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RESUMO 

O camundongo mdx, modelo murino da Distrofia muscular de Duchenne, apresenta a 

ausência da proteína distrofina como nos humanos, porém, com um curso benigno da 

doença. Entretanto o diafragma do mdx apresenta inflamação que persiste ao longo de 

toda sua vida. Já em humanos, a doença é progressiva e fatal, sem tratamento eficaz 

conhecido até o momento. Este trabalho teve como objetivos caracterizar as células Treg 

e células B com possível fenótipo regulatório nos linfonodos axilar e braquial de 

drenagem, comparando as fases de intensa mionecrose (4 semanas, 4s) e de 

regeneração muscular (12 semanas, 12s). Também avaliamos o efeito da 

suplementação oral com vitamina D na lesão muscular do mdx. Os linfonodos axilar e 

braquial dos camundongos mdx com 12s apresentaram diminuição de linfócitos T CD4+ 

(p<0,01)  e aumento de linfócitos Treg (p<0,05) quando comparados com o camundongo 

controle não distrófico C57BL/10. Na fase de regeneração (12s) também foi observado 

aumento de células B com fenótipos regulatórios CD21hiCD1dhi/CD19+IgMhi (p<0,01) e 

CD19+CD138+ (p<0,05), além do aumento de mRNA para a citocina IL-10 (p<0,05). A co-

cultura de células T CD4+CD25- estimuladas com anti-CD3 com células B220+, isoladas 

dos linfonodos de camundongos com 12s, demostrou que as células B de mdx induziram 

o aumento de células com o fenótipo Treg (p<0,05) quando comparada com células de 

animais controle. Este dado sugere a presença de uma população de células B com 

papel imunoregulatório nos linfonodos drenantes do músculo distrófico nessa fase da 

doença. O papel da vitamina D na indução de células T regulatórias e diminuição da 

inflamação vem sendo investigado há alguns anos. A fim de analisar sua função 

imunoregulatória no microambiente da lesão muscular foram realizados protocolos de 

suplementação por via oral com 1α,25-diidroxicolecalciferol (100ng/mL ou 200ng/mL), 1 

ou 2 vezes/semana durante seis semanas, dos camundongos mdx a partir do 21º dia de 

idade. A suplementação oral com 200ng/mL (1x/semana) induziu o aumento do número 

de células Treg (p<0,05) nos linfonodos de drenagem, com diminuição da quantidade de 

células musculares centro-nucleadas e o aumento da atividade das proteases MMP-2 e -

9 no diafragma. Entretanto, o tratamento não alterou a proporção de células B maduras 

não ativadas, nem das células fenótipo regulatório. Esses dados sugerem que 

estratégias que induzam a modulação de células envolvidas no processo inflamatório 

podem auxiliar no controle da lesão muscular nessa distrofinopatia. 

Palavras-chaves: mdx, imunorregulação, vitamina D, distrofia muscular, 

inflamação, regeneração muscular. 
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ABSTRACT 

Mdx mice, a murine model of Duchenne muscular dystrophy, resemble human lack of 

functional dystrophin, but display a more benign disease course. However, the mdx 

diaphragm has inflammation that persists throughout life. In contrast, human disease is 

progressive and fatal, with no effective treatment known to date. Inflammation plays an 

important role in both disease pathogenesis and dystrophic muscle repair. This study 

aimed to characterize Treg and B cells with possible regulatory phenotype in the axillary 

and brachial lymph nodes, comparing the phases of intense myonecrosis (4 weeks, 4w) 

and muscle regeneration (12 weeks, 12w). We also evaluated the effect of oral vitamin D 

supplementation on the mdx muscle injury. The axillary and brachial lymph nodes of the 

mdx at 12w showed a decrease in CD4+ T lymphocytes (p<0.01) and an increase in Treg 

lymphocytes (p <0.05) when compared to the non-dystrophic control mouse C57BL/10. In 

the regeneration phase (12w) there was also an increase in B cells with regulatory 

phenotype CD21hiCD1dhi/CD19+IgMhi (p <0.01) and CD19+CD138+ (p<0.05) phenotypes, 

in addition to an increase in mRNA for the immunoregulatory cytokine IL-10 (p<0.05). Co-

culture CD4+CD25+ effector T cells stimulated with anti-CD3 and B220+ B cells isolated 

from lymph nodes from 12 weeks mice, showed that mdx B cells were able to induce the 

increase of cells with the Treg phenotype (p<0.05), when compared to B cells from 

control animals. This data suggests the presence of a B population with an 

immunoregulatory role in the draining lymph nodes of the dystrophic muscle at this phase 

of the disease. The role of vitamin D as an important inducer regulatory T cells and 

reducing inflammation has been investigated. To analyze it immunoregulatory role in the 

muscle injury microenvironment, supplementation protocols were performed orally with 

1α, 25 dihydroxycholecalciferol (100ng/mL or 200ng/mL), 2 or 1 times/week for six 

weeks, respectively in mdx mice from the 21st day of age. Oral supplementation with 

200ng/mL (1x/week) induced an in the Treg cells increase percentual (p<0.05) in the 

draining lymph nodes, with a decrease in the amount of centronucleated muscle cells and 

an increase in the activity of MMP-2 proteases and -9 on the diaphragm. However, the 

treatment did not change the mature B cells proportion and regulatory phenotype of B 

cells. These data suggest that strategies that induce the modulation of cells involved in 

the inflammatory process may help to control muscle damage in that dystrophinopathy. 

Key words: mdx, immunoregulation, vitamin D, muscle dystrophy, inflammation, 

muscle repair.  
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1. INTRODUÇÃO 

As distrofias musculares constituem um grupo de distúrbios degenerativos 

hereditários associados à fraqueza muscular progressiva. Podem ser transmitidas 

como características autossômicas dominantes, autossômicas recessivas ou 

ligadas ao cromossomo X. Há mais de vinte tipos de distrofias musculares, 

caracterizadas pelo caráter genético e degenerativo, com comprometimento 

progressivo e irreversível da musculatura esquelética (FONSECA et al., 2007, 

SALMANINEJAD et al., 2018).  

A apresentação precoce durante a infância está geralmente associada a 

um fenótipo mais grave e o diagnóstico ainda é baseado na evidência clínica de 

sintomas aparentes em crianças a partir de 2 a 3 anos de idade (VERHAART e 

AARTSMA-RUS, 2019). Embora sejam classificadas pelos genes alterados e os 

músculos primariamente acometidos, as distrofias musculares também podem 

ser classificadas pelas alterações histológicas, nas biópsias musculares: infiltrado 

inflamatório, padrão das fibras musculares, deposição de tecido conjuntivo e 

degeneração da miofibra (SHIEH, 2013). O aprimoramento das técnicas de 

biologia molecular trouxe mais precisão no diagnóstico das distrofias musculares, 

especialmente na Distrofia Muscular de Duchenne (DMD) (WERNECK et al., 

2019). 

Distrofias congênitas como a Distrofia Muscular da Cintura e Membros, a 

Distrofia Muscular de Becker (DMB) e a DMD são caracterizadas por rupturas em 

componentes da matriz extracelular (MEC) e da interação entre o sarcolema com 

complexo distrofina-glicoproteínas (DGC), cuja função está intimamente 

relacionada à estabilidade na estrutura da miofibra e à sinalização através da 

membrana (MATHEWS, 2003, BUTTERFIELD, 2019). 

1.1. DISTROFIA MUSCULAR DE DUCHENNE 

As distrofinopatias incluem doenças associadas às mutações no gene que 

codifica a proteína distrofina, que ocorrem mais comumente na DMD. Entretanto 

as distrofinopatias podem apresentar outros fenótipos, incluindo a DMB, Miopatia 

Isolada do Quadríceps, dentre outras (WICKLUND, 2013). 
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 A DMD é a forma mais grave e mais comum de distrofia muscular, 

acometendo 1 a cada 5000 meninos nascidos vivos (MENDELL et al., 2012). É 

uma miopatia inflamatória recessiva, ligada ao cromossomo X, na qual a 

degeneração muscular é causada pela ausência da distrofina (GOYENVALLE et 

al., 2011, MENDELL et al., 2012). Esta ausência é ocasionada por mutações no 

gene da distrofina que induzem um erro de leitura do gene ou levam à produção 

de um códon de terminação prematuro (ROBINSON-HAMM e GERSBACH, 

2016). As principais formas de mutações associadas com DMD são deleções 

(65%), duplicações (11%), mutações pontuais (11%) e pequenas 

inserções/deleções (7%). Essas mutações estão associadas a não leitura do 

gene ou produção de um códon de terminação prematuro (YU et al., 2015). 

 O gene da distrofina é um gene extenso, capaz de codificar sete isoformas 

que se ancoram a um complexo de glicoproteínas denominado DCG. Nos tecidos 

muscular esquelético e muscular cardíaco é possível observar a distrofina como 

uma proteína sarcolemal de 427 kDa que apresenta três domínios funcionais 

principais: o N-terminal, um domínio rico em cisteína e o domínio C-terminal 

(GROUNDS et al., 2020). O domínio N-terminal liga-se ao filamento de alfa-actina 

no citoesqueleto. O domínio rico em cisteína liga-se à glicoproteína 

transmembranar distroglicana que interage com a laminina na MEC. O domínio 

C-terminal interage com a distrobrevina e a sintrofina. A interação da distrofina 

com os distroglicanos, a laminina e a actina permite a conexão da MEC ao 

citoesqueleto proporcionando estabilidade mecânica às células musculares 

durante a contração muscular (Figura 1). A distrofina também medeia a 

sinalização muscular através da sua interação com oxido nítrico sintase neuronal 

(nNOS), sintrofina e distrobrevina (FAIRCLOUGH et al., 2013).  

 O DGC fornece suporte essencial para a estrutura e função muscular 

normal. Na ausência da distrofina ocorre instabilidade do sarcolema com indução 

de mionecrose e ativação do processo inflamatório (DECONINCK e DAN, 2007). 

É importante salientar que o tecido muscular apresenta funções importantes na 

manutenção postural e movimento coordenado no organismo humano (SASS et 

al., 2018), além do papel primordial na respiração (KOCJAN et al., 2017) e na 

função cardíaca (SPINALE, 2015). 
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Danos no tecido muscular (e.g. DMD), que excedam as características 

intrínsecas da regeneração tecidual, podem levar à formação de tecido fibrótico 

cicatricial, comprometendo suas funções biológicas e a manutenção da 

homeostase (SASS et al., 2018). As manifestações clínicas da DMD geralmente 

aparecem na primeira infância, entre 3 a 5 anos de idade. Os pacientes 

apresentam fraqueza muscular e hipertrofia dos músculos afetados devido, em 

parte, à substituição das fibras musculares por tecido adiposo e fibroso, 

ocasionando morte prematura por insuficiência cardiorrespiratória (LOMAURO et 

al., 2015).  

 

 

 

 

Figura 1 – Representação esquemática do complexo distrofina-glicoproteínas  

Complexo DGC ilustrando os três principais domínios funcionais da distrofina que 

conferem estabilidade ao sarcolema. A distrofina atua como uma importante ligação 

entre o citoesqueleto e a matriz extracelular [Adaptado: (FAIRCLOUGH et al., 2013)]. 
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1.2. ESTRATÉGIAS TERAPÊUTICAS DISPONÍVEIS PARA DMD 

 Como consequência da ausência da distrofina biologicamente funcional, 

os pacientes com DMD apresentam alta morbidade e complicações ortopédicas e 

cardiorrespiratórias graves que podem resultar em óbito antes da segunda 

década de vida. O tratamento requer uma abordagem multidisciplinar capaz de 

proporcionar uma melhora parcial dos sintomas e/ou um retardo da evolução da 

miopatia, aumentando (10 a 20 anos) a sobrevida até a quarta década de vida 

(BUSHBY et al., 2010a). Há muitos anos a estratégia terapêutica convencional 

baseia-se na utilização de corticosteroides, que induzem efeitos adversos graves, 

e intervenções com fisioterapia, principalmente exercícios que melhoram a 

contração muscular associada à ventilação mecânica noturna que melhoram a 

função respiratória (BIRNKRANT et al., 2018). 

 A identificação e isolamento do gene responsável pela DMD (DAVIES et 

al., 1983) permitiu estudos baseados em terapias gênicas. Os protocolos apoiam-

se na restauração da função do tecido muscular afetado pela expressão da 

proteína distrofina em todos os músculos. As estratégias de terapia gênica 

baseiam-se em: I - entrega do gene via vetor viral (vírus adenoassociado - AAV); 

II - estratégia com exon skipping levando a produção de uma proteína truncada 

mas biologicamente funcional ou supressão do códon de parada prematuro; III - 

edição do gene alterado com o sistema CRISPR/Cas9, cuja eficiência foi 

observada em estudos com modelos animais (BUSHBY et al., 2010b, 

SALMANINEJAD et al., 2018). Diversos tipos celulares incluindo mioblastos, 

células satélites, células de medula óssea, mesoangioblastos, células CD133+ e 

células-tronco pluripotentes induzidas têm sido utilizados em estudos para a 

correção da expressão do gene da distrofina na DMD (SUN et al., 2020). 

Entretanto, muitos obstáculos têm impedido o sucesso das terapias gênicas na 

clínica, como o tamanho longo do gene da distrofina, a dificuldade na aplicação 

do gene corrigido ao longo de todo o tecido esquelético e a resposta imunológica 

dirigida às células que expressarão a proteína distrofina (CHAMBERLAIN e 

CHAMBERLAIN, 2017). 

 Embora seja uma doença genética, a degeneração muscular induz uma 

resposta inflamatória exacerbada que causa fibrose do tecido muscular, 
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tornando-o refratário às terapias gênicas, celulares ou farmacológicas. Deste 

modo, o sucesso de novos tratamentos para a DMD deve apoiar-se em 

protocolos terapêuticos combinados, que influenciem na modulação do 

microambiente, estimulando a regeneração do tecido muscular; a deposição de 

tecido conjuntivo; além da diferenciação de mioblastos in vitro (CORDOVA et al., 

2018). Muitos desses tratamentos ainda estão em fase experimental, na qual os 

modelos animais são amplamente utilizados. 

1.3.  MODELOS ANIMAIS DA DMD  

 DMD é uma doença progressiva e fatal não dispondo até o momento de 

um tratamento curativo comprovado, o que torna urgente a maior compreensão 

dos mecanismos genéticos, moleculares e imunológicos envolvidos na 

fisiopatologia da miopatia. Existem inúmeros modelos animais não vertebrados, 

como Drosophila mellanogaster; peixe-zebra (zebrafish) e vertebrados, como 

camundongos, cães, porcos e macacos que apresentam mutação espontânea ou 

induzida no gene da distrofina (MCGREEVY et al., 2015, YU et al., 2015). Há 

nove modelos caninos da DMD que apresentam mutações espontâneas no gene 

da distrofina como Labrador, Cavalier King Charles Spaniel (CKCS-MD) e Golden 

Retrivier (GRMD), porém muitos são utilizados apenas em estudos pontuais de 

caso clínico devido à dificuldade de se estabelecer uma colônia. Embora o 

modelo canino GRMD apresente uma miopatia semelhante à doença humana, 

sua utilização é limitada impondo dificuldades de manejo e alto custo de 

manutenção (MCGREEVY et al., 2015), além de apresentar um fenótipo clínico 

de maior gravidade, com alta morbidade e morte prematura. O modelo GRMD é 

excepcionalmente empregado em testes terapêuticos de terapias que tenham 

apresentado previamente resultados promissores em estudos conduzidos em 

modelos murinos, como no camundongo mdx (YOKOTA et al., 2012).  

