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Resumo 

 

Turco MP. Terapia celular com células mononucleares derivadas de músculo 
estriado esquelético na deficiência esfincteriana em modelo animal de 
incontinência urinária [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade 
de São Paulo; 2016. 
 
 
INTRODUÇÃO: Este estudo teve por objetivo investigar o efeito da injeção 

periuretral de células mononucleares derivadas de músculo estriado 

esquelético (CMDME) e a incorporação dessas células no esfíncter urinário de 

ratas, em modelo animal de incontinência urinária. MÉTODOS: As CMDMEs, 

foram isoladas de músculos dos membros pélvicos de ratos endogâmicos 

Whistar-Kyoto (WKY), machos. Os músculos foram submetidos à dissociação 

enzimática, seguida de isolamento das células mononucleares, sem 

necessidade de cultura e/ou expansão. A deficiência esfincteriana foi criada por 

uretrolise cirúrgica em 20 ratos endogâmicos WKY, fêmeas. Uma semana 

após, foi realizada a injeção periuretral de 1 x 106 de células, em 10 ratas 

(grupo CMDME), e 10 ratas receberam injeção de SF a 0,9% (grupo SF). Dez 

animais foram submetidos à cirurgia Sham e serviram como controle (grupo 

SHAM). Quatro semanas após a injeção, os ratos foram sacrificados, e as 

uretras, removidas. A incorporação das CMDMEs masculinas, na uretra 

feminina, foi confirmada pela detecção do cromossomo Y, através da 

hibridização in situ fluorescente. A porção média da uretra de cada animal foi 

processada para coloração pela hematoxilina-eosina e tricrômio de Masson e 

também imuno-histoquímica para actina e miosina. Usando software digital 

(Image Pro Plus 6.0), calcularam-se a proporção músculo/tecido conectivo e a 

proporção de actina e miosina em cada amostra de uretra, sendo as 

proporções comparadas entre os grupos. As mudanças morfométricas da 

uretra de cada animal, de cada grupo, foram avaliadas medindo-se o maior e o 

menor diâmetro da uretra e a espessura média da parede, utilizando software 

digital (Image J); áreas fracionais da luz, mucosa e camada muscular da uretra 

foram estimadas usando o método de contagem de pontos. RESULTADOS: No 
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grupo CMDME, houve espessamento das camadas da musculatura lisa e 

estriada, e menor depósito de tecido conectivo, em relação aos animais do 

grupo SF. Uma diminuição da proporção músculo/tecido conectivo foi 

observada no grupo SF, em comparação ao grupo CMDME, e também em 

relação ao grupo SHAM (0,51 ± 0,28; 1,62 ± 0,53 e 2,27 ± 1,15, 

respectivamente, p< 0.001). A proporção de actina estava diminuída no grupo 

SF, em comparação com o grupo CMDME, e com o grupo SHAM (0,18 ± 0,04; 

0,27 ± 0,02 e 0,27 ± 0,03, respectivamente, p< 0,001) sendo também 

observada esta diminuição na proporção de miosina (0,07 ± 0,01; 14 ± 0,02 e 

0,15± 0,03, respectivamente, p < 0,001). Não houve diferença entre os grupos 

SF, CMDME e SHAM em relação ao diâmetro da uretra, espessura da parede 

uretral e áreas fracionais da luz, mucosa e parede muscular uretral. 

CONCLUSÕES: As CMDMEs foram incorporadas na uretra do grupo CMDME. 

Nestes animais, houve diminuição de tecido conectivo e aumento da 

quantidade de músculo liso e esquelético. As CMDMEs foram facilmente 

obtidas, sem necessidade de expansão celular, com pequeno tempo de 

preparo. 

 
Descritores: incontinência urinária; terapia baseada em transplante de células 

e tecidos; uretra; regeneração; células musculares; células-tronco.   
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Summary  

 

Turco MP. Cell therapy with skeletal muscle-derived mononuclear cell in the 
sphincter deficiency in an animal model of urinary incontinence [thesis]. São 
Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2016. 
 

INTRODUCTION: This study investigated the effect of periurethral injection of 

skeletal muscle-derived mononuclear cells (SMDMCs) into the urethral 

sphincter in an animal model of stress urinary incontinence (SUI). METHODS: 

SMDMCs were isolated from the hind limb muscles of male Wistar-Kyoto (WKY) 

isogenic inbred rats. The muscles were enzymatically dissociated, and 

SMDMCs were directly isolated without the need for culture or expansion. 

Urinary sphincter deficiency was created by surgical urethrolysis in 20 female 

WKY rats. One week later, 10 rats received an injection of 1 x 106 cells 

(SMDMC group) and 10 rats received saline injections (Saline group). In 

addition, 10 rats were subjected to sham surgery (Sham group). Four weeks 

later, the rats were euthanized and their urethras harvested. The incorporation 

of male SMDMC in the female urethras was confirmed by the detection of Y-

chromosomes by fluorescence in situ hybridization (FISH). In addition, 

hematoxylin and eosin (H&E) and Masson’s trichrome staining, as well as 

immunohistochemistry analyses to actin and myosin were performed. Using 

digital software (Image Pro Plus 6.0), the muscle to connective tissue, actin and 

myosin ratios were calculated. A urethral morphological evaluation was 

conduced by measuring the diameters and mean wall thickness, using Image J 

software. Fractional areas of the lumen, mucosa and muscular layer were 

estimated using the point counting method. RESULTS: The SMDMCs were 

successfully incorporated into the urethra. Less collagen was observed among 

the muscle fibers and less atrophy was found in the smooth and skeletal muscle 

layers of the SMDMC group. A significant decrease in the muscle to connective 

tissue ratio was observed in the Saline group, compared with the SMDMC and 

Sham groups (0,51 ± 0,28 vs 1,62 ± 0,53 vs 2,27 ± 1,15, respectively; p< 

0.001). The proportion of the actin was decreased in the Saline group, in 
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comparison with the SMDMC and Sham groups (0,18 ± 0,04 vs 0,27 ± 0,02 vs 

0,27 ± 0,03, respectively; p< 0,001); a decrease was also observed in the 

proportion of myosin (0,07 ± 0,01 vs 0,14 ± 0,02 vs 0,15± 0,03, respectively; p < 

0,001).  No significant differences were observed among the groups Sham, 

Saline and SMDMC in terms of urethral diameter, urethral wall thickness and 

fractional areas of the lumen, mucosa and muscular layer. CONCLUSIONS: 

The SMDMCs that were incorporated into the injured urethral sphincter resulted 

in decreased connective tissue and increased muscle content in the SMDMC 

group. SMDMCs were easily obtained, without need for cell expansion, and 

they only required a brief preparation time. 

 

Descriptors: urinary incontinence; cell and tissue-based therapy; urethra; 

regeneration; muscle cells; stem cells.   
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A incontinência urinária é uma condição que causa grande impacto 

social e redução da qualidade de vida. As mulheres são as mais afetadas. Um 

estudo prospectivo da prevalência mundial de sintomas miccionais estimou 

que, em 2018, 423 milhões de indivíduos serão afetados pela incontinência 

urinária 1.  

A causa mais comum de incontinência em mulheres é a incontinência 

urinária aos esforços (IUE), que foi definida pela Sociedade Internacional de 

Continência (International Continence Society - ICS) como "queixa de perda 

involuntária de urina no esforço ou na atividade física (por exemplo, atividades 

desportivas), ou espirro ou tosse" 2. 

Várias estruturas anatômicas contribuem para a continência urinária, 

sendo que o esfíncter urinário e o sistema de suporte são as mais importantes 

3. A uretra feminina é constituída de mucosa, plexos vasculares submucosos, 

músculo liso, músculo estriado e tecido conectivo. A luz uretral é envolvida por 

camadas de músculo. Em na sua porção cranial, a camada muscular é formada 

por músculo liso contíguo à musculatura do trígono e em sua porção média, 

existem duas camadas de músculo liso e uma camada de músculo estriado, 

que compõem o esfíncter urinário 4,5.  

O sistema de suporte é composto pela parede vaginal anterior e pelos 

músculos e fáscias circunjacentes. A parede vaginal é conectada lateralmente 

à face medial do músculo elevador do ânus, e a contração deste músculo 

modifica a posição da uretra. Há, ainda, uma interligação da parede vaginal 

com o arco tendíneo da fáscia pélvica. Esses elementos estão dispostos num 
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aparato tridimensional único e complexo que é controlado por mecanismos 

neurais 4.   

Para conservar a continência urinária, a ação conjunta do esfíncter 

urinário e do suporte anatômico deve proporcionar pressão de fechamento 

uretral suficiente para resistir à pressão intravesical 5-8. Deficiências em alguns 

destes componentes podem levar a graus variáveis de IUE 9. Estudos 

eletrofisiológicos e histológicos em mulheres com IUE têm evidenciado dano 

miopático e neuropático no esfíncter uretral  e no músculo elevador do ânus, 

junto com deposição de colágeno e atrofia muscular 10-12. 

