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RESUMO 

Introdução: No decorrer da gravidez ocorre um trânsito bidirecional de células de 
diversas linhagens, que podem ser detectadas varias décadas após a gestação no 
sangue e nos tecidos de indivíduos saudáveis. A passagem de células fetais para o 
organismo materno consiste no chamado microquimerismo fetal, o qual não tem seu 
papel totalmente esclarecido. A miocardite pode ser definida como a inflamação do 
miocárdio com consequente injúria tecidual. As suas causas variam desde efeitos 
citotóxicos de agentes infecciosos, resposta imunológica à infecção e/ou da ação de 
linfócitos autoreativos. Um dos modelos utilizados para estudar a miocardite consiste na 
imunização de linhagens susceptíveis de camundongos com miosina ou peptídeo cadeia 
alfa de miosina.  Objetivo: Investigar a presença e influência de células de origem fetal 
no tecido cardíaco, de camundongos primíparas e multíparas de acasalamentos 
singenêicos e alogenêicos, submetidas a miocardite autoimune experimental. Material e 
Métodos: Camundongos fêmeas BALB/c foram acasaladas com machos BALB/c 
(acasalamento singenêico), C57BL/6 ou C57BL/10 GFP+ (acasalamento alogenêico). 
Foram formados dois blocos de experimento, o primeiro constituídos por fêmeas 
primíparas e o outro por fêmeas multíparas. Como controle foi utilizado fêmeas BALB/c 
nulíparas. As fêmeas foram imunizadas com 100µg do peptídeo cadeia alfa de miosina 
(MyHC-α614–629) associada ao adjuvante de Freund completo. Após quatorze, vinte e um, 
trinta e cinco dias após a imunização, foi mensurado peso, batimentos cardíacos, 
saturação de oxigênio e obtida amostra de sangue para determinação de anticorpos 
específicos anti-MyHC-α614–629. Os animais foram eutanaziados, coração e baço foram 
excisados para determinação dos índices cardíaco e esplênico. Fragmentos de coração 
foram dissociados e as células obtidas marcadas com anticorpo anti-H-2Kb e anti-Sca-1 
para avaliação da presença de células fetais e de precursores da linhagem 
hematopoiética. Também foi realizada análise histopatológica para a caracterização e 
mensuração do infiltrado inflamatório. Resultados: Fêmeas nulíparas demonstraram 
intenso infiltrado inflamatório mononuclear, associado a fibroplasia, que se estendia do 
epicárdio até o miocárdio, e em alguns casos encontrava-se também no endocárdio. 
Focos de calcificação distrófica também foram observados. Já fêmeas primíparas 
apresentaram uma reação inflamatória menos intensa. Estes animais também 
apresentaram elevação da porcentagem de células Sca-1+ no coração. Todos os 
grupos demonstraram elevação dos índices esplênicos e da produção de anticorpos IgG 
anti-MyHC-α614–629, sendo que fêmeas de acasalamento singeneico apresentaram títulos 
de anticorpos menores que outros grupos. Fêmeas primíparas apresentaram um 
aumento da relação de linfócitos TCD4/CD8 em relação às nulíparas. Animais de 
acasalamento alogeneico apresentaram um aumento da porcentagem de células fetais 
em tecido cardíaco após a imunização. Não houve alterações na análise de sobrevida 
dos animais deste grupo. Na fase mais tardia do processo inflamatório estes animais 
demonstraram focos de fibrose, que foram mais intensos em fêmeas nulíparas. Fêmeas 
multíparas, também apresentaram um aumento do índice esplênico e dos níveis séricos 
de anticorpo IgG anti-MyHC-α614–629, entretanto a análise histopatológica deste grupo 
demonstrou somente um discreto infiltrado inflamatório mononuclear abaixo do 
pericárdio visceral nas fêmeas imunizadas. A expressão de Sca-1 apresentava-se 
elevada nas fêmeas acasaladas.Conclusão: Fêmeas de camundongos, após a parição, 
mantêm células de origem fetal que podem ser encontradas no tecido cardíaco, após a 
imunização com peptídeo da cadeia alfa de miosina. A reação inflamatória no coração é 
mais intensa nas fêmeas nulíparas. O conjunto de nossos resultados são sugestivos que 
a presença de células fetais contribui para uma resposta inflamatória menos intensa na 
miocardite experimental. 
Palavras-Chave: Gravidez; Microquimerismo; Células fetais; Células semi-alogênicas; 
Miocardite; Doença autoimune. 
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ABSTRACT 

Introduction: During pregnancy there is a bidirectional transit of hematopoietic cells, 
that can be detected after several decades after pregnancy in blood and tissues of 
healthy individuals. The passage of fetal cells to the mother's body is called fetal 
microchimerism, which role has not been fully clarified. The myocarditis can be defined 
as an inflammation of the myocardium with consequent tissue injury. Its causes range 
from the cytotoxic effects of infectious agents, the immune response to infection and/or 
the action of autoreactive lymphocytes. One of the models used to study a myocarditis in 
the immunization of susceptible strains of mice with myosin or myosin alpha chain 
peptide.  Aim: Investigate the presence and influence of cells of fetal origin in the cardiac 
tissue of uniparous and multiparous mice submitted to syngeneic and allogeneic 
mattings, and then subjected to experimental autoimmune myocarditis. Materials and 
methods: Female BALB / c mice were mated with BALB / c males (syngeneic mating) or 
C57Bl/ 6 or C57Bl/10 GFP+ (allogeneic mating) males. Two experimental blocks were 
formed: the first consisting of primiparous females and the other by multiparous females. 
As control, a group composed of BALB/c nulliparous females of the same age group was 
used. The mice were immunized with 100 μg of peptide MyHC-α614-629 associated with 
the complete Freund's adjuvant. After fourteen, twenty-one, thirty-five days after an 
immunization, weight, heart rate, oxygen saturation was measured. Blood sample were 
obtaines de tedermine specific anti-MyHC-α614-629 antibodies. The animals were 
euthanized with overdosage of anesthetic, heart and spleen were excised for the 
determination of the cardiac and splenic indexes. Heart fragments were then dissociated 
and the cells labeled with anti-H-2Kb and anti-Sca-1 antibody to evaluate the presence of 
fetal cells and precursors of the hematopoietic lineage. Histopathological analysis was 
also performed for a characterization and measurement of the inflammatory infiltrate. 
Results: Histopathological analysis of nulliparous females demonstrated intense 
mononuclear inflammatory infiltrate, associated with fibroplasia, that extended from the 
epicardium to the myocardium, and in some cases was also found in the endocardium. 
Dystrophic calcification foci were also observed. In contrast, primiparous females 
presented a less intense inflammatory reaction. These animals also showed an increase 
in the percentage of Sca-1 + cells in the heart. All groups demonstrated elevation of 
splenic indices and production of IgG anti-MyHC-α614-629 antibodies. Nulliparous females 
of this group did not show alterations in the number of lymphocytic types in the spleen in 
relation to the mated ones. Animals submitted to allogeneic matting show an increase in 
the percentage of fetal cells in cardiac tissue after immunization. There were no changes 
in the survival rates of the animals of this group. At the later stage of the inflammatory 
process, these animals demonstrated foci of fibrosis, which were more intense in 
nulliparous females. Multiparous females also showed an increase in splenic index and 
serum levels of anti-MyHC-α614-629 IgG antibody, however the histopathological analysis 
of this group demonstrated only a discrete mononuclear inflammatory infiltrate below the 
visceral pericardium in immunized females. The expression of Sca-1 was high in mated 
females. Conclusions: Female mice, after parturition, maintain in their organism cells of 
fetal origin that can be found in cardiac tissue after immunization with myosin alpha chain 
peptide. The inflammatory reaction in the heart is more intense in young nulliparous 
females than males of the same age group. Our results are suggestive that the presence 
of fetal cells in the maternal organism contributes to a less intense inflammatory 
response in experimental autoimmune myocarditis. 
 

Keywords: Pregnancy; Microchimerism; Fetal cells; Semi-allogenic cells; Myocarditis; 
Autoimmune Disease 
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1 INTRODUÇÃO 

Na medicina, o termo quimerismo é utilizado quando um indivíduo contém 

populações de células não próprias. Este fenômeno pode ser herdado ou adquirido, 

como ocorre na infusão de células hematopoiéticas alogênicas durante o transplante 

ou na transfusão sanguínea. (FUGAZZOLA et al., 2011; RINKEVICH, 2011) Uma 

forma herdada consiste em um pequeno número de células oriundas da prole que 

são encontradas no organismo materno, o que é denominado microquimerismo fetal. 

(FUJIKI et al., 2009; KHOSROTEHRANI et al., 2005) O microquimerismo foi descrito 

pela primeira vez por Liégeois e colaboradores. (1981) Em humanos, o tráfego de 

células fetais na circulação materna inicia-se aproximadamente na quarta semana 

de gestação. A frequência com que estas células e o DNA fetal podem ser 

detectados na circulação sanguínea de mulheres grávidas aumenta com a idade 

gestacional. (BIANCHI; LO, 2001) Após trinta e seis semanas, 100% das gestantes 

apresentam células fetais circulantes, sendo que este número decresce rapidamente 

após o parto, (ARIGA et al., 2001; RIJNINK et al., 2015) porém estas células ainda 

permanecem no organismo materno, podendo ser detectadas décadas, após a 

parição, na circulação (BIANCHI et al., 1996; EVANS et al., 1999; KEKOW et al., 

2013) e em diferentes sítios, tais como medula óssea, coração e cérebro. (BAYES-

GENIS et al., 2005b; O’DONOGHUE et al., 2004; TAN et al., 2005) 

O microquimerismo é comumente observado em mamíferos placentados, 

entretanto o seu significado evolutivo e biológico ainda não está totalmente 

esclarecido. Apesar disto, foi especulado que a transferência de células fetais para o 

organismo materno pode estar relacionada com os “interesses” da prole. (BODDY et 

al., 2015) Desta forma a instalação destas células em compartimentos maternos, 

funcionaria como uma extensão da placenta, ajudando a coordenar a transferência 

de recursos da mãe para o feto. Assim uma das propostas levantadas é que o 

microquimerismo seria mais comum nos órgãos envolvidos nesta transferência de 

recursos (tais como mama, tieróide e cérebro) antes e depois da gestação. (BODDY 

et al., 2015) Apesar destas evidências as implicações imuno-patológicas no 

organismo materno devem ser levadas em conta para predizer os efeitos do 

microquimerismo.  

Os efeitos do microquimerismo no sistema imunológico ainda não são claros. 

Alguns autores correlacionam microquimerismo fetal com a sensibilização a 
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antígenos de origem paterna, o que pode estar relacionado com a gênese de 

diferentes enfermidades maternas. (DUTTA et al., 2010; DUTTA; BURLINGHAM, 

2011) Outra evidência que correlaciona o microquimerismo fetal com o surgimento 

de doenças é o fato que ele está aumentado em órgãos lesados. ( JOHNSON et al., 

2002; CIRELLO et al., 2010; DHIMOLEA et al., 2013) Em estudo realizado por 

Khosrotehrani e colaboradores (2004), foi demonstrada a presença de células fetais 

em órgãos acometidos por diferentes enfermidades, tais como neoplasias, doenças 

infecciosas ou autoimunes. Posteriormente, a presença de células fetais em órgãos 

acometidos por doenças autoimunes, também foi relatada por outros grupos de 

pesquisa (FUGAZZOLA et al. 2011; MIECH, 2010; MIYASHITA et al., 2000), o que 

levou a linha de pensamento de que o microquimerismo feto-maternal estaria 

implicado na patogenia destas enfermidades. Esta hipótese sugere que a 

persistência de células fetais no organismo materno após a gravidez poderia levar a 

uma reação semelhante à doença do enxerto versus hospedeiro (GVHD), uma vez 

que a resposta imunológica da mãe a essas células poderia contribuir para a maior 

incidência de doenças autoimunes em mulheres. (JOHNSON; BIANCHI, 2004)  

Apesar de já ter sido demonstrado que os hormônios sexuais apresentam 

efeitos na função imunológica e na autoimunidade (HOMO-DELARCHE et al., 1991; 

WIRA et al., 2010), apenas as diferenças hormonais entre homens e mulheres 

parecem não ser suficientes para explicar a predominância feminina em doenças 

autoimunes. (LOCKSHIN, 2006; MARRIE et al., 2016; NGO et al., 2014; VOSKUHL, 

2011) A gravidez é um evento unicamente feminino, e a exposição à células fetais 

representa um importante evento imunológico, uma vez que essas células 

expressam produtos genéticos que são herdados do pai, sendo, então, capazes de 

serem potentes indutores de uma alorreatividade imunológica para a mulher grávida. 

(NELSON et al., 1998)  

Os principais fatores etiopatogênicos das doenças autoimunes são 

autoanticorpos, imunocomplexos, células ativadas citolíticas e mediadores pró-

inflamatórios, como citocinas. (KALAAJI et al., 2006; KOFFLER et al., 1971; 

MARSHAK-ROTHSTEIN, 2006) Muitas doenças cardiovasculares autoimunes são 

secundárias a várias doenças autoimunes sistêmicas. (FROSTEGÅRD, 2002; 

HOLLAN et al., 2013) Diversos tipos de autoanticorpos são produzidos durante 

miocardites e outras injúrias miocárdicas, representando resposta imunológica 

cruzada a patógenos e miocárdio lesado, e,g; anticorpos antisarcolema, 
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antimiolema, antiendocárdio. (CAFORIO et al., 2002, 2008) Já foi demonstrado que 

em indivíduos geneticamente susceptíveis certos autoanticorpos podem causar 

cardiomiopatia crônica. (CAFORIO et al., 2007; STAUDT et al., 2002) Por isso, 

torna-se importante que continuemos a investigar e estudar os diversos eventos 

imunológicos, humoral e celular, que afetam o sistema cardiovascular, buscando 

soluções para imunoterapia específica. 

Células de origem fetal já foram identificadas em tecido cardíaco materno 

após a gestação. (BAYES-GENIS et al., 2005a) Considerando que estas células 

podem estar envolvidas na indução de doenças autoimunes, podemos supor que 

alguns tipos de cardiopatias maternas podem estar relacionadas com o 

microquimerismo. A cardiomiopatia periparto (CMPP) consiste em um dos principais 

tipos de acometimentos do coração em gestantes, que ocorre entre o final da 

gestação e os meses que sucedem o parto, e é um tipo de insuficiência cardíaca 

secundária à disfunção sistólica ventricular esquerda (o ventrículo pode não estar 

dilatado, porém a fração de ejeção está quase sempre abaixo de 45%) (SLIWA et 

al., 2017) Deve-se salientar também que CMPP também está associada a miocardite 

e ao aumento de marcadores proteicos pró-inflamatórias, tais como proteína C 

reativa, fator de necrose tumoral alfa e IL-6. (MELVIN et al., 1982; SLIWA et al., 

2000, 2006) Esta é uma enfermidade rara, com incidência variada dependendo da 

localidade. Enquanto é estimado que os Estados Unidos apresentem 4.84 casos 

para cada 10000 nascimentos (GUNDERSON et al., 2011), Haiti e Nigéria 

apresentam incidência aumentada, com 1 caso para cada 300 (FETT et al., 2005) ou 

100 nascimentos (SANDERSON et al., 1979) respectivamente. O índice de 

mortalidade também varia de acordo com os autores, entretanto as pacientes que 

sobrevivem podem não apresentar recuperação completa, podendo ser necessária a 

transplantação cardíaca (PEARSON GD et al., 2000)  

A etiologia da CMPP permanece incerta, mas possíveis causas têm sido 

propostas, incluindo mutações em genes envolvidos com cardiomiopatias 

hereditárias (SPAENDONCK-ZWARTS et al., 2010; WARE et al., 2016), alterações 

vasculares e hormonais (BELLO; ARANY, 2015; HILFIKER-KLEINER et al., 2012) e 

infecção viral (BÜLTMANN et al., 2005; FETT, 2007). Entretanto a produção de 

autoanticorpos contra antígenos cardíacos (LAMPARTER et al., 2007; LIU et al., 

2014) e níveis séricos aumentados de citocinas pró-inflamatórias (FETT; ANSARI, 

2010; SLIWA et al., 2000) nas pacientes estudadas suportam a hipótese que a 
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CMPP tenha um fundo autoimune. Desta forma, modelos experimentais in vivo têm 

sido desenvolvidos a fim de melhor compreender o mecanismo desta e de outras 

doenças cardíacas. 

Entre os modelos mais utilizados, merece destaque a infecção de 

camundongos com Coxsackievirus B3 e a imunização experimental murina por 

miosina ou troponina cardíaca I. O modelo de infecção por Coxsackievirus B3 possui 

uma fase inicial, caracterizada por dano aos cardiomiócitos devido a citotoxicidade 

do vírus (o que leva à liberação da miosina endógena), e uma fase tardia, 

relacionada com a produção de linfócitos T autorreativos e a formação de 

autoanticorpos específicos a antígenos cardíacos, principalmente a miosina exposta. 

(FAIRWEATHER et al., 2005) Os modelos de imunização murina com proteínas 

cardíacas simulam  a fase tardia da infecção por Coxsackievirus B3. Linhagens de 

camundongos susceptíveis apresentam linfócitos T autorreativos circulantes e 

formação de autoanticorpos específicos a antígenos do músculo cardíaco vinte e um 

dias, após a primeira imunização com miosina ou troponina, emulsificadas em 

adjuvante de Freund completo. No coração há um infiltrado inflamatório abundante 

de macrófagos, células Natural Killers e linfócitos T CD4+ e CD8+. (AFANASYEVA 

et al., 2001; CHEN et al., 2012; FAIRWEATHER et al., 2005; LEE et al., 2014; 

TAJIRI et al., 2014) A suscetibilidade neste modelo está relacionada com o tipo de 

resposta imunológica preponderante. Em diversos modelos murinos a polarização 

para um perfil de resposta do tipo Th1 /Th2/Th17/Treg está relacionado à 

resistência, ou suceptibilidade. Neste, estão relacionados com a susceptibilidade, a 

predominância da diminuição de linfócitos T regulatórios com um aumento da 

frequência de linfócitos Th17. (CHEN et al., 2012) 

O processo de reparo tecidual após o dano cardíaco, tradicionalmente tem 

sido descrito como por cicatrização, entretanto, células tronco já foram isoladas de 

corações adultos. (MATSUURA et al., 2004) Dentro desta população, encontramos 

células Sca-1+. Este marcador pertence família da Ly-6, e foi descrito pela primeira 

vez como um dos marcadores de superfície celular de células estaminais 

hematopoiéticas. Células Sca-1+ são capazes de se diferenciar em cardiomiócitos 

funcionais que foram relacionadas com o reparo cardíaco. (MATSUURA et al., 2004; 

WANG et al., 2006)  
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Estudos estão sendo realizados em nosso laboratório sobre a influência do 

microquimerismo feto-maternal, e nossos resultados demonstram que células e/ou 

antígenos de origem paterna se acumulam gradativamente nos tecidos cutâneos de 

camundongos fêmeas gestantes e podem gerar alorreatividade imunológica tanto 

em experimentos realizados in vivo (rejeição de tecido) quanto in vitro (reação mista 

linfocitária).  

Desta forma, no presente trabalho, estudamos a influência do microquimerismo 

feto-maternal na indução da miocardite autoimune experimental de fêmeas de 

camundongos submetidas ao acasalamento com machos singeneicos e alogênicos. 

Para tal, investigou-se a presença de células e aloantígenos paternos, em tecidos de 

fêmeas multíparas e relacionamos com a reação inflamatória induzida na miocardite 

autoimune experimental.  

A hipótese científica deste trabalho é que células fetais alteraram o curso da 

miocardite autoimune experimental em camundongos microquiméricas. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O termo quimera foi originado do monstro mitológico grego Chimera, que é 

descrito como uma criatura com cabeça de leão, corpo de cabra e cauda de 

serpente (Figura 1). O termo quimerismo na medicina é utilizado quando um 

indivíduo contém mais de duas populações de células geneticamente distintas. O 

quimerismo ainda pode ser genético (pela fusão de dois zigotos) ou adquirido, 

através da troca de células entre gêmeos dizigóticos ou da infusão de células 

hematopoiéticas alogênicas durante o transplante ou transfusão sanguínea. 

(BARCELLOS; ANDRADE, 2004; ALBANO et al., 2012)  

Figura 1: Estátua em bronze representando quimera mitológica (Quimera de Arezo)  

 

Fonte: https://www.khanacademy.org/humanities/ancient-art-civilizations/etruscan/a/chimera-of-arezzo 

Existem diferentes maneiras do quimerismo ocorrer de forma natural. Dentre 

elas tem-se: passagem de células por anastomoses de vasos sanguíneos 

placentários entre gêmeos não idênticos (quimeras sanguíneas); na fertilização de 

dois núcleos maternos por dois espermatozoides, seguido por fusão e 

desenvolvimento de um único corpo (quimera dispérmica); e células que sofrem 

mutações transformando-se em tumorais. Entretanto o tipo de quimerismo mais 

comum é o chamado microquimerismo feto maternal. (RINKEVICH, 2011)  

O termo microquimerismo foi cunhado em 1977 por Liegeois e colaboradores 

que relataram um estado de baixo nível de proliferação de células maternas na 

medula óssea na prole resultante de modelo murino de acasalamento alogênico. 

Mais tarde, eles demonstraram esse fenômeno em tecido materno durante e após a 
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gravidez em camundongos. (LIEGEOIS et al., 1981) Neste caso o termo 

microquimerismo fetal refere-se à presença em baixos níveis de células fetais em 

tecidos maternos durante e após a gestação, em consequência do tráfego 

bidirecional de células maternas e fetais através da placenta (FUJIKI et al., 2009; 

KHOSROTEHRANI et al., 2005a), (Figura 2). 

Figura 2: Presença de células microquiméricas antes e depois da gestação em organismo 

materno 

 

Representação do tráfego bidirecional de células entre o feto e a mãe durante a gestação (A) e 
órgãos onde elas residem após o nascimento (B). Fonte: (SARKAR; MILLER, 2004) 

Em humanos o tráfego de células fetais na circulação materna inicia-se 

aproximadamente na quarta semana de gestação. A frequência com que às células 

fetais podem ser detectadas no sangue de mulheres grávidas aumenta com a idade 

gestacional. Após trinta e seis semanas de gestação, 100% das mulheres grávidas 

apresentam células fetais circulantes e, após o parto, este número decresce 

rapidamente. (KHOSROTEHRANI; BIANCHI, 2005) A transferência de células fetais 

no final da gravidez encontra-se aumentada, e alguns pesquisadores têm 

demonstrado que mulheres com histórico de aborto apresentam alta frequência de 

microquimerismo. (PERTL; BIANCHI, 2001) Em 1996, Bianchi et al. (BIANCHI et al., 

1996) demonstraram que células fetais podem ser detectadas no sangue periférico 

materno décadas após o parto. Além das células fetais, a presença de DNA fetal 
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aumenta progressivamente no sangue ao longo da gravidez, com um incremento 

ainda maior na época do parto. (LO et al., 1998) 

Alguns trabalhos têm demonstrado que as células que entram na circulação 

materna demonstram plasticidade para diferentes linhagens celulares tais como: 

linfoides (KHOSROTEHRANI et al., 2008; ROY et al., 2011), mesenquimais (BOU-

GHARIOS et al., 2011; DUBERNARD et al., 2008; SANTOS et al., 2008), endoteliais 

(HUU et al., 2006; NASSAR et al., 2012), neuronais (ZENG et al., 2010), epiteliais e 

hepaticas. (NELSON et al., 1998; WANG et al., 2004) Esta ampla capacidade de 

diferenciação levanta a questão da origem e da função das células microquiméricas 

que são transferidas para a mãe durante a gravidez. A gravidez é um evento no qual 

há exposição a células de origem fetal, com produtos genéticos herdados do pai 

(estranhos para mulher grávida), consistindo em um evento imunológico único. 