Embora cada modelo animal tenha suas próprias limitações, eles têm sido 

essenciais para o desenvolvimento de estratégias de tratamento direcionadas à 

ausência de distrofina, progressão da doença e da regeneração muscular. 
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1.3.1. O CAMUNDONGO MDX 

 O camundongo mdx (do inglês muscular dystrophy X-linked), um mutante 

da linhagem C57BL/10ScSnJ, é o modelo animal mais utilizado nas pesquisas 

relacionadas à miopatia porque não expressa a proteína sarcolemal distrofina 

devido à uma mutação pontual espontânea no exon 23, o que promove a geração 

de um códon de terminação prematura no gene (MANNING e O'MALLEY, 2015, 

BULFIELD et al., 1984). A vantagem em relação aos demais modelos animais é o 

baixo custo de manutenção e fácil manejo em ambiente de laboratório (VAN 

PUTTEN et al., 2020).  

 A doença no camundongo mdx é mais branda devido à capacidade 

regenerativa eficiente do tecido muscular e a pouca fibrose que ocorre nessa 

espécie (NAKAMURA e TAKEDA, 2011), desse modo é importante salientar que 

a sobrevida do camundongo mdx apresenta-se pouco reduzida quando 

comparada ao camundongo C57BL/10 não distrófico (CHAMBERLAIN e 

CHAMBERLAIN, 2017).  A doença no camundongo mdx apresenta fases distintas 

da doença com aumento acentuado da inflamação e mionecrose na 4ª semana 

de idade, que diminui a partir da 12a semana na maioria dos músculos 

esqueléticos, com exceção do diafragma (STEDMAN et al., 1991, DEMOULE et 

al., 2005, LARCHER et al., 2014). O músculo Tríceps brachii apresenta estágios 

bem característicos: a fase aguda, com inflamação intensa (4 semanas), a fase 

regenerativa (12 semanas) e a fase de fibrose (24 semanas).  

1.4.  REPARO MUSCULAR E A INFLUÊNCIA DO 

MICROAMBIENTE MIOGÊNICO 

 O tecido muscular esquelético é o mais abundante do corpo humano 

representando cerca de 40% da massa corporal total com grande capacidade 

regenerativa. Essa capacidade deve-se a atividade coordenada por fatores 

genéticos, fatores solúveis, o microambiente e componentes celulares capazes 

de manter a homeostasia do tecido muscular mesmo após lesões mecânicas 

causadas por ciclos de contração e relaxamento; por agentes miotóxicos; por 

estresse térmico; ou processos patológicos, como nas distrofias musculares 

(MUKUND e SUBRAMANIAM, 2020, YANG e HU, 2018). O reparo do músculo 
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esquelético é dependente da interação de células-tronco miogênicas e o 

microambiente muscular, capaz de proporcionar a regeneração tecidual eficiente, 

recuperando sua função e estrutura. Qualquer perturbação nesses eventos 

poderá ocasionar falhas nos processos de reparo do tecido causando a perda da 

integridade e perda da função da miofibra característica da inflamação crônica 

das distrofinopatias. (SAINI et al., 2016). 

 As células-tronco miogênicas, chamadas de células satélites, foram 

observadas pela primeira vez na década de 1960 e estão localizadas entre a 

lâmina basal e a membrana celular de miofibras maduras (MAURO, 1961). O 

processo miogênico é controlado por fatores de transcrição da família básica 

Helix-loop-helix (bHLH); MyoD (proteína 1 de diferenciação miogênica); 

miogenina; Myf-4 (fator miogênico 4), Myf-5 (fator miogênico 5). A ativação inicial 

de células satélites quiescentes com fenótipo Pax3+/Pax7+ (proteína de caixa 

emparelhada 3 e 7) depende de fatores secretados por miofibras com dano e/ou 

fatores presentes no microambiente muscular. Posteriormente, o mioblasto passa 

a expressar os fatores MyoD, Myf-5 que são característicos da fase proliferativa 

da miogênese. A ativação dos fatores Myf-4 e miogenina desencadeia o processo 

de diferenciação do tecido muscular e junto com MEF-2 (fator de transcrição 2 

específico de miócito) estimula genes músculo-específicos (MyHC – Cadeia 

pesada da miosina) determinando a fusão dos mioblastos em miofibras, 

correspondendo assim à fase terminal da diferenciação miogênica (TIDBALL e 

VILLALTA, 2010, TEDESCO et al., 2010). Após a fusão dos mioblastos, os 

núcleos direcionam-se para o centro da fibra e, somente após a sua maturação, 

posicionam-se na periferia da miofibra (CADOT et al., 2015). Além das células 

satélites, os pericitos, as células intersticiais Pw1+ (PICs) também possuem 

capacidade miogênica, embora com menor potencial (Figura 2). Outras células 

também participam desse processo como as células progenitoras fibro-

adipogênicas (FAPs), residentes no músculo. Durante lesões agudas as FAPs 

residentes no músculo esquelético são estimuladas a proliferar e produzem 

fatores de diferenciação miogênicos, porém participam também na indução de 

fibrose do tecido muscular em lesões crônicas (BAGHDADI e TAJBAKHSH, 

2018). 

 O sistema imunológico apresenta um papel importante na manutenção do 
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reparo muscular. As células imunológicas, embora escassas na homeostase do 

tecido muscular, podem ser encontradas (105 células/mm3) na fase de 

regeneração do tecido com lesão (TIDBALL e VILLALTA, 2010). Na lesão aguda 

as células musculares produzem fatores quimiotáticos que induzem um intenso 

infiltrado inflamatório no local da lesão para remoção dos restos (debris) 

celulares, podendo causar destruição das miofibras. As células inflamatórias 

também são essenciais para o reparo do tecido, pela ativação de fatores 

miogênicos, concomitante ao início do processo de regeneração muscular 

(TIDBALL et al., 2014).  

 A ativação do sistema complemento é considerado o sensor inicial da 

lesão da miofibra, seguida pela ativação, migração e degranulação de mastócitos 

que secretam TNF-α, histamina e IL-1β amplificando a resposta pelo 

recrutamento de precursores de mastócitos (pMC), neutrófilos e outras células 

imunológicas (YANG e HU, 2018). Os neutrófilos F4/80-Ly6G+ são os leucócitos 

mais abundantes no infiltrado inflamatório nas primeiras 2 às 24h horas após a 

lesão muscular aguda, seguidos pela ativação principalmente de macrófagos 

fagocíticos do tipo M1 via produção de citocinas do perfil Th1 (IFN- e TNF-α) 

(TIDBALL e VILLALTA, 2010). A seguir, em aproximadamente quatro dias após a 

lesão, ocorre uma mudança no fenótipo dos macrófagos encontrados na lesão, 

com predomínio de macrófagos M2 ativados por citocinas Th2 (IL-4, IL-10, IL-13). 

Os macrófagos com fenótipo M2 controlam o processo inflamatório devido à 

mudança do fenótipo de macrófagos M1 em M2 e também pela secreção de 

citocinas IL-10 e TGF-β que modulam a inflamação ativando fatores pró-

fibrogênicos (VILLALTA et al., 2009). Alguns estudos mostram que a fase 

proliferativa da miogênese depende diretamente dos macrófagos M1 e de 

linfócitos T com o perfil Th1 no local da lesão (TIDBALL e VILLALTA, 2010, 

TIDBALL et al., 2014).  
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Figura 2 - Representação esquemática da regeneração do tecido muscular 

Em decorrência da lesão muscular, as células satélites são ativadas e passam por um 

processo de proliferação, diferenciação e fusão, finamente regulados por fatores de 

transcrição de reparo muscular (painel superior). Algumas células satélites proliferam 

para repor o estoque de células-tronco musculares. Além das células satélites, outros 

tipos celulares intersticiais também são importantes para o processo de regeneração e 

reparo da lesão muscular (painel inferior) [Adaptado: (BAGHDADI e TAJBAKHSH, 

2018)]. 
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 As células T auxiliares (T helper - Th) participam na manutenção de um 

microambiente propício aos eventos da regeneração, produzindo citocinas 

importantes do perfil Th1 como TNF-α e IFN- ou do perfil Th2 como IL-4, IL-10 e 

IL-13 (DEYHLE e HYLDAHL, 2018). Alguns estudos têm destacado a importância 

do papel das células T regulatórias (Treg) no processo de reparo do tecido 

muscular, inclusive nos processos degenerativos que ocorrem nas distrofias 

musculares (BURZYN et al., 2013, VILLALTA et al., 2014). 

 

1.4.1. PARTICIPAÇÃO DAS CÉLULAS T REGULATÓRIAS NA LESÃO 

MUSCULAR 

 Células T com função regulatória  podem ter origem no timo (Treg natural 

ou tímica – nTreg) e migram para a periferia, ou podem ser induzidas na periferia 

(Treg induzida ou periférica – iTreg) a partir de células T CD4+ convencionais 

existentes no local da lesão (WORKMAN et al., 2009, SHEVACH e THORNTON, 

2014). Essas células são supressoras da resposta imunológica efetora, além de 

desempenharem importante papel no processo de tolerância imunológica a 

autoantígenos, inibindo respostas autorreativas que poderiam levar a doenças.  

 A função supressora das células T foi observada inicialmente em 1970. 

Entretanto, devido às dificuldades para caracterizá-las nessa época, não foi 

possível relacionar a supressão imunológica a um fenótipo celular específico 

(GERSHON e KONDO, 1970). Somente em 2003 foi caracterizado o fator de 

transcrição Foxp3 (Forkhead box P3) expresso nas células T que exerciam 

funções regulatórias por mecanismos supressores (HORI et al., 2003). 

Atualmente, diversas moléculas estão associadas à função supressora das 

células Tregs, como a secreção das citocinas IL-10, TGF-β, IL-35 e a molécula de 

membrana CTLA-4 (MAURI e CARTER, 2009, SHARMA e RUDRA, 2018). 

 Burzyn e colaboradores (2013) demonstraram, pela primeira vez, que após 

a indução de lesão asséptica aguda no tecido muscular ocorre um aumento de 

células Treg Foxp3+ no local da lesão. Essas células se acumulam entre as 

miofibras em resposta a citocinas como IL-33, uma alarmina produzida no local 

da lesão, e são capazes de modular a inflamação. A produção das citocinas IL-10 

e TGF-β por células Treg Foxp3+ contribui para a mudança no fenótipo de 

macrófagos do tipo M1 para M2 que se infiltram na lesão muscular (BURZYN et 
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al., 2013). Um estudo in vitro demonstrou que co-cultura de células satélites com 

linfócitos Treg induzia a sua expansão e inibia a diferenciação de mioblastos 

(CASTIGLIONI et al., 2015). Além disso, a depleção de linfócitos Treg em 

modelos mdx afetou o reparo muscular e a expressão do marcador de ativação 

de macrófagos anti-inflamatórios M2, embora não tivesse apresentado efeito 

sobre macrófagos pró-inflamatórios M1 (Villalta et al., 2014). Outra contribuição 

importante das células Treg musculares é a produção de anfirregulina, um fator 

de crescimento que age diretamente nas células satélites, favorecendo a 

regeneração muscular (DEYHLE e HYLDAHL, 2018, SCHIAFFINO et al., 2017, 

BURZYN et al., 2013). Neste contexto, alguns estudos demonstraram que as 

células Treg apresentam importante papel no reparo da lesão muscular, 

contribuindo para a expansão das células musculares em doenças musculares 

crônicas e no envelhecimento (VILLALTA et al., 2014, SCHIAFFINO et al., 2017). 

A depleção das células Treg (Figura 3) afeta a regeneração do músculo 

esquelético confirmando a sua importância no reparo do tecido muscular 

(BURZYN et al., 2013).  
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Figura 3 – Representação esquemática da participação dos linfócitos Treg no 

reparo do tecido muscular 

Acima: marcadores fenotípicos de células Treg nos linfonodos e no tecido muscular, e a 

participação das células Treg na modulação das células mieloides para um perfil anti-

inflamatório na inibição da resposta de células T efetoras e indução da regeneração 

muscular. Abaixo: importância das células Treg no reparo do tecido muscular 

evidenciado pela depleção das células Treg em modelos de lesão muscular [Adaptado: 

(BURZYN et al., 2013)].  
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1.4.2. METALOPROTEASES DE MATRIZ 

Os processos de reparo e remodelamento do tecido muscular que estão 

relacionados à contração muscular, microlesões esportivas e até nas doenças 

degenerativas, como a DMD, dependem do remodelamento da matriz 

extracelular (MEC). Esse processo envolve fatores solúveis secretados pela MEC 

e metaloproteases de matriz (MMP) secretadas por fibroblastos residentes nos 

espaços intersticiais das fibras musculares (BOSO et al., 2020). As MMP 

pertencem à uma família de endopeptidases zinco-dependentes que clivam 

componentes da MEC, contribuindo para a homeostase do tecido. As MMPs 

também são secretadas por células musculares e participam não somente da 

fusão e migração de mioblastos, mas também da plasticidade muscular, no 

reparo das lesões e a sua atividade pode ser suprimida pela expressão de 

inibidores teciduais de metaloproteases de matriz (TIMP) (AU et al., 2011, 

BOBADILLA et al., 2014). 

As MMPs são secretadas em sua maioria como pró-enzimas latentes e 

podem ser ativadas/clivadas por inúmeros fatores inclusive outras proteases, com 

redução do seu peso molecular em pelo menos 10kDa. Algumas MMPs 

participam do processo de ativação de outras MMPs. A MMP-13 é uma potente 

metaloprotease de matriz que degrada a MEC ao clivar colágeno intersticial I, II, 

III, IV, além de ser uma enzima importante na cascata de ativação das MMPs 

porque pode ser ativada pelas proteases MMP-2, MMP-3, MMP-4 e também 

ativar MMP-2 e -9 (LEI et al., 2013, KHERIF et al., 1999). 

 As principais MMPs relacionadas ao reparo do tecido muscular são a 

MMP-2 e MMP-9 também conhecidas como gelatinases B e A, respectivamente. 

MMP-2 é encontrada na forma constitutiva e produzida principalmente pelas 

fibras musculares no músculo saudável e exerce função importante na formação 

de novas miofibras. A MMP-9 não é normalmente identificada no tecido muscular 

adulto, embora em processos inflamatórios possa ser secretada, principalmente, 

por células endoteliais, células satélites, macrófagos e neutrófilos e está 

intimamente relacionada com a inflamação e degradação da MEC. O nível de 

ambas MMPs aumenta em condições de lesão do tecido muscular e pode 

permanecer por vários dias após uma lesão aguda (KHERIF et al., 1999, LO 
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PRESTI et al., 2017).  

