBS por dois minutos. Para a montagem das lâminas 

foi utilizado meio de montagem fluorescente (Dako, California, USA). Estas 

foram analisadas em Microscópio Confocal Espectral Leica TCS SP5II AOBS 

(Wetzlar, Germany) e as imagens digitais obtidas por meio do programa LAS 

AF. 
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4.11 Avaliação da expressão de marcadores neuronais  

 

A expressão dos marcadores neuronais nas CTDAs foi avaliada 30, 60 e 

90 dias pós-lesão. Foram utilizadas as medulas de dois animais de cada grupo. 

Brevemente, os cortes dos tecidos da medula espinhal congelados em OCT, 

foram cortados no criostato, colocados sobre as lâminas e lavados três vezes 

com uma solução de 10 mM de TBS contendo 0,1% triton X-100 durante cinco 

minutos. Foi utilizada a solução de bloqueio (10 mM de TBS contendo 0,1% 

triton e 5% de soro de cabra (GibcoTM Invitrogen, NY, USA) por 1 hora e após 

este período, os cortes foram incubados overnight, à 4°C com os anticorpos 

primários anti-neurofilamento 200 (NF200) (1:80) com  especificidade para  

células e tecidos de humanos, porcos, ratos, camundongos e coelho  (Sigma-

Aldrich, St. Louis, USA) e anti-βtubulina III  (1:150) (Sigma-Aldrich, St. Louis, 

USA).  o qual é específico para células e tecidos humanos. Os cortes foram 

incubados com os anticorpos secundários anti-camundongo (1:300) (Sigma-

Aldrich, St. Louis, USA) e anti-coelho (1:350) (Sigma-Aldrich, St. Louis, USA), 

durante 1 hora a temperatura ambiente. O material foi lavado novamente com 

TBS+ 0,1% triton X-100 e o núcleo corado com DAPI. As lâminas foram 

analisadas em Microscópio Confocal Espectral Leica TCS SP5II AOBS 

(Wetzlar, Germany) e as imagens digitais foram obtidas por meio do programa 

LAS AF. 

 

 

4.12 Análise estatística  

 

Os resultados obtidos no estudo foram descritos por médias, medianas, 

valores mínimos, valores máximos e desvios padrões. Para a comparação dos 

grupos A, B e C em cada momento de avaliação foi considerado o teste não-

paramétrico de Kruskal-Wallis. As comparações entre os momentos de 

avaliação, dentro de cada grupo, foram feitas usando-se o teste não-

paramétrico de Friedman. Valores de p<0,05 indicaram significância estatística. 

Os dados foram analisados com o programa computacional Statistica v.8.0. 
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5. Resultados 

 

5.1 Marcação e monitoramento das CTDAs  

 

Foram isoladas sete amostras de tecido adiposo, por meio de digestão 

enzimática, e a eficiência de obtenção das CTDAS foi de 100%. A média do 

número de CTDAs isoladas a partir de 100 mL de tecido adiposo foi de 

27,3x106 e o tempo médio de cultivo foi de 40 dias.  

Após a marcação das CTDAs com os corantes PKH26 e 67, obtidas de 

três amostras de doadores de TA, observou-se que a porcentagem de células 

marcadas foi de 98,1% para o corante PKH26 e 97,9% para o corante PKH67. 

(Figura 7).  

Figura 7. CTDAs marcadas com os corantes fluorescentes antes do transplante nos animais. 
(A) CTDAs marcadas com PKH26. Células coradas com PKH26 em vermelho e núcleos 
corados com DAPI em azul (B) CTDAs marcadas com PKH67. Células coradas com PKH67 em 
verde e núcleos corados com DAPI em azul.  

 

Em relação à viabilidade celular, houve diminuição de 98% pré-

coloração para 74% pós-coloração e de 98% pré-coloração para 92% pós-

coloração após a marcação com os corantes PKH26 e 67 respectivamente 

(Gráfico 1). Isto se deve possivelmente ao processo de coloração, no qual as 

células são muito manipuladas devido às várias lavagens.  
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Gráfico 1. Média da viabilidade das CTDAs pré e pós-marcação com os corantes fluorescentes 
PKH26 e PKH67. 