O tratamento conservador da IUE inclui mudanças comportamentais e 

do estilo de vida, farmacoterapia e fisioterapia para o assoalho pélvico. O 

tratamento medicamentoso da IUE tem como objetivo aumentar a pressão 

intrauretral aumentando diretamente a tonicidade da musculatura ou 

aumentando a atividade neuronal. Dentre as medicações investigadas com 

estes  objetivos, a duloxetina apresentou resultados iniciais animadores, mas a 

pouca eficácia e seus potenciais efeitos colaterais têm limitado sua utilização 

clínica 13-17.  

O tratamento da IUE feminina com fisioterapia baseia-se no aumento da 

força e do tônus dos músculos do assoalho pélvico, que participam do 

mecanismo da continência 18. Com este objetivo, são frequentemente utilizados 

os exercícios descritos por Kegel 19, biofeedback, cones vaginais ou 

eletroestimulação 18. Não existe evidência de que uma destas modalidades de 

fisioterapia seja superior no tratamento da IUE 6 e não há evidência de que os 
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exercícios para reabilitação do assoalho pélvico sejam melhores que a 

ausência deste tratamento na cura da IUE 15.   

Mulheres com IUE, nas quais os tratamentos conservadores falharam, 

podem ser tratadas com cirurgia. Diferentes técnicas cirúrgicas são utilizadas 

para a correção da IUE, dentre as quais: agentes injetáveis, a colpossuspensão 

e a cirurgia de sling (do inglês: “alça”, “tipoia”) 16, 17. Devido à sua eficácia, 

segurança e rápido aprendizado, os slings sintéticos suburetrais (ou slings de 

uretra média) são a técnica preferencialmente utilizada no tratamento da IUE 

em mulheres 16,17,20. 

O uso periuretral de agentes injetáveis tem como objetivo melhorar a 

coaptação das paredes uretrais, aumentando a capacidade da uretra para 

resistir aos aumentos de pressão vesicais 21,22. As substâncias mais utilizadas 

para este fim são: teflon, gordura autóloga, colágeno, polímeros de silicone, 

entre outros. Não há evidência de que uma destas substâncias tenha melhor 

resultado que as outras no tratamento da IUE 15. A eficácia deste tratamento é 

modesta no curto prazo e diminui no longo prazo 15, 23.  

A colpossuspensão envolve a fixação do fórnice vaginal ao ligamento de 

Cooper 24. Estudos de longo prazo, em pacientes submetidas à 

colpossuspensão, evidenciam índices de cura, em 5 anos, de 82% 25 e de 69% 

em 10 anos 26. Esta técnica pode ser realizada por via laparoscópica, porém 

seus resultados, com pequenas séries de casos, ainda são conflitantes 9,27. 

A técnica de sling baseia-se na colocação de uma fina faixa de material 

sintético (tela) ou de fáscias autólogas sob a uretra média. A faixa de sling é 
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fixada na parede abdominal anterior (slings retropúbicos) ou na raiz da coxa 

(slings transobturatórios). Os slings acompanham-se de elevadas taxas de 

sucesso de curto e longo prazos 15,28 e o risco de insucesso após a 

implantação dos slings sintéticos é próximo de 15% 20. As complicações destes 

procedimentos incluem perfuração vesical, hemorragia, lesão intestinal, 

extrusão vaginal, urgência miccional, urge-incontinência, infecções do trato 

urinário e disfunção miccional 20,29. O sling por via retropúbica tem maior índice 

de complicações importantes, como as perfurações intestinais, hemorragias e 

até morte 29.  

Embora os tratamentos cirúrgicos para a correção da IUE em mulheres 

obtenham bons resultados, eles estão associados a significante morbidade e 

falhas terapêuticas. Nenhum dos tratamentos cirúrgicos citados anteriormente 

tem foco na interrupção da progressão da IUE ou na recuperação das 

estruturas funcionalmente deficientes. Neste contexto, a terapia celular, 

visando à formação de novos tecidos, poderia ser usada como método primário 

ou suplementar aos outros métodos, no tratamento da IUE 30-33.  

Dentre os tecidos envolvidos no mecanismo da continência urinária, o 

esfíncter urinário uretral tem demonstrado ser o de maior importância 4, sendo 

deficiente em pacientes com IUE 34. Estudos utilizando a terapia celular com o 

objetivo de reparar  o componente muscular do esfíncter uretral vêm sendo 

realizados. Este reparo pode ocorrer pela diferenciação das células injetadas 

em células musculares lisas ou estriadas. Outra possibilidade é a ocorrência de 

mecanismos parácrinos: as células injetadas produziriam fatores que iniciam e 
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promovem reparação tecidual, ativam células-tronco residentes, reforçam a 

vascularização ou promovem infiltração de células regenerativas 35-38. 

As primeiras experiências com terapia celular para IUE foram feitas por 

Chancellor et al. 39 usando animais, em 2000. Estes pesquisadores estudaram 

o papel da injeção intrauretral de mioblastos para favorecer a coaptação da 

parede uretral e melhorar a função do esfíncter uretral. Em 2002 Yiou et al. 40 

utilizaram células precursoras de músculo esquelético para tratar ratos com 

lesão esfincteriana e observaram aumento de fibras musculares. 

Posteriormente, outros estudos experimentais foram realizados, utilizando 

células-tronco, nos quais as células foram obtidas após isolamento e cultivo, 

com modificação ou separação celular. As células foram obtidas de variados 

tecidos, incluindo músculo esquelético 41-48, tecido adiposo 49-53, medula óssea 

54-57, células do cordão umbilical 58 e líquido amniótico 59, 60.  

Avaliação histológica da uretra foi realizada nos estudos experimentais 

com o objetivo de avaliar melhora tecidual, incorporação das células injetadas e 

identificar possível diferenciação celular. De maneira geral, a terapia celular 

promoveu aumento localizado 43,52,56 ou difuso 42,43,45,48,53,57-63 das camadas 

musculares. Também foi verificado que as camadas musculares, em alguns 

destes animais, apresentavam desarranjo estrutural, fibras musculares 

desorganizadas 43,45,48,61,62, menor depósito de colágeno 54,58 e  maior 

proporção músculo/tecido conectivo 48,49,54. A distribuição e a sobrevida das 

células injetadas foram avaliadas por ampla variedade de métodos, sendo 

verificado que algumas destas células foram incorporadas ao tecido hospedeiro 

46-48,52,54,57,63,64 e/ou diferenciaram-se em células musculares 52,54,56,57,59,60. 
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A avaliação funcional nos estudos pré-clínicos foi executada 

principalmente pela mensuração da pressão de perda e da pressão de 

fechamento uretral, sendo relatada a melhora destes parâmetros, com 

recuperação da função esfincteriana 42,43,45-59,61,63-73. Também foi investigada 

através de estimulação elétrica por Cannon et al. 62 que observaram melhora 

da contração muscular da tira de esfíncter uretral no grupo que recebeu 

células-tronco derivadas de músculo (CTDM) em relação ao grupo que não as 

recebeu. Kwon et al. 45 observaram melhora da contratilidade muscular da tira 

de esfíncter uretral, no grupo que recebeu CTDM em comparação com o grupo 

que recebeu fibroblastos.  

 São escassos na literatura estudos clínicos que utilizaram injeção de 

células-tronco em pacientes com incontinência urinária. Nestes estudos, as 

células-tronco foram obtidas de  tecido adiposo 74, tecido muscular 75 ou de 

células do cordão umbilical 76. Mitterberger et al. realizaram estudos utilizando 

células-tronco autólogas, obtidas por meio de biópsia muscular. Num dos 

estudos, 123 mulheres foram submetidas a injeção de CTDM e fibroblastos, no 

esfíncter urinário: 79% tornaram-se continentes e 13% melhoraram as perdas 

urinárias 77. Noutro estudo, 63 homens incontinentes receberam CTDM e 

fibroblastos: 41 deles ficaram continentes e 17 tiveram melhora da continência 

78. Estes pesquisadores realizaram ainda um estudo com 20 mulheres, das 

quais 16 estavam continentes, após dois anos de seguimento 79. É importante 

ressaltar, entretanto, que dois trabalhos deste mesmo grupo foram “retratados” 

por questões éticas ou por falta de consistência científica 80-82. 
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 Injetando um total de 4 x 108 de células derivadas de cordão umbilical na 

uretra de 39 mulheres com IUE, Lee et al. verificaram, através do Teste de 

Satisfação de Paciente (Patient Satisfaction Test) que 26 (72,2%) 

permaneceram satisfeitas após um ano da injeção 76. Carr et al. observaram 

melhora subjetiva e objetiva (com diminuição do volume de perda urinária 

diária) em cinco das oito mulheres incontinentes que foram tratadas com 

injeções transuretrais de CTDM 83. 

Ao testar a segurança e a eficácia do uso de CTDMs autólogas, em 38 

mulheres com incontinência urinária, Carr et al., em um estudo prospectivo, 

comparando variadas doses de injeção de CTDM (entre 1 x 106 e 1,28 x 108), 

não observaram efeitos adversos importantes em nenhuma das doses. 