 Vários trabalhos experimentais mostram a participação das MMP-2 e 

MMP-9 na DMD (BANI et al., 2008, DAHIYA et al., 2011, SOUZA et al., 2020, 

GAGLIANONE et al., 2020). A MMP-9 degrada β-distroglicanas ocasionando a 

ruptura da MEC (MIYAZAKI et al., 2011). Camundongos mdx nocautes para 

gelatinase MMP-9 apresentam menos inflamação e fibronecrose e melhora da 

função muscular (SHIBA et al., 2015, HINDI et al., 2013, LI et al., 2009). O 

aumento de MMP-9 pode estar relacionado com o aumento de células Sca1+ e 

produção de TNF-α, enquanto MMP-2 produzida por células endoteliais participa 

nos processos de regeneração muscular e miogênese (KHERIF et al., 1999, 

BANI et al., 2008). Camundongos mdx com baixa atividade de MMP-2 

apresentam pouca angiogênese e menor expressão de VEGF e nNOS, afetando 

a regeneração do músculo distrófico (MIYAZAKI et al., 2011). A administração de 

inibidores de MMP-2/MMP-9 minimiza o fenótipo de lesão muscular no 

camundongo mdx (FUKAI et al., 2017, TANIGUTI et al., 2012). Essas evidências 

indicam que as MMPs são enzimas importantes nos processos de 

remodelamento do tecido muscular no camundongo distrófico mdx. 

1.5. INFLUÊNCIA DO SISTEMA IMUNOLÓGICO NA LESÃO DO 

MÚSCULO DISTRÓFICO NA DMD 

 O envolvimento do sistema imunológico na fisiopatologia da DMD foi 

inicialmente sugerido após observação da presença de células linfoides e 

mieloides no músculo distrófico (ARAHATA e ENGEL, 1984). Posteriormente foi 

mostrado que os linfócitos T infiltrados no músculo distrófico haviam sofrido 

ativação oligoclonal e apresentavam atividade miocitotóxica (SPENCER et al., 

1997, GUSSONI et al., 1994, VETRONE et al., 2009). Além disso, intervenções 

terapêuticas com imunossupressores ou depleção de linfócitos T CD4+ ou CD8+ 

reduziam a lesão muscular do camundongo mdx (SPENCER et al., 2001, FARINI 

et al., 2007, EGHTESAD et al., 2011). Em conjunto esses achados reforçam as 

evidências da participação do sistema imunológico como fator amplificador do 

processo patológico na DMD, além de sua relação no reparo do tecido muscular 

no camundongo mdx e na supressão da inflamação (ROSENBERG et al., 2015).  

 A lesão progressiva causada pela contração muscular é exacerbada pela 
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inflamação na DMD (VILLALTA et al., 2015). Macrófagos, linfócitos T CD4+ e 

CD8+ são as principais células do sistema imunológico associadas às miofibras 

em degeneração inflamatória (mionecrose) no camundongo mdx (LAGROTA-

CÂNDIDO, 1999, SPENCER et al., 2001). Camundongos mdx com 4 semanas 

apresentam predominantemente uma população de macrófagos M1 no músculo 

distrófico, com atividade miocitotóxica in vitro por mecanismos dependentes de 

óxido nítrico. Durante a fase de regeneração muscular, provavelmente estimulada 

por IL-10, ocorre uma mudança no perfil dos macrófagos do infiltrado muscular 

para M2c, favorecendo o reparo muscular (VILLALTA et al., 2009, VILLALTA et 

al., 2011). O tratamento com corticosteroide deflazacorte e ácido graxo 

eicosapentaenoico melhora a lesão muscular, em parte pela modulação da 

diferenciação de macrófagos para o perfil M2 (CARVALHO et al., 2013). Esta é 

uma indicação que a ativação dessa subpopulação de macrófagos influenciaria 

no controle da resposta inflamatória no músculo distrófico.  

 Dados do nosso grupo mostrou um acúmulo de linfócitos T CD4+CD25+ 

nos linfonodos axilar e braquial de drenagem do músculo Tríceps brachii de 

camundongos mdx com 12 semanas, no período em que a inflamação muscular 

é menos intensa, sugerindo que essas células estariam participando no controle 

da inflamação nessa fase da doença (LAGROTA-CANDIDO et al., 2002). 

Posteriormente, vários grupos verificaram a presença de linfócitos T CD4+ 

expressando o marcador de Foxp3, típico de células Treg, no músculo do 

camundongo mdx (VETRONE et al., 2009, EGHTESAD et al., 2011). Outro 

estudo posterior mostrou que os linfócitos Treg, aumentados no músculo e 

linfonodo de drenagem do camundongo mdx, eram importantes para o reparo do 

tecido muscular e que a depleção dessas células determinava uma piora na 

doença (BURZYN et al., 2013). Além disso, a expansão de células Treg 

musculares reduz o dano muscular e os níveis de creatina quinase através da 

anfirregulina, um fator responsável por agir diretamente na indução de células 

satélites (BURZYN et al., 2013). Em humanos com DMD, cuja doença evolui com 

intensa inflamação e fibrose progressiva, o músculo distrófico apresenta altos 

níveis de RNAm para IL-17 e baixos níveis para Foxp3, evidenciando uma 

possível relação dessas células na patogênese da doença (DE PASQUALE et al., 

2012). 
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 É importante ressaltar que o aumento significativo de células B B220+ no 

linfonodo de drenagem axilar e braquial do camundongo mdx com 12 e 24 

semanas de idade, concomitante com a diminuição do perfil pró-inflamatório no 

músculo distrófico, sugere a participação das células B na redução da inflamação 

nessa miopatia (LAGROTA-CANDIDO et al., 2002). Apesar do papel 

imunorregulador dos linfócitos B ter sido observado em uma variedade de 

modelos murinos de inflamação e autoimunidade, a sua participação no modelo 

murino da DMD ainda não foi elucidada. 

 As células B participam na regulação da resposta imunológica em 

diferentes doenças inflamatórias, porém ainda não foi determinado um fenótipo 

exclusivo característico dessas células, como já definido para as células Treg. 

Alguns fenótipos de células B foram associados à função imunorreguladora, 

variando de acordo com o modelo de estudo. Células B CD19+CD23hi com função 

regulatória mediada principalmente via IL-10, foram descritas em modelos de 

inflamação das vias aéreas induzida por alérgeno (WILSON et al., 2010). As 

células B esplênicas transicionais 2 de zona marginal (T2-MZP - 

CD19+CD21hiCD23hiCD24+IgMhi) regulam a artrite autoimune experimental 

induzida por colágeno (CIA) (EVANS et al., 2007) e a artrite induzida por antígeno 

(AIA) (CARTER et al., 2011) e células B10 (CD1dhiCD5+) suprimem o processo 

inflamatório no início da encefalomielite experimental autoimune (EAE) 

(MATSUSHITA et al., 2010). Já as células B CD19+CD138hi desempenham papel 

imunorregulador pela produção de IL-35 na infecção por Salmonela enterica e na 

EAE (SHEN et al., 2014, FILLATREAU, 2015, RAY e DITTEL, 2017). Na uveíte 

autoimune experimental foi observada melhora significativa quando os 

camundongos foram tratados com citocina IL-35 produzida pelas células Breg, 

sugerindo que a IL-35 exerce função imunorreguladora importante, favorecendo a 

diferenciação das próprias células Breg produtoras de IL-35 e IL-10 (WANG et al., 

2014). 

 O papel regulatório das células B está relacionado com a produção de 

citocinas como IL-10 e/ou IL-35 e TGF-β que suprimem respostas patogênicas 

mediadas por células Th17 e Th1. A depleção de células B com o perfil regulador 

contribui para a diminuição de células Treg em algumas doenças inflamatórias e 

autoimunes como na EAE e AIA (MAURI e MENON, 2015, CARTER et al., 2011, 
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CAI et al., 2019). É importante ressaltar que nosso grupo demonstrou 

previamente que camundongos mdx com 12 semanas apresentam aumento na 

subpopulação de linfócitos B IgMhiB220+ expressando CD21hiCD1dhi nos 

linfonodos axilar e braquial que drenam os músculos distróficos correspondentes 

(Tríceps brachii), quando comparados aos camundongos controle C57BL/10 de 

mesma idade (GAMA, 2016). Esses dados sugerem a presença de possíveis 

células Breg no nosso modelo, cujo fenótipo já foi observado em modelo 

experimental de CIA desempenhando um papel supressor da inflamação nas 

articulações por mecanismos moleculares dependentes de IL-10 (EVANS et al., 

2007). 

1.6. VITAMINA D E O SISTEMA IMUNOLÓGICO 

 A inflamação apresenta papel central dual na fisiopatologia da DMD, ao 

promover a fibrose e consequente perda da função muscular, e, também, ao 

apresentar-se primordial para indução da regeneração muscular. Desse modo, 

considera-se promissora a possibilidade do emprego de estratégias que 

influenciem na resposta inflamatória visando criar um ambiente propício à 

regeneração muscular.  

 A forma ativa da vitamina D (1α,25-di-hidroxivitamina D3) além do seu 

reconhecido papel na homeostase do cálcio, também apresenta efeitos 

moduladores sobre as células do sistema imunológico, em especial sobre os 

linfócitos T (SZYMCZAK e PAWLICZAK, 2016). A vitamina D pode ser 

encontrada sob duas formas: vitamina D2 (ergocalciferol) produzida por plantas e 

fungos e vitamina D3 (colecalciferol) produzida por animais, incluindo o ser 

humano. A vitamina D3 nos animais é primordialmente produzida pela 

metabolização da molécula 7-dihidrocolesterol na pele após a exposição solar 

aos raios UVB. Embora em menor quantidade, a vitamina D também pode ser 

obtida a partir da dieta pelo consumo de peixes como salmão, sardinha, óleo de 

fígado de bacalhau e cogumelos shitake. A metabolização da vitamina D (Figura 

4) é mediada a partir da atividade de enzimas da família citocromo P (CYP) 450, 

pela ativação clássica no fígado e rim ou através da ativação não clássica por 

células endoteliais e do sistema imunológico que produzem a enzima 1-



18  
 
 

αhidroxilase (CYP27B1) (PRIETL et al., 2013, SNODDY et al., 2016). 

 A forma ativa da vitamina D exerce suas funções biológicas pela ligação 

aos receptores nucleares VDR (receptor da vitamina D) expressos de forma 

ubíqua nas células do corpo humano e na maioria das células do sistema 

imunológico, incluindo monócitos, macrófagos, células dendríticas, células NK, 

linfócitos T e B (VELDMAN et al., 2000, WANG et al., 2012). É importante 

ressaltar que macrófagos, células dendríticas, células T CD4+ e células B 

expressam a enzima CYP27B1 responsável pela síntese do metabólito ativo da 

vitamina D, tornando-as parcialmente independentes na produção da forma ativa 

da vitamina D (ROLF et al., 2014, WANG et al., 2012). 

 A Vitamina D exerce um papel relevante na imunidade adaptativa (OJAIMI 

et al., 2013) destacando-se a regulação da diferenciação e ativação de linfócitos 

TCD4, o aumento no número e função das células Treg; inibição in vitro da 

diferenciação de monócitos em células dendríticas; diminuição na produção de 

citocinas como IFN-, IL-2 e TNF-α a partir de células Th1 e estímulo da função 

das células Th2; inibição da produção de IL-17 a partir de células Th17; indução 

da produção de IL-10 por células T CD4+; inibição da expressão de IL-6; inibição 

da secreção de autoanticorpos por linfócitos B e estimulação de células T NK in 

vivo e in vitro (MARQUES et al., 2010, URRY et al., 2012). Embora haja poucas 

evidências sobre a influência da vitamina D em células Breg in vivo, o tratamento 

de linfócitos B humanos em cultura com vitamina D ativa aumenta a produção de 

IL-10 (HEINE et al., 2008, ROLF et al., 2014). 

 A deficiência de vitamina D está associada a um risco aumentado de 

infecções, doenças inflamatórias e autoimunes (TAKEDA et al., 2010, MARQUES 

et al., 2010, OJAIMI et al., 2013). Em modelos animais de doenças humanas, a 

administração de Vitamina D tem se mostrado eficiente no tratamento da rejeição 

de transplantes, nas doenças autoimunes e nas alergias respiratórias. A eficácia 

terapêutica da imunomodulação com doses altas de colecalciferol ou da vitamina 

D ativa (HE et al., 2014, TAKEDA et al., 2010, FARIAS et al., 2013) deve-se em 

parte ao aumento de células T CD4+Foxp3+IL-10+(URRY et al., 2012).  

 Deste modo, faz-se importante a compreensão dos mecanismos 

imunológicos envolvidos na DMD, que promovem um microambiente refratário ao 
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reparo muscular, bem como metodologias terapêuticas capazes de auxiliar na 

melhora desse microambiente com poucos efeitos adversos, auxiliando na 

sobrevida dos pacientes com DMD. 

 

Figura 4 – Representação esquemática da metabolização da vitamina D3  

Absorção da vitamina D3 pela metabolização de 7-dihidrocolesterol (7-DHC) na pele 

após a exposição à radiação solar de raios UVB corresponde à maior fonte de aquisição 

da vitamina D em humanos, seguida que pela dieta alimentar rica em peixes gordurosos. 

No plasma, a vitamina D3 se liga a proteínas transportadoras de vitamina D e à albumina 

sendo metabolizada no fígado pela enzima 25-hidroxilase (CYP27A1) que produz o pró-

hormônio D3 (25(OH)D3). Esse composto pode ser metabolizado pela atividade da 

enzima CYP27B1 pela via não-clássica de ativação nas células mieloides, epiteliais e 

células imunológicas ou pelo rim mediante a via clássica de ativação formando o 

hormônio (1α,25(OH)2D3). Este hormônio liga-se aos VDRs para controlar a homeostasia 

do cálcio e o ciclo celular, bem como exercer funções imunomoduladoras. Parte do pró-

hormônio (25(OH)D3) também sofre ação da enzima CYP24A1 nos rins, que o converte 

em um metabólito hidrossolúvel inativo excretado pela bile [Adaptado: (SNODDY et al., 

2016)]. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GERAL  

 Caracterizar os linfócitos B e T regulatórios nos linfonodos de drenagem 

do músculo Tríceps brachii e o efeito da suplementação oral com vitamina D no 

microambiente da lesão muscular de camundongos mdx. 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar o percentual de linfócitos T regulatórios nos linfonodos de 

drenagem axilar e braquial nas fases aguda (4 semanas) e regenerativa (12 

semanas) da doença. 

 Determinar o percentual e o fenótipo dos linfócitos B nos linfonodos de 

drenagem axilar e braquial nas fases aguda (4 semanas) e regenerativa (12 

semanas) da doença. 

 Quantificar por RT-PCR convencional semi-quantitativo o RNAm da 

citocina IL-10 nos linfonodos de drenagem axilar e braquial, na fase regenerativa 

da distrofia muscular do camundongo mdx. 

 Analisar a atividade in vitro dos linfócitos B de camundongos mdx na fase 

regenerativa da distrofia muscular sobre a indução de células Treg. 

 Analisar o efeito da suplementação de camundongos mdx com 1α,25-

dihidroxicolecalciferol sobre as subpopulações de linfócitos T e B regulatórios 

presentes nos linfonodos axilar e braquial de drenagem do músculo Tríceps 

brachii e mesentérico. 