 
 

O monitoramento das células marcadas após o transplante celular 30, 60 

e 90 dias pós-lesão, avaliadas por microscopia de fluorescência, demonstrou a 

presença das células no sítio da lesão medular, nos animais do grupo B e C 

(Figura 8 e 9). Não foi possível observar a presença das CTDAs marcadas com 

ambos os corantes simultaneamente. 

 Pode-se observar que a frequência de células marcadas com PKH67 no 

tecido foi menor comparativamente às células marcadas com o corante PKH26. 

Isto possivelmente pode ter ocorrido devido a menor intensidade de 

fluorescência destas células no canal FL-1 (PKH 67 - Mi=111) e maior 

intensidade de fluorescência no canal FL-2 (PKH 26 - Mi=122), como 

observado na citometria de fluxo.  
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Figura 8. Monitoramento das CTDAs marcadas com PKH26 (vermelho) e DAPI (azul), 30, 60 e 
90 dias pós-lesão medular. Corte histológico da medula espinhal dos animais do grupo A (meio 
de cultura), (A) 30 dias, (B) 60 dias e (C) 90 dias pós-lesão. Corte histológico da medula 
espinhal dos animais do grupo B (CTDAs), (D) 30 dias, (E) 60 dias e (F) 90 dias. Corte 
histológico da medula espinhal dos animais do grupo C (CTDAs e corticoterapia), (G) 30 dias, 
(H) 60 dias e (I) 90 dias pós-lesão. 
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Figura 9. Monitoramento das CTDAs marcadas com PKH67 (verde) e DAPI (azul), 30, 60 e 90 
dias pós-lesão medular. Corte histológico da medula espinhal dos animais do grupo A (meio de 
cultura), (A) 30 dias, (B) 60 dias e (C) 90 dias pós-lesão. Corte histológico da medula espinhal 
dos animais do grupo B (CTDAs), (D) 30 dias, (E) 60 dias e (F) 90 dias. Corte histológico da 
medula espinhal dos animais do grupo C (CTDAs e corticoterapia), (G) 30 dias, (H) 60 dias e (I) 
90 dias pós-lesão. 

 

5.2 Quantificação das citocinas  

 

Após a quantificação das citocinas, não houve diferenças significativas 

quando comparadas a quantidade de citocinas IL-1, MCP-1, TNF-α, IFN-γ e IL-

4 entre os grupos A, B e C, após o 2º transplante e 30 dias após a lesão 
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medular (Figura 10). Também não houve diferenças quando feita a 

comparação do mesmo grupo em momentos diferentes. 

Embora não haja diferenças significativas, pode-se observar uma 

tendência à diminuição dos níveis das citocinas pró-inflamatórias (IL-1, MCP-1, 

TNF-α, IFN-γ) após o 2º transplante comparativamente 30 dias após a lesão, 

nos grupos B e C. Em relação a IL-4 (citocina anti-inflamatória) foi observado 

no grupo C um aumento após 30 dias comparativamente ao transplante.  
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Figura 10. Expressão das citocinas após a lesão medular em ratos Wistar. Os animais foram 
submetidos a lesão medular por compressão e foram coletadas amostras de sangue periférico 
logo após a lesão (mediana representada pela linha pontilhada), após o segundo transplante 
(14 dias após a lesão) (branco) e após 30 dias da lesão (hachurado). As citocinas IL-1, MCP-1, 
TNF-α, IFN-γ e IL-4 foram quantificadas no soro dos animais (pg/mL). As barras representam o 
desvio padrão. As barras pretas horizontais são referentes ao valor da mediana no momento do 
transplante e após 30 dias, nos grupos A, B e C. Nas tabelas ao lado são apresentados os 
valores de p das comparações entre os grupos, em cada momento (transplante e 30 dias).   

 

5.3 Avaliação da expressão de marcadores neuronais pelas CTDAs 

 

As células presentes no local da lesão foram marcadas com o anticorpo 

anti-neurofilamento 200, o qual tem especificidade para as células neuronais. 

Foi observada a presença dos neurofilamentos nos animais dos grupos A, B e 

C, 30, 60 e 90 dias pós-lesão. Este marcador, embora não seja específico para 
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células humanas, indica a presença de neurônios funcionais no local da lesão 

medular (Figura 11).  