(NELSON, 1998) Neste estudo, avaliamos a participação das células fetais em 

resposta a miocardite experimental. 

2.1 IMPLICAÇÕES DO MICROQUIMERISMO FETAL 

Este fenômeno é comumente observado em mamíferos placentados, porém 

seu significado evolutivo e biológico do microquiemrismo ainda não está totalmente 

esclarecido. Para esclarecer seu papel biológicos algumas explicações têm sido 

levantadas. Já foi especulado que a transferência de células fetais para o organismo 

materno pode estar relacionada com o sucesso da prole. (BODDY et al., 2015) A 

instalação destas células em compartimentos maternos, funcionaria como uma 

extensão da placenta, ajudando a coordenar a transferência de recursos da mãe 

para o feto (BODDY et al., 2015) Apesar destas evidências as implicações 

imunopatológicas no organismo materno devem ser levadas em conta para predizer 

os efeitos do microquimerismo. Desta forma, diversos trabalhos têm sido realizados 

visando entender as implicações da presença destas células nos mecanismos de 

reparo tecidual materno e no desenvolvimento de doenças autoimunes. 

(ABDULAZIEZ et al., 2012; ALIJOTAS-REIG; ESTEVE-VALVERDE, 2017; ANSARI 

et al., 2002; BOZKURT et al., 2013; JOHNSON; BIANCHI, 2004; KHOSROTEHRANI 

K et al., 2004; LU et al., 2013)  
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2.1.1 Microquimerismo e reparo tecidual 

 Células-tronco progenitoras hematopoiéticas e mesenquimais de origem 

fetal, também chamadas de células progenitoras associadas a gravidez, têm sido 

descritas na placenta e na circulação de mulheres gestantes. As células fetais 

progenitoras, que persistem após a gestação, tem capacidade de se expandir em 

tecidos maternos lesados, adotando diversos fenótipos. (KHOSROTEHRANI e 

BIANCHI 2005; HUU et al., 2006) Em mulheres com histórico de filhos do sexo 

masculino, células fetais masculinas expressam produtos codificados pelo 

cromossomo Y. 

Em estudo realizado por Khosrotehrani e colaboradores (2004) foi examinado o 

fenótipo das células fetais microquiméricas, em pacientes do sexo feminino, que 

apresentaram alto número de células fetais pelas técnicas de hibridização in situ 

utilizando sondas específicas para o cromossomo Y e imunomarcadores para 

identificar o fenótipo destas células. Em tecidos epiteliais, tais como a tireóide, a 

vesícula, o cérvix e o intestino, 14-60% das células fetais apresentaram 

citoqueratina. Outras células fetais microquiméricas nestes tecidos expressaram 

CD45, um antígeno pan-leucocitário, indicando uma provável origem 

hematopoiética. Além disso, 90% das células fetais detectadas nos tecidos maternos 

hematopoiéticos, como baço e linfonodo, também expressaram CD45. Em adição, 

em seções contendo tecido da tireóide lesado e sadio, as células fetais expressavam 

citoqueratina mais freqüentemente se elas estavam em áreas lesadas da tireóide, 

sugerindo que células fetais, possivelmente de origem hematopoiética, colonizam 

locais de lesão em tecido maternos.  

Johnson e colaboradores (2002), estudando o microquimerismo fetal em uma 

mulher multípara, com hepatite C, que não foi submetida à transfusão sanguínea, 

observaram um alto número de células masculinas fetais no fígado pelos métodos 

de Hibridização de Fluorescência in situ (FISH) e Reação de Cadeia da Polimerase 

(PCR) com morfologia idêntica as células hepáticas maternas. Este fato sugere que 

essas células estão envolvidas no processo de reparo tecidual.  

2.1.2 Microquimerismo e câncer 

Em artigo de revisão, Bryan (2015), observou que na última década diferentes 

trabalhos têm associado o microquimerismo fetal com diferentes neoplasias. Esta 
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associação ocorre tanto na proteção como no mal prognóstico, dependendo do tipo 

de câncer estudado. (KAMPER-JØRGENSEN et al., 2012 CIRELLO et al., 2015; 

HUU et al., 2009) Aparentemente o ambiente no qual as células fetais se encontram 

pode alterar o seu comportamento.  

 A relação do microquimerismo com o câncer de mama é complexa, sendo 

uma das mais estudas. (DHIMOLEA et al., 2013; CIRELLO et al., 2015; GADI, 2010; 

SAWICKI, 2008) Já foi observado que pacientes com câncer de mama apresentam 

menor frequência de células fetais circulantes e em tecido mamário em relação às 

mulheres saudáveis. (GADI; NELSON, 2007; KAMPER-JØRGENSEN et al., 2012) 

Desta forma o microquimerismo foi implicado como tendo efeito benéfico na 

vigilância imune de células malignas. Porém esta é uma relação não linear, uma vez 

que a maior frequência de células microquiméricas (“hiperquimerismo”) está 

associada com o câncer de tipo HER2, enquanto que a baixa frequência de células 

fetais (“hipoquimerismo”) associa-se aos cânceres de mama ER/PR-positivos. Os 

autores observaram que as densidades de células quiméricas que se correlacionam 

com a proteção estão em nível similar aos progenitores mamários da paciente. Os 

achados de Dubernard e colaboradores (2009) demonstram ainda que células fetais 

são mais comuns em biópsias de lesões neoplásicas malignas mamárias do que 

aquelas benignas. Além disto, estas células expressavam principalmente 

marcadores mesenquimais, e, em menor extensão, marcadores endoteliais, 

sugerindo um papel de influência no comportamento tumoral. Esta influência pode 

ser comprovada pelo trabalho de MadsKamper-Jørgensen e equipe. (2012) Os 

autores compararam amostras de sangue de mulheres saudáveis com aquelas que 

apresentavam câncer de mama ou câncer de colón. Observou-se que 70% das 272 

mulheres do grupo controle apresentavam células microquiméricas circulantes. 

Entretanto, o microquimerismo esteve presente em apenas 40% das 89 pacientes 

com câncer de mama e em 90% das 67 pacientes com câncer de cólon. Com este 

dado os autores sugeriram uma relação entre a presença de células fetais 

circulantes com a redução no risco de desenvolvimento de câncer de mama e um 

risco aumentado no desenvolvimento de câncer de cólon. Em 2014, este grupo de 

pesquisa publicou outro artigo relatando a sobrevida das pacientes estudas. 

(KAMPER-JØRGENSEN et al., 2014) Pacientes com câncer de mama 

apresentavam uma maior sobrevida em relação aquelas com câncer de cólon, 

apesar de não haver significância estatística. Desta forma a ação benéfica ou 
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maléfica das células microquiméricas em neoplasias possivelmente irá depender do 

local onde ela se instala, assim como sua funcionalidades e qualidade celular. 

 Outra neoplasia correlacionada com miocroquimerismo é o câncer papilar 

da tireóide (PTC). Visando esclarecer esta relação, Cirello e equipe (2010), 

estudaram 106 mulheres (57 com PTC e 49 controles). Foi observado que 

microquimeras circulantes são mais frequentes no grupo controle em relação ao 

grupo de pacientes com câncer (77,6% e 49,1% respectivamente), o que fez os 

autores sugerirem a sua ação no processo reparativo. Esta hipótese foi confirmada 

por Cirello e equipe em 2015. (2015) Amostras de sangue de mulheres saudáveis 

foram comparadas com as de mulheres com PTC, que apresentavam ou não 

gestação masculina. Novamente o microquimerismo foi mais frequente no grupo 

controle, entretanto pacientes com PTC que apresentavam células microquiméricas 

circulantes, apresentavam menor prevalência de metástases para linfonodos e 

estavam mais frequentemente em remissão. Desta forma esta ação positiva estaria 

relacionada ao microquimerismo e não seria um efeito hormonal da gravidez. 

CIRELLO et al., 2008. O resultado destes autores demonstrou que células fetais 

expressavam tireoglobulina (Tg) ou CD45, sendo que este último somente se 

encontrava expresso em áreas de lesão. Também foram observadas células fetais 

Tg- e CD45-. Apesar de que uma rota patológica não pode ser excluída, os autores 

hipotetizaram que células microquiméricas Tg+ estariam envolvidas no processo 

reparativo, enquanto que as CD45+, na destruição de células tumorais. Além disto, 

células fetais Tg- e CD45- possivelmente apresentariam capacidade de se 

diferenciar em diferentes tipos celulares, sugerindo uma ação protetora do 

microquimerismo. 

 Apesar dos resultados até o momento sugerirem uma ação benéfica do 

microquimerismo durante o processo neoplásico, outros estudos vem a correlacionar 

estas células com um mau prognóstico. Huu e equipe (2009) observaram que o 

microquimerismo era mais frequente em biopsias de mulheres com melanoma 

durante a gestação do que aquelas com nevos. Além disto, 71% destas células 

apresentavam marcação positiva para CD31 ou CD34, que consistem em 

marcodores de células endoteliais. Além disto, células CD31+ ocasionalmente se 

agrupavam em clusters, demonstrando uma morfologia semelhante a vasos no 

interior do tumor. Estes resultados sugerem a contribuição fetal para a 

linfagiogênese tumoral, o que pode alterar o prognóstico da paciente.  
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2.1.3 Microquimerismo e doenças autoimunes 

Enquanto que as evidências até então apresentadas sugerem um potencial de 

reparo tecidual das células fetais no organismo materno, a alta frequência de certas 

doenças autoimunes em mulheres, comparadas aos homens, levou à geração da 

hipótese do “microquimerismo maligno”. Esta hipótese sugere que a persistência de 

células fetais no organismo materno após a gravidez leva a uma resposta 

semelhante à doença do hospedeiro versus enxerto (GVHD) em que a resposta 

imune materna à essas células poderiam contribuir para a maior incidência de 

doenças autoimunes em mulheres. (JOHNSON; BIANCHI, 2004) Apesar dos efeitos 

já documentados dos hormônios sexuais na função imunológica (HOMO-

DELARCHE et al., 1991; WIRA et al., 2010), as diferenças hormonais não explicam 

a predominância feminina em doenças autoimunes.  

O primeiro estudo que investigou o microquimerismo fetal em doenças 

autoimunes foi realizado em mulheres com esclerose sistêmica (NELSON et al., 

1998). Este estudo foi baseado inicialmente nas semelhanças clínicas entre a 

esclerose sistêmica e a (GVHD) e a incidência aumentada de esclerose em 

mulheres pós-idade reprodutiva. Neste ensaio, a presença de DNA fetal masculino 

foi avaliada no sangue periférico de mulheres saudáveis e com esclerose sistêmica, 

ambas com histórico de filhos do sexo masculino. A concentração de DNA 

masculino foi significativamente mais alta em mulheres com esclerose, comparadas 

com as de mulheres sadias. Neste estudo, a autópsia de cinco mulheres com 

esclerose sistêmica multíparas revelou que células do cariótipo masculino foram 

detectadas em pulmão, rim, fígado, adrenal, linfonodos e principalmente no baço. 

Em oposição, nenhuma célula masculina foi encontrada em amostras de tecidos de 

mulheres sadias.  

Em um estudo experimental, camundongos fêmeas tratadas após o parto com 

cloreto de vinil, um agente associado a indução da esclerose sistêmica, 

apresentaram números elevados de células fetais correlacionadas a fibrose dérmica 

e esplenomegalia. (CHRISTNER et al., 2000) A partir desta hipótese, diversos 

pesquisadores estudaram a participação de células fetais nos órgãos de mulheres 

acometidas de doenças autoimunes.  Em portadoras da síndrome de Sjögren 

(KUROKI et al., 2002; TODA et al., 2001), lúpus eritematoso sistêmico, cirrose biliar 

primária (INVERNIZZI et al., 2000), tireoidite de Hashimoto (KLINTSCHAR et al., 
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2006) e esclerose sistêmica (EVANS et al., 1999; LAMBERT et al., 2002), foram 

detectadas células fetais pela técnica de FISH utilizando sondas específicas para 

detecção do cromossomo Y ou moléculas do HLA de origem paterna (Figura 3). A 

seguir serão comentadas as evidências sugestivas de presença de microquimerismo 

fetal em algumas doenças autoimunes e na cardiomiopatia associada a gravidez. 

Figura 3: Órgãos afetados por doenças autoimunes com aumento da incidência do 

microquimerismo fetal 

 

Presença de células microquiméricas em diferentes órgãos afetados por doenças autoimunes. 
Adaptado de: (FUGAZZOLA; CIRELLO; BECK-PECCOZ, 2011) 

2.1.3.1  Microquimerismo na esclerose sistêmica 

A esclerose sistêmica (ES) consiste em uma doença reumática, com maior 

número de casos relatados em pacientes, mulheres de meia idade. Algumas de suas 

manifestações típicas são endurecimento da pele, levando a disfunção do órgão e a 

contraturas nas juntas, além de comprometimento do intestino e pulmões, 

características estas também observáveis em pacientes com GVHD crônica. 

(ARTLETT et al. 1998; BLACK; DENTON, 2002; DESBOIS; CACOUB, 2016; 

LAWLEY et al., 1977) Devido a estas evidências, possivelmente o microquimerismo 

feto-maternal poderia estar envolvido na gênese da ES.  

Em um dos primeiros trabalhos a fazer esta relação foram analisadas 

pacientes do sexo feminino com ES e mulheres saudáveis. (ARTLETT et al., 1998) A 

detecção das células fetais se deu por nested PCR para a sequência do 
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cromossomo Y, em amostra de sangue e pele das pacientes. Quase metade das 

mulheres com ES (32 pacientes) apresentavam amostras positivas para o 

cromossomo Y nas amostras de sangue, o grupo controle somente apresentou 4% 

de positividade (1 paciente). A análise das amostras de pele demonstrou 58% das 

pacientes com ES analisadas apresentavam expressão da sequência do 

cromossomo Y. Mulheres do grupo controle não apresentaram positividade. Neste 

mesmo ano, Nelson e equipe (1998) observaram por PCR, que o número de células 

masculinas circulantes, em pacientes com ES, é estaticamente maior quando 

comparadas as saudáveis. Apesar de não ter detectado uma diferença significativa 

de células fetais entre pacientes saudáveis e com ES, Evan e colaboradoes,em 

1999 (EVANS et al., 1999), observaram que estas células podiam possuir fenótipo 

de linfócitos T e B e de células natural killer e monócitos, podendo possivelmente 

alterar o curso da enfermidade. Johnson e equipe (2001a) demonstraram por FISH, 

que amostras de diferentes órgãos de pacientes com ES demonstravam a presença 

do microquimerismo.  

A participação das células microquiméricas também foi avaliada em modelo 

experimental, o qual simula a ES em camundongos. (CHRISTNER et al., 2000) 

Neste trabalho, camundongos BALB/c fêmeas submetidas a acasalamento 

alogeneico (com camundongos C57BL/6 machos), e inoculadas via intraperitoneal 

com cloreto de vinil (agente que leva a quadro semelhante a ES), foram comparadas 

com seus respectivos controles. A detecção de células fetais se deu por PCR para a 

sequência gênica do MHC H-2Kb, presente na linhagem C57BL/6 e ausente na 

linhagem BALB/c. Foi observado que no grupo acasalado, houve um aumento do 

número de células fetais circulantes após a inoculação de cloreto de vinil. Este grupo 

também demonstrou proeminente avanço do processo fibrótico da pele, além de 

acentuada esplenomegalia, em relação aos animais controles. A análise, em 

conjunto, destes dados apresentados até o momento sugerem a participação de 

células de origem fetal na origem ou mesmo na progressão da ES. 

Com o intuito de melhor entender o perfil de citocinas secretadas por 

mulheres com ES, Scaletti e colaboradores (2002), compararam a capacidade de 

linfócitos T de pacientes saudáveis e com ES (todas com histórico de gestação de 

filhos homens) de proliferarem in vitro na presença de antígenos de MHC maternos. 

Nas pacientes com ES foram observados níveis de IL-4 maiores que as pacientes 

sadias. Os clones (das pacientes com ES) ainda apresentavam sequencias 
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específicas para o cromossomo Y, indicando que se tratavam de células de origem 

fetal. Este estudo sugere que a polarização da resposta imunológica na ES para um 

perfil do tipo Th2 possui a participação de células microquiméricas.  

A fim de estudar sequencias alvo do HLA, indicadoras de microquimerismo de 

mulheres saudáveis, ou com ES, que possuíam histórico de gravidez, foram obtidas  

células do sangue periférico que foram separadas por citometria de fluxo 

(Fluorescence-Activated Cell Sorting - FACS) e posteriormente analisadas por PCR. 

(LU et al., 2013) Apesar de ambos os grupos de pacientes apresentarem 

microquimerismo fetal, as pacientes com ES apresentaram maior microquimerismo 

constituído de células natural-killer (NK), monócitos e macrófagos, os quais são 

células da resposta imunológica inata. Estas células já foram reportadas como uma 

das principais envolvidas no processo inflamatório e fibrótico de pacientes com ES. 

(YORK, 2011) 

2.1.3.2  Microquimerismo fetal no lúpus eritematoso sistêmico 

O lúpus eritematoso sistêmico (LES) é uma doença autoimune crônica, mais 

comum em mulheres na fase reprodutiva do que em homens. A enfermidade afeta 

mais frequentemente a pele, porém outros sítios como rins, coração, articulações, 

pulmões, vasos sanguíneos, fígado e sistema nervoso podem apresentar lesões. 

(VIANNA; SIMÕES; INFORZATO, 2010) O período da gestação é crítico uma vez 

que são observadas complicações do LES em pacientes gestantes. 

(CHAKRAVARTY et al., 2005; CHAKRAVARTY et al., 2006; LATEEF; PETRI, 2017) 

Por exemplo, a exacerbação do LES, quando este afeta o rim, pode se confundir 

com a pré-eclampsia, devido a semelhantes existentes entre as enfermidades. 

(BUYON et al., 1986) Estes dados sugerem que o tráfego de células materno-fetais 

pode estar envolvido no curso da enfermidade.  

Um dos primeiros estudos a comprovarem a presença destas células em 

paciente com LES foi publicado em 2001 (JOHNSON et al., 2001b) e demonstrava 

que os tecidos danificados pela doença apresentavam células microquiméricas, ao 

contrário das biópsias de órgãos não comprometidos. A presença de células de 

origem fetal também foi relatada por trabalho desenvolvido por Hovinga et al. 

(HOVINGA et al., 2007), após a análise por FISH de tecidos obtidos de biópsias de 

sete mulheres com LES. Neste estudo novamente foi comprovado que a ocorrência 

das células microquiméricas é mais proeminente em tecidos que demonstram algum 
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tipo de injúria, em relação aos saudáveis. Também foi observado que as células 

fetais são mais frequentes em pacientes com manifestações renais do LES, em 

comparação com outras formas da doença. (ABDULAZIEZ et al., 2012; MOSCA et 

al., 2003) Os dados destes trabalhos indicam que estas células poderiam estar 

migrando e/ou se multiplicando de forma diferencial nos tecidos maternos 

danificados.  

Tentando esclarecer a função das células de origem fetal dentro do LES, 

Kekow e colaboradores (2013), observaram que células microquiméricas circulantes 

presentes em pacientes com LES mais de duas décadas após a primeira gestação 

masculina, não estavam associadas com a melhora ou piora do quadro da doença, 

em comparação com grupo controle. Em contrapartida, Florim e colaboradores 

(2015), observaram que a presença de células microquiméricas em biópsias renais, 

em pacientes com nefrite lúpica, estava correlacionada com melhor prognóstico, em 

comparação com as pacientes que não apresentavam células de origem fetal nas 

biópsias. Apesar das diversas dúvidas ainda existentes, deve-se considerar que os 

estudos aqui relatados trouxeram evidências para uma potencial relação entre o LES 

e o fenômeno de microquimerismo. 

2.1.3.3  Microquimerismo e tireoidite atoimune 

As doenças autoimmunes da tireoide (AITD), correspondem a uma 

desregulação imunológica que leva a produção de autoanticorpos contra antígenos 

da tireoide, e a produção de infiltrado inflamatório linfocitário na respectiva glândula. 

(SHUKLA et al., 2018) Estas consistem nas condições patológicas mais comuns da 

tireoide, sendo mais frequente em mulheres do que em homens. As AITD 

apresentam duas manifestações clínicas: a doença de Graves (GD) e a tireoidite de 

Hashimoto (HT). Além dos achados imunológicos, as AITD levam a produção 

anormal de hormônio tireoidiano (aumento da produção na GD e redução na HT), 

sendo a principal causa de hipotireoidismo durante a gravidez. (GLINOER et al., 

1994)  

Estudos realizados por Lepez e equipe relatam que a migração de células 

fetais para a circulação materna ocorre em maior proporção em mulheres com AITD 

em relação com as saudáveis (LEPEZ et al., 2011). Além disto, células 

microquiméricas fetais que expressavam cromossomo Y já foram observadas em 

biopsias de material parafinado e congelado, de mulheres com GD. (ANDO et al., 
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2002) A migração destes tipos celulares para a tireoide, devido a hormônios e 

citocinas, e a sua diferenciação em células linfoides, já foi hipotetizada como um dos 

causadores da doença no período pós-parto. Possivelmente estas células 

reconheceriam antígenos maternos, após a supressão imune da gravidez, e 

estariam inicializando o processo de destruição tecidual (ANDO; DAVIES, 2003), 

(Figura 4). Esta ideia ganha força com os achados de Lepez e colaboradores.  

(2011) Neste trabalho foram estudadas 11 mulheres com AITD, com histórico de 

gestação masculina. A frequência de células fetais foi mensurada por FISH. Foi 

observado que células fetais isoladas da circulação sanguínea materna, com AITD, 

apresentam fenótipo de linfócitos B e T CD8+. Por fim tem-se a evidência  de que 

células microquiméricas de camundongos se diferenciam em linfócitos CD4, CD8 e 

CD11c após a indução da tireoidite autoimune experimental, o que sugere um papel 

imunológico para estes tipos celulares. (IMAIZUMI et al., 2002) Entretanto, Cirello e 

colaboradores (2015b), observaram por FISH, que células fetais formam parte de 

vasos sanguíneos e de estruturas foliculares da tireoide de uma mulher com GD. 

Este trabalho vem a sugerir que as células fetais também podem atuar no processo 

de reparo tecidual. Desta forma, mais estudos precisam ser conduzidos, para melhor 

entender o papel do microquimerismo nas AITD. 
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Figura 4: Possível rota de ação das células microquiméricas fetais para indução da tireoidite 

autoimune  

 

Durante a gestação possivelmente células microquiméricas fetais migram para a tireóide materna. 
Após a gestação, com o final da imunossupressão que ocorre durante a gestação, estes tipos 
celulares induzindo resposta imune local. Adaptado de: BALUCAN; DAVIES, 2014 

2.1.3.4  Microquimerismo e artrite reumatóide 

A RA consiste em uma doença autoimune que afeta as articulações, 

danificando cartilagem e ossos. (EMERY, 2011) Já foi descrito que a RA apresenta 

um período de remissão durante a gravidez, porém o risco de incidência aumenta no 

período pós-parto. (DE MAN et al., 2008) Desta forma, a hipótese do envolvimento 

de células microquiméricas tem sido estudada.  