 Analisar o efeito da suplementação com 1α,25-dihidroxicolecalciferol na 

regeneração muscular e na deposição de tecido conjuntivo do músculo diafragma 

do camundongo mdx. 

 Analisar o efeito da suplementação com 1α,25-dihidroxicolecalciferol na 

produção das metaloproteases MMP-2 e MMP-9 no músculo diafragma dos 

camundongos mdx. 
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3. METODOLOGIA 

3.1. ANIMAIS 

 Foram utilizados camundongos machos isogênicos com distrofia muscular 

mdx e controle C57BL/10 provenientes do Biotério de Patologia Celular no 

Instituto de Biologia da Universidade Federal Fluminense – UFF. Este projeto 

seguiu as recomendações do Comitê Nacional de controle de experimentação 

animal – CONCEA e da Comissão de ética no uso de animas – CEUA, sob 

licença de CEUA da UFF nº 557/2015 e CEUA nº 1715030619. 

3.2. SUPLEMENTAÇÃO COM VITAMINA D 

 Camundongos mdx e C57BL/10 receberam, logo após o desmame (21 

dias pós-natal), suplementação de vitamina D ativa pela administração oral de 

10μL (100ng/mL ou 200ng/mL) da solução de vitamina D (1α,25-

dihidroxicolecalciferol; Sigma) dissolvido em carboximetilcelulose (CMC - Sigma-

Aldrich, EUA) a 1% (TAKEDA et al., 2010) ou somente o veículo (CMC a 1%) 1 

ou 2 vezes por semana durante 6 semanas. Os camundongos mdx foram 

separados em 2 grupos experimentais, sendo um grupo suplementado com 10uL 

de vitamina D nas dose de 100ng/mL ou 200ng/mL de 1α,25(OH2)D3 e o grupo 

controle recebendo mesmo volume somente com o veículo CMC. Foram 

utilizados 5 camundongos por grupo. 

3.3. FENOTIPAGEM DOS LINFÓCITOS POR CITOMETRIA DE 

FLUXO 

 Linfócitos do camundongo mdx nas diferentes fases da miopatia (4 e 12 

semanas) e após suplementação com vitamina D (6 semanas de tratamento – 9ª 

semana de vida) foram analisados por citometria de fluxo. As células dos 

linfonodos axilar, braquial (bilaterais) e mesentérico foram isoladas através de 

dissociação mecânica por maceração em membranas de 40µm Falcon™ Cell 

Strainers (ThermoFisher Scientific, EUA), em tampão FACS [tampão fosfato 

(PBS) contendo 2% de soro fetal bovino (SFB – Sigma-Aldrich, EUA)]. As células 
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foram contadas em câmara de Neubauer (Kasvi, Brasil), pelo método de exclusão 

com azul de TRIPAN e 106 células foram incubadas com anticorpos monoclonais 

anti-CD4 (FITC – BioLegend, EUA), anti-CD25 (PE – Biolegend, EUA), anti-

Foxp3 (APC – Bioscience, EUA)  que reconhecem marcadores característicos de 

linfócitos Treg (PEREIRA et al., 2017). Para a análise da expressão de Foxp3 

intracelular foi utilizado o kit comercial seguindo as instruções do fabricante e 

posterior marcação de anti-Foxp3 (eBioscience, EUA). Para caracterização 

fenotípica dos linfócitos B nos linfonodos axilar e braquial foram utilizados os 

seguintes anticorpos monoclonais (eBioscience, EUA): anti-CD19 - PECy7, anti-

CD21 - FITC e anti-CD1d – PE e anti-IgM (APC); anti-CD19 – FITC e anti-CD138 

biotinilado com estreptoavidina-PE, que reconhecem plasmócitos/plasmablastos 

associados à secreção da citocina IL-35.  

 Para a imunofenotipagem, as células foram incubadas com a mistura de 

anticorpos conjugados à fluorocromos, diluídos (1:50v/v ou 1:100v/v) em tampão 

de FACS por 20 minutos a 4ºC. Após a incubação, as amostras marcadas foram 

centrifugadas por 2 vezes com tampão de FACS (200xg, 5 minutos à 4ºC) e 

fixadas com para-formaldeído a 2% p/v à temperatura ambiente, por 15 minutos. 

Posteriormente, as células foram adquiridas (mínimo de 50.000 eventos dentro 

da região de linfócitos no gráfico de distribuição de tamanho (FSC – foward 

scatter) e complexidade (SSC – side scatter), utilizando a estratégia de exclusão 

de doublets – Figura 5) no citômetro BD Accuri C6 (BD Bioscience, EUA) do 

Instituto de Biologia da UFF ou no BD FACScalibur (BD Bioscience, EUA) do 

Departamento de Imunologia, Instituto de Microbiologia Paulo de Góes - UFRJ. 

Os dados obtidos foram analisados usando os programas Cflow (BD Bioscience, 

EUA) e Summit 6.2 (Beckman Coulter, EUA) respectivamente. As células 

CD21hiCD1dhi dentro da região de células CD19+IgMhi foram analisadas na região 

de linfócitos no gráfico de tamanho e complexidade. Após a utilização da 

estratégia de exclusão de doublets, foi feita uma seleção da região das células 

CD19+ e a seguir das células IgMhi nos respectivos histogramas (Figura 6). 
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Figura 5 - Estratégia de gate para a análise da população de linfócitos presentes 

nos linfonodos. 

Gráfico de pontos representativo da estratégia de gate na região referente aos linfócitos 

nos parâmetros FSC (tamanho) e SSC (complexidade) (A). Gráfico de pontos 

representativo da estratégia de gate na região referente às células individuais (singlets), 

através do método de exclusão das células agregadas em doublets, conjugando os 

parâmetros de FSC-A (foward scatter area) x FSC-H (foward scatter height) (B). 

  

B A 
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Figura 6 - Estratégia de gate para a análise da população CD19+IgMhi 

Gráfico de pontos representativo da estratégia de gate da região referente aos linfócitos 

analisando os parâmetros tamanho e complexidade (FSC x SSC) (A). Gráfico de pontos 

representativo da região referente aos linfócitos singlets, através do método de exclusão 

de doublets pela análise dos parâmetros FSC-A (foward scatter area) x FSC-H (foward 

scatter height) (B). Gráfico em histograma representativo da região dos linfócitos B 

CD19+ (C), seguido do gráfico em histograma com a região referente aos linfócitos B 

CD19+ IgMhi (expressando altos níveis para o marcador IgM) (D), para posterior análise 

das células CD21hiCD1dhi. 

  

B A 

D C 
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3.4. DETERMINAÇÃO DE CITOCINA INTRACITOPLASMÁTICA IL-

10 POR RT-PCR SEMI-QUANTITATIVO 

 Os linfonodos axilar e braquial (bilaterais) de camundongos mdx e controle 

com 12 semanas de idade foram coletados em condições adequadas e 

dissociados imediatamente em Trizol®Reagent (Gibco/BRL Laboratories, EUA) e 

armazenados a -70oC até a extração de RNA. 

3.4.1. EXTRAÇÃO, PURIFICAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DE RNA TOTAL DOS 

LINFONODOS 

 O RNA total foi isolado a partir dos linfonodos utilizando-se Trizol®Reagent 

(Thermo Fischer Scientific, EUA) seguindo o protocolo do fabricante. Os 

linfonodos foram dissociados em Trizol utilizando homogeneizador de tecidos 

Douncer (Wheaton™ - Thermo Fischer Scientific, EUA) e centrifugados a 

15.000xg por 10 minutos a 4°C para remover fragmentos de tecido. A seguir foi 

adicionado ao sobrenadante 200μL de solução clorofórmio/álcool isoamílico na 

proporção 24:1 (v/v) em banho de gelo e homogeneizado em vortex por 15 

segundos. Após 2 minutos, a mistura foi centrifugada a 12.000xg por 15 minutos, 

a 4°C. A fase aquosa foi obtida, transferida para outro tubo contendo igual 

volume de isopropanol (Merck do Brasil) seguido de agitação até a completa 

homogeneização. Após 10 minutos à temperatura ambiente, as amostras foram 

centrifugadas a 14.000xg por 10 minutos a 4°C. O pellet obtido foi lavado com 

600μL de etanol gelado a 70% v/v e submetido à nova centrifugação de 14.000xg 

por 15 minutos a 4°C. O pellet contendo RNA foi dissolvido em 15μL de água 

livre de RNAse e estocado a -70°C. 

3.4.2. ELETROFORESE DE RNA 

 A integridade do RNA total extraído foi determinada com gel desnaturante 

de agarose-formaldeído 1,2%. 5μL de amostra do RNA diluída em 10μL da 

solução de formamida (Merck do Brasil), 4μL de tampão MOPS 5x (Invitrogen, 

Brasil), 1,3μL de formaldeído 37% (Merck do Brasil, 1μL de brometo de etídio - 

1μL/mL (Sigma Chem., EUA) e 1μL GELRED® (ThermoFisher Scientific, EUA) foi 

incubada por 10 minutos a 65ºC e depois mantida em banho de gelo até 
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aplicação no gel. A corrida de eletroforese foi feita a 75V por 1 hora em cuba 

horizontal (Kodak, EUA). 

A integridade do RNA foi avaliada através de um transiluminador de luz 

ultravioleta, para avaliar a presença das bandas de RNA ribossomal de 17S e 

28S no gel; a pureza e a concentração do RNA extraído determinada pela leitura 

em comprimento de onda 260nm e 280nm no espectrofotômetro. Considerando-

se que 1 unidade de densidade ótica (DO) à 260nm equivale a 40 mg/mL de 

RNA, foi realizado o cálculo da razão entre a DO em 260nm e 280nm para 

estimar o grau de pureza do RNA total. Somente foi utilizada amostra cujo RNA 

apresentava uma razão entre 1,6 e 2,0 para evitar a presença de impurezas no 

RNA como proteínas e/ou outros componentes (e.g. fenóis) do processo de 

extração.  

3.4.3. TRANSCRIÇÃO REVERSA DO RNA E PCR  

 Para a transcrição reversa do RNA em cDNA e realização do PCR foi 

utilizado o kit SuperScript One-Step com Platinum Taq (Gibco-BRL Life 

Technologies, EUA). Utilizou-se o primer para o gene alvo mouse IL-10: sense: 

5’-TGCCTTCAGTCAAGTGAAGACT- 3’, anti-sense: 5’-AAACTCATTCATGG 

CCTTGTA-3’; e do gene de referência mouse GAPDH (Glyceraldehyde-3-

Phosphate Dehydrogenase): sense: 5’-GGTGAAGGTCGGTGTGAACGGA-3’, 

anti-sense: 5’-TG TTAGTGGGGTCTCGCTCCTG-3’. Em tubo contendo 1μg de 

RNA foi adicionado 25μL da mistura de reação contendo 2x 0,4μL MgSO4 

(50mM), 1μL da sequência de oligonucleotídeos (primer) sense, 1μL do primer 

anti-sense, 1μL de RT/Platinum Taq Mix e o volume final completado para 50μL 

com água livre de RNAse. As amostras foram colocadas no termociclador (Life 

Tecnologies, EUA) à 50°C por 30 minutos para síntese do cDNA e a 95°C por 10 

min para ativação da Taq e desnaturação do RNA/cDNA. As amplificações foram 

realizadas em 30 ciclos: desnaturação (95°C) por 30 segundos, anelamento 

(60°C) por 1 minuto e síntese em (72°C) por 30 segundos. A extensão final foi 

obtida em 1 ciclo a 72°C por 10 minutos. As amostras foram analisadas em gel 

de agarose 1,7% contendo 1μg/mL de GELRED® (ThermoFisher Scientific, EUA) 

e visualizadas no transiluminador. O resultado foi expresso numa razão gene 

alvo/gene de referência (IL-10/GAPDH). Todos os ensaios foram realizados em 
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triplicata. 

3.5. SEPARAÇÃO DE CÉLULAS POR CELL SORTING 

 Células dos linfonodos axilar e braquial (bilaterais) de 10 camundongos 

mdx e 12 C57BL/10, com 12 semanas de idade, foram obtidas pela dissociação 

mecânica dos órgãos por maceração em membranas de 40μm [Falcon™ Cell 

Strainers (ThermoFisher Scientific, EUA)]. As células obtidas foram centrifugadas 

(200xg, 4ºC por 5 minutos), ressuspensas em meio RPMI 1640 completo 

(suplementado com 25mM de HEPES e 2% de NaHCO3) contendo 2% SFB e as 

células viáveis foram contadas utilizando-se o método de exclusão com azul de 

tripan. 

 Para a purificação das células T CD4+CD25- (células T auxiliares) e células 

B B220+ por separação celular (cell sorting), as células foram incubadas com 

anticorpos anti-CD4 (alexa-647 - Biolegend, EUA) e anti-CD25 (PE - Pharmigen, 

EUA) e anti-B220 (PECy7 - Pharmigen, EUA) por 30 minutos a 4ºC. Em seguida, 

as suspensões marcadas foram centrifugadas em tampão de FACS à 200xg, 4ºC 

por 10 minutos e a concentração celular ajustada para 15 x 106 células/mL em 

tampão de FACS, seguida da separação celular no citômetro FACS MoFlo 

(Beckman Coulter, EUA) do Instituto de Microbiologia Paulo de Góes - UFRJ. As 

células foram coletadas em tubos de poliestireno (15mL de fundo cônico) 

contendo 7mL de meio RPMI 1640 completo contendo 5% SFB. Em seguida, 

foram centrifugadas (200xg, 10 minutos à 4ºC) e as células T CD4+CD25- e B 

B220+ purificadas foram quantificadas para os experimentos de co-cultura. 

3.5.1. CO-CULTURA DE CÉLULAS T CD4+CD25- E CÉLULA B B220+ 

 O método in vitro de co-cultura foi escolhido para analisar a atividade 

supressora das células B sobre células T CD4+. Células T CD4+CD25- de mdx ou 

C57BL/10 estimuladas com ativador policlonal anti-CD3 (MABTECH, EUA), foram 

cultivadas na presença de células B B220+ obtidas do linfonodo axilar e braquial 

de drenagem do músculo Tríceps brachii do camundongo mdx, a fim de verificar 

se essas apresentavam atividade imunorreguladora. Células B obtidas de 

linfonodos axilar e braquial de camundongos C57BL/10 foram usadas como 
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controle. 

 A co-cultura foi realizada com 105 células/poço numa proporção 1:1 (B220+ 

e CD4+CD25-) em 100μL de suspensão de células em RPMI completo contendo 

5% de FBS (B220+ e CD4+CD25-) e 100μL do estímulo anti-CD3 (1μg/mL). Para 

a indução de células iTreg, a co-cultura 1:1 de células T CD4+CD25- e células B 

B220+ foi realizada na presença de 100μL meio condicionado para iTreg 

contendo 1μg/mL de anti-CD3, 5μg/mL de IL-2, 100μM de ácido retinóico, 2μg/mL 

de anti-CD28, 5μg/mL de TGF-β em meio RPMI completo com 5% SFB. As 

placas de co-cultura foram incubadas por 96h em estufa, com atmosfera úmida, à 

37oC e 5% CO2.  