Verificaram que 88,9% das pacientes que  receberam doses  acima de 3,2 x 

107 de CTDM  (8/9 pacientes) tiveram redução maior que 50% no volume de 

perda urinária diária, e 77,8% (7/9 pacientes) tiveram redução maior que 50% 

dos episódios de perdas com os esforços 75.  

Estudos clínicos com maior número de pacientes, maior tempo de 

seguimento, com grupos-controle e duplo-cegos são necessários para que as 

células-tronco sejam utilizadas de maneira segura, como modalidade 

terapêutica, na correção da incontinência urinária feminina 84, 85. 

De maneira geral, os estudos envolvendo terapia celular e IUE 

demonstraram que as células-tronco injetadas podem ser incorporadas, reparar 

o tecido lesado e melhorar a continência urinária. O estado atual da terapia 

celular no tratamento da IUE é considerado experimental. Clinicamente, tem 

sido realizado por poucos grupos, sempre com rígido controle de agências 
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reguladoras e comissões de ética. Os resultados, embora animadores, ainda 

são preliminares. 

Permanecem várias dúvidas em relação à terapia celular para  

tratamento da IUE, já que os trabalhos realizados utilizaram metodologias 

diversas. Um dos aspectos importantes é o tipo de célula mais adequado para 

a terapia celular. Ao eleger a fonte para a terapia celular, devem-se considerar 

vários fatores, como facilidade de obtenção, tempo para preparo, custo do 

preparo, dentre outros. Também se deve atentar para: o tipo de modificação 

celular envolvido na produção; o risco de contaminação, especialmente das 

células cultivadas por longo tempo; e o número de células produzidas.   

Neste cenário, ao escolher-se a fonte de células desta pesquisa, optou-

se por uma que pudesse ser obtida do próprio indivíduo para injeção no 

esfíncter sem necessidade de cultura e sem os custos e os riscos inerentes. 

Também procurou-se um método de produção utilizando técnica simples, com 

tempo de preparo curto e que proporcionasse quantidade de células suficiente 

para o tratamento proposto. Seria ainda conveniente que este método e as 

células tivessem potencial para eventual aplicação terapêutica em seres 

humanos.  

Optou-se pelo uso do músculo estriado esquelético como provedor das 

células. Ele compreende aproximadamente 40% a 50% da massa corpórea 

total e, assim, uma grande quantidade de células pode ser obtida facilmente e 

com segurança 86. Além disto, pequeno número de células provenientes deste 

tecido seria necessário para a regeneração do esfíncter uretral, que tem 

pequenas dimensões.  
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O tecido muscular esquelético adulto  é uma rede altamente organizada 

de diferentes tipos celulares, estruturas neurovasculares e tecido conectivo, 

que possui notável capacidade regenerativa natural 87,88. Nele, existe uma 

população de células composta por células-satélite, pericitos, células 

perivasculares, células progenitoras musculares e células endoteliais, que 

naturalmente participam da renovação, reparação e regeneração do tecido 

muscular e que poderiam ser utilizadas para a reparação de outros tecidos: 

neste caso, o esfíncter urinário 89. 

A conjectura é que, empregando as células existentes na musculatura 

estriada esquelética, que possuem capacidade regenerativa, poder-se-ia 

produzir uma população celular que se incorporasse e restaurasse o esfíncter 

uretral.  

Avaliou-se, neste estudo, a recuperação histológica e morfológica do 

esfíncter uretral, após a injeção de células mononucleares derivadas de 

músculo estriado esquelético (CMDME) em modelo animal de incontinência 

urinária. 

  

 



 
	  

	  
	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 OBJETIVOS 
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1- Verificar a incorporação das células mononucleares derivadas de 

músculo esquelético (CMDME) de ratos no esfíncter urinário de 

ratas, em modelo animal de incontinência urinária. 

2- Avaliar o efeito da terapia celular com CMDME na regeneração do 

esfíncter urinário, em modelo animal de incontinência urinária, 

previamente estabelecido. 

 

 

 

 

 



 
	  

	  
	  

 

 

 

 

 

 

 

 

3 MÉTODOS 
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3.1 Tipo de estudo e período  

Foi realizado estudo experimental no Laboratório de Investigação 

Médica da Urologia (LIM/55) da Faculdade de Medicina da Universidade de 

São Paulo (FMUSP), no período compreendido entre agosto de 2012 E 

fevereiro de 2016. Protocolo de pesquisa número 376/11, aprovado pela 

Comissão de Ética no Uso de Animais da Comissão de Ética em Pesquisa da 

FMUSP, em 09 de novembro de 2011 (Apêndice I), e Protocolo de Pesquisa 

número 2201/2011, aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais da 

Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo 

(FMVZ/USP), em 30 de junho de 2011 (Apêndice II). 

 

3.2 Animais utilizados 

Foram utilizados 32 ratos (Rattus norvegicus), de linhagem endogâmica, 

da raça Wistar- Kyoto, com idade de 12 semanas, sendo 30 fêmeas e dois 

machos, fornecidos pelo Biotério Central do Instituto de Ciências Biomédicas 

da Universidade de São Paulo, pesando entre 250 e 300 g. Os animais foram 

mantidos no Centro de Bioterismo da FMUSP, em condições de barreiras para 

animais convencionais, segundo as referências da Federação das Associações 

Europeias de Ciência com Animal de Laboratório (Federation of European 

Laboratory Animal Science Associations - FELASA), separados por sexo e 

colocados em gaiolas coletivas de polietileno, mantidos nas condições 

ambientais e de temperatura constante, iluminação de 13 horas de escuro e 11 
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horas de claridade. Todos os grupos tiveram acesso à água ad libitum e foram 

alimentados com ração habitual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Representação esquemática do experimento. 
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3.3 Grupos experimentais 

Os animais foram divididos aleatoriamente, em três grupos: 

No grupo CMDME (n=10), foi realizada uretrolise para produzir 

deficiência esfincteriana e submetidos à injeção de células mononucleares 

derivadas de músculo esquelético (CMDME). 

No grupo SF (n=10), foi realizada uretrolise para produzir deficiência 

esfincteriana e submetidos à injeção de soro fisiológico a 0,9% (SF).   

No grupo SHAM (n=10), foi realizada cirurgia simulada, na qual a uretra 

foi exposta, mas o esfíncter não foi lesado, e injeção simulada, sem 

administração de qualquer substância.  

 

3.4 Cirurgias  

 

3.4.1 Cirurgia de uretrolise 

 

 Os animais dos grupos SF e CMDME foram contidos manualmente e, 

posteriormente, anestesiados com maleato de midazolam (2 mg/Kg) e 

cloridrato de quetamina (50 mg/kg) por via intraperitoneal, em todos os 

procedimentos cirúrgicos.  

As ratas foram colocadas em posição supina, com os membros pélvicos 

abduzidos, e um cateter 24G foi inserido através da uretra para facilitar sua 
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identificação e manipulação. Com auxílio de lupa binocular, com aumento de 

2,5 x, a bexiga e a uretra foram expostas mediante incisão abdominal mediana.  

Após dissecção e identificação, a uretra foi circunferecialmente 

individualizada dos tecidos adjacentes; desde sua porção proximal até sua 

porção mais distal, preservando-se somente o orifício uretral externo, o 

segmento medial foi separado da parede vaginal anterior e do osso púbico com 

dissecção cuidadosa (Figura 2).. Após este procedimento, a parede abdominal 

foi fechada em dois planos com fio de poliglactina 4.0. 

Para a analgesia pós-operatória, os animais receberam morfina 

(2mg/kg/IM) como terapia analgésica, durante cinco dias de pós-operatório, e 

antibioticoterapia com 10 mg/kg de enrofloxacina por via intramuscular. 

 

 

Figura 2 - Fotografia da cirurgia de uretrolise. A uretra encontra-se separada 

da parede vaginal anterior e do osso púbico. 

Osso$Púbico$
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3.4.2 Cirurgia simulada 

Nos animais do grupo SHAM, a bexiga e a uretra foram expostas 

mediante incisão abdominal mediana, sem realização de dissecção destas 

estruturas. A parede abdominal foi fechada em dois planos com fio de 

poliglactina 4.0.  

 

3.5 Obtenção das células mononucleares derivadas de músculo estriado 

Foram realizados dois procedimentos em datas distintas para a 

obtenção das CMDMEs, no Centro de Pesquisa e Inovação em Células-

Tronco, Terapia Celular e Terapia Gênica da FMVZ/USP. Em cada um deles, 

foi utilizado um rato endogâmico Wistar-Kyoto (WKY), macho, pesando entre 

250 e 300 g, para coletar células para cinco dos 10 ratos do grupo CMDME.  

O animal foi sacrificado, sendo que foi primeiramente anestesiado com 

maleato de midazolam (2 mg/kg) e cloridrato de quetamina (50 mg/kg) por via 

intraperitoneal. Após 15 minutos, foi administrada overdose de tiopental sódico 

(100 mg/kg) por via intraperitoneal. Após a eutanásia, para antissepsia, o 

animal foi mergulhado em álcool a 96 graus, por 10 segundos.  