A suscetibilidade a RA é associada a certos alelos do lócus HLA–DRB1 que 

codificam o chamado “shared epitope” (SE). (HOLOSHITZ, 2010) Entretanto 

algumas pacientes com RA não possuem os genes codificantes para SE, o que 

levou a suspeita do envolvimento de células de origem fetal. Deste modo Rak e 

equipe, em 2009, e Yan e colaboradores, em 2011 (RAK et al., 2009; YAN et al., 

2011), observaram que mulheres com RA, que não apresentavam os genes para 

SE, apresentavam células fetais capazes de codificar estas sequências, as quais 

poderiam ser um dos iniciadores da enfermidade. Além disto células 

microquiméricas já foram isoladas de nódulos (CHAN et al., 2012) e tecido sinovial 

(HROMADNIKOVA et al., 2008) de pacientes com RA, sugerindo o envolvimento 

destes tipos celulares no curso da enfermidade. 



41 

2.1.3.5  Microquimerismo fetal na síndrome de Sjögren 

A síndrome de Sjögren (SSj) é considerada uma doença autoimune cujas 

principais características consistem em um infiltração linfocitário nas glândulas 

lacrimais e salivares (o que pode levar à secura da boca e do globo ocular) e 

produção variável de títulos de autoanticorpos,. (FOULKS et al., 2015; TAN, 1989; 

XU et al., 2012) A doença é mais comum em mulheres do que em homens, 

(MAVRAGANI; MOUTSOPOULOS, 2010; RAMOS-CASALS et al., 2010), e possui 

etiologia desconhecida. (MAVRAGANI; MOUTSOPOULOS, 2010) 

O primeiro trabalho que correlacionou o microquimerismo fetal com a 

síndrome de Sjögren foi realizado por Kuroki et al., (KUROKI et al., 2002). Neste 

estudo foram analisadas amostras de glândula salivar e de fluido bronco-alveolar. A 

presença de DNA masculino foi observada em 36% das amostras de glândula 

salivar e em 22% das amostras de fluido bronco-alveolar obtidas de pacientes com 

SSj. Em outro trabalho, Aractingi e colaboradores (2002), analisaram amostras de 

biópsias oriundas de glândulas salivares de mulheres com SSj e ES, porém o DNA 

masculino não foi encontrado em nenhuma biópsia de pacientes com SSj. 

Entretanto, quase metade das pacientes com ES apresentavam sequências 

compatíveis com o DNA do cromossomo Y. Possivelmente diferenças na 

patogênese das enfermidades poderiam explicar esta discrepância.  

Em relato de caso desenvolvido por Joshi e equipe (2013), foi observada a 

piora da função renal de paciente com nefrite associada a SSj após cada gestação. 

A biópsia do rim demonstrou a presença de células com DNA masculino. Como 

levantado pelos autores, a simples presença das células microquiméricas pode não 

estar relacionada com patogênese da doença, entretanto, a piora do quadro clínico 

da paciente aponta evidências de seu envolvimento na modulação da enfermidade.  

2.2 MIOCARDITE 

A miocardite pode ser definida como a inflamação do miocárdio com 

consequente injúria tecidual. Esta enfermidade foi descrita primeiramente em 1669 e 

é descrita, em seres humanos, como a principal causa de insuficiência cardíaca em 

pacientes com menos de 40 anos. (BUCCIARELLI-DUCCI, 2017; LEUSCHNER et 

al., 2009) As suas causas variam desde agentes infecciosos, doenças autoimunes e 

predisposição genética. O efeito citotóxico direto do agente causal, a resposta imune 
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ao agente infeccioso e/ou a ação de linfócitos autoreativos podem estar entre as 

causas das lesões observadas no miocárdio. (BIRMINGHAM; RICHARDSON, 2017; 

COOPER, 2009)  

O curso clínico da cardiomiopatia costuma ser altamente variável. Enquanto 

que alguns não apresentam sintomas relevantes, outros podem apresentar 

palpitações, arritmias e choque cardiogênico agudo. A apresentação clínica ainda 

pode variar de acordo com a idade do paciente. Crianças podem apresentar 

ansiedade, mal-estar, taquicardia e cianose. Após os dois anos de idade fadiga, dor 

torácica e abdominal e mialgias podem ser evidenciadas. (BLAUWET; COOPER, 

2010) Desta forma o seu diagnóstico se dá principalmente por critérios histológicos e 

imunológicos já estabelecidos. Estes critérios caracterizam um infiltrado inflamatório 

no miocárdio com necrose e/ou degeneração das células musculares cardíacas 

adjacentes. (COOPER, 2009) O tratamento do paciente varia conforme a causa da 

miocardite. Assim, dados clínicos e hemodinâmicos são utilizados como referência 

para a avalição junto a um especialista para biópsia endocárdia. (COOPER, 2009) 

2.2.1 Cardiomiopatia associada a gravidez 

A cardiomiopatia associada à gravidez, ou cardiomiopatia periparto (CMPP), é 

definida como um tipo de insuficiência cardíaca secundária à disfunção sistólica 

ventricular esquerda (o ventrículo pode não estar dilatado, porém a fração de ejeção 

está quase sempre abaixo de 45%), que ocorre entre o final da gestação e os meses 

que sucedem o parto. Este consiste em um diagnóstico de exclusão, onde as 

pacientes não apresentam causas identificáveis da insuficiência cardíaca ou 

histórico de doença do coração. (SLIWA et al., 2010, 2017) A CMPP é uma 

enfermidade rara, com incidência variada dependendo da localidade. Enquanto é 

estimado que os Estados Unidos apresentem 1 caso para cada 3000 ou 4000 

nascimentos, Haiti e Nigéria apresentam incidência aumentada, com 1 caso para 

cada 300 (FETT et al., 2005) ou 100 nascimentos (SANDERSON et al., 1979) 

respectivamente. O índice de mortalidade também varia de acordo com os autores, 

e as pacientes que sobrevivem podem não apresentar recuperação completa, 

podendo ser necessária a transplantação cardíaca (PEARSON et al., 2000)  

A etiologia da CMPP permanece incerta, mas possíveis causas têm sido 

propostas, incluindo mutações em genes envolvidos com cardiomiopatias 
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hereditárias (SPAENDONCK-ZWARTS et al., 2010; WARE et al., 2016), alterações 

vasculares e hormonais (BELLO; ARANY, 2015; HILFIKER-KLEINER et al., 2012) e 

infecção viral (BÜLTMANN et al., 2005; FETT, 2007). A produção de autoanticorpos 

contra antígenos cardíacos (LAMPARTER; PANKUWEIT; MAISCH, 2007; LIU et al., 

2014) e níveis séricos aumentados de citocinas pró-inflamatórias (FETT; ANSARI, 

2010; SLIWA et al., 2000) nas pacientes estudadas suportam a hipótese que a 

CMPP tenha um fundo autoimune. 

Em uma tentativa de explicar a origem da doença, dentro do contexto da 

autoimunidade, foi proposto que, após o parto, autoanticorpos contra a actina seriam 

produzidos devido à degeneração uterina, que libera fragmentos de proteínas 

encontradas em células musculares. Estes anticorpos poderiam fazer reação 

cruzada com células do miocárdio, resultando em uma resposta cardiomiopática. 

(URBANETZ et al., 2009) Entretanto esta hipótese não explica os casos de CMPP 

que ocorrem ao final da gravidez, antes da degeneração do útero, nem por que 

outros órgãos, que também possuem composição muscular, não apresentam reação 

cruzada. Desta forma, outra linha de pensamento tem associado a CMPP com o 

microquimerismo fetal, tal como tem sido proposto para outras doenças autoimunes. 

Células fetais já foram encontradas no miocárdio, em modelo murino de 

infarto e de diabetes melitus (KARA et al., 2012a, 2012b; SUNAMI et al., 2010). Sua 

presença também foi relatada em estudo de caso realizado em duas pacientes com 

cardiomiopatia dilatada idiopática, que apresentavam histórico de gestação 

masculina. (BAYES-GENIS et al., 2005) Neste trabalho, as técnicas de PCR e de 

hibridização in situ demonstraram que entre 0.20 e 0.25% das células cardíacas 

analisadas eram de origem fetal. Estes dados da literatura comprovam a presença 

destas células após injúria cardíaca, entretanto não explicam como elas poderiam 

estar relacionadas com a origem ou progressão da CMPP. Possivelmente células 

fetais migrariam para o miocárdio e lá permaneceriam, sem serem rejeitadas, devido 

ao estado de imunossupressão da gravidez. Após o parto, há uma recuperação 

imunológica, e consequentemente uma reação inflamatória seria efetuada contra as 

células fetais no coração, o que iniciaria uma resposta autoimune. (URBANETZ et 

al., 2009) 

Em outro estudo, Ansari e colaboradores (2002), demonstraram que mulheres 

com CMPP apresentavam um aumento significativo do número de células fetais 

circulantes no último trimestre da gravidez e no período periparto, em relação as 
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pacientes saudáveis. Este mesmo grupo de pesquisa também demonstrou 

alterações hormonais e imunológicas, que poderiam estar relacionadas com a 

gênese da CCPM. No modelo por eles proposto, o estresse hemodinâmico que 

ocorre na gestação (principalmente no último trimestre) seria agravado devido a 

baixa hormonal de progesterona, estradiol e relaxina (os quais possuem ação 

vasodilatadora), observada em pacientes com CMPP. Este estresse persistente 

levaria a um aumento do dano tecidual cardíaco, resultando na migração de células 

de origem fetal circulantes ao local da lesão. No miocárdio estas células 

encontrariam um ambiente imunológico alterado, com diminuição dos níveis de 

linfócitos T regulatórios (CD4+CD25low+) e alteração do perfil de citocinas produzidas 

(aumento da produção de interleucina-2 e diminuição de interleucina-15). De acordo 

com os autores, este cenário poderia levar a diferenciação das células fetais para 

um perfil pró-inflamatório, tais como células dendríticas, que poderiam perpetuar a 

resposta autoimune. 

Contudo outras evidências contestam a ação do microquimerismo na etiologia 

da CMPP. A presença de células de origem fetal em tecido cardíaco de mulheres 

enfermas não necessariamente seria um fenômeno causativo, podendo elas 

estarem envolvidas no processo de reparo tecidual (FETT, 2011), tal como já foi 

reportado em outras enfermidades, em humanos e em modelos experimentais 

(BOU-GHARIOS et al., 2010, p.; JOHNSON et al., 2002; NASSAR et al., 2012). 

Desta forma fica aqui evidente a necessidade de novas pesquisas, a fim de melhor 

compreender o envolvimento das células fetais ao longo da doença cardíaca 

materna. 

2.2.2 Modelos experimentais de miocardite 

Na maioria dos casos, a etiologia da miocardite é desconhecida, entretanto há 

certas evidências de que alguns tipos de miocardite são causados por 

autoimunidade. Por exemplo, 3 a 15% dos pacientes com LES apresentam casos de 

miocardite. Outros fatos estão na presença de autoanticorpos específicos para 

antígenos cardíacos no soro de pacientes e no fato da terapia imunossupressora ser 

benéfica em certos tipos de miocardite. (CIHAKOVA; ROSE, 2008; KÜHL et al., 

2005; NEU et al., 1987a) Devido a estas evidências, modelos experimentais in vivo 

de miocardite autoimune têm sido desenvolvidos para melhor compreender esta 
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enfermidade. Entre os modelos murinos mais utilizados temos a indução de infecção 

por Coxsackievirus B3 (CB3), a imunização com miosina ou troponina cardíaca e a 

inoculação de células dendríticas estimuladas com miosina (Figura 5). 

Figura 5: Modelos experimentais para indução da miocardite autoimune experimental 

 

Diferentes modelos desenvolvidos para indução da miocardite autoimune experimental. Adaptado de: 
MULLER et al, 2015 

No primeiro modelo, após a infecção de camundongos com Coxsackievirus 

B3 e sua posterior passagem para o coração, é possível observar uma fase inicial e 

uma mais tardia do processo infeccioso. (FAIRWEATHER et al., 2005; GODENY; 

GAUNTT, 1987; HERSKOWITZ et al., 1987; YAO et al., 2016) A fase inicial é 

caracterizada por dano aos miócitos devido a citotoxicidade do vírus. Esta etapa 

está associada com a exposição/liberação da miosina endógena, devido aos efeitos 

citopáticos do vírus e da resposta inflamatória. Nesta fase também há a produção de 

citocinas, que irão caracterizar o tipo de resposta imunológica a ser formada (Th1, 

Th2 ou Th17). A fase tardia esta relacionada com a produção de linfócitos T 

autorreativos e a formação de autoanticorpos específicos a antígenos presentes no 

músculo cardíaco, em especial a miosina previamente exposta. Nesta etapa há 

abundante infiltrado inflamatório de macrófagos, células Natural Killer e linfócitos T 

CD4 e CD8. (FAIRWEATHER et al., 2005) A progressão da enfermidade está 

associada a dilatação ventricular (cardiomiopatia dilatada) e formação de focos 
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fibróticos. (CUNNINGHAM, 2009) Em estudo realizado com camundongos SWR/J 

(H-2q) foi verificado ainda uma atrofia esplênica e replicação viral no pâncreas. 

(FAIRWEATHER; STAFFORD; SUNG, 2012; KLINGEL et al., 1996) Tem sido 

proposto que a resposta do tipo Th1 está relacionada com a proteção do organismo 

a miocardite aguda, devido a redução da replicação do vírus e inibição da resposta 

do tipo Th2, que esta relacionada com a progressão da doença ao estágio crônico e 

indução da cardiomiopatia dilatada. (FAIRWEATHER et al., 2012) A resposta do tipo 

Th17 é elevada durante as fases agudas e crônicas da doença e está correlacionada 

com a replicação do vírus e com a indução da cardiomiopatia dilatada. 

(FAIRWEATHER et al., 2012; YUAN et al., 2010)  

Outro modelo, previamente proposto simula a fase tardia da infecção cardíaca 

por Coxsackievirus B3, e pode ser induzida pela imunização do animal experimental 

por miosina cardíaca. Este modelo foi desenvolvido inicialmente por Neu e 

colaboradores (1987a), que observaram que a imunização com miosina cardíaca 

porcina emulsificada em adjuvante de Freund completo levava a indução de uma 

miocardite autoimune em linhagens de camundongos susceptíveis (Tabela 1). A 

inflamação apresentava um pico no dia 21 após a imunização, e é caracterizado por 

um infiltrado inflamatório difuso associado a necrose de cardiomiócitos, semelhante 

a doença cardíaca desencadeada pelo CVB3. Achados macroscópicos também 

eram evidentes, uma vez que os corações apresentavam um aumento do tamanho e 

de peso. (AFANASYEVA et al., 2001b; CHEN et al., 2012; LEE et al., 2014; TAJIRI 

et al., 2014) Títulos elevados de anticorpos antimiosina também são encontrados 

nas linhagens susceptíveis. (LEUSCHNER et al., 2009; NEU et al., 1987a) De forma 

interessante, a imunização com miosina de músculo esquelético não induz o 

processo inflamatório cardíaco, demonstrando a especificidade do modelo. Outros 

achados histopatológicos no coração incluem infiltrado inflamatório mononuclear, 

composto por macrófagos e linfócitos T, além de fibrose cardíaca difusa (NEU et al., 

1987a) e alterações no ritmo cardíaco. (AFANASYEVA et al., 2005; BALDEVIANO et 

al., 2010a)  
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Tabela 1: Susceptibilidade de diferentes linhagens de camundongos ao modelo de miocardite 

autoimune experimental induzida por imunização com miosina 

Linhagem de 
camundongo 

Miocardite Título de 
autoanticorpos 

Prevalência Severidade 

A/J +++ +++ ++++ 

A.BY/SnJ + ++ +++ 

A.CA/SnJ +++ +++ ++++ 

A.SW/SnJ ++++ ++++ ++++ 

B10.A/SgSnJ ++ +++ +++ 

BALB/c +++ +++ ++++ 

C57BL/10J - - ++ 

C57BL/6J - - ++ 

DBA/2 +++ +++ +++ 

Diferenças quanto a susceptibilidade e prevalência de diferentes linhagens isogênicas à miocardite. 
Fonte: Adaptado de LEUSCHNER et al., 2009 

Estudos realizados posteriormente identificaram os epítopos imunodominates 

que residiam na cadeia α da miosina cardíaca, capazes de induzir miocardite em 

linhagens susceptíveis de camundongos, de forma semelhante a vista pela 

imunização com a miosina cardíaca porcina íntegra. (PUMMERER et al., 1996) Vale 

ressaltar que diferentes regiões da cadeia α são necessárias para indução do 

processo inflamatório em diferentes linhagens de camundongos. Desta forma, 

enquanto a inflamação cardíaca em camundongos BALB/c é causada pela 

imunização com MyHC-α614-629, camundongos A/J são susceptíveis a imunização 

com MyHC-α334-352. (MULLER et al., 2015; PUMMERER et al., 1996) 

A imunização de camundongos com a troponina cardíaca I (encontrada na 

circulação sanguínea de pacientes com afecção cardíaca) associada a adjuvante de 

Freund completo, também é capaz de induzir miocardite. (LEUSCHNER; KATUS; 

KAYA, 2009) Isto ocorre uma vez que a tropinina cardíaca I (cTnI) é encontrada 

tanto no citoplasma, quanto na membrana de cardiomiócitos de camundongos, 

enquanto que outros subtipos, como a troponina cardíaca T (cTnT), somente são 

encontrados no citoplasma. Desta forma a imunização com cTnI é capaz induzir 
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inflamação, fibrose e remodelamento cardíaco na fase tardia da doença, enquanto 

que a administração de cTnT somente levava a uma discreta inflamação. 

(LEUSCHNER; KATUS; KAYA, 2009) 

Outro modelo desenvolvido para indução da miocardite autoimune 

experimental em animais da linhagem BALB/c consiste na inoculação de células 

dendríticas pulsadas com MyHC-α614-629. (ERIKSSON et al., 2003a). O processo 

inflamatório induzido é semelhante aos modelos acima descritos. De forma 

interessante, neste modelo é necessária, a estimulação das DCs antes da 

imunização. Esta estimulação se dá via ativadores de TLR, como LPS, e por 

anticorpo anti-CD40. Deste modo é possível observar que células apresentadoras de 

antígeno, ativadas via TLR, são necessárias para estimulação de linfócitos T e 

posterior indução da miocardite experimental, demonstrando o papel central destes 

tipos celulares. Esta evidência é reforçada pelos achados que demonstram que a 

transferência de linfócitos T CD4+ de animais imunizados, para aqueles não 

imunizados, é capaz de induzir miocardite.  

A suscetibilidade aos modelos apresentados está relacionada com o tipo de 

resposta imune preponderante. A polarização para uma resposta do tipo Th2 está 

relacionado a resistência, nos modelos de imunização, enquanto que a diminuição 

de linfócitos T regulatórios e aumento da frequência de linfócitos Th1 e Th17 estão 

relacionados com a susceptibilidade. (CHEN et al., 2012) Comprovando este estudo, 

temos que a imunização de camundongos A/J, com peptídeos imunodominantes de 

miosina cardíaca, leva ao aumento de citocinas Th1 e Th17, associadas ao dano 

cardíaco. (DANIELS et al., 2008) Além disto, agentes que atuam diminuindo a 

severidade da miocardite, tais como o inibidor de DPP4 e a apigenina, levam a 

diminuição dos níveis de citocinas Th1 e Th17, e aumentam os níveis de citocinas 

Th2. (HIRAKAWA et al., 2015a; ZHANG et al., 2016) 

A inicialização da miocardite experimental autoimune, induzida pela 

inoculação de peptídeos de miosina, aparentemente dependem da produção de IL-6, 

associada com a resposta do tipo Th17. Estes achados são confirmados pelo 

trabalho de Ericksson e colaboradores (2003b), que observaram que camundongos 

IL-6-/- apresentam uma redução na prevalência e severidade da miocardite 

autoimune, quando comparado com seu respectivo controle. Linfócitos T CD4+ 

destes animais não proliferavam in vitro na presença de MyHC-α614-629 e não eram 

capazes de induzir miocardite após a transferência para camundongos RAG-2 
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deficientes. Fontes e equipe (2017) observaram que o adjuvante de Freund, utilizado 

para emulsificar a miosina cardíaca, aumenta a produção de IL-6 ao longo do 

processo inflamatório. Camundongos imunizados com solução de miosina associada 

a adjuvante de Freund incompleto não desenvolvem a miocardite, que pode ser 

parcialmente restaurada após a administração de IL-6 recombinante, demonstrando 

a importância da via Th17 para a indução do processo inflamatório. 

Enquanto que a IL-6 é necessária para a inicialização da inflamação, a IL-17 

aparentemente está envolvida na fase tardia da doença, atuando na indução da 

fibrose. Fibroblastos, isolados de camundongos imunizados com MyHC-α614-629, 

expressavam IL-17RA e IL-17RC. (LIU et al., 2012b) Outra citocina envolvida na 

indução da fibrose durante a miocardite é o TGF-β. Seus níveis aumentam durante o 

processo inflamatório, e a administração de anticorpos anti-TGF-β atuam prevenindo 

a fibrose cardíaca. (KANIA et al., 2009)  

2.3 MICROQUIMERISMO EM ANIMAIS DE LABORATÓRIO 

Apesar de camundongos e humanos apresentarem placentação hemocorial, 

existem diferenças entre estas espécies em relação a decidualização uterina. A 

decidualização em camundongos começa durante a implantação do embrião, 

enquanto que em humanos ela se inicia já no dia 23 do ciclo menstrual normal. 

(MALASSINÉ et al. 2003) No entanto, estes animais têm sido muito utilizados na 

avaliação do microquimerismo por serem pequenos, de fácil manuseio, e possuírem 

ciclo reprodutivo curto e com tempo de gestação de 19 a 21 dias, o que permite a 

rápida obtenção de resultados experimentais. (KHOSROTEHRANI et al., 2004) Além 

disto o histórico da gravidez pode ser monitorado através do acasalamento, e os 

casais podem ser selecionados baseados no background genético, tal como a 

expressão de moléculas de MHC. Nos modelos experimentais todos os tecidos 

maternos podem ser avaliados, permitindo a utilização de diversos testes analíticos 

na pesquisa do microquimerismo. (JOHNSON; BIANCHI, 2004; PRITCHARD et al., 

2012; SEPPANEN et al., 2012; SUNAMI et al., 2010)  

Nos últimos anos, camundongos transgênicos para genes repórter têm sido 

utilizados por diversos pesquisadores. Estes roedores têm se mostrado uma 

poderosa ferramenta no estudo do microquimerismo fetal. Nos acasalamentos de 

machos transgênicos com fêmeas do tipo selvagem (não transgênica), as células de 
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fetos transgênicos podem ser facilmente rastreadas como um marcador fetal na 

circulação em órgãos maternos. (KHOSROTEHRANI K et al., 2004; PRITCHARD et 

al., 2012) Roy e colaboradores (2014) realizaram o acasalamento de camundongos 

fêmeas da linhagem C57Bl/6 com machos transgênicos para luciferase, cuja 

expressão encontrava-se somente em células produtoras de colágeno do tipo I. 