 Para identificar a atividade supressora dos linfócitos B B220+, dois 

parâmetros foram avaliados in vitro: ativação das células T pela expressão do 

marcador CD25 e a diferenciação de Treg pela expressão do fenótipo 

CD4+25+Foxp3+. Para avaliação da ativação e diferenciação de células Treg, as 

células foram analisadas por citometria de fluxo após 96h de co-cultura, seguida 

da marcação com anticorpos anti-CD25 (PE – Pharmigen, EUA), anti-CD4 

(PECy7 – Pharmigen, EUA) e com marcação intracelular com anti-Foxp3 (APC – 

eBioscience, EUA), após permeabilização da membrana, utilizando-se kit 

eBioscience, seguindo as recomendações do fabricante. As células foram 

adquiridas no citômetro FACSCalibur (BD Bioscience, EUA) do Instituto de 

Microbiologia Paulo de Góes - UFRJ ou BDAccuri (BD Bioscience, EUA) do 

Departamento de Imunobiologia - UFF e analisadas em programas compatíveis, 

Cflow (BD Bioscience, EUA) e Summit 6.2 (Backman Coulter, EUA), 

respectivamente. 

3.5.2. QUANTIFICAÇÃO DE CITOCINAS NO SOBRENADANTE DA CO-

CULTURA 

 O sobrenadante da co-cultura de células B B220+ e células T CD4+CD25- 

obtido após 96 horas de incubação foi armazenado a -80ºC para posterior análise 

do painel de citocinas IFN-, IL-10, IL-6, IL-12p70, MCP-1, TNF-α, que foi 

realizada utilizando o kit CBA RUO 552364 (BD Bioscience, EUA) por citometria 

de fluxo. Foram utilizados 25µL das amostras e os experimentos foram realizados 

em triplicatas, seguindo as recomendações do fabricante. As amostras foram 



29  
 
 

adquiridas no citômetro BD Accuri C6 e analisadas no programa FCAP v3.0™ 

(BD Bioscience, EUA). 

3.6. ANÁLISE HISTOLÓGICA DO DIAFRAGMA DISTRÓFICO 

APÓS SUPLEMENTAÇÃO COM VITAMINA D 

 Após a suplementação de vitamina D (100ng/mL ou 200ng/mL) pela 

administração oral de 10μL dissolvido em carboximetilcelulose (CMC - Sigma) a 

1% (TAKEDA et al., 2010) ou somente o veículo (CMC a 1%) 1 ou 2 vezes por 

semana durante 6 semanas, os camundongos foram eutanasiados na 9ª semana 

de vida e o diafragma dos camundongos foi fixado em tampão de Fosfato Millonig 

(pH 7,2) por 12 horas e emblocado em parafina plástica Paraplast (Leica, ALE). O 

processamento foi feito com banhos sucessivos de álcool etílico P.A. (Dinâmica 

Química Contemporânea LTDA, Brasil) de concentração crescente (70% - 80% - 

90%), 30 minutos cada etapa e 2 banhos sucessivos em Xilol P.A. (Reagen, 

Brasil) seguido de dois banhos em parafina Paraplast (Leica, ALE) 1 hora cada à 

60oC para a impregnação e, por fim, inclusão com paraplast (Sigma-Aldrich, 

EUA) utilizando cassete de polietileno. Os cortes de diafragma parafinados de 5 

µm foram colocados em lâminas pré-filmadas com poli-L-lysina (Merck, Brasil), 

seguidos da desparafinização com 3 banhos sucessivos de xilol P.A. (Reagen, 

Brasil), álcool etílico P. A. (Dinâmica Química Contemporânea, Brasil) 

decrescente (100% - 95% - 80% – 70%) 10 minutos cada. Os cortes foram 

corados com Solução de Picrosírius e contracorados com Hematoxilina de Harris 

(wCor Corantes, Brasil) para análise morfológica do tecido. Foram obtidas 

imagens com câmera acoplada ao microscópio Leica ou escaneadas em Scan – 

Aperio Digital Pathology Slide Scanners: Leica Biosystems (Leica, ALE) da 

Divisão de Patologia do Instituto Nacional do Câncer (DIPAT – INCA) e 

analisadas no programa de imagens Image J. Foram analisados no mínimo 3 

cortes de cada grupo para determinação do percentual de células centro-

nucleadas em relação às células de cada corte, no mínimo 1000 células/corte. A 

análise do infiltrado inflamatório foi feita a partir do percentual obtido da razão da 

seleção da área do infiltrado em relação à área total selecionada de cada secção 

com o programa de imagem Image Pro Plus.  
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3.7. ANÁLISE DAS METALOPROTEASES DE MATRIZ APÓS 

SUPLEMENTAÇÃO 

 Para a preparação dos extratos e posterior análise de MMP-2 e MMP-9, os 

músculos diafragma foram pesados, congelados e preservados em nitrogênio 

líquido (-165oC). Posteriormente foram homogeneizados (1:10p/v) em tampão 

contendo 100mM Tris-HCl (pH 7,6), 200mM NaCl, 100mM CaCl2 e 1% Triton X-

100 a 4oC. Centrifugou-se esse homogenato (15000xg/10 minutos) e o 

sobrenadante foi armazenado em alíquotas de 100µL a -80oC. Para a 

determinação da concentração proteica das amostras utilizou-se a curva padrão 

de albumina pelo método de Lowry (LOWRY et al., 1951). 

 A zimografia foi realizada de acordo com protocolo previamente descrito 

(Heussen e Dowdle, 1980) em gel de poliacrilamida SDS-PAGE a 7,5% contendo 

gelatina do tipo A de pele suína (Sigma-Aldrich, EUA) na concentração de 

2mg/mL e os géis de entrada com poliacrilamida a 5% (v/v). A eletroforese foi 

realizada com a concentração de 40µg de proteína de cada amostra de músculo, 

com voltagem constante, em uma cuba de eletroforese Power Pac 200 (Bio-Rad, 

EUA). As amostras foram aplicadas nos géis e a eletroforese foi realizada a 60V 

por 20 minutos, tempo necessário para que as amostras alcançassem o início do 

gel de separação. Em seguida, foi ajustada a voltagem para 97V por um tempo 

médio de 60 minutos. Os géis foram lavados duas vezes em banhos de 2,5% 

Triton X-100 para total remoção do SDS seguido de incubação a 37oC em 

tampão de incubação (10mM Tris–HCl buffer - pH 7.5, 5mM CaCl2, 1μM ZnCl2) 

por 24 horas. As MMPs são secretadas em sua forma latente sendo necessária a 

clivagem do peptídeo da região NH2 terminal para a ativação. O SDS (duodecil 

sulfato de sódio) é o agente responsável pela ativação das MMPs mesmo na 

forma inativa sem clivagem proteolítica (TALHOUK et al., 1991). Os géis foram 

corados com Coomassie blue R250 (Sigma-Aldrich, EUA) e descorados em 

solução descorante contendo 50% metanol P.A. (Dinâmica Química 

Contemporânea, Brasil), 10% ácido acético P. A. (Dinâmica Química 

Contemporânea, Brasil) e 40% q.s.p. de água destilada. A atividade da gelatinase 

foi visualizada por bandas não marcadas em fundo escuro, representando áreas 

da proteólise no substrato de proteína. A análise semi-quantitativa foi feita 
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usando o programa de análise de imagem de gel de proteína em fundo escuro (L-

Pix Chemi- Loccus Biotechnology, EUA). 

3.8. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 Para análise estatística dos dados obtidos foi utilizado o teste de 

normalidade Shapiro-Wilk no programa IBM SPSS statistic 20®. Após a 

confirmação da distribuição Gaussiana dos valores, utilizou-se o teste T de 

Student não pareado para comparar dois grupos ou ANOVA com correção de 

Tukey, quando havia mais de dois grupos experimentais, com auxílio do 

programa GraphPad Prism 5.0®, para averiguar os graus de significância das 

diferenças encontradas entre os grupos com p<0,05. 
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4. RESULTADOS 

4.1. IMUNOFENOTIPAGEM DE CÉLULAS T REGULATÓRIAS NOS 

LINFONODOS AXILAR E BRAQUIAL 

Nos camundongos mdx com 12 semanas, período que corresponde a uma 

diminuição de infiltrado pró-inflamatório no músculo esquelético, foi observada 

diminuição significativa (p<0,01) de linfócitos T CD4+ e um aumento significativo 

(p<0,05) da subpopulação de células Treg CD4+Foxp3+, quando comparados ao 

controle C57BL/10 de mesma idade (Figuras 7B e 7D). No entanto, não se 

observou diferença significativa na quantidade de células CD4+ ou Treg Foxp3+ 

dentro da população CD4+ nos linfonodos de drenagem ao comparar 

camundongos mdx e C57BL/10 com 4 semanas de idade (Figuras 7A e7C). 
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Figura 7 - Número relativo de linfócitos T CD4+ e células Treg CD4+Foxp3+ nos 

linfonodos axilar e braquial de camundongos mdx e controle C57BL/10.  

Gráficos representativos do percentual de células T CD4+ e Foxp3+ dentro da população 

total de CD4+ presentes nos linfonodos de drenagem do músculo Tríceps brachii de 

camundongos mdx ou controles C57BL/10 de idades pareadas em 4 (A) e 12 (B) 

semanas. A análise foi realizada em células da região delimitadas no gráfico 

correspondente ao tamanho e complexidade com predominância de linfócitos. Gráfico 

em barras apresenta a análise estatística do percentual das populações de células T 

CD4+ e Foxp3+ dentro do gate de CD4+ em camundongos com 4 (C) e 12 (D) semanas. 

Cada barra representa a média de 3 animais e seu respectivo erro padrão. Os 

experimentos foram realizados 2 vezes. **p<0,01; *p<0,05; NS: Não significativo. 
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4.2. IMUNOFENOTIPAGEM DAS CÉLULAS B NOS LINFONODOS 

DE DRENAGEM NAS DIFERENTES FASES DA MIOPATIA DO 

CAMUNDONGO MDX 

 

Camundongos mdx na fase da doença com predomínio de regeneração 

muscular (12 semanas) apresentaram aumento na população de células B com 

marcadores de população regulatória descrita em doenças inflamatórias e 

autoimunes (EGWUAGU e YU, 2015, MAURI et al., 2003, SEIFERT et al., 2018, 

STAUN-RAM e MILLER, 2017) quando comparados ao grupo controle e mdx 

com 4 semanas, cujo infiltrado celular apresenta, majoritariamente, células pró-

inflamatórias no músculo esquelético desse modelo. 

Camundongos mdx com 12 semanas apresentaram (Figura 8) aumento no 

percentual de células B CD21hiCD1dhi/CD19+IgMhi (p<0,01) em comparação ao 

controle C57BL/10 com idade pareada, bem como aos camundongos mdx com 4 

semanas (p<0,05). Em contrapartida, camundongos mdx na fase de mionecrose 

(4 semanas) apresentaram diminuição significativa (p<0,05) da subpopulação de 

células B CD21hiCD1dhi/CD19+IgMhi, potencialmente regulatórias em comparação 

com controle C57BL/10 de mesma idade (Figura 8).  

Também foi observado aumento no percentual de plasmablastos (p<0,05), 

células CD19+CD138+, nos linfonodos de drenagem axilar e braquial em 

camundongos mdx com 12 semanas de idade quando comparados aos controles 

C57BL/10 da mesma idade (Figura 9). É importante ressaltar a diminuição 

significativa (p<0,05) das células CD19+CD138+ no mdx com 4 semanas em 

comparação aos controles C57BL/10 de idade pareada, o que sugere a 

importância dessa população na imunorregulação no modelo mdx (Figura 9). 
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Figura 8 – Número relativo de células B CD21hiCD1dhi/CD19+IgMhi nos linfonodos 

axilar e braquial de camundongos mdx e controle C57BL/10 

Gráfico de pontos representativo da distribuição e do percentual da subpopulação de 

células B CD21hiCD1dhi analisada dentro de uma região selecionada de forma arbitrária 

contendo as células CD19+IgMhi (A). Essas células foram selecionadas dentro da região 

de linfócitos (em tamanho x complexidade) nos linfonodos de drenagem de 

camundongos mdx com 4 ou 12 semanas e seus respectivos controles C57BL/10 de 

idades pareadas. Gráfico em barras representa o percentual das células 

CD21hiCD1dhi/CD19+IgMhi (B). Cada barra representa a média de 3 animais e o 

respectivo erro padrão. Os experimentos foram realizados 2 vezes. *p<0,05; **p<0,01.   
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Figura 9 – Número relativo da subpopulação de plasmablasto CD19+CD138+ nos 

linfonodos axilar e braquial de camundongos mdx e controle C57BL/10. 

Gráfico de pontos representativo da distribuição e do percentual da subpopulação de 

células B CD19+CD138+
 

considerando região arbitrária de linfócitos (tamanho x 

complexidade) nos linfonodos de drenagem axilar e braquial de camundongos mdx e 

C57BL/10 (A). Gráfico em barras representa o percentual das subpopulações de 

linfócitos B CD19+CD138+ (B). Cada barra representa a média de 3 animais e seu 

respectivo erro padrão. Os experimentos foram realizados 2 vezes. NS: Não significativo. 

*p<0,05; ***p<0,001. 
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4.3. ANÁLISE SEMI-QUANTITATIVA DE mRNA DE IL-10 POR RT-

PCR EM CÉLULAS NO LINFONODO DE DRENAGEM DO Triceps 

brachii 

Linfonodos de drenagem axilar e braquial dos camundongos mdx e 

C57BL/10 com 12 semanas foram processados para a análise semi-quantitativa 

por RT-PCR convencional tendo como parâmetro a razão do gene alvo/gene 

constitutivo (IL-10/GAPDH). Os camundongos mdx, quando comparados ao 

controle C57BL/10, apresentaram um aumento significativo (p<0,01) na 

expressão de mRNA para IL-10 (Figura 10). Este resultado indica uma 

participação importante da IL-10 na fase de regeneração dos músculos axilar e 

braquial do mdx. O gel de eletroforese evidencia as bandas referentes ao 

GAPDH (245 pares de bases – pb) e IL-10 (157pb). 
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Figura 10 - Expressão do mRNA de IL-10 em linfonodos de drenagem axilar e 

braquial de camundongos C57BL/10 e mdx através de RT-PCR convencional. 

Gel de eletroforese do RT-PCR mostrando as bandas referentes ao mRNA dos genes IL-

10 (157pb) e o gene constitutivo GAPDH (245pb) em linfonodos de drenagem de 

camundongos C57BL/10 e mdx com 12 semanas (A). Gráfico em barras representa a 

análise semi-quantitativa da razão de IL-10/GAPDH (B). Cada barra representa a média 

de 3 animais e o respectivo erro padrão. **p<0,01. G: GAPDH; IL-10: Interleucina-10.  