Em seguida, foram incisados a pele e o tecido celular subcutâneo da 

coxa, e procedeu-se à dissecção e à retirada de todos os músculos da coxa, 

que foram imediatamente colocados em meio DMEM estéril (Dulbecco’s 

minimum essencial medium) (Sigma-Aldrich).  
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Os músculos foram fragmentados até que seus pedaços atingissem 1-2 

mm3, sendo imerso um grama de músculo em solução de colagenase tipo II (1 

mg/ml)(Sigma), na proporção de 200 mg de músculo por mL de solução. Este 

material foi deixado overnight em geladeira, à temperatura de 5 °C. No dia 

seguinte, este material foi retirado da geladeira e colocado na estufa, por 

quatro horas, à 37 °C, com 5% de CO2. 

 O material foi homogeneizado e filtrado em membrana de náilon de 70 

µm para a remoção dos debris. As CMDMEs, foram separadas do material 

filtrado por um gradiente de concentração com Percoll (Sigma) a 60%, em NaCl 

(Sigma) 1,5 M. Para isso, o filtrado foi transferido para tubo de centrífuga de 15 

mL contendo Percoll a 60%, com PBS (tampão fosfato-salino, Sigma-Aldrich), 

na proporção de 1:1. Os tubos foram centrifugados a 2.000 rpm, 20 °C, por 20 

minutos. As células do anel do gradiente foram coletadas com pipeta e lavadas 

em PBS, duas vezes, a 2.000 rpm, 20 °C, por um minuto cada.   

As células foram então ressuspendidas em DMEM (Sigma-Aldrich) com 

10% de soro fetal bovino (LGC Biotecnologia) e contadas em câmara de 

Neubauer. As células mortas foram identificadas e excluídas com o corante 

azul de Tripan. Após a contagem, as células foram ressuspendidas em PBS, na 

concentração de 1 x 106  CMDME, em 10 µl. O tempo total de preparo foi de 16 

horas.   
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3.6 Caracterização das células mononucleares derivadas de músculo 
estriado in vitro 

 

3.6.1 Análise microscópica das células 

 Para a caracterização celular, as CMDMEs foram plaqueadas em cultura 

contendo DMEM, com 10% de soro fetal bovino e 1% de solução de penicilina 

e estreptomicina (LGC Biotecnologia). O meio de cultura foi trocado a cada três 

dias e a proliferação celular foi acompanhada em microscópio invertido. As 

células foram documentadas em foto a fim de registrar a morfologia celular. 

Após nove dias, quando as culturas estavam confluentes, as células foram 

tripsinizadas e  subcultivadas. Somente as células da segunda passagem 

foram usadas para a caracterização das CMDMEs.  

  

3.6.2 Citometria de fluxo 

 As CMDMEs da segunda passagem foram tripsinizadas e centrifugadas 

a 1.500 rpm. O sedimento foi lavado em 5 mL de SF a 0,9% e centrifugado a 

1.500 rpm. O sobrenadante foi descartado, e o sedimento foi ressuspendido em 

solução tampão para a análise das células marcadas por fluorescência (FACS). 

A suspensão foi transferida para tubos de citometria, e os anticorpos CD34 (BD 

Pharmingen®) e CD105 (Abcam®) foram adicionados por 12 h, a 4°C. Foram 

realizadas análises no FACASARIA II Sorter System (10.000 eventos) e 

analisados por FlowJo v.8 software.  
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3.6.3 Imuno-histoquímica das células  

 As CMDMEs foram cultivadas em placas contendo DMEM e 10 % de 

soro fetal bovino. Após 24 horas, as células foram lavadas duas vezes em 

solução salina tris com Tween 20 (20mM Tris-HCL [pH7,4], 0.15M NaCl, e 

0,5% Tween 20 a 0,5%) e fixadas por 24 horas em solução de paraformaldeído 

a 4% após permeabilização com Triton X-100 (Sigma®). Após bloqueio com 

albumina de soro bovino a 5%, as células foram incubadas por uma hora à 

temperatura ambiente, com anticorpos primários diluídos em albumina de soro 

bovino a 5%. Os anticorpos primários usados para a imuno-histoquímica das 

células foram MyoD (SC760)(Santa Cruz Biotechnology®), PCNA (SC56)(Santa 

Cruz Biotechnology®), CD44 (SC9960)(Santa Cruz Biotechnology®) e Desmina 

(ab15200)(Abcam®). Após lavar os anticorpos duas vezes em solução salina 

tris com Tween 20, o anticorpo conjugado ao isotiocianato foi adicionado e 

incubado por 40 minutos, à temperatura ambiente. O anticorpo secundário 

usado foi anti-mouse IgG e anti-rabbit IgG (Santa Cruz Biotechnology®). (As 

lâminas foram montadas com meio Vectashield, com e sem DAPI (4’-6’-

diamino-2’phenylindole)(Vector Laboratories). As imagens digitais foram 

obtidas com câmera CCD (PCO, VC44) e processadas no software ISIS 

(MetaSystems). 
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3.7 Terapia  

 

3.7.1 Injeção de células mononucleares derivadas de músculo estriado  

 

A injeção das CMDMEs foi realizada imediatamente após o término de 

seu preparo, uma semana após a uretrolise nos animais do grupo CMDME, 

através de incisão mediana e com auxílio de lupa binocular, com aumento de 

2,5 x, com a mesma técnica anestésica utilizada na cirurgia de uretrolise. 

Um total de 1 x 106 células diluídas em 10 µl foram injetadas em cada 

animal, uma única vez. Foram realizadas duas aplicações periuretrais de 5 µl, 

utilizando seringa de Hamilton702N (Sigma-Aldrich), nas posições três e nove 

horas, distando aproximadamente 5 mm do colo vesical (Figura 3). 

 

Figura 3 - Fotografia de rata uma semana após a cirurgia de uretrolise, sendo 
submetida à injeção de CMDME. Agulha posicionada periuretral, na posição 
três horas.  

 

Bexiga'''Colo'vesical'''



23 
	  

	  

3.7.2 Injeção de soro fisiológico 

No grupo SF, a injeção de soro fisiológico a 0,9% foi realizada uma 

semana após a uretrolise. O procedimento foi rigorosamente igual ao descrito 

para a injeção no Grupo CMDME, sendo, entretanto, injetados 10 µL de soro 

fisiológico a 0,9%, utilizando seringa de Hamilton 702N (Sigma-Aldrich). 

 

3.7.3 Injeção simulada 

No grupo SHAM, foi realizada injeção simulada uma semana após a 

uretrolise. O procedimento foi igual ao descrito para os outros grupos, sendo 

simulada a injeção com a introdução da agulha da seringa de Hamilton 702N 

(Sigma-Aldrich), na área de injeção, sem injetar nenhuma substância.  

 

3.8 Remoção da uretra para avaliação histológica 

Após quatro semanas do procedimento de injeção das células, as ratas 

de todos os grupos foram sacrificadas. Inicialmente, foram anestesiadas como 

nos outros procedimentos e, após 15 minutos, foi administrada overdose de 

tiopental sódico (100 mg/kg) por via intraperitoneal.  

Procedeu-se, imediatamente após, às remoções das uretras e bexigas 

em bloco. Todos os materiais removidos foram enviados para análise no 

Laboratório de Investigação Médica da Urologia (LIM/55) da FMUSP. 
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3.9 Análises qualitativas   

 

3.9.1 Processamento do material para análise microscópica 

Após permanecerem no fixador (paraformaldeído a 4%) por 24 horas, as 

porções médias das uretras foram desidratadas em gradiente de etanol e 

diafanizadas em xilol. Posteriormente, foram embebidas em parafina. Cortes de 

4µm foram feitos a partir dos blocos de parafina para o processamento da 

coloração, pela hematoxilina-eosina e pelo tricrômio de Masson.  

Após as colorações, cada uma das peças dos diferentes grupos foi 

avaliada através de microscopia de luz (microscópio Nikon Eclipse E 200). 

Avaliaram-se a qualidade da coloração e a presença de todas as camadas de 

uretra (epitelial urotelial, camada muscular da mucosa, duas camadas de 

músculo liso e uma camada de músculo estriado esquelético). Nos casos onde 

um ou mais parâmetros acima descritos não estavam adequados, era realizado 

novo corte a partir do bloco de parafina original.  

 

3.9.2 Imuno-histoquímica para actina e miosina  

Os cortes foram montados em lâminas com carga positiva (Leica 

Biosystems) e colocadas em estufa a 60°C, por aproximadamente 1 hora, para 

remover o excesso de parafina. A imuno-histoquímica foi realizada nos cortes 

do bloco de parafina correspondente, usando um imunomarcador automático 

(Bond-Max Leica Biosystems Nussloch, Alemanha). Os anticorpos primários 

usados foram Mouse Monoclonal [ACTN05(C4)] (ab3280)(Abcan) para actina e 
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Rabbit Monoclonal [EPRA 4160] (ab108923)(Abcan) para miosina. Os 

anticorpos foram diluídos a 1:100 de acordo com as recomendações do 

fabricante. Na sequência, foi colocado o anticorpo secundário (Bond Polymer 

Refine Detection Kit). A recuperação antigênica foi feita com Retrival Solution 

(ER1) pH 6, por 20 minutos, e a incubação dos marcadores foi realizada em 15  

minutos. O processo automatizado durou cerca de 3 horas e 30 minutos. As 

lâminas já coradas foram manualmente tratadas com etanol e xilol, e montadas 

com lamínula.  