Após a injúria renal células fetais da mãe foi realizada a inoculação de D-luciferina, 

permitindo a visualização de células fetais in vivo por bioluminescência. Outra forma 

de identificar células fetais consiste na utilização de ratos e camundongos 

modificados geneticamente para expressar a proteína verde fluorescente 

“aumentada” (enhanced green fluorescent protein - EGFP) tem sido utilizado 

principalmente em modelo experimental para avaliação do tráfego de células fetais 

no organismo materno. A transcrição do gene da EGFP está sob o controle do 

promotor de β actina de galinha ligado ao enhancer do citomegalovirus. Todos os 

tecidos desta linhagem transgênica, com exceção dos pelos e eritrócitos, são 

fluorescentes verdes sob excitação da luz ultravioleta. Ao contrário de outros genes 

repórter que comumente necessitam de substrato para visualização do produto dos 

transgenes como por exemplo: beta-galactosidade, luciferase, fosfatase alcalina, 

cloranfenicol acetiltransferase e beta glucoranidase, a utilização do EGFP como 

gene repórter dispensa a introdução de substrato na revelação do transgene, 

constituindo uma vantagem experimental. (OKABE et al., 1997) O uso de ratos e 

camundongos transgênicos para GFP acaba com a limitação do gênero fetal 

encontrada em estudos feitos em humanos e macacos Rhesus para detecção do 

microquimerismo fetal, devido a facilidade na distinção entre as células fetais e 

maternas. (KHOSROTEHRANI K et al., 2004) 

Khosrotehrani e colaboradores (2005b) estudaram o microquimerismo fetal 

em acasalamentos congênicos e alogênicos utilizando fêmeas de camundongos 

C57Bl/6 e DBA/2J, acasaladas com machos C57BL/6 EGFP+. As fêmeas foram 

sacrificadas durante a gestação e em diferentes intervalos do pós-parto. A pesquisa 

de células fetais GFP+ foi avaliada por PCR em tempo real e por 

imunofluorescência. Durante a gestação, células fetais foram detectadas em todos 

os órgãos das mães, ocorrendo com maior frequência de células fetais no pulmão. 

Depois do parto, a frequência de células fetais decresceu e o microquimerismo fetal 

não foi mais observado após duas a três semanas. A presença de DNA fetal no 
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plasma de camundongos foi detectada nas três semanas de gestação, ocorrendo 

um aumento na última semana. Após o parto, o DNA fetal foi detectado pela técnica 

de PCR em tempo real. Estes achados demonstram que o microquimerismo fetal 

também se encontra na circulação de fêmeas de camundongos, semelhantemente 

aos que ocorrem em humanos.  

A presença de células fetais de cariótipo XY no fígado de mulheres com 

hepatite C levou alguns pesquisadores a estudar o microquimerismo fetal em 

diferentes modelos de lesão hepática. (JOHNSON et al., 2002) Em um dos estudos, 

o microquimerismo fetal foi avaliado após indução experimental da lesão renal e 

hepática. Neste modelo, ratas acasaladas com ratos transgênicos para GFP foram 

tratadas com tetracloreto de carbono (CCl4) e gentamicina após o parto, induzindo 

lesão hepática e renal. Estes autores demonstraram a presença de células fetais 

GFP+ no fígado e rim pelas técnicas de imunofluorescência e PCR em tempo real. 

Nestes órgãos estas células assumiam a morfologia idêntica a das células maternas. 

Células fetais GFP+ não foram encontradas no fígado e rim sadios de ratas paridas. 

Estes resultados sugerem que estas células podem estar envolvidas no processo de 

reparo tecidual materno. (WANG et al., 2004) Em outro trabalho, fêmeas de 

camundongos C57BL/6, acasaladas com machos EGFP+, foram induzidas a lesão 

hepática pós-parto por CCl4 ou hepatectomia parcial. (KHOSROTEHRANI et al., 

2007) Os animais foram sacrificados com quatro ou oito semanas pós-lesão e 

células fetais foram detectadas em maior proporção no fígado lesado por CCl4 após 

oito semanas por imunofluorescência. A análise conjunta destes resultados com 

aqueles encontrados nas secções histopatológicas, sugeririam que estas células 

estariam envolvidas no processo de reparo tecidual. 

Durante a gestação de camundongos, células fetais podem ser recrutadas em 

áreas de inflamação no organismo materno além de participar na formação do 

endotélio de vasos sanguíneos. A utilização de técnicas sensíveis como PCR em 

tempo real demonstrou em um estudo que células fetais são detectadas em 

quantidades elevadas nos tecidos inflamados de fêmeas gestantes comparadas com 

tecidos sadios, onde ocasionalmente estas células também podem estar presentes. 

A localização e a morfologia destas células foram determinadas por FISH, com 

sondas especificas para o cromossomo Y, e por imunofluorescência com anticorpos 

anti-GFP. Ambas as técnicas demonstraram que células fetais podem colonizar 

áreas de infiltrado inflamatório ou paredes do vaso sanguíneo. (HUU et al., 2007) A 
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capacidade das células fetais em atravessar a barreira hematoencefalica foi 

estudada por Tan e colaboradores. (2005) Estes autores demonstraram que as 

células fetais podem entrar na circulação materna e no cérebro de camundongos 

C57Bl/6, quando este é lesado experimentalmente. Essas células preferencialmente 

migram para a região danificada e passam a expressar marcadores 

imunohistoquímicos característicos de macrófagos perivasculares, neurônios, 

astrócitos e oligodendrócitos. 

Entretanto, esta capacidade de diferenciação das células fetais pode ser 

danosa, dependendo do contexto patológico em que se instaura. Como principal 

exemplo tem-se o trabalho de Huu e colaboradores. (2009) Os autores observaram 

que a migração de células fetais para a pele após a inoculação de células de 

melanoma B16 em camundongos C57Bl/6 durante a gestação. As células fetais que 

se encontravam na região tumoral apresentavam marcação positiva para CD34, 

CD31, fator de von Willebrand e antígeno linfático Lyve-1, que são marcadores 

endoteliais de vasos sanguíneos e linfáticos. Desta forma, as células 

microquiméricas estariam atuando no crescimento tumoral, induzindo 

neoangiogênese local, semelhante ao observado em humanos. (HUU et al., 2009) 

A análise em conjunto dos trabalhos compilados até o momento sugere que 

as células microquiméricas fetais exercem influência nos modelos experimentais 

demonstrados. Entretanto deve-se levar em conta que existem resultados 

contraditórios entre estes artigos. Possivelmente células fetais são influenciadas de 

forma diferenciada por diferentes ambientes patológicos, podendo assim atuar de 

modo benéfico ou maléfico para a fêmea. Deste modo modelos experimentais 

adicionais e a caracterização dos mecanismos de ativação das células 

microquiméricas no ambiente materno necessitam ser estudadas para melhor 

entendimento deste fenômeno. 
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3 OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GERAL 

Investigar a presença e influência de células de origem fetal no tecido 

cardíaco de fêmeas de camundongos primíparas ou multíparas de acasalamentos 

singenêicos e alogenêicos, submetidas a processo inflamatório autoimune 

experimental. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Avaliar a presença de células fetais circulantes no organismo materno após 

as gestações; 

 Comparar a miocardite e a reação de fibrose no coração de fêmeas nulíparas 

com acasaladas com machos singeneicos e alogeneicos; 

 Quantificar as porcentagens de células Sca-1+ 1em tecido cardíaco após a 

indução da miocardite autoimune;  

 Determinar a presença de células de origem fetal em miocárdio inflamado;  

 Investigar a taxa de sobrevida dos animais após indução da miocardite 

autoimune experimental; 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

4.1 ANIMAIS 

Para o presente trabalho foram utilizados camundongos machos e fêmeas da 

linhagem BALB/c e camundongos machos da linhagem C57BL/6 ou C57BL/10, este 

último transgênico para proteína verde fluorescente (GFP+) sob a regulação do 

promotor do gene da β-actina de galinha. (OKABE et al., 1997) Os camundongos 

cedidos para o experimento foram divididos em três grupos contendo no mínimo seis 

a oito camundongos.  

Os procedimentos experimentais utilizados foram aprovados pelo Comitê de 

Ética no Uso de Animais da Universidade Federal Fluminense (CEUA), sob o título 

“Influencia do microquimerismo feto-maternal na reatividade imunológica de 

camundongos”, com número de protocolo 634 (Anexo). 

4.2  LOCAIS DO EXPERIMENTO 

Todos os camundongos foram fornecidos pelo Núcleo de Animais de 

Laboratório (NAL), onde os acasalamentos foram realizados. Para a realização dos 

experimentos os animais eram levados para o laboratório de Imunobiologia, 

vinculado ao Instituto de Biologia, da Universidade Federal Fluminense.  

Neste local os animais foram mantidos em gaiola de polipropileno com tampas 

de aço inox, sobre cama com maravalha, com ciclo claro-escuro de 12-12 horas e 

temperatura de 22º+5ºC. Os camundongos receberam água acidificada (pH 2,5) e 

ração ad libitum. 

4.3  FORMAÇÃO DOS GRUPOS E DESENHO EXPERIMENTAL 

Fêmeas BALB/c, com idades entre 6 a 8 semanas foram acasaladas com 

machos BALB/c (acasalamento singenêico) ou com machos C57BL/6 ou C57BL/10 

GFP+ (acasalamento alogenêico). Estes animais foram submetidos a uma 

(primíparas) ou três gestações (multíparas). Como controle foi utilizado grupo 

composto de fêmeas BALB/c virgens (nulíparas). Camundongos fêmeas acasaladas 

que não engravidaram foram excluídas do estudo.  
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A coleta de sangue se deu no dia 16 da gestação e um dia após cada 

gestação. Posteriormente foi realizada separação de células mononucleares das 

amostras sanguíneas para realização de citometria de fluxo e a análise de células 

GFP+ e H-2Kb circulantes.  

Fêmeas primíparas e multíparas, de acasalamentos singenêico e alogenêico, 

assim como as do grupo controle, foram submetidas à imunização para indução do 

processo de miocardite autoimune experimental. As avaliações foram realizados 21 

após a primeira imunização para animais primíparas (LEE, KIM et al., 2014) e 14, 

21, 35 dias para as multíparas e grupo controle. Nestes dias foi realizada pesagem 

dos grupos, coleta de sangue periférico e eutanásia dos animais por superdosagem 

de anestésico, para coleta de fragmentos de coração e posterior detecção do 

processo inflamatório por histopatologia, além da caracterização de células 

microquiméricas fetais, por citometria. Os procedimentos experimentais estão 

esquematizados na figura 6. 

Figura 6: Desenho experimental 

 

Fonte: produzido pelo autor 
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4.4 ACASALAMENTO 

Camundongos BALB/c nulíparas foram acasaladas com machos BALB/c 

(acasalamento singeneico) ou C57BL/6 ou C57BL/10 GFP+ (acasalamento 

alogeneico). Cada macho permaneceu durante 72 horas em uma gaiola com três 

fêmeas (acasalamento 3:1). A cópula foi confirmada através da presença de tampão 

no período de 24 a 48 horas após o acasalamento. A gestação foi confirmada 15 

dias após o acasalamento, através da avaliação do aumento da região abdominal, 

sendo as fêmeas não gestantes excluídas do estudo.  

4.5 COLETA DE SANGUE 

Um dia após o parto foi realizada a coleta de amostras de sangue de cada 

fêmea, a fim de detectar a frequência de células GFP+ circulantes, por citometria de 

fluxo. As fêmeas foram anestesiadas por via intraperitoneal com Xilazina (cloridato 

de xilazina, Vetbrand, Brasil) 10 mg/kg do peso corporal e Cetamina, (cetamina, 

Syntec, São Paulo S.A, Brasil). Após a anestesia foram mantidas em decúbito lateral 

para coleta de 400 μL de sangue pelo plexo orbital, com auxilio de pipeta Pasteur. O 

material foi acondicionado em microtubo com 100 μL de solução ácida de 

etilenodiaminotetracetico a 1% (EDTA; SIGMA-ALDRICH, EUA). A coleta de sangue 

de fêmeas nulíparas GFP- e GFP+ foi também realizada para utilização como 

controle negativo e positivo, respectivamente, nas análises de células fetais GFP+ 

por citometria de fluxo. A identificação de filhotes GFP+ foi realizada quinze dias 

após o parto, e as fêmeas que não tiverem filhotes GFP+ excluídas dos estudos 

posteriores. 

4.6 OBTENÇÃO DE CÉLULAS MONONUCLEARES SANGUÍNEAS  

As células mononucleares do sangue periférico foram obtidas por 

centrifugação do sangue (800 x g por 5min), diluído 1:2 em salina, em solução de 

Ficoll (1:2 das concentrações 1117 e 1119; Histopaque, SIGMA, EUA). O anel 

contendo as células mononucleares foi coletado e lavado duas vezes com solução 

de PBS, por centrifugação a 10,58 x g, por 10 minutos a 10°C. Após a centrifugação, 

o sobrenadante foi desprezado e as suspensões celulares ajustadas e 

posteriormente marcadas com anticorpos anti-H-2Kb para citometria. O anticorpo 
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anti-H-2Kb foi utilizado uma vez que ele se liga somente a células fetais semi-

alogênicas que expressam o MHC paterno (camundongos BALB/c expressam 

somente a forma H-2Kd em seu MHC). 

4.7 IMUNOFENOTIPAGEM DAS CÉLULAS POR CITOMETRIA DE FLUXO 

As células obtidas foram ajustadas a concentração de 1x106 células em 200 

L em solução de PBS pH 7,2-7,4 contendo 2% de soro fetal bovino e 10% de soro 

normal de camundongo. A cada amostra foi administrado 10 L de anticorpo 

previamente diluído. Após a adição, foi realizada incubação do material, durante 30 

min a 4o C no escuro. Em seguida, cada amostra foi lavada duas vezes com 200L 

de PBS e então centrifugada a 800 x g por 5 min. Após este ponto, a cada amostra 

foi adicionada 200 l de PBS contendo formaldeído a 1% e analisada em citometro 

Accuri C6 (Becton Dickinson, BD, EUA) do Instituto de Biologia da UFF.  

Ao longo do experimento células sanguíneas, de tecido cardíaco (obtidas de 

fragmentos do coração) e baço foram obtidas (protocolo detalhado nos itens 4.6, 

4.13 e 4.14 respectivamente) e analisadas por citometria de fluxo. Nestes tipos 

celulares foi realizada marcação com anticorpos anti-H-2Kb e anti-Sca-1 (células 

cardíacas) e anti-B220, anti-CD4 e anti-CD8 (células esplênicas), com o protocolo 

descrito acima. A tabela 2 lista os anticorpos utilizados ao longo do presente 

trabalho. A marcação secundária dos anticorpos biotinilados foi feita por meio de 

estreptavidina FITC (Biolegend). A avaliação final dos dados foi feita por análise de 

5x104 a 1x105 eventos por amostra, através do programa CFlow Plus, para detecção 

de células GFP+, H-2Kb+ e Sca-1+.  
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Tabela 2 - Anticorpos utilizados na analise por citometria de fluxo para identificar e quantificar 

as populações celulares 

Molécula Fluorocromo Laboratório Diluição População 
estudada 

Anti-CD19 PE BioLegend 1:100 Linfócitos B 

Anti-CD3 FITC BioLegend 1:20 Linfócitos T 

Anti-CD4 FITC BioLegend 1:400 Linfócitos TCD4+ 

Anti-CD8 PE BioLegend 1:200 Linfócitos TCD8+ 

Anti-H-2Kb Alexa flúor-
647 

BioLegend 1:200 
Células 
semialogenicas 

Anti-Sca-1 Biotinilado BioLegend 1:100 
Precursor da 
linhagem 
hematopoiética 

4.8 INDUÇÃO DE MIOCARDITE AUTOIMUNE EXPERIMENTAL 

Para a indução da miocardite autoimune camundongos, com idades entre 8 a 

12 semanas (fêmeas primíparas e nulíparas) ou entre 18 e 24 semanas de idade 

(fêmeas multíparas e nulíparas), foram imunizadas duas vezes (dias 0 e 7 após a 

primeira imunização) com inoculo contendo 100µg/0,2 mL de peptídeo MyHC-α614–

629 (sequência: Ac-RSLKLMATLFSTYASADR-OH), associado a igual volume ao 

adjuvante de Freund completo (SIGMA ALDRICH, USA). As inoculações se 

iniciaram uma semana depois do parto, por via subcutânea no dorso. A sequência 

peptídica utilizada contém os fragmentos imunodominantes para a indução da 

miocardite autoimune experimental em camundongos da linhagem BALB/c. 

(HIRAKAWA et al., 2015b; YAN et al., 2016) 

4.9 MENSURAÇÃO DOS BATIMENTOS CARDÍACOS E DA SATURAÇÃO 

SANGUÍNEA DE OXIGÊNIO 

Com o intuito de observar se há alterações no número de batimentos cardíacos e na 

saturação sanguínea de O2, foi realizada mensuração com oxímetro portátil (BCI® 

3301, Smiths Medical, EUA). A obtenção do número de batimentos e da saturação 

sanguínea se deu na base da cauda dos animais, sem estarem anestesiados. Cada 

animal tinha seus batimentos aferidos duas vezes durante cinco minutos, e ao fim 

era obtida a média das mensurações. 
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4.10 DETERMINAÇÃO DE ANTICORPOS SÉRICOS ANTI-MIOSINA 

A presença de anticorpos dos isotipos IgG, anti-miosina nos soros dos 

camundongos foi determinada através do método imunoenzimático ELISA. Em 

placas com poço de fundo chato (Maxi - Sorp - Nunc) foram colocados 50 L 

contendo 5 g proteína/mL de miosina de camundongo em tampão 

carbonato/bicarbonato 0,05 M pH 9,6. As placas foram incubadas durante duas 

horas a 37C. Após o período de incubação, as placas foram lavadas três vezes em 

200µl de tampão fosfato salina (PBS) pH 7,2 contendo 0,05 % de Tween 20 (PBS-

T). Este processo de lavagem foi repetido entre cada etapa, exceção feita à fase 

final de interrupção enzimática. Os sítios livres da placa foram bloqueados com 50µl 

de solução de PBS gelatina a 1% (PBS-G) durante uma hora a temperatura 

ambiente. Os soros foram diluídos em PBS-G de forma seriada na base 5 a partir de 

1:20 e incubados por uma hora a 370 C. Após esgotar a placa, cada poço recebeu 

90µl de PBS-G, com excessão da primeira fileira que recebeu 60µl. Em seguida, 

30µl do soro previamente diluído 1:20 foi adicionada à primeira fileira, sendo em 

seguida realizada a diluição seriada com fator 1:3 obtendo-se uma diluição final de 

1:1620. Os anti-soros de coelho conjugado a peroxidase: Anti- IgG (1:10000), 

(Sigma), diluído em PBS-G foram acrescidos a reação (50L/ poço) e as placas 

foram mantidas a 37 0C durante uma hora. Após lavagem das placas com PBS-T a 

reação com o substrato e cromógeno foi realizada pela adição de 50L/ poço de 

tampão citrato-fosfato a 0,1 M contendo 5mg de ortofenilenodiamina (OPD) e 10l 

de peróxido de hidrogênio a 30% volume. As placas foram incubadas durante 15 

minutos a temperatura ambiente. A reação enzimática foi interrompida com a adição 

de 50 L de ácido sulfúrico 4N. A leitura de densidade óptica (D.O.) foi feita em 

microleitor automático de ELISA (Thermo Plate, EUA) em comprimento de onda de 

490 nm.  

Para expressar os valores das reações de ELISA foi criada uma unidade 

arbitrária de ELISA. Para tal, após a leitura das densidades ópticas foi realizado o 

cálculo da área de baixo da curva dilucional de cada soro. Este valor foi definido 

como ELISA*. Os resultados da sorologia foram expressos através das médias 

geométricas das unidades arbitrárias de ELISA de cada grupo. 
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4.11 EUTANÁSIA E RETIRADA DOS ÓRGÃOS 

 A eutanásia dos animais foi realizada utilizando-se uma superdosagem do 

anestésico e do miorelaxante. Os animais receberam, por via subcutânea, solução 

de 40mg/kg de peso de xilazina (cloridato de xilazina, Vetbrand, Brasil) e 

200mg/kg de peso de cetamina (cetamina, Syntec, São Paulo S.A, Brasil). Após a 

confirmação da morte do animal, foi realizada excisão e posterior pesagem do 

coração e baço, e posterior uso de fragmentos de tecido cardíaco para análise 

morfológica e caracterização de células microquiméricas. 

4.12  PESAGEM DOS ANIMAIS E OBTENÇÃO DO ÍNDICE CARDÍACO E 

ESPLÊNICO 

Após os animais serem eutanaziados, os seus corações foram excisionados e 

pesados, tendo-se o cuidado de retirar todos os tecidos anexos a fim de se calcular 

a razão existente entre a massa do coração (I.C.) e do baço (I.E.) com a massa 

corpórea dos animais. Estes índices consistem em uma relação proporcional a 

resposta inflamatória. Os cálculos do índice cardíaco e esplênico obedecem às 

seguintes fórmulas, na Figura 6. 

Figura 7 – Fórmulas para cálculo do índice esplênico e cardíaco 

 

I.E.: Peso do baço do animal experimental / Massa corpórea do animal experimental 

Peso do baço do animal controle / Massa corpórea do animal controle 

 

I.C.: Peso do coração do animal experimental / Massa corpórea do animal experimental 

Peso do coração do animal controle / Massa corpórea do animal controle 

Fonte: (COHEN; FISCHBACH; CLAMAN, 1970) 

4.13 OBTENÇÃO DE CÉLULAS CARDÍACAS 

Para obtenção das células do tecido cardíaco, o coração foi seccionado em 

vários fragmentos, os quais foram submetidos a digestão enzimática de solução 

contendo 0,5% de tripsina (diluída em meio RPMI) e 10µg de EDTA, durante 40 

minutos a 37°C. Após este período a solução contendo as células foi lavada em 

10mL de PBS e posteriormente centrifugada a 800 x g por 5 min por 7 min. O 



61 

sobrenadante foi desprezado e a suspenção celular ajustada em câmara de 

Neubauer e utilizada para caracterização de células microquiméricas semi-

alogênicas por citometria de fluxo, e marcadas com anticorpo anti-H-2Kb e anti-Sca-

1, em protocolo detalhado anteriormente no item 4.7. 

4.14 OBTENÇÃO DE CÉLULAS ESPLÊNICAS 

Após a retirada do baço, este foi acondicionado em uma placa de Petri, 

contendo PBS gelado, e posteriormente foi cuidadosamente dissociado, utilizando 

peneira de PVC e êmbolo de seringa. As células obtidas estavam em solução com 

PBS, sendo centrifugadas a 400xg durante 8 minutos, a 4°C. Em seguida, o 

sobrenadante foi desprezado e as células foram submetidas a choque hipo-osmolar, 

no qual 2mL de solução de PBS hipo-osmolar (1 parte de PBS para 4 de água 

destilada) foi acondicionado a amostra durante aproximadamente 20 segundos, em 

tubo falcon de 15mL. Logo depois o volume do tubo foi completado com PBS, e a 

amostra foi novamente centrifugada, como acima descrito. O sobrenadante foi 

desprezado e o volume final ressuspendido em 1mL de PBS. As células obtidas 

foram contadas em câmera de Neubauer, para obtenção do número absoluto de 

células esplênicas. Posteriormente elas foram ajustadas a concentração de 1x106 

células e utilizadas em citometria de fluxo. 

4.15 ANÁLISE HISTOPATOLÓGICA 

 Após a eutanásia foi realizada abertura da caixa torácica dos animais para 

excisão do coração. No presente trabalho apenas foram observadas alterações 

macroscópicas entre os grupos estudados no 210ºd.p.i., somente sendo realizada 

descrição macroscópica neste dia experimental, sendo avaliada a presença de 

regiões descoloridas e esbranquiçadas. Após a retirada, os corações foram clivados 

transversalmente em quatro fragmentos de mesmo tamanho e fixado em Formalina 

neutra tamponada 10%, por 24 h, para análise histopatológica. Após a fixação, os 

fragmentos foram lavados em água corrente por 30 minutos. Para desidratar e 

clarear os tecidos, cada cassete, foi imerso por 50 minutos em cada uma das 

seguintes soluções: 1) Álcool a 70%; 2) Álcool a 95%; 3) Álcool absoluto a 100% I; 

4) Álcool absoluto a 100% II; 5) Álcool absoluto a 100% III; 6) Xilol I; 7) Xilol II. 