Após a marcação do tecido lesionado, também foi observada a presença 

das CTDAs expressando o marcador anti-βtubulina III nos animais dos grupos 

B e C, 30, 60 e 90 dias pós-lesão. Nos animais do grupo A (controle) não foram 

observadas células marcadas. Portanto as CTDAs presentes no local da lesão, 

após o transplante, passaram a expressar marcadores de células neuronais 

(Figura 12).  
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Figura 11. Imunofluorescência indireta – marcação com o anticorpo anti-neurofilamento 200 
(em verde) em cortes histológicos de medula espinhal de ratos Wistar com lesão medular. Em 
azul os núcleos (DAPI). Grupo A (meio de cultura), (A) 30 dias, (B) 60 dias e (C) 90 dias. Grupo 
B (CTDAs), (D) 30 dias, (E) 60 dias e (F) 90 dias. Grupo C (CTDAs e corticoterapia), (G) 30 
dias, (H) 60 dias, (I) 90 dias. (J) Controle com o anticorpo secundário.  
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Figura 12. Imunofluorescência indireta – marcação com o anticorpo anti-βtubulina III (em 
vermelho) em cortes histológicos de medula espinhal de ratos Wistar com lesão medular. Em 
azul os núcleos (DAPI). Grupo A (meio de cultura), (A) 30 dias, (B) 60 dias e (C) 90 dias. Grupo 
B (CTDAs), (D) 30 dias, (E) 60 dias e (F) 90 dias. Grupo C (CTDAs e corticoterapia), (G) 30 
dias, (H) 60 dias, (I) 90 dias. (J) Controle com o anticorpo secundário. 
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6. Discussão 

 

Foram isoladas sete amostras de tecido adiposo, por meio de digestão 

enzimática, e a eficiência de obtenção das CTDAS foi de 100%. Esta 

porcentagem está de acordo com outros trabalhos que realizaram o isolamento 

destas células a partir do tecido obtido de cirurgia bariátrica e dermolipectomia 

(REBELATTO et al., 2008; CHOUDHERY et al., 2013). 

Neste estudo foi possível demonstrar a utilização de dois corantes, 

PKH26 e PKH67, para o monitoramento eficiente a longo prazo das CTDAs 

transplantadas no espaço epidural em modelo de lesão medular compressiva. 

Após a marcação das CTDAs com os corantes PKH26 e PKH67 observou-se 

que a viabilidade celular manteve-se alta, 74% e 92% respectivamente, 

demonstrando que estes corantes não apresentaram efeitos tóxicos para as 

células e que grande parte delas permaneceu integra mesmo após um 

protocolo que inclui repetidas centrifugações. Isto demonstra que estes 

corantes podem ser amplamente utilizados em estudos de monitoramento das 

CTDAs.  

Segundo Ude et al. (2012) em estudos realizados com CTDAs e CTMs 

derivadas da medula óssea de carneiros, a viabilidade celular variou conforme 

a concentração do PKH26 utilizada, quanto maior a concentração do corante, 

maior a intensidade da fluorescência, porém menor foi a viabilidade celular. 

Após a marcação das CTDAs com PKH26, com a mesma concentração 

utilizada neste trabalho, a viabilidade foi de 94%. Lee et al. (2000) obtiveram 

50% de viabilidade celular utilizando o mesmo protocolo deste estudo. A baixa 

viabilidade pode ter sido provavelmente devido a sensibilidade das células 

utilizadas às repetidas lavagens e a centrifugação, e não devido à toxicidade do 

corante. Outros corantes como o PKH-2 (Green Fluorescent Cell Linker) foram 

prejudiciais para a viabilidade celular em estudos realizados com leucócitos 

(SAMLOWSKI et al., 1991), porém não houve diferença quando utilizado em 

células progenitoras hematopoéticas humanas (OH et al., 1999), o que 

demonstra que o tipo celular também pode influenciar na viabilidade celular.  

Neste estudo, as CTDAs coradas com PKH26 e PKH67, transplantadas 

sete e 14 dias após a lesão medular, foram observadas até 90 dias no sítio da 
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lesão. Isto demonstra que apesar da diminuição da intensidade de 

fluorescência após as divisões celulares, estes corantes são eficientes para o 

monitoramento das células transplantadas, por um longo período. A 

estabilidade destes corantes também foi observada em outros estudos. Haas et 

al. (2000) demonstraram que o PKH26 é um corante lipofílico que se liga 

irreversivelmente a membranas celulares e já foi utilizado para marcar vários 

tipos de células, in vitro, antes do transplante, a fim de localizar as células após 

o transplante no tecido hospedeiro por meio da microscopia de fluorescência. 