  

3.9.3 Hibridização in situ por fluorescência  

 A técnica de hibridação in situ por fluorescência (FISH) foi realizada nas 

amostras de uretra das ratas de todos os grupos.  

Cortes histológicos de uretras das ratas, com 4µm de espessura, foram 

montados em lâminas Leica Bond TM   com carga positiva e mantidos entre 56ºC 

e 70ºC overnight. Em seguida, as lâminas foram desparafinadas com Xilol 

(Qeel – São Paulo - Brasil), desidratadas e mantidas em etanol (Merck) a 100% 

até à realização da técnica de FISH. 

As lâminas com as amostras foram retiradas do etanol a 100%, secas à 

temperatura ambiente e transferidas para um coplin contendo solução de 

NaSCN 1N (Sigma-Aldrich) a 80ºC, em banho-maria por 15 minutos e, em 

seguida, lavadas em água destilada para a remoção do NaSCN. 

As amostras foram digeridas em uma solução de protease (Pepsina 

Sigma-Aldrich P6887) na concentração de 2,0 mg/mL em HCl 0,1N a 37ºC, por 
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10 a 20 minutos. As lâminas foram então novamente lavadas em água e, em 

seguida, foram desidratadas em uma bateria de etanol a 70%, 85% e 100%,  

dois minutos em cada e secas ao ar.  

Como a finalidade da técnica de FISH neste trabalho era verificar a 

incorporação das células dos ratos machos injetadas nas uretras dos ratos 

fêmeas, optou-se por utilizar, na mesma reação, as sondas específicas para 

rato (Rat IDetectTM Chromosome Paint Probes) para o cromossomo X, marcada 

com fluoróforo verde, e para o cromossomo Y, marcada com fluoróforo 

vermelho. 

Foi aplicado sobre as amostras o volume de 2µl da mistura das sondas 

X, Y e tampão de hibridação (0,6 µl da sonda X, 0,1 µl da sonda Y e 1,3 µl do 

tampão de hibridação). A amostra foi coberta com lamínula circular colada com 

cola de borracha (Elmer’s  rubber cement). 

As lâminas foram colocadas sobre uma placa aquecedora a 73ºC, por 3 

minutos, para ocorrer a desnaturação da amostra e da sonda, 

concomitantemente. Em seguida, as lâminas foram colocadas em câmara 

úmida na estufa a 37ºC, por 16 horas.  

Após esse período, iniciou-se a etapa de lavagem para a remoção do 

excesso de sonda. As lâminas foram retiradas da câmara úmida e transferidas 

para uma solução de 2xSSC+0,3% de Igepal CA-630 (Sigma-Aldrich) à 

temperatura ambiente, por 5 minutos, em seguida transferidas para 

2xSSC+0,3% de Igepal CA-630 a 73ºC, por 2 minutos. As lâminas foram 

retiradas dessa solução e secas à temperatura ambiente no escuro. 



27 
	  

	  

Em seguida aplicaram-se 10 µl do contra-corante Vectashield/DAPI (4’-

6’-diamino-2’phenylindole) (H1000/H1200) na proporção de 3:1 e cobriu-se a 

amostra com lamínula. A lâmina foi colocada em caixa ao abrigo da luz e 

mantida na geladeira. 

A análise da reação foi feita em um microscópio de fluorescência (Nikon 

– E600) com filtros dual band exciter (SpectGreen/Red), single band exciter 

(spect green) e single band exciter (spect red). A análise das amostras 

consistiu em procurar, nos cortes histológicos das uretras, células marcadas 

com um sinal verde correspondente ao cromossomo X e um sinal vermelho 

correspondente ao cromossomo Y, e verificar se houve a incorporação das 

células masculinas na uretra das ratas.  

 

3.10 Análises quantitativas  

 

3.10.1 Análise da proporção músculo/tecido conectivo 

Usando a coloração pelo tricrômio de Masson, as camadas musculares 

foram quantificadas pela seleção de tonalidades avermelhadas ou alaranjadas, 

e o tecido conectivo presente nos campos foi quantificado pela seleção de 

tonalidade azul. Com magnificação de 200 x, no microscópio óptico Nikon 

Eclipse E 200, sob a mesma intensidade de luz e altura do condensador, foram 

capturadas as imagens de cinco campos não coincidentes, para cada animal, 

de cada grupo, utilizando o programa NIS Elements D 3.10 - Nikon. 
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As imagens foram transferidas para o programa Image Pro Plus 6.0 

onde foi criada uma máscara para a análise do tricrômio de Masson, sendo 

utilizada igualmente em todas as imagens, a fim de se homogeneizarem as 

devidas seleções e minimizar possíveis vieses de aferição, que poderiam ser 

decorrentes de seleções diferentes para cada elemento a ser analisado. Com 

isto, para cada imagem o mesmo tipo de estrutura foi selecionado para a 

quantificação.  

Na área total, foram incluídas as áreas ocupadas pela camada muscular 

e pelo tecido conectivo, bem como as áreas em branco, presentes na imagem 

em estudo. Foram excluídas da aquisição as áreas correspondentes aos vasos, 

à mucosa e à camada submucosa.  

Os cálculos das áreas foram realizados através da quantificação em 

número de pixels, sendo posteriormente obtida a proporção músculo/tecido 

conectivo de cada uma das imagens. O número de pixels corresponde à área 

da porção selecionada e sua relação foram expressos em porcentagem 90, 91.  

 

3.10.2 Análise da proporção de actina e miosina 

  
Usando a imuno-histoquímica para actina e para a miosina, as camadas 

musculares foram quantificadas pela seleção de tonalidades marrons e 

acastanhadas. Com magnificação de 200 x, no microscópio óptico Nikon 

Eclipse E 200, sob a mesma intensidade de luz e altura do condensador, foram 

capturadas as imagens de cinco campos não coincidentes, para cada animal, 

de cada grupo, utilizando o programa NIS Elements D 3.10 - Nikon. 
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As imagens foram transferidas para o programa Image Pro Plus 6.0 

onde foi criada uma máscara para a análise da actina e outra para a análise da 

miosina, sendo utilizadas da mesma maneira que na aquisição da coloração 

pelo tricrômio de Masson.  

Na área total, foram incluídas as totalidades das áreas da imagem em 

questão, inclusive das áreas em branco, com exceção das áreas 

correspondentes dos vasos, da mucosa e da camada submucosa.  

Os cálculos das áreas foram realizados através da quantificação em 

número de pixels; então foram obtidas a proporção actina/área total  e a 

proporção de miosina/área total de cada uma das imagens, como realizado na 

proporção músculo/tecido conectivo. 

 

3.11 Análise morfométrica  

A avaliação das mudanças morfométricas da uretra de cada animal, de 

cada grupo, foi conduzida utilizando-se de métodos morfométricos tradicionais 

(92, 93) nos cortes corados pela hematoxilina-eosina. O maior e o menor 

diâmetro da uretra e a espessura média da parede foram medidos diretamente, 

em milímetros, utilizando o Image J software.  

Áreas fracionais da luz, mucosa e camada muscular da uretra foram 

estimadas, usando o método de contagem de pontos. Para isto, um sistema de 

pontos foi sobreposto nas fotomicrografias, com magnificação de 200 x, e o 

número de pontos caindo em cada uma das estruturas foi contado 
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separadamente. A seguinte fórmula foi usada para estimar a área fracional (Fa) 

de cada compartimento (luz, mucosa ou camada muscular):   

Fa (comp) = Σpt comp / Σ total 

 

em que  Σpt comp é o número de pontos que caíram no compartimento de 

interesse (ex. mucosa) e Σ total é a soma de todos os pontos contados nos três 

compartimentos (luz, mucosa e camada muscular). 

  

3.12 Análise estatística 

Os dados obtidos foram organizados e tabulados em planilhas com 

auxílio do programa Excel.  

As variáveis quantitativas, contínuas ou ordinais foram descritas por 

suas medidas de tendência central (médias ou medianas) e pelas respectivas 

medidas de dispersão (desvio-padrão, variação interquartil ou valores mínimo e 

máximo). As variáveis nominais ou qualitativas foram descritas por seus 

valores absolutos, percentagens ou proporções.  

Análise de Variância (ANOVA) foi utilizada na avaliação das diferenças 

entre os grupos. Valores de p menores que 0,05 (p<0,05) foram considerados 

significativos.  