39  
 
 

4.4. AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE IMUNOMODULADORA DAS 

CÉLULAS B NOS LINFONODOS AXILAR E BRAQUIAL NA FASE 

DE REGENERAÇÃO MUSCULAR  

Com base em experimentos de co-cultura foi possível avaliar se células B 

B220+ dos linfonodos axilar e braquial de camundongos mdx purificadas por cell 

sorting, seriam capazes de suprimir a proliferação, diferenciação e secreção de 

citocinas imunomodulatórias por células T (CD4+CD25-). Células B B220+ e 

células T CD4+CD25- dos linfonodos axilar e braquial de camundongos mdx ou 

controle C57BL/10 com 12 semanas foram obtidas por dissociação mecânica e 

cultivadas na presença de anticporpos anti-CD3, um ativador policlonal de 

linfócitos T via sinal do complexo CD3/TCR (KAY, 1991). Após incubação por 96 

horas com linfócitos B de ambas linhagens, observamos que houve um aumento 

significativo (p<0,05) no percentual de células T CD4+CD25+ (Figura 11). 

Contudo, quando linfócitos B B220+ de camundongos mdx estavam presentes, 

houve um aumento ainda maior do percentual de células T CD4+CD25+ quando 

comparadas ao co-cultivo com células B B220+ de camundongos C57BL/10 com 

células T de ambos os grupos (Figura 11). O CD25 é induzido na ativação de 

linfócitos T, sendo expresso tanto em células efetoras ativadas como também em 

linfócitos Treg. Cultura realizada sem estímulo com anti-CD3, somente de células 

T CD4+CD25- obtidas de linfonodos de animais C57BL/10 ou mdx, não 

demonstrou diferença entre os grupos, permanecendo em torno de 1% (dados 

não apresentados), embora o estímulo tenha aumentado significativamente o 

percentual de células T CD4+CD25+, quando comparadas às células sem 

estímulo, tanto de camundongos C57BL/10 quanto em animais mdx (Figura 11). 

A fim de estabelecer a capacidade dos linfócitos B em promover a 

diferenciação de células Treg induzidas (iTreg) nesse sistema de co-cultura, o 

meio de cultura foi suplementado com fatores solúveis que induzem a 

diferenciação de iTreg in vitro (meio condicionado para iTreg). Após 96h foi 

quantificada a diferenciação celular utilizando a imunomarcação para o fator de 

transcrição Foxp3, expresso em células Tregs. A co-cultura suplementada com 

meio condicionado para iTreg foi realizada na presença de células B B220+ de 

mdx ou C57BL/10 com células T CD4+CD25- obtidas dos linfonodos de mdx ou 
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C57BL/10. Nas duas condições, com células T de C57BL/10 ou mdx, foi 

observado aumento significativo (p <0,05) de células iTreg (CD25+Foxp3+CD4+) 

tanto na presença de células B de mdx quando comparadas à co-cultura com 

células B de C57BL/10 (Figura 12). É importante salientar que a morfologia das 

células, a partir da análise microscópica, não apresentou diferença todas as 

condições, tanto nas diferentes estratégias de co-cultura quanto dentro dos 

diferentes estímulos utilizadas (anti-CD3 ou meio condicionado para iTreg). 

  



41  
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 – Expressão de CD25 nas células T CD4+CD25- ativados na presença de 

linfócitos B B220+ de camundongos C57BL/10 ou mdx. 

Percentual de células T CD4+CD25+ obtidas a partir da ativação por 96 horas de células 

T CD4+CD25- purificadas a partir dos linfonodos de drenagem axilar e braquial de 

camundongos C57BL/10 (A) ou mdx (B) com meio RPMI 1640 contendo 1μg/mL de anti-

CD3, na presença de células B B220+ isoladas de C57BL/10 ou mdx.. À esquerda, 

gráfico de pontos representativo, apresentando o percentual de células T CD4+CD25+ em 

co-cultura, contendo células B220+ de C57BL/10 ou mdx. À direita, gráfico em barras 

apresentando média e erro padrão da média da população de células T CD4+CD25+ 

diferenciada nas condições de co-cultura. Experimento realizado em triplicata e repetido 

duas vezes. * p<0,05; ** p<0,01. 

 

mdx 
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Figura 12 - Células Treg CD25+Foxp3+/CD4+ de camundongos C57BL/10 ou mdx em 

co-culturas com meio condicionado para iTreg na presença de linfócitos B B220+  

Células T CD25+Foxp3+/CD4+ diferenciadas a partir de células T CD4+CD25- purificadas 

dos linfonodos axilar e braquial de camundongos  C57BL/10 (A) ou mdx (B) após co-

cultura por 96 horas com células B B220+ purificadas dos linfonodos axilar e braquial de 

camundongos mdx ou CD57BL/10. A co-cultura foi realizada na presença de meio 

condicionado para a iTreg (5μg/mL de anti-IL-2, 100μM de ácido retinóico, 2μg/mL de 

anti-CD28, 5μg/mL de anti-TGF-β). À esquerda, gráfico de pontos representativo 

mostrando o percentual de células T CD25+Foxp3+/CD4+ em co-cultura com células 

B220+. À direita, gráficos em barra apresentando média e erro padrão da média da 

população de células T CD25+Foxp3+ dentro da população de células T CD4+, nas 

diferentes condições experimentais. Experimento feito em triplicata e repetido duas 

vezes. * p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001.  
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4.4.1. DETERMINAÇÃO DO NÍVEL DE CITOCINAS NO SOBRENADANTE DE 

CO-CULTURAS COM LINFÓCITOS B DE LINFONODOS AXILAR E 

BRAQUIAL 

A capacidade imunomoduladora das células B no controle da inflamação 

pode estar associada à secreção de citocinas que regulam a diferenciação, 

proliferação e função das células efetoras da resposta imunológica. Para 

determinar o nível de produção de citocinas no sobrenadante da co-cultura de 

células B B220+ com células T CD4+CD25- foi utilizado método de imuno-ensaio 

multiparamétrico (Cytometric beads array - BD Bioscience-EUA). A presença de 

células B de camundongos C57BL/10 e mdx na co-cultura com células T 

aumentou a secreção de IFN-γ e TNF-α em comparação à cultura somente com 

estímulo anti-CD3 1µg/mL. Entretanto, não foi encontrada diferença significativa 

na produção de IFN- entre as co-culturas com células B de mdx e C57BL/10. A 

co-cultura de células T CD4+CD25- de mdx com células B B220+ de mdx mostrou 

aumento significativo (p<0,01) na produção de TNF-α quando comparada à co-

cultura com células B B220+ de C57BL/10 (Figura 13). 
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Figura 13 - Determinação das citocinas IFN-γ, TNF-α e MCP-1 por CBA no 

sobrenadante das co-culturas T CD4+CD25- e B B220+ estimuladas com anti-CD3 

1µg/mL 

Gráficos de barra da produção de citocinas nos sobrenadantes após 3 dias de co-cultura 

estimuladas com anti-CD3 solúvel (1µg/mL) e quantificada por imuno-ensaio com beads 

CBA IFN-γ (A e D); TNF-α (B e E); MCP-1 (C e F). Sobrenadantes de cultura de células 

T CD4+CD25- de camundongos C57BL/10 (A, B e C) ou Células T CD4+CD25- de 

camundongos mdx (D, E e F). Os experimentos foram realizados em triplicatas e os 

resultados estão expressos com média e erro padrão da média. *p<0,05; **p<0,01; 

***p<0,001.  
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4.5.  SUPLEMENTAÇÃO COM VITAMINA D 

Os protocolos de tratamento com 100ng/mL ou 200ng/mL de 1α,25 di-

hidroxicolecalciferol (Vitamina D ativa) por 6 semanas uma ou duas vezes na 

semana, respectivamente, foi baseado em estudo já descrito para indução de 

linfócitos Treg (TAKEDA et al., 2010). Na suplementação de 100ng/mL uma vez 

por semana por seis semanas, não foi observada diferença significativa na 

presença de células Treg nos linfonodos mesentéricos, axilar e braquial quando 

comparados aos controles suplementados com CMC ou água (Figuras 14 e 15). 

Na suplementação duas vezes por semana, por via oral com 100ng/mL de 

vitamina D ativa, durante seis semanas, foi observado um aumento no percentual 

de células T regulatórias CD4+Foxp3+ nos linfonodos mesentéricos (Figura 17) 

mas sem alteração no linfonodo axilar e braquial (Figura 16) quando comparados 

aos camundongos controle CMC e aos camundongos suplementados com a 

vitamina D. A suplementação com 200ng/mL de vitamina D ativa, uma vez na 

semana por 6 semanas, aumentou o percentual de células Treg (CD4+Foxp3+) no 

linfonodo axilar (Figura 18) e no linfonodo mesentérico (Figura 19) dos animais 

tratados com vitamina D quando comparados com os animais que receberam 

somente o veículo. 
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Figura 14 – Imunofenotipagem dos linfócitos T regulatórios nos linfonodos axilar e 

braquial de camundongos mdx após suplementação com vitamina D 100ng/mL – 

1x/semana 

 Os animais foram suplementados com água (controle), com o veículo (CMC) ou com 

Vitamina D (100ng/mL – 1x na semana) e as análises dos linfonodos axilar e branquial 

realizada 6 semanas após o início do tratamento. Histograma representativo do 

percentual de células T CD4+ dentro da região de tamanho e complexidade referente à 

população de linfócitos (A). Gráfico de pontos representativo da população de células 

Treg em cada grupo. CD4+Foxp3+ analisado dentro da região de tamanho e 

complexidade referente à população de linfócitos (B). Gráfico em barras representativo 

do percentual de células CD4+ e Treg CD4+Fox3+ nos linfonodos axilar e braquial (C). 

Experimentos repetidos duas vezes, incluindo de média de 5 animais por grupo e os 

resultados representam a média e respectivo erro padrão. Coluna branca: Controle água; 

coluna cinza: CMC 1%; Coluna preta: Vitamina D 100ng/ml, 1x na semana. 
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Figura 15 - Imunofenotipagem de linfócitos T regulatórios nos linfonodos 

mesentéricos dos camundongos mdx após suplementação com vitamina D 

100ng/mL – 1x/semana 

Os animais foram suplementados com o veículo (CMC) ou com Vitamina D (100ng/mL – 

1x na semana) e as análises dos linfonodos mesentéricos realizadas 6 semanas após o 

início do tratamento. Histograma representativo da frequência de células T CD4+ dentro 

da região de tamanho e complexidade referente à população de linfócitos (A). Gráfico de 

pontos representativo da população de células Treg em cada grupo.  CD4+Foxp3+ 

analisado dentro da região de tamanho e complexidade referente à população de 

linfócitos (B). Percentual de células CD4+ e Treg CD4+Foxp3+ nos linfonodos 

mesentéricos (C). Cada barra representa a média 5 animais por grupo e erro padrão da 

média. Experimentos repetidos duas vezes. Coluna branca: Coluna cinza: CMC 1%; 

Coluna preta: Vitamina D 100ng/mL 1 x na semana. NR: Não realizado. 
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Figura 16 - Imunofenotipagem de linfócitos T regulatórios no linfonodo axilar e 

braquial dos camundongos mdx após suplementação com vitamina D 100ng/mL – 

2x/semana 

Os animais foram suplementados com o veículo (CMC) ou com Vitamina D (100ng/mL – 

2x na semana) e as análises dos linfonodos axilar e branquial realizada 6 semanas após 

o início do tratamento. Histograma representativo de células CD4+ dentro da região, 

selecionada arbitrariamente, de tamanho e complexidade referente à população de 

linfócitos (A). Gráfico de pontos da população de células Treg, CD4+Foxp3+ dentro da 

região de tamanho e complexidade referente à população de linfócitos de cada grupo 

(B). Gráficos em barra da análise do percentual da população de células CD4+ e Treg 

CD4+Foxp3+ nos linfonodos axilar e braquial (C). Cada barra representa a média de 5 

animais por grupo e respectivo erro padrão. Experimentos repetidos duas vezes Coluna 

branca: Coluna cinza: CMC 1%; Coluna preta: Vitamina D 100ng/mL 2x na semana.  
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Figura 17 – Imunofenotipagem de linfócitos T regulatórios no linfonodo 

mesentérico dos camundongos mdx após suplementação com vitamina D 

100ng/mL – 2x/semana 

Os animais foram suplementados com o veículo (CMC) ou com Vitamina D (100ng/mL – 

2x na semana) e as análises do linfonodo mesentérico realizadas 6 semanas após o 

início do tratamento. Histograma representativo de células CD4+ dentro da região de 

tamanho e complexidade referente à população de linfócitos (A). Gráfico de pontos 

representativo do percentual da população de células Treg CD4+Foxp3+. À direita: 

Gráfico em barra representativo da análise percentual de células (acima) CD4+ e 

(abaixo) CD4+Foxp3+ dentro da região de tamanho e complexidade referente à 

população de linfócitos (B). Cada barra representa a média de 5 animais por grupo e seu 

respectivo erro padrão. Experimentos repetidos duas vezes * p<0,05; NS: não 

significativo. 
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Figura 18 – Imunofenotipagem de células T regulatórias no linfonodo axilar e 

braquial após suplementação com Vitamina D 200ng/mL – 1x/semana 

Histograma representativo da análise da população de células Treg Foxp3+/CD4+ nos 

linfonodos axilar e braquial de camundongos mdx suplementados com vitamina D 

(200ng/mL – 1x/semana) ou CMC (A). Gráfico do percentual das populações de células 

CD4+ dentro da população referente a linfócitos na região de tamanho e granulosidade e 

Foxp3+ dentro da região de células CD4+ (B). Cada barra representa a média 5 animais 

por grupo e seu respectivo erro padrão. * p<0,05; NS: não significativo 
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Figura 19 – Imunofenotipagem de células Treg no linfonodo mesentérico após a 

suplementação com vitamina D 200ng/mL – 1x/semana 

Histograma representativo da análise de células Treg Foxp3+/CD4+ nos linfonodos 

mesentéricos de camundongos mdx suplementados com vitamina D (200ng/mL – 

1x/semana) ou CMC (A). Gráfico de barras do percentual das células CD4+ dentro da 

população referente a linfócitos na região de tamanho e granulosidade e Foxp3+ dentro 

da população de CD4+ (B).  Cada barra representa a média de 5 animais por grupo e seu 

respectivo erro padrão. Experimentos repetidos duas vezes. NS: não significativo; * 

p<0,05. 
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4.5.1. EFEITO DA SUPLEMENTAÇÃO ORAL COM VITAMINA D NA 

POPULAÇÃO DE CÉLULAS B  

No início da regeneração muscular e diminuição da mionecrose (12 

semanas) foi observado aumento na população de células B CD19+ e 

subpopulação CD19+CD138+ nos linfonodos do camundongo mdx, sugerindo a 

importância de analisar o efeito do tratamento com a vitamina D sobre a 

modulação dessa subpopulação. A suplementação com vitamina D 100ng/mL, 2x 

na semana, não alterou o percentual dessas células nos linfonodos axilar, 

braquial e mesentérico nos grupos suplementados com a vitamina D e CMC 

(Figuras 20 e 21). Os camundongos mdx suplementados uma vez na semana 

com vitamina D 200ng/mL apresentaram diminuição significativa (p < 0,05) na 

população de células B CD19+ nos linfonodos axilar e braquial (Figuras 20A e 

20C), mas sem alteração no linfonodo mesentérico em comparação com o grupo 

suplementado com CMC (Figuras 22B e 22C). A suplementação com vitamina D 

ou CMC 200ng/mL uma vez na semana não alterou a população de células B 

CD19+CD138+ com possível função regulatória nos linfonodos axilar, braquial e 

mesentérico (Figura 23). 
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Figura 20 - Imunofenotipagem de células B CD19+ após suplementação com 

vitamina D 100ng/mL 2x/semana. 