Posteriormente, as peças foram submetidas ao banho de parafina I e II em estufa, 
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entre 52 a 58ºC, durante 50 minutos cada, e os segmentos incluídos em parafina. Os 

cortes histológicos foram realizados em micrótomo (Spencer 820Ò, EUA), com 

espessura de 5μm, seguido da imersão em banho-maria 37°C para distensão. Em 

seguida os cortes foram colocados em lâminas e hidratados em água destilada. 

Estas foram coradas com Hematoxilina e Eosina, para caracterização do infiltrado 

inflamatório, avaliação do grau de lesão e demais análises histopatológicas. Para tal, 

as lâminas foram coradas com Hematoxilina por um minuto e posteriormente 

lavadas em água corrente e em solução de álcool 80% durante dois minutos, 

seguindo-se o tratamento com corante Eosina durante cinco minutos. O excesso de 

corante foi removido após lavagem com água destilada.  

Também realizamos coloração de Tricrômico de Masson para evidenciar 

possíveis focos de fibrose. Para esta coloração as lâminas foram colocadas em 

solução de Bouin durante vinte minutos, lavadas e coradas com Hematoxilina 

Férrica de Weigert por 10 min. Após a retirada do excesso de corante por lavagem, 

as lâminas foram colocadas na solução Escarlate de Biebrich por cinco minutos, 

lavadas e coradas novamente com Azul de Anilina, por cinco minutos. Por fim, 

também foi realizada coloração de Von Kossa para cálcio. Nesta coloração foi 

gotejada sobre as lâminas solução de nitrato de prata, e posteriormente elas foram 

submetidas durante uma hora a luz emitida por lâmpada de 100 watts. Em seguida 

as lâminas foram lavadas, trabalhadas com solução de tiossulfato de sódio 5% e 

contra coradas com Hematoxilina e Eosina. 

A análise histopatológica foi realizada em colaboração com a Médica 

Veterinária Kelly Cristina Demarque, responsável pela área de Anatomia Patológica 

do laboratório de Biologia Celular – Instituto Oswaldo Cruz/FIOCRUZ – RJ. Ao longo 

do estudo as paredes ventriculares assim como o septo interventricular dos 

fragmentos transversais foram analisados quali e quantitativamente. 

Com o objetivo de realizar a caracterização do infiltrado inflamatório, foi 

realizada a análise quantitativa do predomínio de células mono ou 

polimorfonucleadas, a partir da captura de dez campos por lâmina corada com 

Hematoxilina e Eosina, em objetiva de 100x (imersão). As imagens foram obtidas 

por meio do programa AxioVision VS 40V 4.8.2.0 (Carl Zeiss, Alemanha) através do 

microscópio ZeissAxio Observer.A1 com câmara AxioCam MRc5 acoplada. Esta 

etapa do trabalho foi realizada no laboratório de Biologia Celular – Instituto Oswaldo 

Cruz/FIOCRUZ – RJ. A escolha dos campos não foi aleatória, sendo a contagem 
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realizada nas áreas de inflamação, com maior número de células. A quantificação 

das imagens foi realizada com auxílio do software ImageJ, com o plugin cell counter. 

Também foi realizada a graduação, em lâminas coradas com H.E., das lesões 

histopatológicas para comparar o desenvolvimento da enfermidade nos animais dos 

grupos experimentais. A graduação foi realizada de 0 a 5, segundo o proposto por 

Goser e colaboradores (2005) e por Liu e equipe em 2012 (2012a), sendo que: 0: 

corresponde a nenhum infiltrado inflamatório; 1: até 5% do corte do coração; 2: de 6 

a 10% do corte do coração; 3: de 11 a 30% do corte do coração; 4: de 31 a 50%; 5: 

mais de 50%. Para isso foram obtidas imagens, ao aumento de vinte vezes, de seis 

cortes do coração de cada animal através do Sistema Aperio (Leica Biosystems, 

Alemanha) do Programa de Pós-Graduação de Patologia da Universidade Federal 

Fluminense. As imagens obtidas foram analisadas pelo software ImageJ para 

mensuração da área lesionada, assim como do percentual de área correspondente 

ao infiltrado inflamatório em relação, gerando uma média do grau de lesão por 

animal e também por grupo experimental. 

Ao longo da avaliação histológica foram observados focos basofílicas ao longo 

das áreas de lesão. A fim de confirmar se estes eram focos de calcificação distrófica, 

foi realizada a coloração de Von Kossa. Uma vez confirmada o processo de 

calcificação, quantificou-se a área correspondente à região calcificada, nas lâminas 

coradas com Hematoxilina e Eosina, por meio do software ImageJ.  

A análise das lâminas pela coloração de rotina também revelou áreas 

sugestivas de fibrose, tal como relatado na literatura. (CRUZ-ADALIA et al., 2010; 

HIRAKAWA et al., 2015a; WU et al., 2014) Desta forma foi realizada avaliação dos 

cortes pela coloração de Tricômico de Masson. Imagens ao aumento de 20x, obtidas 

pelo Sistema Aperio, foram analisadas pelo software ImageJ, para determinar a área 

de deposição de fibras colágenas, afim de comparar a intensidade de fibrose entre 

os animais estudados.  

4.16 ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

Os dados obtidos foram armazenados em planilhas e a análise estatística 

realizada com o programa PC/SPSS® e/ou o R®. Além da análise descritiva das 

variáveis contínuas, o Teste t ou Anova foram as opções, caso a variável tivesse 

uma distribuição normal, se não testes não paramétricos correspondentes foram 
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utilizados para verificar as hipóteses estabelecidas. O teste Shapiro Wilks foi 

aplicado para verificação da normalidade da amostra. O valor de P<0,05 foi 

considerado estatisticamente significativo para todas as análises. A análise de 

sobrevivência foi aplicada no grupo submetido à indução da miocardite autoimune 

experimental. O estimador não paramétrico de Kaplan-Meier foi utilizado para 

estabelecer a curva de sobrevida e o modelo de Cox aplicado na comparação das 

curvas. 
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5 RESULTADOS 

5.1 IDENTIFICAÇÃO DAS CÉLULAS DE ORIGEM FETAL CIRCULANTES DE 

FÊMEAS RECÉM-PARIDAS 

Com o intuído de avaliar a presença de células semialogenicas circulantes  em 

femeas BALB/c, acasaladas com machos C57Bl/6, foram coletadas amostras de 

sangue periférico no primeiro dia após o parto. As porcentagens de células 

semialogeicas variaram de 0,5 a 5,7% em cada femeas BALB/c acasalada com 

macho C57Bl/6 (Tabela 3). 

Tabela 3 - Porcentagem de células H-2Kb+ em amostras de sangue periférico de fêmeas recém-

paridas  

Fêmeas BALB/c acasaladas com C57BL/6 % de células H-2Kb+ 

1 0,50% 

2 0,50% 

3 3,90% 

4 5,70% 

5 0,50% 

6 2,00% 

Frequência de células H-2Kb+ circulantes em fêmeas recém paridas de acasalamento alogeneico 

A identificação das células microquiméricas também foi realizada em 

amostras do sangue periféricos de fêmeas BALB/c acasaladas com machos 

C57BL/10 GFP+. As amostras foram recolhidas de fêmeas grávidas, no 16° dia 

gestacional, (8A e 8B) e de recém-paridas (8C e 8D).  
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Figura 8 - Identificação de células microquiméricas GFP+ 

 

Frequências de células GFP+ circulantes em fêmeas grávidas (16° dia gestacional) e recém paridas 
de acasalamento alogeneico. Marcação de células GFP em fêmeas grávidas, A e B, e em recém-
paridas, em C e D. FL1 representa GFP. 

5.2 IMUNIZAÇÃO DE FEMEAS NULÍPARAS E PRIMÍPARAS (10-12 SEMANAS 

DE IDADE) 

Como descrito anteriormente, foram utilizados dois blocos de experimentos. O 

primeiro consistiu de fêmeas primíparas de camundongos BALB/c (oriundas de 

acasalamento singeneico ou alogeneico) imunizadas com MyHC-α614-629. Os 

resultados apresentados a seguir foram obtidos no 21º dia de imunização e 

comparados com seus respectivos controles. 

5.2.1 Determinação da saturação de O2 e da frequência cardíaca 

A determinação dos batimentos cardíacos e da saturação de O2 foi realizada 

na base da cauda dos grupos experimentais por meio de oxímero. Tal como pode 

ser observado, não houve alteração significativa para ambos os parâmetros 

analisados em todos os grupos estudados no 21°d.p.i. (Gráfico 1 e 2). 
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Gráfico 1 – Batimento cardíaco dos (fêmeas nulíparas e primíparas de 10-12 semanas de idade) 

 

Aferição dos batimentos foi realizada no 21°d.p.i. BALB: Nulípara não imunizada; BALB (i): Nulípara 
imunizada; BALB x BALB (i): Acasalada com BALB/c imunizada; BALB x B6 (i): Acasalada com 
macho C57Bl/6 imunizada. Os valores apresentados representam média + desvio padrão da média. 
Foram utilizados quatro a cinco animais por grupo.  

Gráfico 2 – Saturação de oxigênio (fêmeas nulíparas e primíparas de 10-12 semanas de idade) 

 

Aferição dos batimentos foi realizada no 21°d.p.i. BALB: Nulípara não imunizada ; BALB (i): Nulípara 
imunizada ; BALB x BALB (i): Acasalada com BALB/c imunizada; BALB x B6 (i): Acasalada com 
macho C57Bl/6 imunizada. Os valores apresentados representam média + desvio padrão da média. 
Foram utilizados quatro a cinco animais por grupo 

5.2.2 Determinação da concentração sérica de anticorpos IgG anti-MyHC-α614–

629 

No gráfico abaixo estão representados os títulos de anticorpos IgG totais 

específicos para MyHC-α614-629 (Gráfico 3), determinado pelo teste de ELISA nos 
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dias 0 e 21° d.p.i. Observa-se que todos os grupos estudados apresentaram um 

aumento da produção de anticorpos anti-MyHC-α614–629 no 21°d.p.i. em comparação 

ao dia 0 (No 0 d.p.i.: BALB(i): 0.274+0.01; BALBxBALB(i): 0.364+0.07; BALBxB6(i): 

0.325+0.02; no 21°d.p.i.: BALB(i): 1.254+0.04; BALBxBALB(i): 1.176+0.15; 

BALBxB6(i): 0.727+0.05). Entretanto este aumento foi mais evidente nas fêmeas 

nulíparas (P<0,001) e no grupo acasalado com machos BALB/c (P<0,01), em 

relação as fêmeas acasaladas com machos C57BL/6. Não houve diferença entre a 

análise das fêmeas nulíparas e as de acasalamento singeneico. 

Gráfico 3 - Análise da produção de anticorpos específicos totais contra MyHC-α614–629 através 

do teste ELISA (fêmeas nulíparas e primíparas de 10-12 semanas de idade) 

  

BALB: Nulípara não imunizada; BALB (i): Nulípara imunizada; BALB x BALB (i): Acasalada com 
BALB/c imunizada; BALB x B6 (i): Acasalada com macho C57Bl/6 imunizada. Os soros foram obtidos 
de animais 0 e 21° d.p.i. Os valores apresentados representam média + desvio padrão da média. Os 
asteriscos indicam P<0,01** e P<0,001*** (quatro a cinco animais por grupo). 

5.2.3 Determinação dos índices esplênico e cardíaco 

Após a eutanásia, os órgãos dos animais dos grupos experimentais foram 

pesados e o peso do coração e baço foram relacionados ao peso corpóreo. Desta 

forma, os gráficos Gráfico 4 e Gráfico 5 representam respectivamente os índices 

esplênico e cardíaco obtidos. Observa-se um aumento do índice esplênico das 

fêmeas imunizadas no 21° d.p.i. (BALB: 1+0.09; BALB(i): 2.73+0.15; BALBxBALB(i): 

1.81+0.13; BALBxB6(i): 1.66+0.24), entretanto este aumento foi maior nas fêmeas 

nulíparas em relação a todos os grupos estudados (P<0,001 ao controle). Já o índice 

cardíaco somente aumentou nas fêmeas nulíparas imunizadas (BALB: 1.01+0.01; 

*** 

** 
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BALB(i): 1.2+0.05; BALBxBALB(i): 1.01+0.07; BALBxB6(i): 1.05+0.1), em 

comparação com as não imunizadas (P<0,05).  

Gráfico 4 – Índice esplênico dos animais (fêmeas nulíparas e primíparas de 10-12 semanas de 

idade) 

  

O índice esplênico foi mensurado no 21° d.p.i. BALB: Nulípara não imunizada; BALB (i): Nulípara 
imunizada; BALB x BALB (i): Acasalada com BALB/c imunizada; BALB x B6 (i): Acasalada com 
macho C57Bl/6 imunizada. Os valores apresentados representam média ± desvio padrão da média. 
Os asteriscos indicam P<0,01** e P<0,001***(quatro a cinco animais por grupo) 

Gráfico 5 – Índice cardíaco dos animais (fêmeas nulíparas e primíparas de 10-12 semanas de 

idade)  

  

O índice cardíaco foi mensurado no 21° d.p.i. BALB: Nulípara não imunizada ; BALB (i): Nulípara 
imunizada ; BALB x BALB (i): Acasalada com BALB/c imunizada; BALB x B6 (i): Acasalada com 
macho C57Bl/6 imunizada. Os valores apresentados representam média + desvio padrão da média. 
O asterisco indica P<0,05* (quatro a cinco animais por grupo) 

***

*** 

* 

** ** 



70 

5.2.4 Número e fenótipo das células esplênicas recuperadas 

As células do baço foram dissociadas e contadas após a obtenção do índice 

esplênico. Tal como pode ser observado no Gráfico 6, as fêmeas não acasaladas e 

acasaladas apresentaram um aumento do número de células recuperadas em 

relação ao controle não imunizado (P<0,01 e P<0,05 respectivamente), entretanto 

não foi observada nenhuma alteração entre os animais experimentais (BALB: 

138.5+5.5; BALB(i):321.4+30.9; BALBxBALB(i): 335.9+0.54.3; BALBxB6(i): 

310.2.66+56.67). 

Gráfico 6 – Número total de esplenócitos recuperados (fêmeas nulíparas e primíparas de 10-12 

semanas de idade)  

  

O gráfico está na escala de 106 células. BALB: Nulípara não imunizada; BALB (i): Nulípara 
imunizada; BALB x BALB (i): Acasalada com BALB/c imunizada; BALB x B6 (i): Acasalada com 
macho C57Bl/6 imunizada. Os valores apresentados representam média + desvio padrão da média. 
Os asteriscos indicam P<0,05* e P<0,01** Foram utilizados de quatro a cinco animais por grupo. 

Após a contagem as células esplênicas foram marcadas e analisadas por 

citometria, a fim de identificar as populações linfocitárias do baço. Tal como pode ser 

observado, os números de células CD3+ (Gráfico 7) eram superiores nas fêmeas 

imunizadas em relação aos animais não imunizados (P<0.05; BALB: 8.4+0.09; 

BALB(i):33.37+7.29; BALBxBALB(i): 43.93+9.14; BALBxB6(i): 34.86+7.8). O número 

de células CD19+ também se mostrou aumentado (Gráfico 8) em animais 

imunizados (P<0.05 para fêmeas nulíparas e P<0.01 para fêmeas primíparas), 

BALB: 9.61+0.44; BALB(i):35.09+9.91; BALBxBALB(i): 45.15+6.18; BALBxB6(i): 

* 
** * 
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37.14+4.02. Nenhuma diferença foi observada entre os grupos de fêmeas 

imunizadas. 

Gráfico 7 – Número total de linfócitos esplênicos CD3+ recuperados (fêmeas nulíparas e 

primíparas de 10-12 semanas de idade) 

 

O gráfico está na escala de 106 células. BALB: Nulípara não imunizada; BALB (i): Nulípara 
imunizada; BALB x BALB (i): Acasalada com BALB/c imunizada; BALB x B6 (i): Acasalada com 
macho C57Bl/6 imunizada. Os valores apresentados representam média + desvio padrão da média. 
Foram utilizados de quatro a cinco animais por grupo. Os asteriscos indicam P<0,05* 

Gráfico 8 – Número total de linfócitos esplênicos CD19+ recuperados (fêmeas nulíparas e 

primíparas de 10-12 semanas de idade)  

 

O gráfico está na escala de 106 células. BALB: Nulípara não imunizada; BALB (i): Nulípara 
imunizada; BALB x BALB (i): Acasalada com BALB/c imunizada; BALB x B6 (i): Acasalada com 
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macho C57Bl/6 imunizada. Os valores apresentados representam média + desvio padrão da média. 
Foram utilizados de quatro a cinco animais por grupo. Os asteriscos indicam P<0,05* e P<0,01** 

 A análise dos tipos de linfócitos T demonstrou que fêmeas nulíparas e 

primíparas de acasalamento singeneico, ambas imunizadas, apresentam um 

aumento do número de linfócitos T CD8+ em relação aos animais não imunizados 

(P<0.01 e P<0.05 respectivamente; BALB: 3.74+0.35; BALB(i):9.79+1.26; 

BALBxBALB(i): 9.19+1.64; BALBxB6(i): 7.65+2.74). A população de linfócitos T 

CD4+ também se apresentou em maior número nos animais imunizados em relação 

aos não imunizados (P<0.05; BALB: 6.98+0.39; BALB(i):18.62+3.33; BALBxBALB(i): 

26.89+8.1; BALBxB6(i): 22.39+7.5). Novamente nenhuma diferença foi observada 

entre os grupos de fêmeas imunizadas. 

 

Gráfico 9 – Número total de linfócitos esplênicos CD8+ recuperados (fêmeas nulíparas e 

primíparas de 10-12 semanas de idade)  

  

O gráfico está na escala de 106 células. BALB: Nulípara não imunizada; BALB (i): Nulípara 
imunizada; BALB x BALB (i): Acasalada com BALB/c imunizada; BALB x B6 (i): Acasalada com 
macho C57Bl/6 imunizada. Os valores apresentados representam média ± desvio padrão da média. 
Foram utilizados de quatro a cinco animais por grupo. Os asteriscos indicam P<0,05* e P<0,01** 
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Gráfico 10 – Número total de linfócitos esplênicos CD4+ recuperados (fêmeas nulíparas e 

primíparas de 10-12 semanas de idade)  

 

O gráfico está na escala de 106 células. BALB: Nulípara não imunizada; BALB (i): Nulípara 
imunizada; BALB x BALB (i): Acasalada com BALB/c imunizada; BALB x B6 (i): Acasalada com 
macho C57Bl/6 imunizada. Os valores apresentados representam média + desvio padrão da média. 
Foram utilizados de quatro a cinco animais por grupo. Os asteriscos indicam P<0,05* 

A análise do Gráfico 11 demonstra que nenhuma alteração da relação de 

linfócitos CD4/CD8 foi observada na comparação entre fêmeas nulíparas imunizadas 

com as não imunizadas. Contudo, fêmeas de acasalamento singeneico e alogeneico 

apresentam um aumento desta relação em comparação com as nulíparas (P<0.05; 

BALB: 1.89+0.21; BALB(i): 1.94+0.36; BALBxBALB(i): 3.26+0.84 BALBxB6(i): 

3.02+0.58). Não foram observadas alterações entre as fêmeas primíparas. 
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Gráfico 11 – Relação de linfócitos T CD4/CD8 (Fêmeas nulíparas e primíparas de 10-12 

semanas de idade)  

 

BALB: Nulípara não imunizada; BALB (i): Nulípara imunizada; BALB x BALB (i): Acasalada com 
BALB/c imunizada; BALB x B6 (i): Acasalada com macho C57Bl/6 imunizada. Os valores 
apresentados representam média + desvio padrão da média. Foram utilizados de quatro a cinco 
animais por grupo. Os asteriscos indicam P<0,05* 

5.2.5 Análise histopatológica 

Após a obtenção do índice cardíaco os corações foram clivados 

transversalmente, processados e submetidos a análise histopatológica. No 21°d.p.i. 

as fêmeas nulíparas apresentavam um extenso infiltrado inflamatório, 

predominantemente mononuclear (Gráfico 12), nas paredes ventriculares e no septo 

interventricular (Figura 9A). Este infiltrado por vezes permeava as fibras cardíacas, 

onde algumas se apresentavam degeneradas e necrosadas, e se estendia do 

epicárdio ao miocárdio, e em alguns casos encontrava-se também no endocárdio 

(Figura 10A e 10D).  

Os animais oriundos de acasalamento singenêico apresentaram uma 

resposta inflamatória mais discreta em comparação com os demais grupos (Figuras 

9B). Foi observado nestes animais um discreto espessamento da área 

correspondente ao epicárdio, devido a presença de infiltrado inflamatório 

predominantemente mononuclear (Gráfico 12 e Figuras 10B e 10E). Entretanto, 

este infiltrado raramente permeava as fibras cardíacas, diferentemente dos outros 

grupos (Figura 10B).  

Nos camundongos submetidos ao acasalamento alogeneico observou-se um 

infiltrado inflamatório mononuclear (Gráfico 12), com ocasionais polimorfonucleares 

na região correspondente a parede ventricular direita (Figuras 9C e 10C). Esta 
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reação inflamatória permeava as fibras cardíacas e se estendia do epicárdio até 

porções mais externas do miocárdio (Figuras 10C e 11C). Nenhuma alteração foi 

observada na área correspondente ao endocárdio (Figura 10C e 10F).  

Figura 9 - Cortes transversais de tecido cardíaco dos grupos experimentais (aumento de 10x) 

 

Coração, corte transversal, 21°d.p.i. (fêmeas nulíparas e primíparas de 10-12 semanas de idade; A – 
fêmea nulípara imunizada; B – fêmea acasalada com BALB/c; C – fêmea acasalada com C57Bl/6; 
H.E. 10x; barra: 2mm: A – Extenso infiltrado inflamatório atingindo ambas as paredes ventriculares 
assim como o septo interventricular (setas). B – Pequeno infiltrado inflamatório na região do 
pericárdio, da parede ventricular direita (seta). C – Infiltração inflamatória na parede ventricular direita, 
atingindo o epicárdio e porção do miocárdio (seta). Foram utilizados de quatro a cinco animais por 
grupo. Fonte: produzido pelo grupo de pesquisa do Laboratório de Imunologia das Doenças 
Infecciosas e Granulomatosas 
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Figura 10 - Cortes transversais de tecido cardíaco dos grupos experimentais (aumento de 50x 

e 200x) 

 

Coração, corte transversal, 21°d.p.i. (Fêmeas nulíparas e primíparas de 10-12 semanas de idade; A e 
D – fêmea nulípara imunizada; B e E – fêmea acasalada com BALB/c; C e F – fêmea acasalada com 
C57BL/6, H.E.): A – Intenso infiltrado inflamatório mononuclear estendendo-se desde o epicárdio até 
o miocárdio (aumento de 50x; barra: 400µm). Focos de calcificação distrófica também podem ser 
observados no epicárdio (*). Em D é possível observar inflamatório predominantemente mononuclear 
permeando fibras cardíacas (aumento de 200x; barra: 100µm). B – Epicardite discreta (50x; barra: 

400µm). Em E é possível ver maior aumento da região (200x; barra: 100µm). C – Infiltração de 
células inflamatórias mononucleadas e polimorfonucleadas em epicárdio e porção do miocárdio (50x; 
barra: 400µm). Em F é possível observar a natureza mononuclear do infiltrado inflamatório (200x; 

barra: 100µm). Foram utilizados de quatro a cinco animais por grupo. Fonte: produzido pelo grupo de 
pesquisa do Laboratório de Imunologia das Doenças Infecciosas e Granulomatosas 

 

A 

B 

C 

D 

E 

F 
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Figura 11 - Cortes transversais de tecido cardíaco dos grupos experimentais (aumento de 
1000x) 

  

Coração, corte transversal, 21°d.p.i. (fêmeas nulíparas e primíparas de 10-12 semanas de idade; A – 
fêmea nulípara imunizada; B – fêmea acasalada com BALB/c; C – fêmea acasalada com C57Bl/6, 
H.E. 1000x; barra: 25µm): A – Cardiomiócitos individualizados em meio a infiltrado inflamatório 
predominantemente mononuclear e fiproplasia. B - Individualização, degeneração e necrose de 
cardiomiócitos  em meio à  infiltrado inflamatório  misto. C – Epicardite crônica com pouco 
comprometimento das fibras cardíacas adjacentes. Foram utilizados de quatro a cinco animais por 
grupo.  Fonte: produzido pelo grupo de pesquisa do Laboratório de Imunologia das Doenças 
Infecciosas e Granulomatosas 



78 

Gráfico 12 – Porcentagem de células mono e polimorfonucleadas em infiltrado infla 
matório cardíaco (fêmeas nulíparas e primíparas de 10-12 semanas de idade)  

 

BALB (i): Nulípara imunizada ; BALB x BALB (i): Acasalada com BALB/c imunizada; BALB x B6 (i): 
Acasalada com macho C57Bl/6 imunizada. Os valores apresentados representam média + desvio 
padrão da média obtidos após contagem de campos por lâminas. Foram utilizados de quatro a cinco 
animais por grupo. 