Tao et al. (2014) marcaram com PKH26 CTM de cordão umbilical na passagem 

três e observaram que esta marcação estava presente até a passagem 10, 

com uma redução da porcentagem de marcação de 95,6% para 64,3%. Um 

estudo utilizando células neuronais marcadas com PKH26 foram 

transplantadas em cérebro de ratos, e estas foram localizadas até quatro 

meses após o transplante, mostrando que o PKH26 é um corante estável e 

durável (HAAS et al., 2000). Outros estudos também demonstraram a presença 

das células marcadas com PKH26 após um longo período de 

acompanhamento pós-transplante. Um estudo in vitro com células germinativas 

de porcos coradas com o PKH26, demonstrou a presença da fluorescência até 

quatro meses após a marcação (HONARAMOOZ; MEGEE; DOBRINSKI, 

2002). 

Ude et al. (2012) demostraram a capacidade de retenção do PKH26 in 

vitro, em CTMs derivadas de medula óssea e tecido adiposo e in vivo em 

carneiros. Os autores observaram a presença das CTDAs entre P0 e P6, 

marcadas com o corante no local do transplante após seis semanas, quando 

marcadas e injetadas na cartilagem. 

Pavlichenko et al. (2008) estudaram um modelo de ratos submetidos a 

acidente vascular cerebral isquêmico e injeção intravenosa de CTMs derivadas 

da medula óssea. Foi possível localizar as células marcadas com PKH26 no 

cérebro após seis semanas do transplante.  

Neste estudo, pode-se observar uma maior intensidade de fluorescência 

inicial nas células coradas com o PKH26 comparativamente ao PKH67. Esta 

intensidade inicial é importante para o acompanhamento das células a longo 

prazo, pois a cada divisão celular a metade da marcação é repassada para as 
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células filhas, reduzindo a intensidade de fluorescência em relação às células 

parentais. Nas avaliações da marcação celular 30, 60 e 90 dias após o 

transplante, foi observado que a frequência das células marcadas com o 

corante PKH67 foi menor comparativamente às células marcadas com PKH26, 

possivelmente devido a menor intensidade de fluorescência do corante PKH 

67. Estudos utilizando o PKH67 também demonstraram que este corante pode 

ser utilizado para rastreabilidade celular, porém o tempo de acompanhamento 

pós-transplante foi menor quando comparados aos trabalhos que usaram a 

marcação com PKH26. Grøgaard et al. (2007), injetaram por via intravenosa e 

intramiocárdica, células hematopoéticas marcadas com PKH67 em porcos com 

infarto do miocárdio e localizaram essas células quatro e cinco dias após a 

injeção, no tecido cardíaco. Tomita et al. (2002), observaram a presença das  

células mononucleares marcadas com PKH67 em ratos com lesão de retina. As 

células foram aplicadas através de injeção intravítrea, localizadas na retina 

duas semanas após a injeção e apresentaram marcadores de células neurais 

da retina. CTMs derivadas de medula óssea marcadas com PKH67 foram 

transplantadas, em ratos com doença inflamatória do intestino (colite), logo 

após a injúria e localizadas no entorno da lesão, três e seis dias após a infusão 

(HAYASHI et al., 2008a). Em modelo de úlcera gástrica, CTMs derivadas da 

medula óssea marcadas com PKH67 foram infundidas logo após a indução da 

injúria e localizadas três, seis e nove dias após o transplante (HAYASHI et al. 

2008b). Estes resultados demonstram que o corante PKH67 pode ser utilizado 

para a rastreabilidade celular, porém por um período de tempo mais curto, 

possivelmente devido à menor intensidade de fluorescência.   

Está bem descrito na literatura que a imunossupressão mediada pelas 

células-tronco mesenquimais requer a ativação preliminar pelas células do 

sistema imune com a secreção de citocinas pró-inflamatórias como IFN-γ, 

associadas ou não a TNFα, IL-1α ou IL-1β (KRAMPERA, et al. 2007; REN et 

al., 2008). Neste estudo procurou-se avaliar se as CTDAs transplantadas no 

espaço epidural de ratos com lesão medular poderiam atuar na 

imunomodulação, diminuindo a reação inflamatória, a qual é um dano 

secundário que ocorre após a lesão. A quantificação das citocinas IL1-α, MCP-

11, TNFα, IFN-γ, IL-4 por citometria de fluxo foi realizada no soro dos animais 
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logo após a lesão, após o segundo transplante e 30 dias após a lesão medular. 