Histograma representativo da expressão de CD19 em células dos linfonodos axilar e 

braquial (A) e mesentérico (B) dos camundongos suplementados com CMC e vitamina D 

(100ng/mL – 2x/semana). Gráfico em barras representando a média do percentual das 

populações CD19+ dentro da população referente a região de tamanho e granulosidade 

celular de linfócitos B (C). Cada barra representa a média de 5 animais por grupo e seu 

respectivo erro padrão. Experimentos repetidos duas vezes. NS: não significativo. 
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Figura 21 – Imunofenotipagem de células B CD19+CD138+ após a suplementação 

com vitamina D 100ng/mL – 2x/semana. 

Gráfico de pontos representativo da população adquirida dos linfonodos de células 

CD19+CD138+ dentro da região referente aos linfócitos no gate de tamanho e 

complexidade axilar e braquial (A) e mesentérico (B) de camundongos mdx após a 

suplementação oral com CMC e vitamina D (100ng/mL - 2x/semana). Gráfico em barras 

do percentual da população CD19+CD138+ (C). Cada barra representa a média de 5 

animais por grupo e erro padrão da média. Experimentos repetidos duas vezes. NS: não 

significativo. 
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Figura 22 – Imunofenotipagem de células B CD19+ após suplementação com 

vitamina D 200ng/mL – 1x/semana 

Histograma representativo do percentual da expressão de CD19 em células B nos 

linfonodos axilar e braquial (A) e mesentérico (B) de camundongos com suplementação 

oral com CMC e vitamina D (200ng/mL 1x/semana). Gráfico em barras representativo do 

percentual de células CD19+ dentro da população referente à linfócitos na região de 

tamanho e complexidade (C). Cada barra representa a média de 5 animais por grupo e 

seu respectivo erro padrão. Experimentos repetidos duas vezes. NS: não significativo; 

*p<0,05. 
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Figura 23 - Imunofenotipagem de células B CD19+CD138+ após suplementação com 

vitamina D 200ng/mL – 1x/semana. 

Gráfico de pontos representativo das células CD19+CD138+ dentro da população 

referente a linfócitos na região de tamanho e complexidade nos linfonodos axilar e 

braquial (acima) e mesentérico (abaixo) dos camundongos com suplementação oral 

com CMC e vitamina D (200ng/mL - 1x/semana) (A). Gráfico em barras representativo do 

percentual da população CD19+CD138+ (B). Cada barra representa a média de 5 

animais por grupo e seu respectivo erro padrão. Experimentos repetidos duas vezes. NS: 

não significativo.  
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4.5.2. ANÁLISE HISTOLÓGICA DA LESÃO APÓS SUPLEMENTAÇÃO COM 

VITAMINA D 

 

A suplementação oral com 100ng/mL duas vezes por semana ou 

200ng/mL uma vez na semana não alterou de modo significativo o percentual de 

células centro-nucleadas com citoplasma basofílico no músculo diafragma de 

camundongos mdx em comparação ao grupo controle que recebeu apenas o 

veículo (Figuras 24B e 25B). Contudo, nos animais com suplementação vitamina 

D 200ng/mL foi observada diminuição significativa no número relativo de células 

centro-nucleadas (p<0,05) em comparação aos animais que receberam somente 

veículo (Figura 25C). Este efeito não foi observado com o protocolo de vitamina D 

100ng/mL duas vezes na semana (Figura 24C). Também não foi observada 

diferença significativa no infiltrado inflamatório entre os grupos e os diferentes 

protocolos de suplementação com vitamina D 100ng/mL duas vezes por semana 

e 200ng/mL uma vez (Figuras 24D e 25D).  

Em seguida analisamos a influência da suplementação com vitamina D na 

deposição de colágeno total relacionado ao acúmulo de tecido fibroso no 

diafragma. Não observarmos diferença na deposição de colágeno quando 

comparamos os animais suplementados com CMC e animais suplementados 

com Vitamina D em ambas concentrações, 100ng/mL – 2x/semana e 200ng/mL – 

1x/semana. Somente foi notada diminuição discreta de tecido conjuntivo ao 

compararmos os animais suplementados com a vitamina D e os animais que 

receberam apenas o veículo, nos dois protocolos de suplementação (Figuras 26 

e 27). 

  



58  
 
 

 

 

 

 

Figura 24 – Morfometria de células centro-nucleadas e infiltrado inflamatório no 

músculo diafragma de camundongos mdx suplementados com vitamina D com 

100ng/mL – 2x/semana. 

À esquerda, músculo do camundongo mdx controle recebendo apenas o veículo (CMC) 

e à direita o músculo do camundongo mdx após suplementação com vitamina D 

100ng/mL, duas vezes na semana durante 6 semanas (A). Gráfico em barras 

representativo da análise do percentual de miofibras regenerando (células centro-

nucleadas com citoplasma basofílico) em relação ao número total de células de cada 

corte (B). Gráfico em barras representativo da análise do percentual de células com 

nucleação central em relação ao número total de células de cada corte (C). Gráfico em 

barras representativo da análise do percentual da área do infiltrado inflamatório, em 

relação à área total de cada corte (D). Cada barra representa a média de 5 animais por 

grupo e seu respectivo erro padrão. Experimentos repetidos duas vezes. Barra: 50µm; 

Seta: células centro-nucleadas com citoplasma basofílico; Estrela: Infiltrado inflamatório. 

NS: Não significativo. 
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Figura 25 - Morfometria de células centro-nucleadas e infiltrado inflamatório no 

músculo diafragma de camundongos mdx suplementados com vitamina D com 

200ng/mL – 1x/semana. 

À esquerda, músculo de camundongo mdx controle, suplementado apenas com o 

veículo (CMC) e à direita o músculo de camundongo mdx suplementado com vitamina D, 

com 200ng/mL uma vez por semana durante 6 semanas (A). Gráfico em barras 

representativo da análise do percentual de mioifibras regenerando (células com 

nucleação central e citoplasma basofílico) em relação ao número total de células de cada 

corte (B). Gráfico em barras representativo da análise do percentual de células com 

nucleação central em relação ao número total de células de cada corte (C). Gráfico em 

barras representativo da análise do percentual da área do infiltrado inflamatório, em 

relação à área total de cada corte (D). Cada barra representa a média de 5 animais por 

grupo e seu respectivo erro padrão. Experimentos repetidos duas vezes. Barra: 50µm; 

Seta: células centro-nucleadas com citoplasma basofílico; Estrela: Infiltrado inflamatório. 

*p<0,05; NS: Não significativo. 
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Figura 26 – Quantifição de colágeno no diafragma após a suplementação com 

vitamina D 100ng/mL, 2x na semana:  

Mesclagem de fotos (photomerge) do músculo diafragma de camundongos mdx com 

suplementação com vitamina D ou CMC corados com picrosírius. À esquerda o músculo 

do camundongo mdx controle suplementado apenas com o veículo (CMC) e à direita o 

músculo do camundongo mdx que recebeu suplementação com vitamina D durante 6 

semanas (A). Mesclagem de fotos (photomerge) de um corte representativo para 

quantificação de colágeno com o programa ImagePro em fundo preto (B), evidenciando 

o colágeno em branco, à esquerda camundongo controle (CMC) e à direita camundongo 

suplementado com vitamina D. Gráfico em barras representativo da análise da 

deposição de colágeno (C). Cada barra representa a média de 5 animais por grupo e seu 

respectivo erro padrão. Experimentos repetidos duas vezes. NS: não significativo. 
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Figura 27 - Quantificação de colágeno no diafragma do mdx após a suplementação 

com vitamina D 200ng/mL, 1x na semana. 

Mesclagem de fotos (photomerge) da histologia do músculo diafragma corado com 

picrosírius dos camundongos suplementados com vitamina D ou CMC. À esquerda, 

músculo de camundongo mdx controle, suplementado apenas com o veículo (CMC), e à 

direita o músculo do camundongo mdx que recebeu suplementação com vitamina D 

durante 6 semanas (A). Mesclagem de fotos (photomerge) da quantificação de colágeno 

feito no programa ImagePro em fundo preto (B), evidenciando o colágeno em branco, à 

esquerda camundongo controle (CMC) e à direita camundongo que recebeu 

suplementação com vitamina D. Gráfico em barras representativo da análise da 

deposição de colágeno (C). Cada barra representa a média de 5 animais por grupo e 

erro padrão da média. Experimentos repetidos duas vezes. NS: não significativo. 
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4.5.3.  ATIVIDADE DAS METALOPROTEASES DE MATRIZ -2 E -9 

Não foi observada diferença na atividade das gelatinases MMP-2 e MMP-9 

no diafragma de camundongos que receberam suplementação com vitamina D 

100ng/mL duas vezes na semana, quando comparado ao grupo recebendo 

apenas o veículo (Figura 28). Contudo foi observado aumento (p<0,01) na 

atividade de MMP-9 e -2 no homogenato do diafragma dos camundongos que 

receberam suplementação com vitamina D 200ng/mL uma vez na semana 

comparados aos camundongos do grupo controle (CMC) (Figura 29). 

 

 

 

Figura 28 – Atividade das MMP-2 e MMP-9 no diafragma dos camundongos mdx 

após suplementação 100ng/mL – 2x/semana 

Zimograma do gel de proteína em fundo escuro mostrando bandas claras da atividade 

da MMP-2 e da MMP-9 (A). Gráfico em barras representativo da análise da atividade das 

MMPs -2 (esquerda) e -9(direita) (B). Cada barra representa a média de 5 animais por 

grupo e seu respectivo erro padrão. Experimentos repetidos duas vezes. (C: CMC; D: 

Vitamina D). 
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Figura 29 - Atividade das MMP-2 e MMP-9 no músculo diafragma dos 

camundongos mdx após suplementação 200ng/mL – 1x/semana 

Zimograma do gel de proteína em fundo escuro, da atividade das pró-MMP2 (forma 

latente), MMP2 e MMP9 (A). Gráfico em barras representativo da análise da atividade 

das MMP -2 (esquerda) e -9 (direita) (B). Cada barra representa a média 5 animais por 

grupo e erro padrão da média. Experimentos repetidos duas vezes. **p<0,01. (C: CMC; 

D: Vitamina D). 
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5.  DISCUSSÃO  

 A Distrofia Muscular de Duchenne ainda se apresenta como um grande 

desafio na busca de métodos terapêuticos eficazes para uma doença genética. 

Até os dias atuais, muitas das terapias gênicas sugeridas ou mesmo clinicamente 

testadas, não obtiveram grande sucesso na DMD devido à degeneração causada 

em consequência à necrose/apoptose do tecido muscular afetado. Desse modo, 

a compreensão dos mecanismos moleculares e imunológicos presentes na 

fisiopatologia da DMD fornecerão subsídios na busca de estratégias terapêuticas 

mais eficazes ou na utilização em conjunto com as metodologias já sugeridas 

visando diminuir a morbidade e aumentar a sobrevida desses pacientes. 

Evidencias de estudos com transferência de mioblastos normais demonstraram 

que a indução da resposta imunológica na rejeição da transferência de 

mioblastos expressando distrofina não era a questão determinante, o  

microambiente muscular característico da DMD contribuía de forma significativa 

para o insucesso dessa estratégia terapêutica (GUSSONI et al., 1997).  

 O camundongo mdx é um modelo amplamente utilizado para o estudo dos 

mecanismos relacionados ao microambiente e aos danos causados à miofibra na 

DMD porque, embora apresente uma forma mais branda da doença, mimetiza os 

processos inflamatórios e degenerativos característicos da DMD humana.  

 A importância do sistema imunológico na patogênese da DMD foi 

observada após evidência de expansão oligoclonal e ação miocitotóxica de 

linfócitos citotóxicos presentes no microambiente no tecido muscular (SPENCER 

et al., 1997, SPENCER et al., 2001). Posteriormente, foi demonstrada a 

participação de células Treg presentes no infiltrado inflamatório muscular do 

camundongo mdx contribuindo, através da secreção de AREG, para a supressão 

da resposta inflamatória, bem como para a ativação e direcionamento de células 

satélites ao local da lesão (BURZYN et al., 2013, SCHIAFFINO et al., 2018). 

AREG é uma molécula semelhante ao fator de crescimento epidérmico (EGF) 

com afinidade ao receptor de EGF (EGFR), também produzida por células do 

sistema imunológico, associada a uma resposta do tipo Th2 e aos mecanismos 

de tolerância imunológica (BURZYN et al., 2013, ZAISS et al., 2015). A 

imunorregulação possui o importante papel de modular coordenadamente a 
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intensidade das respostas imunológicas, controlando a inflamação nos tecidos. 

Diferentes células podem participar desse processo, incluindo as células Treg 

com fenótipo CD4+Foxp3+. Foi demostrado que essas células participam do 

controle da inflamação na miopatia do camundongo mdx (VILLALTA et al., 2014). 

Os linfócitos B também podem participar da regulação das resposta inflamatórias, 

sendo alguns fenótipos já foram atribuídos aos linfócitos B imunorregulatórios em 

diferentes modelos de doenças inflamatórias e autoimunes (RINCON-AREVALO 

et al., 2015). Dados anteriores do nosso grupo mostraram o aumento significativo 

no número absoluto e relativo de linfócitos B nos linfonodos axilar e braquial do 

camundongo mdx na fase de regeneração da doença em comparação ao 

controle não distrófico C57BL/10 de idade pareada (LAGROTA-CANDIDO et al., 

2002, GAMA, 2016). 

No presente estudo comparamos, por análise de citometria de fluxo, o 

percentual de células Treg (CD4+Foxp3+) nos linfonodos axilar e braquial de 

drenagem do músculo Tríceps brachii do camundongo mdx. Observamos que em 

camundongos mdx com 12 semanas, período de predomínio do padrão 

regenerativo com diminuição da inflamação no Tríceps brachii (LAGROTA-

CANDIDO et al., 2002), havia um aumento significativo de células Treg 

(CD4+Foxp3+), quando comparados ao controle  C57BL/10 de idade pareada. Já 

em camundongos mdx com 4 semanas, cuja inflamação é mais intensa no 

músculo T. brachii, não foi evidenciado o aumento de linfócitos Treg no linfonodo 

de drenagem axilar/braquial do mdx. Isto difere dos achados de Villalta e 

colaboradores, 2014, nos linfonodos para-aórticos do mdx que observaram 

aumento de Treg tanto em 4 e 12 semanas (VILLALTA et al., 2014). A 

caracterização das células envolvidas na supressão da resposta inflamatória, 

como células Treg, pode fornecer informações importantes sobre a fisiopatologia 

da miopatia no camundongo mdx que apresenta diferenças relacionadas aos 

músculos estudados.  