A análise histomorfométrica das lâminas coradas com hematoxilina e esiona, 

demonstrou que, fêmeas não acasaladas apresentavam uma reação inflamatória 

mais extensa que as demais (Gráficos 13 e 14). Enquanto que todos os animais 

deste grupo apresentavam graduação 3, segundo critério previamente definido, 

fêmeas acasaladas apresentavam graduação 1 ou 2.  

Gráfico 13 – Área cardíaca lesionada (fêmeas nulíparas e primíparas de 10-12 semanas de 
idade)  

 

BALB (i): Nulípara imunizada; BALB x BALB (i): Acasalada com BALB/c imunizada; BALB x B6 (i): 
Acasalada com macho C57Bl/6 imunizada. Foram utilizados de quatro a cinco animais por grupo. Os 
valores apresentados representam média ± desvio padrão da média. Os asteriscos indicam P<0,05* e 
P<0,01**. 

** 
*** 
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Gráfico 14 – Escore de comprometimento cardíaco (fêmeas nulíparas e primíparas de 10-12 

semanas de idade)  

 

Os resultados obtidos também foram classificados em escore previamente descrito na literatura. 
BALB (i): Nulípara imunizada; BALB x BALB (i): Acasalada com BALB/c imunizada; BALB x B6 (i): 
Acasalada com macho C57Bl/6 imunizada. Foram utilizados de quatro a cinco animais por grupo. Os 
asteriscos indicam P<0,05* e P<0,01**. 

Também foi observado que focos de fibrose por vezes acompanhavam o 

processo inflamatório de fêmeas nulíparas (Figura 12A), contribuindo para a 

individualização dos cardiomiócitos, tal como foi confirmado pela coloração de 

tricômico de Masson (Figura 13). Este achado não foi observado nos animais 

acasalados (Figuras 12 e 13). 
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Figura 12 - Cortes transversais de tecido cardíaco – Coloração de tricômico de Masson 

(aumento de 10x) 

 

Coração, corte transversal, 21°d.p.i. (fêmeas nulíparas e primíparas de 10-12 semanas de idade; 
tricômico de Masson, 10x; barra: 2mm; A – fêmea nulípara imunizada; B – fêmea acasalada com 
BALB/c; C – fêmea acasalada com C57Bl/6): A - Focos de fibrose em parede ventricular, corados 
pela técnica de tricômico de Masson. (seta); Deposição discreta de tecido conjuntivo nas paredes 
ventriculares direita de fêmeas acasaladas com machos BALB/c (B) e C57Bl/6 (C). Foram utilizados 
de quatro a cinco animais por grupo. Fonte: produzido pelo grupo de pesquisa do Laboratório de 
Imunologia das Doenças Infecciosas e Granulomatosas 

A B 

C 
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Figura 13 - Cortes transversais de tecido cardíaco – Coloração de tricômico de Masson  

. 

Coração, corte transversal, 21°d.p.i. (fêmeas nulíparas e primíparas de 10-12 semanas de idade; A – 
fêmea nulípara imunizada; B – fêmea acasalada com BALB/c; C – fêmea acasalada com C57Bl/6, 
tricômico de Masson, 100x; barra: 200µm): A - Foco de fibrose acompanhando processo inflamatório, 
e contribuindo para a individualização dos cardiomiócitos; Deposição discreta de fibras colágenas 
emfêmeas de acasalamento singeneico (B) e alogeneico (C). Foram utilizados de quatro a cinco 
animais por grupo. Fonte: produzido pelo grupo de pesquisa do Laboratório de Imunologia das 
Doenças Infecciosas e Granulomatosas 

  

A 

B 

C 
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A análise histomorfométrica das lâminas coradas por tricômico de Masson 

demonstrou que processo de fibroplasia também foi mais extenso nas fêmeas 

nulíparas, em relação às primíparas (P<0.05 e P<0.01; BALB(i): 0.191+0.02; 

BALBxBALB(i): 0.093+0.01; BALBxB6(i): 0.071+0.008) (Gráfico 15). 

Gráfico 15 – Área de deposição de fibras colágenas cardíaca (fêmeas nulíparas e primíparas de 

10-12 semanas de idade) 

 

BALB (i): Nulípara imunizada; BALB x BALB (i): Acasalada com BALB/c imunizada; BALB x B6 (i): 
Acasalada com macho C57Bl/6 imunizada. Foram utilizados de quatro a cinco animais por grupo. Os 
valores apresentados representam média ± desvio padrão da média. Os asteriscos indicam P<0,05* e 
P<0,01** 

Outro achado, presente em todas as fêmeas nulíparas, foi a presença de 

calcificação distrófica na região correspondente ao epicárdio (Figura 10A). A 

coloração de Von Kossa foi utilizada ao longo do trabalho, para confirmar a presença 

destes focos de calcificação, como pode ser observado na Figura 14. Não foram 

observadas alterações deste tipo nas fêmeas primíparas. Após a confirmação foi 

realizada a análise quantificativa da área calcificada.  

** 
* 
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Figura 14 - Cortes transversais de tecido cardíaco dos grupos experimentais – Coloração de 

Von Kossa – aumento de 100x 

 

Coração, corte transversal, 21°d.p.i. (Fêmeas nulíparas e primíparas de 10-12 semanas de idade; A – 
fêmea nulípara imunizada; B – fêmea acasalada com C57BL/6; C – fêmea acasalada com BALB/c, 
Von Kossa 100x; barra: 200µm): A - Focos de calcificação distrófica em parede ventricular direita, 
corados em preto pela técnica de Von Kossa. Não foram observados focos de calcificação nos grupos 
acasalados (B e C). Foram utilizados de quatro a cinco animais por grupo. Fonte: produzido pelo 
grupo de pesquisa do Laboratório de Imunologia das Doenças Infecciosas e Granulomatosas 

A 

B 

C 
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Como pode ser observado no Gráfico 16, fêmeas não acasaladas 

apresentam uma maior área de calcificação distrófica em tecido cardíaco que os 

demais grupos (P<0.05; BALB(i): 0.244+0.128; BALBxBALB(i): 0.011+0.005; 

BALBxB6(i): 0.01+0.005). 

Gráfico 16 – Área cardíaca com calcificação distrófica (fêmeas nulíparas e primíparas de 10-12 

semanas de idade)  

 

BALB (i): Nulípara imunizada; BALB x BALB (i): Acasalada com BALB/c imunizada; BALB x B6 (i): 
Acasalada com macho C57Bl/6 imunizada. Foram utilizados de quatro a cinco animais por grupo. Os 
valores apresentados representam média + desvio padrão da média. O asterisco indica P<0,05*. 

5.2.6 Detecção de moléculas características de células fetais em tecido 

cardíaco 

No 21°d.p.i. amostras de coração de fêmeas controle e imunizadas de 

acasalamaneto alogeneico foram coletadas, homogenizadas e dissociadas. As 

suspensões obtidas foram analisadas por citometria de fluxo para detecção de 

células que expressavam marcador de origem fetal. O Gráfico 17 mostra que 

células microquiméricas H-2Kb+ encontram-se em maior porcentagem nas 

suspensões cardíacas de fêmeas imunizadas acasaladas com machos C57Bl/6 em 

relação às não imunizadas (P<0,05; BALBXB6: 0.5+0.11; BALBxB6(i): 3.1+0.57). 

* 
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Gráfico 17 – Porcentagem de células H-2Kb+ em tecido cardíaco (fêmeas primíparas de 10-12 

semanas de idade) 

  

BALB X B6: Fêmea acasalada com macho C57Bl/6 não imunizada; BALB x B6 (i): Fêmea acasalada 
com macho C57Bl/6 imunizada. Os valores apresentados representam média ± desvio padrão da 
média. Foram utilizados de quatro a cinco animais por grupo. O asterisco indica P<0,05* 

5.2.7 Detecção de células com potencial de células tronco Sca-1 em tecido 

cardíaco 

Com o intuito de avaliar a expressão de populações latentes de precursores 

que podem estar envolvidos no processo de reparo do tecido cardíaco foi avaliada a 

porcentagem de marcador de célula estaminal. Desta forma as suspensões 

celulares obtidas do coração de animais experimentais foram analisadas por 

citometria de fluxo para detecção de células Sca-1+, o qual é um dos marcadores de 

células tronco hematopoiéticas mais comuns.  Como indicado no Gráfico 18 este 

tipo celular está mais elevado nas fêmeas imunizadas de acasalamento singeneico e 

alogeneico, em relação ás nulíparas (P<0.05; BALB(i): 3.4+0.18; BALBxBALB(i): 

6.6+0.96; BALBxB6(i): 8.53+2.45). Nenhuma diferença significante foi observada 

entre as fêmeas primíparas. 

* 
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Gráfico 18 – Porcentagem de células cardíacas Sca-1+/H-2Kb- (fêmeas nulíparas e primíparas 

de 10-12 semanas de idade) 

  

BALB (i): Nulípara imunizada; BALB x BALB (i): Acasalada com BALB/c imunizada; BALB x B6 (i): 
Acasalada com macho C57Bl/6 imunizada. Os valores apresentados representam média ± desvio 
padrão da média. Os asteriscos indicam P<0,05* (quatro a cinco animais por grupo) 

5.2.8 Análise de sobrevivência de fêmeas nulíparas e primíparas imunizadas 

A análise de sobrevivência dos grupos experimentais foi realizada em fêmeas 

imunizadas. Tal como pode ser observado no Gráfico 19, a análise estatística pelo 

teste de Log-Rank (Mantel-Cox) não demonstrou diferença significante entre os 

animais analisados até o 214ºd.p.i. 

 

 

 

* 

* 
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Gráfico 19 – Análise de sobrevivência (fêmeas nulíparas e primíparas de 10-12 semanas de 

idade) 

 

BALB (i): Nulípara imunizada; BALB x BALB (i): Acasalada com BALB/c imunizada; BALB x B6 (i): 
Acasalada com macho C57Bl/6 imunizada. Foram utilizados cinco animais por grupo.  

5.2.9 Determinação da saturação de O2 e da frequência cardíaca após a 

análise de sobrevivência 

Após a análise de sobrevivência foi realizada a aferição dos batimentos 

cardíacos e saturação de oxigênio de fêmeas primíparas e nulíparas no 214°d.p.i. 

Como pode ser observado nos gráficos 20 e 21, não houve alterações quando ao 

números de batimentos cardíacos no 214°d.p.i. entre os grupos analisados (BALB: 

131.5+15.4; BALB(i): 153.4+24.23; BALBxBALB: 165.3+18.33; BALBxBALB(i): 

169.7+8.95; BALBxB6: 168.5+20.59; BALBxB6(i): 141.2+6.91), entretanto fêmeas 

nulíparas apresentaram uma diminuição da saturação de oxigênio em relação as 

demais (P<0.05; BALB: 85+2.44; BALB(i): 70.6+3.52; BALBxBALB: 85+1.27; 

BALBxBALB(i): 85.75+0.97; BALBxB6: 78.75+0.48; BALBxB6(i): 83+3.18). 
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Gráfico 20 – Batimento cardíaco (fêmeas nulíparas e primíparas após o 214°d.p.i.) 

 

Aferição dos batimentos foi realizada no 214°d.p.i. BALB: Nulípara não imunizada; BALB (i): Nulípara 
imunizada; BALB x BALB (i): Acasalada com BALB/c imunizada; BALB x B6 (i): Acasalada com 
macho C57Bl/6 imunizada. Os valores apresentados representam média ± desvio padrão da média. 
Foram utilizados quatro a cinco animais por grupo. 

Gráfico 21 – Saturação de oxigênio após (fêmeas nulíparas e primíparas após o 214°d.p.i.) 

 

Aferição dos batimentos foi realizada no 214°d.p.i. BALB: Nulípara não imunizada; BALB (i): Nulípara 
imunizada; BALB x BALB (i): Acasalada com BALB/c imunizada; BALB x B6 (i): Acasalada com 
macho C57Bl/6 imunizada. Os valores apresentados representam média ± desvio padrão da média. 
Foram utilizados quatro a cinco animais por grupo. O asterisco indica P<0,05* 

5.2.10 Determinação dos índices esplênico e cardíaco após a análise de 

sobrevivência 

Depois da aferição dos batimentos cardíacos e da saturação de oxigênio, no 

214°d.p.i., foi realizada eutanásia dos animais e posterior retirada de coração e baço 

* 
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para aferição dos índices cardíaco e esplênico, respectivamente. A análise dos 

gráficos 22 e 23 demonstram que não houve alterações em relação ao índice 

esplênico nos animais imunizados (BALB: 1.02+0.07; BALB(i): 1.13+0.06; 

BALBxBALB(i): 1.19+0.04; BALBxB6(i): 1.17+0.07), porém o índice cardíaco se 

encontrava aumentado somente no grupo de fêmeas nulíparas (BALB: 1.00+0.05; 

BALB(i): 1.24+0.03; BALBxBALB(i): 0.952+0.03; BALBxB6(i): 1.01+0.04). 

Gráfico 22 – Índice esplênico dos animais (fêmeas nulíparas e primíparas após o 214°d.p.i.) 

 

O índice esplênico foi mensurado no 214° d.p.i.. BALB: Nulípara não imunizada ; BALB (i): Nulípara 
imunizada ; BALB x BALB (i): Acasalada com BALB/c imunizada; BALB x B6 (i): Acasalada com 
macho C57Bl/6 imunizada. Os valores apresentados representam média + desvio padrão da média. 
Foram utilizados quatro a cinco animais por grupo. 

Gráfico 23 – Índice cardíaco dos animais (fêmeas nulíparas e primíparas após o 214°d.p.i.) 

 

O índice cardíaco foi mensurado no 214° d.p.i. BALB: Nulípara não imunizada; BALB (i): Nulípara 
imunizada; BALB x BALB (i): Acasalada com BALB/c imunizada; BALB x B6 (i): Acasalada com 
macho C57Bl/6 imunizada. Os valores apresentados representam média ± desvio padrão da média. O 
asterisco indica P<0,05* (quatro a cinco animais por grupo). 

* 
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5.2.11 Análise histopatológica 

Após a eutanásia dos animais no 214°d.p.i., os corações foram excisionados 

e avaliados macro e microscopicamente. A avaliação macroscópia deste órgão 

evidenciou nos animais de todos os grupos, regiões descoloridas, esbranquiçadas, 

que correspondem a áreas de lesão (Figura 15). Em fêmeas nulíparas ainda foi 

observado um aumento difuso no tamanho do órgão em relação aos demais grupos. 

Figura 15 - Análise macroscópica dos corações dos grupos experimentais em 214°d.p.i. 

 

Presença de áreas esbranquiçadas em proporções variadas em coração de fêmeas imunizadas. 
Foram utilizados de quatro a cinco animais por grupo. 

A análise histopatológica do 214° d.p.i. demonstrou que fêmeas nulíparas 

apresentavam um espessamento da região correspondente ao pericárdio visceral, 

associado a um discreto infiltrado inflamatório mononuclear (Figura 16A e D). 

Entretanto, o principal achado histopatológico neste grupo foi a presença de áreas 

de fibrose e discreto infiltrado inflamatório associado nas paredes ventriculares 

(direita ou esquerda) e, em alguns casos, no septo interventricular (Figura 17A). O 

processo de fibroplasia entremeava fibras cardíacas, por vezes levando a 

individualização de cardiomócitos, e se estendia do epicárdio ao miocárdio (Figura 

18A e D). Poucas áreas de calcificação distrófica estavam presentes.  
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Fêmeas de acasalamento singeneico apresentavam um menor 

comprometimento cardíaco no 214°d.p.i. em relação aos demais grupos, de forma 

similar ao observado no 21°d.p.i. Estes animais demonstravam somente uma 

infiltração mononuclear discreta no pericárdio visceral, com pouco envolvimento do 

tecido cardíaco adjacente (Figura 16B e E). Nesta região também foi observada 

deposição de fibras colágenas de forma discreta (Figuras 17B e 18B e E). 

As fêmeas de acasalamento alogeneico também apresentavam uma 

pericardite crônica, assim como os demais grupos (Figura 16C e F), porém a 

gravidade da pericardite e a extensão das áreas de fibrose variaram 

consideravelmente entre os animais. Em alguns animais foram observadas áreas de 

fibrose na parede ventricular direita, esquerda ou no septo interventricular (Figura 

17C). Ao maior aumento foi possível observar que essa deposição de fibras 

colágenas ocorria em epicárdio e miocárdio, que contribuía para a individualização 

de fibras cardíacas (Figura 18C e F). 
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Figura 16 - Cortes transversais de tecido cardíaco dos grupos experimentais em 214°d.p.i. – 

aumento de 50x e 200x 

 

Coração, corte transversal, 214°d.p.i. (A e D: fêmea nulípara imunizada; B e E: fêmea acasalada com 
BALB/c; C e F: fêmea acasalada com C57BL/6, H.E.): A – Área de fibroplasia (seta) estendendo-se 

do epicárdio ao miocárdio em septo interventricular (aumento de 50x; barra: 400µm). É possível 
observar individualização dos cardiomiócitos e discreto infiltrado inflamatório associado (D; aumento 

de 200x; barra: 100µm). B – Pericardite discreta, em parede ventricular direita (aumento de 50x; 

barra: 400µm). O infiltrado inflamatório predominantemente mononuclear pode ser observado em E 
(aumento de 200x; barra: 100µm). C – Pericardite discreta em parede ventricular direita e área de 

fibroplasia (seta) em septo interventricular (aumento de 50x; barra: 400µm). Maior detalhe da região 
pode ser observado F (aumento de 200x; barra: 100µm). Foram utilizados de quatro a cinco animais 
por grupo. Fonte: produzido pelo grupo de pesquisa do Laboratório de Imunologia das Doenças 
Infecciosas e Granulomatosas 
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Figura 17 - Cortes transversais de tecido cardíaco dos grupos experimentais em 214°d.p.i. – 

Coloração de tricômico de Masson – aumento de 10x  

 

Coração, corte transversal, 214°d.p.i. (A – fêmea nulípara imunizada; B – fêmea acasalada com 
BALB/c; C – fêmea acasalada com C57BL/6, tricômico de Masson 10x; barra: 2mm): A – Área de 
fibrose (coloração azul) em septo interventricular. B – Pequena deposição de fibras colágenas no 
pericárdio visceral da parede ventricular direita (seta). C – Áreas de fibrose em septo interventricular e 
parede ventricular esquerda e direita. Foram utilizados de quatro a cinco animais por grupo.  Fonte: 
produzido pelo grupo de pesquisa do Laboratório de Imunologia das Doenças Infecciosas e 
Granulomatosas 
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Figura 18 - Cortes transversais de tecido cardíaco dos grupos experimentais em 214°d.p.i. – 

Coloração de tricômico de Masson – aumento de 50x e 200x 

 

Coração, corte transversal, 214°d.p.i. (A – fêmea nulípara imunizada; B – fêmea acasalada com 
BALB/c; C – fêmea acasalada com C57BL/6, tricômico de Masson): A – Deposição de fibras 
colágenas (coloração azul ) estendendo-se do epicárdio ao miocárdio (aumento de 50x; barra: 
400µm) e contribuindo para individualização de cardiomiócitos (D, aumento de 200x; barra: 100µm). 
B –  Aumento da quantidade de fibras colágenas em pericárdio visceral. Maior detalhe da região pode 
ser observado em E (aumento de 200x; barra: 100µm). C – Área de fibroplasia presente no epicárdio 
e miocárdio (50x; barra: 400µm). Em F pode-se observar a deposição de das fibras colágenas entre 
as fibras cardíacas (aumento de 200x; barra: 100µm). Foram utilizados de quatro a cinco animais por 
grupo. Fonte: produzido pelo grupo de pesquisa do Laboratório de Imunologia das Doenças 
Infecciosas e Granulomatosas 

 

A análise histomorfométrica das lâminas coradas com Tricômico de Masson 

demonstrou que fêmeas nulíparas apresentaram maior área de fibrose em relação 

às acasaladas com machos BALB/c (P<0.001), mas não apresentam diferença das 

fêmeas acasaladas com C57/B6 (Gráfico 24). 
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Gráfico 24 – Área de fibrose cardíaca (fêmeas nulíparas e primíparas após o 214°d.p.i.) 

 

BALB (i): Nulípara imunizada; BALB x BALB (i): Acasalada com BALB/c imunizada; BALB x B6 (i): 
Acasalada com macho C57Bl/6 imunizada. Os valores apresentados representam média ± desvio 
padrão da média. Foram utilizados de quatro a cinco animais por grupo. Os asteriscos indicam 
P<0,01**. 
 

5.2.12 Resumo dos resultados obtidos pela imunização de fêmeas nulíparas e 

primíparas (10-12 semanas de idade) 

As Tabelas 4 e 5 abaixo resumem os resultados obtidos pela análise de 

fêmeas nulíparas e pimíparas após 21 e 214 d.p.i., respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** 
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Tabela 4 – Resumo das alterações observadas em fêmeas nulíparas e primíparas 21d.p.i. 

 BALB BALB(i) BALBxBALB (i) BALBxB6 (i) 

Saturação de O2 78.3+2.5 8.2+2.5 75.1+9.2 76.8+3.1 

Batimentos 

cardíacos 
143.1+10.4 176.8+11.2 145.6+6.6 158.8+6.7 

Concentração 

sérica de 

anticorpos anti- 

MyHC-α614–629 

ND 1.254+0.04*** 1.176+0.15** 0.727+0.05* 

Alterações 

esplênicas 
    

Índice esplênico 1+0.09 2.73+0.15*** 1.81+0.13** 1.66+0.24** 

Número de 

esplenócitos 

recuperados 

138.5+5.5 321.4+30.9* 335.9+0.54* 310.2.66+56.67* 

Número de células 

CD3 
8.4+0.09 33.37+7.29* 43.93+9.14* 34.86+7.8* 

Número de células 

CD4 
6.98+0.39 18.62+3.33* 26.89+8.1* 22.39+7.5* 

Número de células 

CD8 
3.74+0.35 9.79+1.26** 9.19+1.64* 7.65+2.74 

Relação de células 

CD4/CD8  
1.89+0.21 1.94+0.36 3.26+0.84* 3.02+0.58* 

Número de células 

CD19 
9.61+0.44 35.09+9.91* 45.15+6.18** 37.14+4.02** 

Alterações  

cardíacas 
    

Índice cardíaco 1.01+0.01 1.2+0.05* 1.01+0.07 1.05+0.1 

Área lesionada ND 2.59+0.4*** 0.2+0.04 1+0.37 

Área de deposição 

de fibras 

colágenas 

ND 0.191+0.02** 0.093+0.01 0.071+0.008 

Área de 

calcificação 
ND 0.244+0.128* 0.011+0.005 0.01+0.005 

Porcentagem de 

células K-2Kb* ND ND ND 

3.1+0.57* (em 

relação a 

BALBxB6) 

Porcentagem de 

células Sca-1* 
ND 3.4+0.18 6.6+0.96* 8.53+2.45* 

BALB: Nulípara não imunizada; BALB x B6: Acasalada com macho C57Bl/6 não imunizada; BALB (i): 
Nulípara imunizada ; BALB x BALB (i): Acasalada com BALB/c imunizada; BALB x B6 (i): Acasalada 
com macho C57Bl/6 imunizada; ND: não determinado. Os asteriscos indicam P<0,05*, P<0,01** e 
P<0,001*** em relação às fêmeas BALB não imunizadas. 
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Tabela 5 – Resumo das alterações observadas em fêmeas nulíparas e primíparas 214d.p.i. 