Não houve diferenças significativas quando comparadas a quantidade de 

citocinas entre os animais dos grupos A, B e C, no momento da lesão, após o 

2º transplante e 30 dias após a lesão medular. Também não houve diferenças 

quando feita a comparação do mesmo grupo em momentos diferentes. 

Provavelmente não foi possível detectar diferenças nos níveis de citocinas 

porque a quantificação destas foi realizada tardiamente. Além disso, o material 

utilizado para esta avaliação foi o soro dos animais e não o tecido da lesão 

medular. Segundo Lenzlinger et al. (2001) e Stoll; Jander; Schroeter (2002), o 

balanço homeostático das citocinas pró e anti-inflamatórias modula o 

recrutamento de células inflamatórias após o dano no sistema nervoso central. 

A maioria das citocinas pró-inflamatórias são expressas dentro de poucos dias 

após a lesão medular.  

Alguns trabalhos demonstraram níveis aumentados das citocinas 

quando avaliadas precocemente logo após a lesão medular e quando realizada 

diretamente no tecido danificado. Stammers; Liu; Kwon (2012) estudaram ratos 

com lesão medular induzida por impacto e avaliaram a expressão de citocinas 

inflamatórias presentes na medula espinhal. Foi observado que os níveis de 

citocinas aumentaram 2-4 horas após a lesão e diminuíram aos níveis basais 

após 24 horas (semelhante aos animais controle que sofreram apenas 

laminectomia). 

Outro estudo em ratos com lesão medular, avaliou a resposta imune 

celular no segmento da medula espinhal. Os autores observaram que a medula 

espinhal de animais sem a lesão apresenta poucas células imunes no tecido, 

porém nos animais com lesão, há uma resposta multifásica da inflamação 

celular. Na fase inicial da inflamação celular estão presentes neutrófilos (com 

pico máximo um dia após a lesão), macrófagos/micróglia (pico aos sete dias) e 

células T (pico aos nove dias). A última fase da inflamação celular foi detectada 

a partir do 14º até 180º dias após a lesão, com pico de macrófagos/micróglia no 

60º dia pós-lesão. Nesta última fase, a inflamação celular foi mais baixa que na 

fase inicial. Além disso, a última fase da inflamação celular não está 

relacionada com a melhora ou a piora da função locomotora, mas sim com a 

prevenção da perda da função (BECK et al., 2010).  
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Um estudo com camundongos realizado por Pineau; Lacroix, (2007), 

demonstrou a distribuição temporal de seis citocinas pró-inflamatórias. As 

interleucinas IL-1β e TNF foram rapidamente e transitoriamente expressas em 

camundongos cinco e 10 minutos após a lesão medular, respectivamente. 

Após 30-45 minutos estas interleucinas foram visualizadas no segmento 

completo da medula.  A micróglia e os astrócitos foram as duas maiores fontes 

de IL-1β e TNF, sugerindo o papel destas citocinas na gliose. De 3 a 24 horas 

pós-lesão, as citocinas IL-1β e TNF, IL-6 e fator inibidor de leucemia (LIF) 

estavam aumentados ao redor da área da lesão na medula espinhal. Todas as 

populações de células residentes do sistema nervoso central, incluindo os 

neurônios, foram responsáveis pela síntese destas citocinas. Após 12 horas da 

lesão, os leucócitos infiltrantes foram os responsáveis pela produção de 

citocinas.  Dois dias após lesão, sinais de mRNA, de todas as citocinas 

avaliadas, haviam desaparecido. Foi observada nova expressão de IL-1β e 

TNF no 14º dia. Estes resultados indicam que todas as classes de células 

neurais contribuíram para a organização da inflamação, enquanto células 

imunes recrutadas contribuíram principalmente para sua manutenção em 

períodos posteriores.  

Um ensaio clínico em humanos com lesão medular, também relatou 

elevação na concentração das citocinas inflamatórias, IL-6, IL-8, MCP-1, Tau, 

GFAP e S100β, 24 horas após a lesão, quando avaliadas no fluido 

cerobroespinhal e no soro. A concentração das citocinas avaliadas foi capaz de 

auxiliar na classificação da gravidade do dano, entre pacientes com paralisia 

completa e parcial, além disso, os autores sugerem que as citocinas poderiam 

ser utilizadas futuramente para predizer o desenvolvimento clínico dos 

pacientes (KWON et al, 2010). 