Para identificar o fenótipo da célula B regulatória presente na miopatia do 

camundongo mdx foram utilizados marcadores já associados às células B 

imunorregulatórias em outros modelos de doenças inflamatórias. Tal estratégia 

se propõe a relacionar o aumento de linfócitos B CD19+, observado na fase de 

regeneração muscular do mdx, ao aumento na população com fenótipo 
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imunorregulador (RINCON-AREVALO et al., 2015). Foi observado um aumento 

significativo na população com fenótipo CD21hiCD1dhi dentro da população 

IgMhiCD19+ no linfonodo de drenagem dos camundongos mdx com 12 semanas, 

quando comparados ao controle de mesma idade. Em contrapartida, 

camundongos mdx com 4 semanas apresentaram uma diminuição no percentual 

dessas células quando comparados ao controle de idade pareada. Desta forma, a 

observação do aumento dessas células no período em que ocorre diminuição da 

inflamação no músculo, juntamente com a diminuição durante a fase de intensa 

inflamação, sugere que células CD21hiCD1dhi/IgMhiCD19+ possam atuar também 

como imunorregulatóras no modelo mdx. Esses marcadores caracterizam as 

células Breg  observadas em modelos para o estudo de artrite induzida por 

colágeno (CIA), cujo aumento da subpopulação CD21hiIgMhi  é observado na fase 

de remissão da doença e a transferência dessas células pode determinar o 

controle da inflamação, o que demonstra o papel fundamental na melhora da CIA 

(EVANS et al., 2007). 

 Papel imunomodulador também foi atribuído as células B CD138+ ou 

CD138hi. Este fenótipo está associado às células produtoras de anticorpos ou 

plasmablastos (RAY e DITTEL, 2017). Esse fenótipo regulatório foi caracterizado 

inicialmente pela produção de IL-35 na modulação de doenças autoimunes e 

inflamatórias (YU et al., 2015, EGWUAGU e YU, 2015, SHEN e FILLATREAU, 

2015), como uveíte autoimune e encefalomielite experimental autoimune, 

inclusive com participação da IL-35 produzida pelas células B na indução de 

células Treg inibindo a proliferação de reposta via Th17 (DAMBUZA et al., 2017). 

Além disso, células Breg participam da imunorregulação apresentando importante 

papel supressor pela produção de IL-35 e/ou IL-10 (SHEN et al., 2014, WANG et 

al., 2014). As células Treg também produzem IL-35 (COLLISON et al., 2007), 

sendo assim, essas células regulatórias poderiam em conjunto atuar na 

supressão da resposta inflamatória. Nos nossos resultados observamos um 

aumento significativo do percentual de plasmablastos CD19+CD138+ nos 

camundongos mdx, no período de regeneração muscular (12s) em comparação 

ao controle não distrófico de mesma idade. É importante ressaltar que o 

percentual dessas células com perfil imunorregulador estava diminuído em 

camundongos mdx de 4 semanas, período em que a inflamação no músculo T. 
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brachii é mais intensa. 

A IL-10 é uma importante citocina regulatória produzida por inúmeras 

células do sistema imunológico envolvida na supressão da resposta efetora em 

processos inflamatórios, processos alérgicos e autoimunidade (CHAUDHRY et 

al., 2011). No modelo mdx, a IL-10 apresenta papel relevante na regulação da 

inflamação. A Treg muscular parece ser a principal fonte de IL-10, já que o 

aumento de seus níveis acompanha o aumento das células Treg (VILLALTA et 

al., 2014). A depleção da IL-10 no camundongo mdx  aumenta a severidade da 

miopatia, por favorecer o aumento da atividade de macrófagos M1 e influenciar 

diretamente a diminuição da resposta efetora via Th1 (VILLALTA et al., 2014). Na 

análise de mRNA de IL-10 por RT-PCR convencional nas células dos linfonodos 

de drenagem axilar e braquial dos camundongos mdx com 12 semanas, 

observamos um aumento significativo dessa citocina em relação ao controle 

C57BL/10. Esse aumento da IL-10 nos linfonodos de camundongos mdx de 12 

semanas acompanha o aumento de Treg e células B com fenótipo regulatório 

também observado. 

 Para a análise da possível atividade supressora das células B dos 

camundongos mdx foram realizados experimentos de co-cultura de células B com 

células T CD4+CD25-. Esses experimentos demonstraram que as células B 

oriundas de camundongos mdx induziram um aumento significativo de CD25 nas 

células T tanto de camundongos mdx como de C57BL/10, quando comparadas 

com o co-cultivo com células B obtidas de camundongos C57BL/10. É importante 

ressaltar que o CD25 é um marcador presente em células ativadas, inclusive 

células Treg (SAKAGUCHI et al., 1995, WORKMAN et al., 2009). Ao analisarmos 

células Treg induzidas in vitro (iTreg), na presença de meio condicionado 

específico para  indução iTreg, a partir da marcação com anti-Foxp3, 

demonstramos o aumento significativo dessas células na co-cultura com células 

B B220+ de animais mdx, quando comparados à co-cultura com células B B220+ 

de camundongos C57BL/10, para células T de ambas as linhagens. Esses 

resultados, sugerem que células B obtidas de linfonodos drenantes do músculo 

distrófico dos camundongos mdx com 12 semanas de idade apresentam uma 

proporção aumentada de células envolvidas na imunorregulação, capazes de 

promover a diferenciação de células iTreg. Outros trabalhos já mostraram uma 
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relação direta de células B regulatórias e a indução de células Treg (SHEN et al., 

2014, DAMBUZA et al., 2017), pela produção de TGF-β e IL-35 e supressão da 

resposta Th17 (VAN DE VEEN, 2017). 

 Quando analisado o padrão de citocinas presentes nos sobrenadantes das 

co-culturas, observou-se um aumento significativo de TNF-α nas culturas onde 

havia a presença de células B, independente da linhagem do camundongo. 

Entretanto, as co-culturas de células T oriundas do mdx produziram 

significativamente mais TNF-α na presença de células B obtidas de mdx. É 

importante salientar que já foi descrito um papel importante do TNF-α no 

processo de reparo do tecido muscular com funções pleiotrópicas, uma vez que, 

apesar de induzir fatores quimiotáticos atraindo células pró-inflamatórias ao local 

da lesão, podem estar envolvidas na regulação da miogênese como observado 

em cultura de mioblastos murinos da linhagem C2C12 (CHEN et al., 2007, 

WANG et al., 2018). A citocina TNF-α participa no processo de regeneração 

muscular em modelos de lesão muscular estéril com cardiotoxina, em um 

processo mediado via p38, uma proteína essencial em diferentes pontos da 

cascata de sinalização intracelular altamente complexo no processo miogênico 

(CHEN et al., 2007, CABANE et al., 2003). 

 Considerando a importância da imunomodulação na fisiopatologia da DMD 

e o uso da vitamina D como imunomodulador em doenças inflamatórias, 

suplementamos por via oral camundongos mdx, a partir da 3ª semana, com 

diferentes concentrações de 1α,25 dihidroxicolecalciferol a fim de verificar se o 

tratamento induziria células imunorregulatórias e modularia a inflamação no 

modelo distrófico mdx. Já é conhecido o importante papel da vitamina D na 

indução das células Treg em doença aterosclerótica, dermatite alérgica e no 

efeito protetor à síndrome metabólica (TAKEDA et al., 2010, GORMAN et al., 

2016, JIN et al., 2018) além da  regulação da inflamação, reduzindo o dano 

muscular (VILLALTA et al., 2014, BURZYN et al., 2013). 

 A suplementação oral com 100ng/mL, duas vezes na semana, da vitamina 

D ativa induziu um aumento significativo de linfócitos T regulatórios nos 

linfonodos mesentéricos, provavelmente devido à localização desses linfonodos, 

próximos ao sistema digestório e a via da suplementação (oral), mas não nos 

linfonodos axilar e braquial, sugerindo não ter induzido uma resposta sistêmica 
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na ativação de células Treg presentes em outros órgãos linfoides e não linfoides. 

Takeda e colaboradores, 2010, demonstraram que a suplementação oral com 

200ng/mL de vitamina D3 foi capaz de aumentar o percentual de células Treg 

CD4+Foxp3+ nos linfonodos mesentéricos de modelo experimental para 

aterosclerose, além de diminuir células dendríticas CD80+CD86+, sugerindo uma 

supressão dessa subpopulação e diminuição de placas ateroscleróticas 

(TAKEDA et al., 2010).  O tratamento proposto neste trabalho não foi capaz de 

influenciar os níveis de células B CD19+ e células B CD19+CD138+ nos linfonodos 

axilar, braquial ou mesentérico dos camundongos mdx suplementados com 

vitamina D 100ng/mL duas vezes na semana, comparados ao controle (CMC). 

Posteriormente, na suplementação de 200ng/mL, uma vez por semana, foi 

observado um aumento significativo de células Treg tanto nos linfonodos axilar e 

braquial, quanto no linfonodo mesentérico. Em camundongos ApoE -/-, modelo 

murino de aterosclerose, os níveis séricos de vitimina D aumentaram, bem como 

houve um aumento de células Treg nos linfonodos mesentéricos e no baço, sem 

alterações na produção de paratormônios e nos níveis séricos de cálcio e fósforo 

(TAKEDA et al., 2010). Já nas análises de células Breg, não encontramos 

alterações nos percentuais das células B CD19+CD138+ nos linfonodos axilar, 

braquial e mesentérico, embora tenha sido observada uma diminuição 

significativa de células B CD19+ no linfonodo axilar e braquial, mesmo na 

suplementação de 200ng/mL. A diminuição de linfócitos B observada após o 

tratamentos com a vitamina D pode ser devido à diminuição da expansão de 

células B como sugerido em algumas doenças inflamatórias e autoimunes 

(PRIETL et al., 2013, DANNER et al., 2016). No entanto, a modulação de 

linfócitos B com função regulatória pela vitamina D ainda não está bem definida. 

Na esclerose múltipla, por exemplo, experimentos in vitro mostram que o 

tratamento com vitamina D ativa induz maior produção de IL-10 por linfócitos B, 

entretanto não foi encontrado aumento de Breg IL-10+ após tratamento in vivo 

(Rolf et al, 2016).  

A suplementação com vitamina D ativa nas doses testadas não causou 

uma diminuição significativa na deposição de colágeno, entretanto, a 

suplementação com 100ng/mL duas vezes na semana ou 200ng/mL uma vez na 

semana diminuiu de forma discreta a deposição de colágeno. Seria importante 
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aumentar o número de animais suplementados para confirmar se ocorre uma 

diminuição de colágeno. Estudo realizado com suplementação alimentar de 

vitamina D na dieta de camundongos distróficos D2-mdx, com miopatia mais 

severa, mostrou que a dieta não modificou o peso dos músculos diafragma e 

gastrocnêmio, nem a deposição de tecido conjuntivo (VERHAART et al., 2019). 

Essa relação reforça a necessidade de mais estudos, com uma cinética maior e 

concentrações diferentes para avaliação do papel da vitamina na miopatia do 

camundongo mdx.  

As MMPs são moléculas essenciais na formação, remodelagem e 

degradação da matriz extracelular participando na manutenção da homeostasia 

do músculo como também no processo de regeneração muscular (CHEN e LI, 

2009) No modelo distrófico mdx, as MMP-2 e MMP-9 tem sido relacionadas à 

miopatia, sendo a MMP-9 associada à inflamação e a MMP-2 à regeneração 

muscular no mdx (Kherif et al, 1999, Bani et al., 2008). As MMP-9 e MMP-2 

apresentaram-se aumentadas no camundongo mdx após suplementação 1 vez 

por semana com 200ng/mL vitamina D ativa quando comparado com a 

suplementação apenas com veículo. A MMP-9 não é produzida de forma 

constitutiva no músculo normal sendo encontrada durante a fase de intensa 

mionecrose e inflamação nesse modelo, sugerindo uma relação entre a MMP-9 e 

a progressão da miopatia (BANI et al., 2008, NADARAJAH et al., 2011). Em 

contrapartida a MMP-2 é uma gelatinase importante envolvida no remodelamento 

da MEC do tecido muscular esquelético, envolvida na regeneração muscular com 

aumento da angiogênese e produção de VEGF no mdx (MIYAZAKI et al., 2011, 

FUKUSHIMA et al., 2007).  

Apesar de não ter sido observada diferença nas áreas ocupadas por 

infiltrado inflamatório e miofibras em regeneração (centro-nucleadas com 

citoplasma basofílico) em nenhuma das doses testadas de suplementação com a 

vitamina D, seria importante uma imunomarcação para moléculas específicas a 

fim de melhor caracterizar o infiltrado e os estágios de diferenciação muscular. 

Entretanto, foi observado um menor percentual de miofibras centro-nucleadas 

nos animais suplementados com vitamina D ativa na dose de 200ng/mL. A 

quantificação das fibras centro-nucleadas no camundongo mdx representa um 

índice cumulativo de mionecrose, uma vez que a fibra regenerada no mdx 
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permanece centro-nucleada (Massa et al. 1997). O menor índice de miofibras 

centro-nucleadas no mdx após suplementação sugere uma menor lesão 

muscular (PONNUSAMY et al., 2017). Neste sentido já foi demonstrado que a 

suplementação com vitamina D nos camundongos mdx aumenta a força e a 

magnitude de estiramento do músculo em comparação com animal controle 

(DEBRUIN et al., 2019). Além disso, a vitamina D atua diretamente no músculo 

esquelético. Experimentos in vitro utilizando a linhagem de mioblastos C2C12 

mostraram que a vitamina D inibe a proliferação e estimula da diferenciação 

muscular aumentando a expressão de IGF-II e folistatina e diminuindo miostatina 

(GARCIA et al., 2011). Este grupo também mostrou que a vitamina D influencia 

no reparo muscular induzindo a produção dos fatores pró-angiogênicos VEGF-α 

e FGF-1  (GARCIA et al., 2013). 
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6. CONCLUSÃO 

O aumento de células B com possível fenótipo regulatório nas fases de 

regeneração e menor infiltrado inflamatório no músculo esquelético sugere uma 

participação dessas células regulatórias na miopatia do camundongo distrófico 

mdx. A função imunorreguladora das células B do mdx foi observada pelo 

experimento de co-cultura com células T efetoras, demonstrando um aumento de 

células iTreg (CD25+Foxp3+/CD4+) nas condições de co-cultura com células B 

B220+ do mdx em comparação com a condição de células B B220+ de 

camundongos controle C57BL/10. As análises multiparamétricas de citocinas por 

CBA não mostraram modificação no padrão da maioria das citocinas analisadas, 

exceto aumento de TNF-α, sugerindo que a regulação desta citocina pode ser 

determinada pelas células B.  

A análise dos resultados do efeito da suplementação com 200ng/mL 

vitamina D (1 vez por semana) sugere uma atividade desta vitamina sobre as 

células T regulatórias também no modelo mdx, quando observamos o perfil 

dessas células nos linfonodos de drenagem axilar, braquial e mesentérico. A 

análise das fibras centro-nucleadas e atividade das proteases MMP-2 e MMP-9 

envolvidas na degradação da matriz e na regeneração do tecido muscular 

sugerem uma influência da vitamina D na lesão muscular e no remodelamento da 

MEC no camundongo mdx, embora sejam necessários mais experimentos para 

confirmar esse papel da vitamina D na fisiopatologia do modelo murino da DMD. 

Em conjunto, os resultados do presente estudo mostram o possível envolvimento 

de linfócitos B e T regulatórios nos linfonodos de drenagem do músculo Tríceps 

brachii e o efeito da suplementação com vitamina D no microambiente da lesão 

muscular de camundongos mdx. 
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