 BALB BALB(i) BALBxBALB (i) BALBxB6 (i) 

Saturação de O2 131.5+15.4 153.4+24.23 169.7+8.95 141.2+6.91 

Batimentos 

cardíacos 
85+2.44 70.6+3.52* 85.75+0.97 83+3.18 

Alterações 

esplênicas 
    

Índice esplênico 1.02+0.07 1.13+0.06 1.19+0.04 1.17+0.07 

Alterações 

cardíacas 
    

Índice cardíaco 1.00+0.05 1.24+0.03* 0.952+0.03 1.01+0.04 

Área de fibrose NA 

2.18+0.52** em 

relação a 

BALBxBALB(i) 

0.55+0.06 2.02+0.95 

BALB: Nulípara não imunizada; BALB (i): Nulípara imunizada ; BALB x BALB (i): Acasalada com 
BALB/c imunizada; BALB x B6 (i): Acasalada com macho C57Bl/6 imunizada. Os asteriscos indicam 
P<0,05* e P<0,01** em relação às fêmeas BALB não imunizadas. 

5.3 IMUNIZAÇÃO DE FEMEAS MULTÍPARAS E NULIPARAS (18-24 SEMANAS 

DE IDADE) 

O segundo bloco experimental foi composto por camundongos BALB/c fêmeas 

que tiveram três gestações (oriundas de acasalamento singeneico ou alogeneico) e 

imunizadas com MyHC-α614-629. Os resultados apresentados a seguir foram obtidos 

14, 21 e 35 dias após a imunização e comparados com seus respectivos controles. 

5.3.1 Determinação do número de batimentos cardíacos  

A mensuração dos batimentos dos animais foi realizada na base da cauda, 

sem eles estarem anestesiados. Tal como poder observado no Gráfico 25, não 

houve diferença no batimento cardíaco dos grupos estudados. 
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Gráfico 25 – Batimento cardíaco dos (fêmeas multíparas e nulíparas de 18-24 semanas de 

idade) 

 

Aferição dos batimentos foi realizada 14, 21 e 35 d.p.i. (quatro a cinco animais por grupo). BALB: 
Nulípara não imunizada; BALB (i): Nulípara imunizada; BALB x BALB (i): Acasalada com BALB/c 
imunizada; BALB x B6 (i): Acasalada com macho C57Bl/6 imunizada. Os valores apresentados 
representam média ± desvio padrão da média. O asterisco indica P<0,05*. 

5.3.2 Determinação da concentração séricos de anticorpos anti-MyHC-α614–629 

Após a imunização com MyHC-α614–629 foi realizada a dosagem dos níveis 

séricos de anticorpos IgG anti-MyHC-α614–629, pelo teste de ELISA (Erro! 

Autoreferência de indicador não válida.), nos dias 0, 14°, 21° e 35° d.p.i. Em todos 

animais estudados houve um aumento gradativo da produção de anticorpos anti-

MyHC-α614–629. No 35°d.p.i. observou-se que  fêmeas de acasalamento singeneico 

apresentavam uma aumento significativo em relação àquelas de acasalamento 

alogeneico (P<0.05; no 35°d.p.i.: BALB(i): 1.08+0.14; BALBxBALB(i): 1.52+0.12; 

BALBxB6(i): 0.806+0.15).  
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Gráfico 26 - Análise da produção de anticorpos específicos totais contra MyHC-α614–629 através 

do teste ELISA (fêmeas multíparas e nulíparas de 18-24 semanas de idade) 

 

 BALB (i): Nulípara imunizada; BALB x BALB (i): Acasalada com BALB/c imunizada; BALB x B6 (i): 
Acasalada com macho C57Bl/6 imunizada. Os soros foram obtidos de animais 0, 14°, 21°e 35° d.p.i. 
Os valores apresentados representam média ± desvio padrão da média. O asterisco indica P<0,05* 
(quatro a cinco animais por grupo).  

5.3.3 Determinação dos índices esplênico e cardíaco 

Nos gráficos abaixo estão representados o índice esplênico (Erro! 

Autoreferência de indicador não válida.) e cardíaco (Gráfico 28) obtidos dos animais 

imunizados com MyHC-α614–629 após a eutanásia. Como pode ser observado, após a 

imunização todos os grupos estudados tiveram no 14° e no 21°d.p.i. um aumento do 

índice esplêncio (14°dp.i.: BALB(i): 3.55+0.05; BALBxBALB(i): 2.86+0.4; BALBxB6(i): 

3.49+0.4; 21°d.p.i.:BALB(i): 3.36+0.78; BALBxBALB(i): 2.68+0.44; BALBxB6(i): 

3.08+0.49). No entanto no 35°d.p.i. estes índices apresentavam uma tendência a 

diminuição (35°dp.i.: BALB(i): 2.56+0.18; BALBxBALB(i): 1.45+0.44; BALBxB6(i): 

1.81+0.4). Comparando os índices esplênicos entre os diferentes grupos nenhuma 

diferença foi observada. Já o índice cardíaco não demonstrou alterações em 

nenhum grupo estudado. 

* 
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Gráfico 27 - Índice esplênico dos animais (fêmeas multíparas e nulíparas de 18-24 semanas de 

idade) 

 

BALB (i): Nulípara imunizada; BALB x BALB (i): Acasalada com BALB/c imunizada; BALB x B6 (i): 
Acasalada com macho C57Bl/6 imunizada. A análise do índice esplênico ocorreu 0, 14°, 21°e 35° 
d.p.i. (quatro a cinco animais por grupo). Os valores apresentados representam média ± desvio 
padrão da média. 

Gráfico 28 - Índice cardíaco dos animais (fêmeas multíparas e nulíparas de 18-24 semanas de 

idade)  

 

BALB (i): Nulípara imunizada; BALB x BALB (i): Acasalada com BALB/c imunizada; BALB x B6 (i): 
Acasalada com macho C57Bl/6 imunizada. A análise do índice cardíaco ocorreu 0, 14°, 21°e 35° d.p.i. 
(quatro a cinco animais por grupo). Os valores apresentados representam média + desvio padrão da 
média.  
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5.3.4 Número e fenótipo das células esplênicas recuperadas 

Após a obtenção do índice esplênico, as células do baço foram dissociadas e 

contadas. O Gráfico 29 demonstra que o número de células esplênicas recuperadas 

nas fêmeas nulíparas imunizadas foram superiores aos das fêmeas não imunizadas 

(P<0.001 no 21° e 35°d.p.i.) e daquelas imunizadas, oriundas de acasalamento 

singeneico (P<0.001 no 21° e 35°d.p.i.) e alogeneico (P<0.05 no 21°d.p.i. e P<0.001 

no 35°d.p.i.; 21°dp.i.: BALB: 72+12.12 BALBxB6: 92+2.8; BALB(i): 676+88.8; 

BALBxB6(i): 444+16.97; 35°d.p.i.: BALB: 84+12; BALBxB6: 94+2.0; BALB(i): 

504+80.8; BALBxB6(i): 120+8.4). Pode-se verificar também que fêmeas nulíparas 

imunizadas apresentam no 35°d.p.i. uma tendência de redução de células 

recuperadas. Fêmeas imunizadas de acasalamento alogeneico apresentaram um 

aumento de células esplênicas no 21°d.p.i. em relação aos animais não imunizados 

(P<0.01 no 21°d.p.i.), porém no 35°d.p.i. demonstraram uma redução. Não foi 

possível determinar o número total de esplenócitos no grupo composto por fêmeas 

de acasalamento singeneico no 21°d.p.i.  

Gráfico 29 – Número total de esplenócitos recuperados (fêmeas multíparas e nulíparas de 18-
24 semanas de idade) 

  

Número de linfócitos B220 recuperados do baço. O gráfico está na escala de 106 células. BALB: 
Nulípara não imunizada; BALB x B6: Acasalada com machos C57Bl/6 não imunizada; BALB (i): 
Nulípara imunizada; BALB x BALB (i): Acasalada com BALB/c imunizada; BALB x B6 (i): Acasalada 
com macho C57Bl/6 imunizada. Os valores apresentados representam média ± desvio padrão da 
média. Os asteriscos indicam P<0,05*, P<0.01**, P<0.001*** (quatro a cinco animais por grupo).  

*** 

*** 
** 

* 
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Após a contagem as células foram marcadas com os anticorpos anti-B220 

(Gráfico 30) e analisadas por citometria de fluxo. Este tipo celular apresentava-se 

mais numeroso nas fêmeas nulíparas imunizadas em relação aos demais (P<0.001 

no 21°d.pi. e P<0.01 no 35°d.p.i. / 21°dp.i.: BALB: 6.6+0.40; BALBxB6: 5.2+2.50; 

BALB(i): 90.68+15.4; BALBxB6(i): 38.64+3.97; 35°d.p.i.: BALB: 7.7+1.90; BALBxB6: 

5.3+2.60; BALB(i): 65.78+8.47; BALBxBALB(i): 8.63+0.67; BALBxB6(i): 15.17+0.59). 

Tal como no gráfico anterior observa-se no 35°d.p.i. uma redução do número de 

células B220 no grupo das fêmeas imunizadas de acasalamento alogeneico, assim 

como observado no grupo das nulíparas. 

A marcação para linfócitos T demonstrou novamente um aumento significante 

somente para as fêmeas não acasaladas tanto para CD4+ (P<0.05 n0 35°d.p.i. em 

relação as demais; 35°d.p.i.: BALB: 5.5+0.30; BALBxB6: 4.9+0.10; BALB(i): 

54.2+14.24; BALBxBALB(i): 11.66+0.44; BALBxB6(i): 8.49+0.20), como para CD8 

(P<0.05 no 21°d.p.i. e P<0.01 no 35°d.p.i. em relação as demais / 21°d.pi. e P<0.01 

no 35°d.p.i. / 21°dp.i.: BALB: 1.6+0.05; BALBxB6: 1.7+0.10; BALB(i): 15.93+3.30; 

BALBxB6(i): 8.92+0.89; 35°d.p.i.: BALB: 1.9+0.10; BALBxB6: 1.9+0.15; BALB(i): 

20.26+5.03; BALBxBALB(i): 4.89+0.59; BALBxB6(i): 2.77+0.73), tal como pode ser 

observado nos Gráfico 31 e 32. 

Gráfico 30 – Número total de linfócitos B220+ esplênicos (fêmeas multíparas e nulíparas de 18-

24 semanas de idade) 

  

Número de linfócitos B220 recuperados do baço. O gráfico está na escala de 106 células. BALB: 
Nulípara não imunizada; BALB x B6: Acasalada com machos C57Bl/6 não imunizada; BALB (i): 
Nulípara imunizada; BALB x BALB (i): Acasalada com BALB/c imunizada; BALB x B6 (i): Acasalada 
com macho C57Bl/6 imunizada. Os valores apresentados representam média + desvio padrão da 
média. Os asteriscos indicam P<0.01**, P<0.001*** (quatro a cinco animais por grupo) 

*** 

** 

** 
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Gráfico 31 - Número total de linfócitos CD4+ esplênicos (fêmeas multíparas e nulíparas de 18-

24 semanas de idade) 

  

Número de linfócitos CD4+ recuperados do baço. O gráfico está na escala de 106 células. BALB: 
Nulípara não imunizada; BALB x B6: Acasalada com machos C57Bl/6 não imunizada; BALB (i): 
Nulípara imunizada; BALB x BALB (i): Acasalada com BALB/c imunizada; BALB x B6 (i): Acasalada 
com macho C57Bl/6 imunizada. Os valores apresentados representam média ± desvio padrão da 
média. Os asteriscos indicam P<0.05* (quatro a cinco animais por grupo) 

Gráfico 32 - Número total de linfócitos CD8+ esplênicos (fêmeas multíparas e nulíparas de 18-

24 semanas de idade) 

  

Número de linfócitos CD8+ recuperados do baço. O gráfico está na escala de 106 células. BALB: 
Nulípara não imunizada; BALB x B6: Acasalada com machos C57Bl/6 não imunizada; BALB (i): 
Nulípara imunizada; BALB x BALB (i): Acasalada com BALB/c imunizada; BALB x B6 (i): Acasalada 
com macho C57Bl/6 imunizada. Os valores apresentados representam média + desvio padrão da 
média. Os asteriscos indicam P<0.05*, P<0.01** (quatro a cinco animais por grupo) 

* 

** 

* 
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5.3.5 Análise histopatológica 

A análise histopatológica dos corações de fêmeas multíparas foi realizada 

após a obtenção do índice cardíaco. Fêmeas não acasaladas apresentavam no 

21°d.p.i., na região correspondente a parede ventricular direita, um discreto infiltrado 

inflamatório mononuclear abaixo do pericárdio visceral (Figura 19B). Fêmeas 

acasaladas apresentaram infiltrado semelhante ao dos animais nulíparas, porém, 

com intensidade menor (Figura 19C e D). Nenhuma alteração histopatológica foi 

observada nos animais controles (fêmeas nulíparas não acasaladas, Figura 19A). 
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Figura 19-Cortes transversais de coração de fêmeas nulíparas e multíparas – aumento de 50x e 

200x 

 

Coração, corte transversal, 21°d.p.i. ( A e E – fêmea nulípara não imunizada; B e F – fêmea nulípara 
imunizada; C e G – fêmea acasalada com BALB/c; D e H – fêmea acasalada com C57Bl/6, H.E.): A 
(50x; barra: 400µm) e E (200x; barra: 100µm) - sem alterações. B(50x; barra: 400µm) e F (200x; 
barra: 100µm) – epicardite  crônica (seta). Fêmeas submetidas a três gestações com machos 
C57Bl/6(C e G) ou BALB/c (D e H) apresentaram epicardite discreta (seta). Foram utilizados de 
quatro a cinco animais por grupo.  Fonte: produzido pelo grupo de pesquisa do Laboratório de 
Imunologia das Doenças Infecciosas e Granulomatosas 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 
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5.3.6 Detecção de moléculas características de células fetais em tecido 

cardíaco  

O gráfico 34 representa a freqência de células microquiméricas H-2Kb+ em 

tecido cardíaco. Como observado, células fetais foram detectadas em fêmeas, 

imunizadas e não imunizadas de acasalamento alogeneico (21°d.pi. BALBxB6: 

2.0+0.50; BALBxB6(i): 1.25+0.25; 35°d.p.i.: BALBxB6: 0.80+0.10; BALBxB6(i): 

0.70+0.10), no 21°d.p.i. e no 35°d.p.i., entretanto elas decrecem em percentual no 

35°d.p.i.  

Gráfico 33 - Porcentagem de células H-2Kb+ em tecido cardíaco (fêmeas multíparas e nulíparas 

de 18-24 semanas de idade) 

 

Após a separação as células foram marcadas com anticorpo anti-H-2Kb e analisadas em citômetro de 
fluxo (quatro a cinco animais por grupo). BALB: Nulípara não imunizada; BALB x B6: Acasalada com 
machos C57Bl/6 não imunizada; BALB (i): Nulípara imunizada; BALB x BALB (i): Acasalada com 
BALB/c imunizada; BALB x B6 (i): Acasalada com macho C57Bl/6 imunizada. Os valores 
apresentados representam média ± desvio padrão da média. Foram utilizados de quatro a cinco 
animais por grupo. 

5.3.7 Detecção de células com potencial de células tronco Sca-1 e c-Kit em 

tecido cardíaco 

A análise do marcador Sca-1 (Erro! Autoreferência de indicador não válida.) 

demonstrou apresentam um aumento de frequência no grupo de fêmeas imunizadas 

e acasaladas com machos C57Bl/6 no 21°d.p.i. (P<0.01), em relação aos outros 

animais imunizados (21°dp.i.: BALB: 4.05+1.26; BALBxB6: 4.5+0.20; BALB(i): 
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0.90+0.01; BALBxBALB(i): 1.65+0.05; BALBxB6(i): 7.10+1.60; 35°d.p.i.: BALB: 

4.55+0.47; BALBxB6: 4.6+0.25; BALB(i): 2.00+0.30; BALBxBALB(i): 0.60+0.10; 

BALBxB6(i): 0.55+0.05). 

Gráfico 34 - Porcentagem de células Sca-1+ em tecido cardíaco (fêmeas multíparas e nulíparas 

de 18-24 semanas de idade) 

 

Após a separação as células foram marcadas com anticorpo anti-Sca-1 e analisadas em citômetro de 
fluxo (quatro a cinco animais por grupo). BALB: Nulípara não imunizada; BALB x B6: Acasalada com 
machos C57Bl/6 não imunizada; BALB (i): Nulípara imunizada; BALB x BALB (i): Acasalada com 
BALB/c imunizada; BALB x B6 (i): Acasalada com macho C57Bl/6 imunizada. Os valores 
apresentados representam média + desvio padrão da média. Os asteriscos indicam P<0.01** (quatro 
a cinco animais por grupo) 
 

5.3.8 Resumo dos resultados obtidos pela imunização de fêmeas nulíparas e 

multíparas (18-24 semanas de idade) 

As Tabelas 6 abaixo resume os resultados obtidos pela análise de fêmeas 

nulíparas e multíparas após 21 d.p.i. 

** 



 

Tabela 6 – Resumo das alterações observadas em fêmeas nulíparas e multíparas 14, 21 e 35d.p.i. 

 BALB BALB(i) BALBxBALB (i) BALBxB6 (i) 

Dias pós 
imunização 

14º 21º 35º 14º 21º 35º 14º 21º 35º 14º 21º 35º 

Batimentos 

cardíacos 
ND ND ND 

186,3+ 
14,40 

162+ 
30.8 

145,5+

39.9 
139.33

+21.01 

124.5+

22.72 

136+1

2.12 

156.66

+51.71 

155+9.

09 

142+1

3.13 

Concentração 

sérica de 

anticorpos anti- 

MyHC-α614–629 

ND ND ND 
0.499+

0.14 

0.609+

0.06 

1.08+0

.14 

0.406+

0.06 

0.792+

0.12 

1.52+0

.12* 

0.3+0.

04 

0.731+

0.2 

0.806+

0.15 

Alterações 

esplênicas 
            

Índice esplênico ND ND ND 
3.55+0

.05 

3.36+0

.78 

2.56+0

.18 

2.86+0

.4 

2.68+0

.44 

1.45+0

.44 

3.49+0

.4 

3.08+0

.49 

1.81+0

.4 

Número de 

esplenócitos 

recuperados 

ND 
72+12.

12 
84+12 ND 

676+8

8.8*** 

504+8

0.8*** 
ND ND 

88+11.

3 
ND 

444+1

6.97** 

120+8.

4 

Número de células 

CD4 
ND 

4.7+0.

2 

5.5+0.

30 
ND 

46.9+1

2.5* 

54.2+1

4.24* 
ND ND 

11.66+

0.44 
ND 

27.85+

0.41* 

8.49+0

.20 

Número de células 

CD8 
ND 

1.6+0.

05 

1.9+0.

10 
ND 

15.93+

3.30* 

20.26+

5.03** 
ND ND 

4.89+0

.59 
ND 

8.92+0

.89* 

2.77+0

.73 

Número de células 
B220 

ND 
6.6+0.

40 
7.7+1.

90 
ND 

90.68+
15.4*** 

65.78+
8.47*** 

ND ND 
8.63+0

.67 
ND 

38.64+
3.97** 

15.17+
0.59 
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Alterações 
cardíacas 

            

Índice cardíaco ND ND ND 
1.14+0

.14 

1.05+0

.03 

1.17+0

.12 

1.02+0

.03 

0.95+0

.03 

0.96+0

.07 

1.22+0

.23 

1.05+0

.12 

1.29+0

.23 

Porcentagem de 

células K-2Kb* 
ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

1.25+0

.25 

0.70+0

.10 

Porcentagem de 

células Sca-1* 
ND 

4.05+1

.26 

4.55+0

.47 
ND 

0.90+0

.01 

2.00+0

.30 
ND 

1.65+0

.05 

0.60+0

.10 
ND 

7.10+1

.60** 

0.55+0

.05 

BALB: Nulípara não imunizada; BALB (i): Nulípara imunizada ; BALB x BALB (i): Acasalada com BALB/c imunizada; BALB x B6 (i): Acasalada com macho 
C57Bl/6 imunizada; ND: não determinado. Os asteriscos indicam P<0,05*, P<0,01** e P<0,001***.  



 

6 DISCUSSÃO  

O microquimerismo corresponde ao tráfego bidirecional de células que ocorre 

entre o feto e a mãe. Já foi observado que em camundongos, células de origem fetal 

são detectáveis no organismo materno a partir do 11°dia gestacional, possuindo um 

pico no 19°dia, próximo ao parto. Estas células podem se distribuir no organismo 

materno de forma passiva, seguindo o fluxo sanguíneo, ou de forma ativa, migrando 

para algum órgão específico. (FUJIKI et al., 2009) Após o parto a frequência destas 

células diminui drasticamente na circulação materna, entretanto elas não 

desaparecem por completo. Já foi observado que células fetais podem ser 

detectadas na circulação sanguínea e em diferentes órgãos da mãe em períodos 

variados após o parto. (BIANCHI et al., 1996) Estes achados foram confirmados por 

nosso grupo de pesquisa. Tal como observado na Figura 8, células fetais podem ser 

detectadas na circulação materna durante a gestação de fêmeas BALB/c com 

machos da linhagem C7Bl/10 GFP+. Após o parto pode-se notar uma aparente 

diminuição da frequência destes tipos celulares, tal como também foi visto por outros 

grupos de pesquisa, em modelo murino em e humanos. (ARIGA et al., 2001; FUJIKI 

et al., 2009; KHOSROTEHRANI et al., 2005b) A Tabela 3 demonstra ainda que 

estas células podem se apresentar a taxas variadas na circulação materna após a 

gestação, de forma semelhante aos resultados de Fujiki e equipe. (2009)  

A ação e importância das células de origem fetal têm sido intensamente 

debatidas entre os grupos de pesquisa. Devido ao fato destas células expressarem 

antígenos de origem materna e paterna, e de aumentarem sua frequência em 

órgãos que sofreram algum tipo de injúria tecidual, elas têm sido correlacionadas 

com o surgimento de doenças autoimunes. (JOHNSON; BIANCHI, 2004) Diferentes 

doenças autoimunes têm sido estudadas do ponto de vista do microquimerismo, tais 

como: lúpus eritematoso, esclerose sistêmica, tireoidite autoimune e a 

cardiomiopatia periparto. 

A miocardite é uma doença inflamatória do miocárdio com um espectro 

variado de apresentações clínicas que vão desde as mais sutis às mais complexas. 

É diagnosticada por critérios histológicos, imunológicos e imunoquímicos 

estabelecidos. Costuma ser descrita como “um infiltrado inflamatório do miocárdio 

com necrose e/ou degeneração dos miócitos adjacentes”. (BIRMINGHAM; 

RICHARDSON, 2017; LEUSCHNER et al., 2009) Usualmente manifesta-se em 
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pessoas aparentemente saudáveis e pode resultar em arritmia e insuficiência 

cardíaca rapidamente progressiva, a qual pode ser muitas vezes fatal. 