Com base nos trabalhos citados, podemos concluir que a análise das 

citocinas na medula espinhal fornece uma medida mais direta do processo 

patofisiológico durante os estágios do dano agudo comparativamente a análise 

das citocinas no soro. Além disso, estes estudos relatam a influência das 

citocinas no início da lesão medular. Em períodos mais tardios, a detecção das 

citocinas torna-se mais difícil devido aos baixos níveis. Desta forma, a 
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quantificação das citocinas em curtos períodos de tempo após a lesão medular, 

poderia ter sido mais informativa para este modelo de estudo. 

Os processos que regulam a diferenciação das células-tronco são 

complexos, entretanto, está clara a dependência do microambiente em seu 

desenvolvimento. Estudos demonstram que as CTMs respondem a sinais do 

microambiente tecidual do hospedeiro e diferenciam-se em células maduras 

(RANGAPPA et al., 2003; LI et al., 2007). No presente estudo, após o 

transplante das CTDAs no espaço epidural de animais submetidos à lesão 

medular, observou-se a expressão de marcadores neuronais como o NF-200 e 

a βtubulina III, demonstrando a influência do microambiente no 

comissionamento destas células. O marcador NF200 estava presente nos 

animais do grupo A, demostrando a presença de neurônios funcionais no local 

da lesão mesmo em animais que foram transplantados com meio de cultura 

(grupo controle). Este mesmo marcador também foi observado nos grupos B e 

C. Outros trabalhos que utilizaram células-tronco em modelos de lesão 

medular, também demonstram a expressão de marcadores neuronais nas 

células-tronco transplantadas, corroborando os resultados obtidos neste 

estudo.  

Gu et al. (2010), demonstraram que um maior número de células 

passaram a expressar o marcador neurofilamento em animais que receberam 

CTMs derivadas de medula óssea em relação aos animais que recebem 

apenas meio de cultura. Os animais foram submetidos à lesão medular e a 

quantificação dos neurofilamentos quatro semanas após o transplante. 

Keirstead et al (2005), observaram neurofilamentos em ratos com lesão 

medular que receberam células-tronco embrionárias sete dias e 10 meses 

após a lesão. Esses animais foram acompanhados oito semanas após a 

infusão das células e após este período a quantidade de neurofilamentos no 

local da lesão foi maior nos animais que receberam células em relação ao 

grupo controle. Em outro estudo utilizando as células-tronco neurais para 

tratamento de primatas com lesão medular, observou-se após oito semanas do 

transplante, a expressão do marcador NF-200 no local da lesão, mas não 

houve a expressão no grupo controle, o qual recebeu a infusão de meio de 

cultura (IWANAMI et al ,2005).  
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Após a marcação das medulas com o anticorpo anti-βtubulina III 

observou-se a presença desta proteína nas CTDAs transplantadas nos animais 

dos grupos B e C, 30, 60 e 90 dias pós-lesão medular. No grupo A, animais 

que foram transplantados com meio de cultura, não foi observado a expressão 

deste marcador pelas CTDAs. No estudo de HUANG et al. (2007) observou-se 

que as CTDAs de porcos, quando induzidas à diferenciação neuronal, 

expressam marcadores neuronais como a βtubulina III, demostrando que estas 

células possuem potencial para diferenciação na linhagem neuronal, 

confirmando os resultados obtidos no nosso estudo. 

Segundo Bühnemann et al. (2006), ratos submetidos ao transplante de 

células-tronco embrionárias sete dias após a indução ao acidente vascular 

cerebral apresentam marcadores neuronais como a βtubulina III e o NF200, 

somente após a quarta e a décima segunda semanas após transplante. Na 

primeira semana após o transplante não foi detectada a presença deste 

marcador, sugerindo que as células necessitem de um tempo mais prolongado 

para a expressão da βtubulina III e o NF200. Porém no presente estudo, foi 

possível observar este marcador a partir da terceira semana após o transplante 

das células. Outro estudo realizado por Karaoz et al. (2012) demonstraram a 

presença das CTMs da medula óssea transduzidas com o gene GFP (Green 

Fluorescent Protein - proteína verde fluorescente) após quatro semanas do 

transplante, na periferia da lesão próxima ao tecido saudável, em ratos Wistar 

submetidos à lesão medular. Estas células expressaram marcadores neuronais 

como o GFAP (Glial fibrillary acidic protein -proteína glial fibrilar ácida) e a 

βtubulina III, corroborando também os resultados obtidos no presente estudo. 