Nas análises, foi utilizado programa estatístico para sistema 

computacional (GraphPad Prism, versão 5.0.3, GraphPad Software, San Diego- 

CA- USA).                                                                    



 
	  

	  

 
 
 

 

 

 

 

 

4 RESULTADOS 
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4.1 Animais e cirurgias  

Dez animais de cada grupo foram submetidos às cirurgias propostas, 

sem que nenhuma intercorrência tenha ocorrido no momento do procedimento 

cirúrgico. Um animal do grupo SHAM morreu durante a anestesia da cirurgia 

simulada, e dois animais do grupo CMDME morreram no pós-operatório 

precoce da cirurgia de uretrolise.  

Nenhum dos outros animais apresentou qualquer intercorrência clínica 

durante o estudo. Após as cinco semanas do estudo, todos os animais tinham 

comportamento semelhante e aspecto saudável, sem qualquer diferença entre 

os grupos. Um total de 27 ratas foram sacrificadas, e suas uretras médias 

foram analisadas. 

 

4.2 Caracterização das CMDME in vitro 

As CMDMES foram obtidas conforme o protocolo. Para sua 

caracterização, as culturas de células foram preparadas, sendo observadas 

células com morfologia fibroblastoide, confluentes e aderentes ao plástico na 

segunda passagem (Figura 4).  

Através de análise imuno-histoquímica foi confirmada expressão positiva 

para  MyoD, Desmin, PCNA e CD 44 (Figura 5) e utilizando-se a citometria de 

fluxo, foi observada positividade para CD 34 e CD 105 (Figura 6).  
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Figura 4 - Fotografia da cultura das CMDMEs. Observar a morfologia 

fibroblastoide das CMDMEs na segunda passagem (Magnificação 20x). 

 

 

Figura 5 - Análise Imuno-histoquímica das CMDMEs na segunda passagem. 
Observe a expressão positiva para CD 44, PCNA, MyoD e Demina. O núcleo 
está corado em azul (coloração por DAPI).  Imunomarcação positiva indicada 
pela cor verde A. CD44(+). B. PCNA (+). C. Desmina (+). D. MyoD (+). 
(Magnificação 100x). 
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Figura 6 - Citometria de fluxo das CMDMEs na segunda passagem. Observe 
expressão positiva  de CD105 e CD 34, em azul, sobreposta ao seu respectivo 
controle negativo em vermelho. A. CD105 (+). B. CD34(+). 

 

 

4.4 Análises qualitativas   

 
4.3.1  Hematoxilina-Eosina e Tricrômio de Masson 

Foram realizadas análises histológicas com o uso das colorações de 

hematoxilina-eosina e tricrômio de Masson. Achados representativos dos três  

grupos de animais estão demonstrados na Figura 7. 

A histologia normal da porção média da uretra de ratas do grupo SHAM, 

mostra diferentes camadas do lúmen para a parede vaginal: uma de 

revestimento epitelial urotelial, a camada muscular da mucosa, duas camadas 

de músculo liso (uma camada de musculatura longitudinal mais espessa e 

outra circular mais fina) e outra camada de músculo estriado esquelético 
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externo. Notam-se, ainda, fibras musculares esqueléticas correspondentes ao 

assoalho pélvico.  

Em comparação com a histologia normal, nota-se deformidade nos 

contornos da uretra do grupo SF. Neste grupo, observa-se extensa fibrose 

cicatricial com grande deposição de tecido conectivo entre as fibras da camada 

muscular da mucosa. As camadas musculares lisas e a camada muscular 

estriada encontram-se mais afiladas, desorganizadas e fragmentadas, com 

interposição de tecido conectivo entre suas fibras.  

No grupo CMDME, nota-se menor depósito de tecido conectivo entre as 

fibras da camada muscular da mucosa do que havia sido observado no Grupo 

SF. As camadas musculares lisas e a camada muscular estriada encontram-se 

desorganizadas; são mais espessas e entremeadas por menor depósito de 

tecido conectivo intersticial,  em relação aos animais do grupo SF.  
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Figura 7 - Porção média da uretra de rata em corte transversal de 4µm, 
coloração pelo tricrômio de Masson. Observa-se em D, E e F extensa 
deposição de tecido conectivo e afilamento das camadas musculares; em G, H 
e I observa-se diminuição de tecido conectivo e camadas musculares mais 
espessadas. 

 

 

4.3.2 Imuno-histoquímica para actina e miosina  

Os anticorpos antiactina e antimiosina, marcadores de tecido muscular 

liso e esquelético, mostram a histologia preservada no grupo SHAM.  No grupo 

SF, nota-se alteração dos contornos habituais da uretra; há desorganização, 

fragmentação e afilamento das camadas musculares lisas e da camada 

muscular estriada esquelética. No grupo CMDME, nota-se alteração dos 

contornos habituais da uretra, e as camadas musculares (lisas e esquelética) 
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encontram-se desorganizadas e mais espessadas que no grupo SF (Figuras 8 

e 9). 

 

 

 

Figura 8 - Porção média da uretra de rata em corte transversal de 4µm, reação 
imuno-histoquímica com anticorpo antiactina. Observa-se, em C e D, 
afilamento das camadas musculares; em E e F, notam-se camadas musculares 
mais espessadas. 
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Figura 9 - Porção média da uretra de rata em corte transversal de 4µm, reação 
imuno-histoquímica com anticorpo antimiosina. Observa-se em C e D, 
afilamento da camada muscular estriada esquelética; em E e F, nota-se 
camada muscular esquelética mais espessada. 

 

 

4.3.3 Hibridização “IN SITU” por fluorescência   

O intuito da realização da reação de hibridização in situ por fluorescência 

(FISH), utilizando a sonda específica para centrômero Y, foi confirmar a 

presença de CMDME viáveis obtidas de ratos machos na parede da porção 

média da uretra de ratas. Verificou-se a presença de células na camada 

muscular da uretra, no grupo CMDME, demonstrando sua sobrevida por, pelo 
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menos, quatro semanas após a injeção. Para controle, a técnica foi realizada 

também em animais dos grupos SHAM e SF, não ocorrendo detecção do 

cromossomo Y (Figura 10).  

 

 

 

Figura 10 - Porção média da uretra de rata em corte transversal de 4µm, 
reação de FISH demonstrando a presença de células injetadas obtidas de 
animais machos, onde se detecta em vermelho o centrômero do cromossomo 
Y. As setas indicam células XY detectadas. Núcleo corado em azul (DAPI). 
Magnificação 1.000 x. 
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4.4 Análises quantitativas 

 

4.4.1 Análise da proporção relativa de Músculo/Tecido conectivo 

A proporção relativa de músculo/tecido conectivo, nos cortes 

transversais da porção média da uretra, foi 2,27 ± 1,15; 0,51 ± 0,28 e 1,62 ± 

0,53 nos grupos SHAM, SF e CMDME, respectivamente. A proporção 

músculo/tecido conectivo no grupo SF foi significativamente menor que a do 

grupo SHAM (p < 0,0001). No grupo CMDME, a proporção músculo/tecido 

conectivo foi significativamente maior que a do grupo SF (p = 0,0009) e menor 

que a do grupo SHAM (p = 0,001) (Figura 11). 

 

*= p < 0,05. 

Figura 11 - Representação gráfica da proporção músculo/tecido conectivo 

entre os três grupos. 
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4.4.2 Análise da proporção de actina e miosina  

A proporção relativa de actina pela área, na porção média da uretra, foi 

de 0,27 ± 0,03; 0,18 ± 0,04 e 0,27 ± 0,02 nos grupos SHAM, SF e CMDME, 

respectivamente. A proporção de actina no grupo SF foi significativamente 

menor que a do grupo SHAM (p < 0,0001) e que a do grupo CMDME (p < 

0,0001). Não houve diferença significativa na proporção de actina entre os 

grupos SHAM e CMDME (p = 0,788) (Figura 12). 

A proporção relativa de miosina pela área, na uretra média, foi de 0,15± 

0,03; 0,07 ± 0,01 e 0,14 ± 0,02 nos grupos SHAM, SF e CMDME, 

respectivamente. A proporção de miosina no grupo SF foi significativamente 

menor que a do grupo SHAM (p = 0,0005) e que a do grupo CMDME (p = 

0,0001). Não houve diferença significativa na proporção de miosina entre os 

grupos SHAM e CMDME (p = 0,562) (Figura 13). 
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n.s. = não significante; *=p < 0,05. 

Figura 12 - Representação gráfica da proporção de actina pela área da uretra 

entre os três grupos. 

 

 
n.s. = não significante; *=p < 0,05. 

Figura 13 - Representação gráfica da proporção de miosina pela área da uretra 

entre os três grupos. 
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4.5  Análises morfométricas  

Não houve  diferença significativa entre os grupos SHAM, SF e CMDME  

na mensuração do diâmetro da uretra (1.81 ± 0.58, 1.34 ± 0.37, e 1.53 ± 0.51, 

respectivamente; p= 0.22) e na da espessura da parede uretral (0.90 ± 0.54, 

0.74 ± 0.33 e  0.74 ± 0.50, respectivamente; p= 0.81) (Figuras 14 e 15). 