Células-tronco neurais foram injetadas em primatas nove dias após a 

lesão medular e oito semanas após o transplante, as células foram localizadas 

no sítio da lesão medular e estas apresentaram marcadores neuronais como a 

βtubulina III (IWANAMI et al., 2005). 

Entretanto, outros estudos relatam que as CTMs derivadas da medula 

óssea injetadas na lesão medular em ratos Wistar foram localizadas com 

PKH26 quatro semanas após o transplante, mas essas não expressaram o 

marcador βtubulina III (PAL et al., 2010). Gu et al. (2010), também 

demonstraram ausência da expressão da βtubulina III em um estudo com ratos 
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submetidos à lesão medular que receberam CTMs derivadas da medula óssea 

transduzidas com o gene GFP, sete dias após a lesão. A avaliação da 

expressão do marcador foi feita quatro semanas após o transplante. Segundo 

esses autores, a melhora existente na função motora dos animais submetidos à 

lesão medular, existiu devido ao efeito parácrino que as células-tronco são 

capazes de exercer no local da lesão e a liberação de moléculas bioativas que 

fazem a mediação da proliferação e o homing das células-tronco endógenas 

para o local da lesão (MEIRELLES; CAPLAN; NARDI, 2008; PAL et al., 2010; 

GU et al., 2010; NAKAJIMA et al. 2012).  

Futuramente, utilizando este mesmo modelo de estudo, será importante 

fazer a quantificação das citocinas na medula espinhal, no fluido 

cerobroespinhal e no soro em diferentes momentos após a lesão e após o 

transplante das CTDAs e comparar os níveis obtidos em cada amostra. A 

compreensão da resposta imune na lesão medular e a quantificação das 

citocinas poderão auxiliar no futuro as estratégias terapêuticas que poderiam 

ser administradas precocemente como a terapia celular e a utilização de 

drogas neuroprotetoras, que poderiam ter efeito na resposta neuroinflamatória. 

Marcações com outros anticorpos como o fator neurotrófico derivado do 

cérebro (BDNF) que regula a sobrevivência neuronal e a formação das 

sinapses do sistema nervoso periférico e central, o fator de crescimento 

neuronal (NGF) que tem a característica de promover a sobrevivência de 

neurônios sensoriais e proteção contra neurodegeneração e o GFAP, presente 

nos astrócitos, que atua nos processos importantes do sistema nervoso central, 

incluindo a comunicação célula-célula, poderão ser utilizadas em testes futuros 

para avaliar a diferenciação fenotípica na linhagem neuronal. Kang, Ha, Kim, 

(2012) têm sugerido que a diferenciação em astrócitos é benéfica devido as 

funções de neuroproteção. Além disso, a diferenciação das CTMs em 

astrócitos na lesão medular tem sido associada com os resultados funcionais 

favoráveis. 
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7. Conclusão 

    

- A utilização dos corantes PKH26 e PKH67 para a marcação das 

CTDAs é um método simples e rápido para marcação celular, o qual permite 

uma marcação estável das células antes do transplante e é efetiva para o 

monitoramento das CTDAs no local da lesão medular, 30, 60 e 90 dias pós-

lesão. 

- Não foram observadas diferenças significativas quando realizada a 

comparação entre os grupos A, B e C, no momento da lesão, após o 2º 

transplante e 30 dias após a lesão medular. Também não houve diferenças 

quando feita a comparação do mesmo grupo em momentos diferentes. Desta 

forma não foi possível avaliar o papel imunomodulador das CTDAs 

transplantadas. 

- Após o transplante das CTDAs no espaço epidural dos animais com 

lesão medular, foi possível observar a expressão de marcadores neuronais, 

NF-200 e βtubulina III no local da lesão, o que demonstra o potencial de 

diferenciação destas células na linhagem neuronal. 

- A corticoterapia utilizada nos animais logo após a lesão medular neste 

estudo, não influenciou nos resultados obtidos do monitoramento, 

imunomodulação e diferenciação celular. 
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9. Anexos 
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ANEXO B – Parecer Plataforma Brasil 
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