Em relação às áreas fracionais, não houve diferença entre os grupos 

SHAM, SF e CMDME nas áreas fracionais da luz uretral (0.19 ± 0.10, 0.11 ± 

0.08, e  0.19 ± 0.07, respectivamente; p= 0.21), mucosa (0.18 ± 0.08, 0.20 ± 

0.08, e 0.22 ± 0.13, respectivamente; p= 0.80) e parede muscular (0.62 ± 0.10, 

0.68 ± 0.13, e 0.58 ± 0.17, respectivamente; p= 0.41) (Figura 16).  

 

 
n.s = não significante. 

Figura 14 - Representação gráfica da mensuração do diâmetro uretral nos três 

grupos. 
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n.s = não significante. 

 

Figura 15 - Representação gráfica da mensuração da espessura da parede 

uretral entre os três grupos. 

 

 

 

Figura 16 - Representação gráfica das áreas fracionais da luz, mucosa e 

camada muscular, nos três grupos. 
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5 DISCUSSÃO 
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No presente estudo, foram examinados os efeitos da injeção periuretral 

de CMDME em um modelo animal de lesão de esfíncter uretral. Após quatro 

semanas da injeção, as CMDMEs foram incorporadas na uretra e promoveram 

recuperação histológica do esfíncter, como verificado nos experimentos 

realizados. 

Várias pesquisas utilizaram terapia celular na IUE. A principal 

argumentação para sua utilização é que a incontinência urinária ocorre  por 

degeneração da musculatura do esfíncter e/ou do suporte uretral, levando a 

pressão de fechamento uretral insuficiente e perdas urinárias durante esforço 

físico 3. Assim, o papel da terapia celular na IUE é substituir, reparar ou 

melhorar as funções biológicas dos tecidos deficientes, particularmente a 

musculatura do esfíncter, aumentando a pressão de fechamento uretral 31. 

Estes efeitos ocorrem por as células injetadas restaurarem diretamente os 

tecidos lesados ou por secretarem fatores e mediadores tais como: 

imunomoduladores, antiapoptóticos, angiogênicos, antifibróticos, 

quimioatrativos e proteínas estimuladoras de crescimento 94.  

Com este enfoque, foi obtida uma população multicelular isolada do 

tecido muscular esquelético de ratos machos e foi efetuada injeção desta 

população celular em fêmeas. As CMDMEs foram produzidas em número 

suficiente e administradas 16 horas após o início do seu preparo (retirada dos 

músculos da coxa dos ratos), sem necessidade de cultura, minimizando o risco 

de contaminação microbiana, alterações celulares e erros humanos que podem 

ocorrer quando a cultura é necessária 49. 
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A população de CMDME foi analisada por imuno-histoquímica e 

citometria de fluxo e expressou MyoD, Desmina, PCNA, CD105, CD44 e CD34.  

O MyoD é um fator de transcrição envolvido na diferenciação de células da 

linhagem miogênica, expresso em células-satélites 95; o PCNA é expresso nas 

células em proliferação, inclusive nas células musculares em proliferação 96; a 

Desmina é expressa em células musculares satélite em proliferação 95,97; o 

CD44 é uma proteína transmembrana, importante nas interações célula-célula, 

em diversos tipos celulares e na diferenciação e fusão dos mioblastos 98; o 

CD34 é expresso em células-tronco miogênicas 99; e o CD 105, expresso em 

células endoteliais, células mesenquimais e pericitos 100. O perfil de expressão 

das CMDMEs é consistente com uma população de células que incluem 

células musculares, células-satélite musculares, células perivasculares, células 

progenitoras musculares e células endoteliais 95,97,99-104. 

O papel central na regeneração muscular é efetuado por células 

musculares satélite, que estão localizadas entre a lâmina basal e o sarcolema 

das miofibras. Elas são ativadas em resposta a condições patológicas como 

trauma e doenças degenerativas, para gerar mioblastos que podem agregar-se 

às miofibras existentes, reparando fibras musculares lesadas, ou fundir-se a 

outras células musculares satélite para formar novas miofibras 95,99. Foi 

demonstrado que as células-satélite recém-isoladas de músculo adulto contêm 

uma população que se comporta como células-tronco, exibindo implantação 

mais eficiente e atividade de autorregeneração muscular 105.  

Outras células progenitoras no músculo estriado esquelético, as células 

perivasculares, que incluem os pericitos e as células adventícias, têm 
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propriedades similares às células-tronco mesenquimais, como a capacidade 

multipotencial de diferenciação (adipogênica, osteogênica, condrogênica e 

miogênica)103. Os pericitos que margeiam as células endoteliais dos capilares 

são precursores multipotentes com poderosa capacidade de regeneração, 

construção de tecido muscular e cicatrização de feridas 89,106. As células 

progenitoras musculares realizam uma importante função na manutenção da 

homeostase tecidual e contribuem para o desenvolvimento de novas miofibras 

e células-satélite 89,107. 

Uma população muscular com células heterogêneas propicia um 

ambiente excelente para a função celular, tendo um papel importante na 

homeostase tecidual, com colaborações recíprocas entre as células  e o 

hospedeiro, sendo críticas para uma regeneração efetiva 89. Supõe-se que os 

múltiplos tipos celulares que compõem as CMDMEs, contribuíram para a 

recuperação dos esfíncteres lesados nas ratas.  

A maioria dos estudos animais em IUE usou células alogênicas 

42,45,48,61,62,86. Estes estudos podem ter sido limitados por alguns problemas, 

principalmente pela rejeição imunológica do receptor às células do doador 61. 

Neste estudo, foram utilizados ratos endogâmicos, que possuem alto grau de 

consanguinidade, com média de 99% de alelos idênticos 108-109. O objetivo foi 

prevenir reações imunológicas à injeção das células. De fato, foi encontrada 

mínima infiltração linfocitária após quatro semanas da injeção das CMDMEs, o 

que foi coerente com as expectativas.  

Os animais do grupo SF e CMDME foram submetidos à lesão de 

esfíncter uretral para produzir IUE. Vários modelos animais de IUE têm sido 
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usados, incluindo lesão direta do esfíncter com eletrocoagulação 42,61, injeção 

de substância miotóxica 40, lesão do nervo ciático 62, esmagamento de nervo 

pudendo 110, insuflação de balão intravaginal 41,111, distensão vaginal associada 

à ovariectomia 112 e  secção de medula espinal 113. Neste trabalho, optou-se 

por utilizar a uretrolise transabdominal 114, para provocar lesão do esfíncter 

uretral. Este modelo de IUE produz dano uretral significante, associado com 

diminuição da resistência uretral de longa duração.   

Apesar de não reproduzir as lesões teciduais que naturalmente ocorrem 

por ocasião do parto, a uretrolise é de fácil execução e reproduz algumas das 

mudanças observadas na estrutura intrínseca das uretras das mulheres idosas 

115. Entre elas, diminuição do conteúdo de músculo liso e músculo estriado, e 

deposição de tecido conectivo 116,117. Por estas razões, este modelo tem sido 

usado para investigar tratamentos intervencionistas em experimentos animais, 

incluindo a terapia celular 54,117. Neste estudo,  diminuição significativa na 

proporção relativa músculo/tecido conectivo foi observada após a uretrolise, o 

que é consistente com a literatura 114. 

Nas ratas que receberam injeção de CMDME, a deposição de colágeno 

nas camadas musculares foi menor do que a observada nos animais que 

receberam SF, assim como a atrofia de musculatura lisa e estriada. Isto 

refletiu-se na proporção relativa músculo/tecido conectivo que foi 

significantemente diminuída no grupo SF, em comparação com o grupo 

CMDME. Dois outros estudos avaliaram, quantitativamente, o efeito da terapia 

celular na proporção relativa músculo/tecido conectivo: Xu et al. 48 e Lin et al. 49 

também observaram aumento da proporção relativa músculo/tecido conectivo 

após injeção de células-tronco derivadas de músculo e células-tronco 
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derivadas de tecido adiposo, respectivamente.  

A imuno-histoquímica confirmou aumento da quantidade de músculo liso 

e músculo estriado esquelético na uretra após a injeção de CMDME. Silwal 

Gautam et al. 67 também mostraram que a proporção de músculo liso e de 

músculo estriado esquelético foi significativamente maior do que os controles 

sem células após a injeção de células-tronco derivadas de adipócitos. Outros 

autores encontraram aumento somente de músculo liso após a terapia celular 

49, 63, 71. Em contraposição a estes estudos, Kinebuchi et al. 54 observaram 

somente aumento da quantidade de músculo estriado esquelético após a 

injeção de células-tronco derivadas de medula óssea.  

Um aspecto fundamental a ser considerado em terapia celular é a 

incorporação e a possível diferenciação das células injetadas. Alguns métodos 

comumente utilizados com o propósito de rastreamento celular podem levar a 

conclusões equivocadas. Isto deve-se aos problemas intrinsecamente 

associados com os marcadores celulares. Alguns deles podem apresentar 

citotoxidade ou adsorção por células hospedeiras ou, ainda, ocorrer 

transferência dos marcadores de células transplantadas para células 

hospedeiras 120,121. No presente estudo, a incorporação das CMDMEs de 

machos nas uretras das fêmeas foi confirmada pela detecção dos 

cromossomos Y, por FISH, que é método muito sensível e específico 122. Eles 

estavam presentes na camada muscular e na lâmina própria da uretra, 

confirmando a incorporação das células injetadas no tecido reparado e sua 

sobrevivência ou diferenciação para outro tipo celular. 

Apesar de altamente específico, o FISH não permite avaliar a 

diferenciação das células injetadas, que requer a  realização de dupla 
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marcação e verificação de possível diferenciação das células injetadas no 

tecido hospedeiro.  Em outros trabalhos, a diferenciação foi comprovada com 

técnica que permite dupla marcação, incluindo Green Fluorescence Protein 

(GFP), DAPI e PKH-26, conjuntamente com a imuno-histoquímica com actina, 

desmina, vimetina e calponina  54,56,57.   

A ação combinada das estruturas que compõem as várias camadas da 

uretra, tais como: músculo estriado esquelético, músculo liso, tecido conectivo, 

plexo vascular submucoso e epitélio de revestimento, gera tensão na parede 

uretral que viabiliza seu fechamento 4,5. Apesar da importância da morfologia 

uretral, as mudanças morfométricas associadas com a lesão do esfíncter 

uretral têm sido pobremente estudadas. Watanabe et at. 52 verificaram que a 

luz uretral estava diminuída após injeção de células-tronco derivadas de 

adipócitos em comparação com as ratas que receberam colágeno. Shi et al. 121 

injetaram um agente de volume que continha microesferas de seda  com 

células-tronco derivadas de adipócitos e verificaram diminuição da luz uretral 

maior do que observado no grupo que recebeu microesferas de seda sem as 

células-tronco.  

Neste estudo realizaram-se análises morfométricas usando métodos 

quantitativos para investigar as mudanças na estrutura uretral após a terapia 

celular, nas ratas submetidas à uretrolise. Não se observaram diferenças entre 

os grupos SF, SHAM e CMDME, em relação ao diâmetro uretral, à espessura 

da parede uretral e nas áreas fracionais da luz, mucosa e parede muscular. 

A recuperação funcional do esfíncter uretral é um aspecto fundamental 

da terapia celular. Tem sido avaliada em grande parte dos estudos 

experimentais através da análise de pressão de perda ou de perfil pressórico 
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uretral. Entretanto, estes métodos apresentam limitações. A mensuração do 

perfil pressórico uretral e da pressão de perda pode envolver a colocação de 

um cateter na uretra das ratas (que apresenta pequenas dimensões), o que  

poderia produzir efeito obstrutivo, interferindo na adequada avaliação da 

incontinência urinária. Quando a pressão de perda é medida através da 

introdução de um cateter intravesical, poder-se-ia ter resultados falseados 

pelas contrações involuntárias do detrusor (muitas vezes associadas a perdas) 

produzidas por sua presença na bexiga. Se for medida indiretamente a pressão 

de perda através da colocação de um transdutor retal, pode-se ter resultados 

com viés de subjetividade 114. Antes de iniciar este estudo, realizaram-se 

experimentos de teste em alguns animais, com objetivo de padronizar a 

medição das pressões de perda. Não se obtiveram resultados fidedignos. 

Desta forma, optou-se por não incluir estudos funcionais neste projeto. 

A quantidade de células injetadas parece ser importante fator para o 

sucesso da terapia celular 75,122. Foram obtidos 5 x 106   de CMDME de um 

grama de músculo de rato e injetou-se 1 x 106 CMDME em cada animal. Esta 

quantidade de células é equivalente à maioria dos estudos similares que 

utilizaram técnicas mais complexas com expansão e modificação de células, 

exigindo, em muitos deles, semanas de preparo 54,55. Estudos clínicos 

utilizaram de 1 x 107  a 4 x 108 células para cada paciente. Carr et al. 75 

estudaram o efeito de diferentes concentrações de CTDM e sugeriram que a 

concentração de 3,2 x 107  é necessária para obter-se melhora clínica de 

mulheres com IUE. Se fossem extrapolados estes números para a população 

celular de CMDMEs, seria viável a sua utilização em seres humanos, pois cinco 

gramas de músculo esquelético seriam suficientes para obter-se o número de 
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CMDMEs necessárias para o tratamento de cada paciente.  

Outro aspecto a ser considerado refere-se ao custo da produção e da 

utilização destas células em humanos. O custo da terapia celular é de difícil 

estimativa, pois não são produzidas em larga escala e comercialmente até o 

presente momento. Na opinião de Blaganji 85, foi estimado o custo de uma 

terapia celular em 5,000 Euros. Nesta estimativa, está incluído o custo do 

isolamento e de expansão das células por 03 semanas. Este custo é maior que 

outros procedimentos utilizados rotineiramente para correção de incontinência 

urinária. No Reino Unido, uma cirurgia de colpossuspensão tem custo estimado 

de £1,396, e uma cirurgia de Sling suprapúbico tem custo estimado de £1,135 

124. Os altos custos da terapia celular, neste cenário, poderiam limitar seu uso. 

Acredita-se que, para a produção da dose para tratamento em humanos 

utilizando as CMDMEs, o custo médio atual seria de R$ 1.800,00 (não incluídos 

os custos hospitalares)  e poderia representar uma alternativa viável. 

As CMDMEs parecem conferir um efeito protetor ou reparador do 

esfíncter uretral, num modelo agudo de lesão promovido pela uretrolise. 

Verificou-se que houve incorporação das células e recuperação da musculatura 

uretral. Novos estudos serão necessários para avaliar as mudanças funcionais 

após a injeção de CMDME e o mecanismo pelo qual as CMDMEs produzem 

seu efeito reparador no esfíncter uretral. Também, será interessante avaliar se 

este efeito é dose dependente bem como  sua durabilidade. Outro aspecto a 

ser abordado é se a reinjeção de células acrescenta melhora adicional à função 

esfincteriana.  
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Acredita-se que as CMDMEs, por serem autólogas e não necessitarem 

de cultura, poderão ser utilizadas brevemente em seres humanos, dentro de 

um protocolo de pesquisa supervisionado rigorosamente por comissão de ética.  

Por serem constituídas por diferentes tipos celulares, parecem representar uma 

população capacitada para o reparo de tecidos lesados por sua multiplicidade 

de efeitos reparatórios. Pode-se especular, ainda, que possam ser utilizadas no 

tratamento de outros problemas urológicos ou mesmo não urológicos nos quais 

o preparo ou a regeneração muscular são importantes. Exemplos na urologia 

incluem a incontinência urinária masculina após prostatectomia radical, 

problemas de contratilidade da bexiga e disfunção erétil. 
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Baseando-se nos achados obtidos, pode-se concluir: 

 

1- Através de hibridização in situ por fluorescência, confirmou-se a 

incorporação das células mononucleares derivadas de músculo estriado 

esquelético na musculatura do esfíncter urinário das ratas.   

2- A terapia com células mononucleares derivadas de músculo estriado 

esquelético teve efeito reparador no esfíncter urinário de ratas 

submetidas a uretrolise, reduzindo a deposição de tecido conectivo e 

promovendo a recuperação das camadas musculares. 

 



 
	  

	  

 

 

 

 

 

 

7 ANEXOS 
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7.1 Comitê de Ética da Faculdade de Medicina  da USP 

 

 

  

  

 
COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 

Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina  

e-mail: cep.fmusp@hcnet.usp.br  

                               

 A CEUA do Comitê de Ética em Pesquisa da  Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo, em sessão de 09/11/2011, APROVOU o 

Protocolo de Pesquisa nº 376/11 intitulado:   “TERAPIA   CELULAR   COM  

CÉLULAS MONONUCLEARES DERIVADAS DE MÚSCULO ESTRIADO 

ESQUELÉTICO NA DEFICIÊNCIA ESFINCTERIANA EM MODELO 

ANIMAL DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA   ” que utilizará 15 animais da 

espécie Rattus rattus, apresentado pelo Departamento de CIRURGIA 

 Cabe ao pesquisador elaborar e apresentar ao CEP-FMUSP, o 

relatório final sobre a pesquisa, (Lei Procedimentos para o Uso Científico de 

Animais - Lei Nº 11.794 -8 de outubro de 2008). 

 

Pesquisador (a) Responsável: Cristiano Mendes Gomes  

Pesquisador (a) Executante: Marcelo Pitelli Turco 

 

     CEP-FMUSP, 09 de Novembro de 2011. 

 

 
   Dr. Eduardo Pompeu     

       Coordenador 
     Comissão de Ética no Uso de Animais 

 

 
                     

            
Prof. Dr. Paulo Eurípedes Marchiori 
     Vice-Coordenador interino 
   Comitê de Ética em Pesquisa 
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7.2 Comitê de Ética da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da 

USP
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7.3 Apresentação no Till & McCulloch Meetings, Ontário, Canadá, 2014 
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7.4 Apresentação na Society of Urodynamics, Female Pelvic Medicine & 

Urogenital Reconstruction (SUFU), Scottsdale, EUA, 2015.  
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