(LEUSCHNER et al., 2009) A cardiopatia periparto consiste em um acometimento 

cardíaco pouco frequente, associado a disfunção ventricular esquerda e insuficiência 

cardíaca, durante o período periparto. (ARANY; ELKAYAM, 2016) Fatores genéticos 

e hormonais foram sugeridos como possíveis agentes etiológicos, entretanto alguns 

autores afirmam que esta é uma doença de fundo autoimune. Alterações na 

imunidade celular durante a gestação e no período periparto têm sido propostas 

como participantes na patogênese da CCPM. Flutuações na frequência de linfócitos 

T e de células NK (MCTIERNAN et al., 2018), associado a produção de 

autoanticorpos contra tecidos cardíacos e diminuição dos níveis de linfócitos T 

reguladores (CD4+CD25low+) confirmam esta hipótese. (ANSARI et al., 2002) Além 

disto o uso de terapias utilizadas para evitar a rejeição de transplantes de órgãos e 

para a doença enxerto versus hospedeiro se mostraram eficientes no tratamento de 

da CMPP, (GLEICHER; ELKAYAM, 2009) demonstrando que esta enfermidade 

pode ser devida a alterações na resposta imunológica. 

Ao longo dos anos diversas metodologias foram desenvolvidas a fim de 

reproduzir e estudar a miocardite em modelo animal. Os primeiros estudos foram 

realizados através da infecção experimental por Coxsackie vírus B3. Entretanto há 

um forte viés sexual na susceptibilidade à miocardite induzida por CVB3. Os machos 

desenvolvem miocardite mais grave do que as fêmeas, que desenvolvem inflamação 

cardíaca mínima apesar da alta replicação viral no miocárdio. A susceptibilidade é 

hormônio sexual dependente, com androgênios (testosterona e progesterona) 

promovendo a doença, enquanto os estrogênios são protetores. (CORONADO, 

BRANDT et al., 2012, LYDEN, OLSZEWSKI, FERAN et al., 1987) Além disto, 

camundongos machos atingem o máximo de sensibilidade entre 16-18 semanas, 

enquanto que nas fêmeas a susceptibilidade aumenta gradualmente com a idade. 

(LYDEN et al., 1987) Neu e colaboradores (1987) desenvolveram um modelo murino 

de miocardite autoimune experimental com imunização por miosina cardíaca 

purificada de coração de porco. Neste modelo o processo inflamatório se assemelha 

a fase crônica do doença causada pelo vírus Coxsackie e apresenta uma 

predisposição genética entre as linhagens isogênicas de camundongo.  

A imunização é induzida com miosina cardíaca ou com peptídeo (cadeia alfa 

da miosina), associada ao adjuvante completo de Freund, e comumente é 
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empregada em animais com idade entre 8-12 semanas. A inflamação atinge o 

máximo em três semanas e está associada com a produção de anticorpos e células 

T específicos para miosina cardíaca. (AFANASYEVA, GEORGAKOPOULOS et al., 

2005, AFANASYEVA, GEORGAKOPOULOS et al., 2004) No nosso estudo, cujo 

foco foi avaliar a influência de microquimeras fetais no processo inflamatório, 

estudamos a miocardite experimental induzida com a imunização da cadeia alfa da 

miosina utilizando grupos de fêmeas de duas faixas etárias, 10-12 semanas, 

denominadas de jovens, e de 18-24 semanas, denominadas jovens adultas. Apesar 

da suscetibilidade murina estar classicamente associada ao tipo de reposta 

imunológica estabelecida na infecção viral por Coxsackie na indução da miocardite 

com a imunização com miosina não há relato que venha observar a influência da 

idade no desenvolvimento processo inflamatório. No presente trabalho 

demonstramos fêmeas jovens desenvolvem uma inflamação miocárdica mais severa 

do que fêmeas jovens adultas (Figuras 9 a 14 e Figura 19). 

Diversos autores observaram que a prevalência e os títulos de anticorpos IgG 

anti-miosina produzidos ao longo da infecção por Coxsackie murina ocorriam de 

forma dose-dependente. Além disto, os animais estudados apresentavam zonas de 

necrose e de infiltrado inflamatório difuso ao longo do miocárdio. (LATIF et al., 1999; 

NEU et al., 1987; WOLFGRAM et al., 1986) Este modelo é amplamente utilizado, 

entretanto novos protocolos têm sido desenvolvidos. Com o intuito de melhor 

entender o mecanismo causador da miocardite autoimune experimental, Pummerer 

e equipe (1996) estudou a resposta imunológica de camundongos BALB/c a 

diferentes porções da miosina cardíaca. Foi observado que somente fragmentos da 

cadeia alfa (posição peptídica 614-629) eram capazes de induzir a inflamação e 

dano a cardiomiócitos. Uma vez que este modelo vem a utilizar somente a 

sequência imunogênica, a sua utilização é capaz de induzir, em menores 

concentrações, resposta similar a imunização com a miosina cardíaca porcina. 

(AFANASYEVA et al., 2001; GONNELLA et al., 2008; GONNELLA et al., 2009; MA 

et al., 2017; WANG et al., 2000; YAN et al., 2016) 

Alterações hemodinâmicas já foram relatadas em camundongos imunizados 

com proteína ou peptídeo oriundo de miosina cardíaca. (AFANASYEVA et al., 2005; 

BALDEVIANO et al., 2010) Em nosso estudo, não encontramos alterações quanto 

ao número de batimentos por minuto e a saturação de oxigênio entre os grupos 

durante a análise do 21° dpi (Gráfico 1 e 2), indicando que as modificações 
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morfológicas decorrentes do processo inflamatório em tecido cardíaco neste dia 

ainda não são suficientes para alterar a função do coração.  

A presença de anticorpos contra proteínas cardíacas contrácteis (miosina e 

actina) foi detectada em soros de pacientes com insuficiência aguda do miocárdio 

(IAM). Estes são considerados marcadoras específicos da resposta imunológica 

específica contra o miocárdio após a IAM. (ZHAOHUI et al., 2002) O complexo 

miosina cardíaca-linfócito T específico pode desencadear inflamação miocárdica e 

levar ao remodelamento ventricular, sugerindo que a miosina cardíaca pode ser 

considerada o principal antígeno desencadeador da resposta imunológica. (HONG et 

al., 2000) Além disto, foram encontrados diferentes anticorpos cardíacos contra 

tropomiosina e actina em pacientes infartados. Estes achados indicam que os 

anticorpos anti-miosina e anti-tropomiosina cardíacas podem estar relacionados com 

dano miocárdico e desarranjo da função cardíaca. (HONG et al., 2000) No presente 

trabalho foi observado que todos animais imunizados apresentaram elevação dos 

níveis de anticorpos IgG anti-cadeia alfa de miosina, sendo que fêmeas nulíparas e 

fêmeas acasaladas com machos singeneicos apresentaram níveis de anticorpos 

equivalentes, porém estatisticamente superiores ao grupo das fêmeas de 

acasalamento alogeneico (Gráfico 3). No entanto, a análise histopatológica 

demonstrou que estes animais apresentaram intensidades inflamatórias diferentes. 

A participação de auto-anticorpos tem sido classicamente associada com a 

progressão e gravidade da miocardite autoimune experimental em linhagens de 

camundongos susceptíveis. (NEUMANN et al., 1992; PENNINGER et al., 1993; 

NEUMANN et al. 1994) Inclusive, a transferência de anticorpos anti-miosina é capaz 

de induzir miocardite em certas linhagens de camundongos. (LIAO et al., 1995, 

KUAN et al, 1999, KUAN et al, 2000) Possivelmente a via do sistema complemento 

está envolvida na ligação a estes anticorpos e consequente indução de lesão 

cardíaca, através de receptores de complemento do tipo 1 (CR1) e 2 (CR2). Ainda, 

células CD44highCD62Llow,que expressam CR1 e CR2, estão envolvidas na ativação 

de linfócitos T, B e na produção de citocinas pró-inflamatórias, como TNF-α e IFN-γ. 

(KAYA et al., 2001) No presente estudo a avaliação dos níveis de anticorpos IgG 

total não permite fazer esta relação, já que tanto fêmeas nulíparas quanto as 

primíparas acasaladas com machos singeneicos apresentaram níveis de anticorpos 

equivalentes, no entanto com diferentes graus de inflamação do tecido cardíaco. 

Afanasyeva e colaboradores (2001) demonstraram que após a imunização de 
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camundongos A/J com miosina cardíaca, a concentração sérica de IgG1 anti-

miosina era positivamente associada com a gravidade a doença, enquanto que o 

oposto era observado para IgG2a. Desta forma, uma avaliação mais detalhada do 

padrão de reatividade dos isotipos desses anticorpos se faz necessária em nosso 

trabalho. 

Estudos realizados por Yan e colaboradores (2013) demonstraram que os 

subtipos de linfócitos T CD4+ predominantes na IAM são os Th1 e as células T 

regulatórias. Portanto os subgrupos Th2 e Th17 encontram-se em menor 

quantidade. Na insuficiência miocárdica aguda a causa da resposta autoimune pode 

residir na quebra da tolerância, devido a uma regulação deficiente do compartimento 

regulados do linfócito T. (CALIGIURI; NICOLETTI, 2006) Estudos realizados com 

camundongos mostraram que além das células CD4+, ocorre um aumento da 

proliferação de células CD8+ uma semana após a indução experimental da IAM. No 

entanto isto não acontece em camundongos knockout para MHC II, o que sugere 

que as células CD4+ restritas ao MHC da classe II são necessárias para que células 

CD8+ tornem-se ativadas na IAM. (HOFMANN et al., 2012) Em nosso trabalho 

observamos que fêmeas imunizadas de 10 a 12 semanas de idade, apresentam um 

aumento no índice esplênico (Gráfico 4) e um maior número de células esplênicas 

recuperadas (Gráfico 6) em relação aos animais não imunizados. A análise dos 

tipos linfocitários do baço demonstrou que o número de linfócitos B, T, CD4+ e CD8+ 

(Gráficos 7 a 10) se apresentam aumentados nos animais imunizados em relação 

aos não imunizados, contudo nenhuma alteração destes parâmetros foi observada 

entre os grupos de fêmeas imunizadas. De modo interessante observamos que, 

enquanto fêmeas nulíparas imunizadas apresentam uma relação de linfócitos 

CD4/CD8 similar às fêmeas não imunizadas (Gráfico 11), fêmeas primíparas 

demonstram um aumento desta relação, devido a um aumento na proporção de 

linfócitos CD4. Esta alteração pode não necessariamente estar relacionada com o 

microquimerismo, podendo ser um reflexo de mudanças que ocorrem após a 

gestação, entretanto novos experimentos necessitam ser conduzidos para melhor 

entender este fato.  

Outro parâmetro analisado foi o índice cardíaco. Este consiste na relação 

existente entre o peso do coração do animal experimental com sua respectiva 

massa corpórea, sendo proporcional ao acometimento cardíaco. (CRUZ-ADALIA et 

al., 2010; WU et al., 2014) Em nosso trabalho somente houve aumento deste índice 
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nas fêmeas nulíparas de 10 a 12 semanas de idade imunizadas em comparação 

com as não imunizadas, sugerindo que fêmeas acasaladas apresentam um menor 

acometimento cardíaco (Gráfico 5). A análise histopatológica comprovou este dado. 

Foi confirmado que fêmeas nulíparas imunizadas deste grupo apresentavam no 

21°d.p.i. extenso infiltrado inflamatório ao longo do tecido cardíaco, que se estendia 

do epicárdio ao endocárdio, de modo similar a outros trabalhos da literatura (Figuras 

9 a 12). (CRUZ-ADALIA et al., 2010; MARTÍN et al., 2014; PUMMERER et al., 1996) 

A histomorfometria também revelou que a proporção de lesão cardíaca é similar à 

encontrada por outros autores (Gráfico 13 e 14) (GÖSER et al., 2005; 

HOETZENECKER et al., 2015; MAKINO et al., 2008) A calcificação distrófica, 

observada nestes animais também já foi relatada por outros grupos de pesquisa. 

(Figura 14 e Gráfico 16) (GONG et al., 2007; LIAO et al., 1995; MARTÍN et al., 

2014; MARTY et al., 2006) Afanasyeva e colaboradores (2004) evidenciaram por 

citometria de fluxo que a gravidade da inflamação autoimune estava relacionada 

com a infiltração de linfócitos T, macrófagos e neutrófilos, em camundongos A/J e 

BALB/c. Em nosso trabalho observamos o infiltrado inflamatório era 

predominantemente mononuclear, apresentando somente neutrófilos ocasionais 

(Gráfico 12). A importância dos macrófagos e linfócitos T é comprovada pelo uso de 

bloqueio das proteínas quimioatrativas a macrófagos por anticorpos monoclonais e 

pelo uso camundongos T-bet -/- (GÖSER et al., 2005; RANGACHARI et al., 2006); 

em ambos modelos observa-se uma redução expressiva da lesão cardíaca. Nestes 

mesmos cortes também era possível observar áreas de fibroplasia, assim como 

descrito em outros trabalhos (Figuras 12 e 13) (CRUZ-ADALIA et al., 2010; 

HIRAKAWA et al., 2015; WU et al., 2014) que eram mais extensas no grupo de 

fêmeas nulíparas do que em relação às acasaladas. (Gráfico 15)  

De modo interessante, observamos que fêmeas primíparas, além de não 

possuírem alterações quanto ao índice cardíaco, apresentavam menor 

comprometimento do coração de acordo com a análise histopatológica, em relação 

as fêmeas nulíparas (Figuras 9 a 14 e Gráficos 13 a 16). Este acometimento 

cardíaco foi ainda menor no grupo acasalado com machos BALB/c, onde foi 

observada somente uma discreta epicardite crônica. Dentre os possíveis fatores que 

podem estar envolvimentos neste menor comprometimento cardíaco, destaca-se o 

envolvimento de células microquiméricas fetais. 
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Diversos autores argumentam que células as células microquiméricas fetais 

estariam envolvidas na indução de doenças autoimunes (FUGAZZOLA et al., 2011; 

MIECH, 2010; MIYASHITA et al., 2000), tal como mencionado anteriormente. 

Entretanto alguns pontos necessitam ser analisados. Existem na literatura diferentes 

artigos que apresentam resultados contraditórios para diferentes enfermidades, tal 

como o lúpus eritematoso sistêmico (KHOSROTEHRANI et al., 2005a), tireoidite 

autoimune (PEDERSEN et al., 2006), cirrose biliar primária (INVERNIZZI et al., 

2000; SCHÖNIGER-HEKELE et al., 2002; TANAKA et al., 1999) e síndrome de 

Sjogren (ARACTINGI et al., 2002; TODA et al., 2001). Além disto, muitos trabalhos 

que relacionam o microquimerismo com o surgimento de doença autoimunes 

apresentam baixo número de pacientes estudados e diferenças no delineamento 

experimental, o que pode levar a discrepâncias. Também temos o fato de que a 

simples presença das células microquiméricas no sítio de lesão não é 

necessariamente uma prova do seu envolvimento no surgimento ou progressão da 

enfermidade. Sendo assim, outras funções podem ser atribuídas a elas.  

Atualmente existem evidências do potencial reparador destes tipos celulares. 

Em 2002, Johnson et al (JOHNSON et al., 2002) observaram células fetais de 

cariótipo XY no fígado de uma mulher com hepatite C, a qual não tinha histórico de 

transfusão de sangue ou doação de órgãos. Neste trabalho as células 

microquiméricas eram morfologicamente indistinguíveis das células hepáticas 

maternas, sugerindo um mecanismo de diferenciação celular e reparo tecidual. 

Ainda, Wang e colaboradores (2004) observaram que ratas acasaladas com machos 

transgênicos para GFP apresentavam células GFP+ com fenótipo semelhante ao 

das células maternas, em fígado e rins lesionados após tratamento com etanol e 

injeção de gentamicina. Estas células não foram encontradas nos órgãos de animais 

sadios, sugerindo seu envolvimento no processo de reparo tecidual materno. 

Seppanen e equipe (2012) observaram que, após ferida cutânea experimental em 

camundongos, células microquiméricas fetais podem migrar para o sítio de lesão e 

se diferenciar em células produtoras de colágeno do tipo I, contribuindo para o 

processo de reparo.  

A participação de células de origem fetal no reparo de tecido cardíaco 

também já foi observada em trabalhos anteriores. Kara e equipe (2012b), relataram 

a migração de células de microquiméricas para miocárdio materno após indução de 

isquemia cardíaca. Posteriormente este mesmo grupo de pesquisa observou que 
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estas células poderiam se diferenciar in vivo em células endoteliais, músculo liso e 

cardiomiócitos. Os estudos in vitro demonstraram a capacidade destes tipos 

celulares formarem tubos vasculares e de se diferenciarem em cardiomiócitos 

funcionais. (KARA et al., 2012a) Estes dados se relacionam com nossos achados, 

uma vez que fêmeas de acasalamento alogeneico com idade entre 10 e 12 semanas 

apresentam um aumento da frequência de células de origem fetal após a imunização 

(Gráfico 17) e demonstram um menor comprometimento cardíaco em relação as 

fêmeas nulíparas (Gráfico 13 a 16), sugerindo que células microquiméricas fetais 

apresentam efeito benéfico. 

Outro fato a ser considerado é que diversos estudos realizados nas últimas 

décadas sugerem que os cardiomiócitos adultos podem proliferar em determinadas 

condições patológicas e que existem células que expressam marcadores de células 

tronco no coração adulto. (BELTRAMI et al., 2001; KAJSTURA et al., 1998; LERI et 

al., 2001; QUAINI et al., 2002) Desta maneira tem sido relatado que células 

cardíacas de camundongos adultos podem expressar as moléculas Sca-1 e c-Kit 

(ANVERSA; NADAL-GINARD, 2002) e que em tecidos cardíacos podem conter 

células estaminais potenciais como uma população satélite. (UNNO et al., 2012) 

Diversos estudos demonstram que as células estaminais multipotentes derivadas da 

medula óssea e no músculo esquelético apresentam expressão de Sca-1. (VAN DE 

RIJN et al., 1989) Gojo e colaboradores (2003) relataram que células estaminais 

adultas mesenquimais da medula óssea expressam Sca-1 de forma abundante e se 

diferenciam em cardiomiócitos in vivo. A expressão de Sca-1 no coração está 

associada com sobrevivência do transplante de tecido cardíaco (LU et al., 2009) e 

remodelação e reparo de cardimiócitos, como já foi observado em modelo de infarto 

experimental em camundongos e em estudos in vitro (MATSUURA et al., 2004; 

WANG et al., 2006), o que sugere um potencial para a regeneração cardíaca.  

Em nosso trabalho verificamos a presença de populações latentes de 

precursores, através da expressão de celulas Sca-1+, as quais podem estar 

envolvidas no processo de reparo do tecido cardíaco. Detectamos uma elevação 

destes marcadores no tecido cardíaco em fêmeas primíparas em relação as fêmeas 

nuliparas (Gráfico 18), que apresentaram lesão inflamatória mais exacerbada 

(Gráfico 13 a 18; Figuras 12 a 14).  Desta forma observamos uma relação entre a 

presença de células Sca-1 com menor dano no coração, corroborando com achados 
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de outros grupos de pesquisa. (GOJO et al., 2003; MATSUURA et al., 2004; WANG 

et al., 2006; LU et al., 2009)  

Outro ponto que não analisamos, porém que pode ser explorado, consiste no 

papel imunomodulador que as células microquiméricas fetais, o que poderia explicar 

seu papel na melhora do quadro inflamatório cardíaco. Ohshima e equipe 

observaram que a administração, em ratos, de células tronco mesenquimatosas, 

derivadas da membrana fetal, leva a supressão da resposta do tipo Th1 e Th17, 

além de melhorar a função cardíaca, em modelo de miocardite experimental. 

(OHSHIMA et al., 2012) Essa função imunossupressora pode ser devida a 

expressão de moléculas não clássica do MHC. Em humanos o HLA-E, HLA-F e em 

especial, HLA-G, são expressos nas células do sincitrofoblasto e atuam impedindo a 

ativação de linfócitos T, B e de células Natural Killers, na barreira placentária. 

(AMODIO et al., 2013; HUNT et al., 2005; LYNGE et al., 2014) A contraparte murina 

do HLA-E e HLA-G são as moléculas Qa-1 e Qa-2, respectivamente, as quais são 

expressas por diferentes tipos celulares, dentre eles trofoblastos, durante a 

gestação. (VAN HALL et al., 2010; XU et al., 2013) Já foi observado que animais 

nocaute para Qa-1 apresentam um aumento da ativação de linfócitos T CD8, 

resultando em uma maior susceptibilidade ao modelo de encefolomielite autoimune 

experimental, demonstrando desta forma sua importância em doenças autoimunes. 

(HU et al., 2004; LU; CANTOR, 2008) A expressão destas moléculas na superfície 

das células fetais poderia auxiliar na explicação de nossos achados, entretanto 

experimentos adicionais necessitam ser realizados, tais como o isolamento das 

células de origem fetal por FACS e posterior caracterização dos marcadores acima 

demonstrados, além da demonstração de seu papel imunomodulador in vitro na 

presença de MyHC-α614–629. 

A análise de sobrevida demonstrou nenhuma alteração considerável entre os 

animais imunizados até o dia 214 d.p.i. (Gráfico 19). Estes resultados diferem de 

Kodama e equipe (1994), os quais observaram que 35% dos ratos imunizados com 

miosina cardíaca porcina morreram entre os dias 19 e 39 d.p.i., período que 

compreende o final da fase aguda e início da fase de remodelamento cardíaco no 

modelo murino. Entretanto, outros grupos de pesquisa não relataram alterações na 

sobrevida de ratos e camundongos submetidos ao modelo de miocardite autoimune 

experimental, em diferentes períodos (AZUMA et al., 2004; ERIKSSON et al., 2001; 

KITABAYASHI et al., 2000), de modo similar aos achados do presente trabalho. 
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Ao término da análise de sobrevida foi realizada a aferição dos batimentos e 

saturação de oxigênio destes animais. Como observado nos gráficos 20 e 21, 

nenhuma alteração foi observada quanto ao número de batimentos, entretanto, a 

saturação de oxigênio esteve diminuída nas fêmeas nulíparas imunizadas em 

relação às demais. Esta alteração na função cardíaca possivelmente ocorreu devido 

ao comprometimento no coração observado neste grupo. Em contrapartida, 

nenhuma alteração significante foi observada em relação às fêmeas acasaladas. 

A análise do índice esplênico não demonstrou alteração em relação aos 

camundongos estudados, porém o índice cardíaco estava aumentado no grupo 

composto por fêmeas nulíparas imunizadas (Gráfico 23), de modo semelhante ao 

observado no 21°d.p.i., sugerindo um maior comprometimento cardíaco neste grupo. 

A análise histopatológica destes animais demonstrou uma pericardite crônica, 

associada a focos de fibrose que permeavam as fibras cardíacas adjacentes (Figura 

16). Achados semelhantes já foram observados por diferentes grupos de pesquisa 

(HIRAKAWA et al., 2015; LIU et al., 2012; SU et al., 2011) Em ratos este processo 

se inicia entre o 21° e o 28° d.p.i. e aumenta sua intensidade com o passar do 

tempo. (WATANABE et al., 2011) A análise histomorfométrica demonstrou que 

fêmeas nulíparas apresentavam extensas áreas de fibrose, que se estendiam do 

epicárdio ao miocárdio (Figuras 17 e 18), de modo similar ao observado na 

literatura. (WATANABE et al., 2011) Entretanto, fêmeas de acasalamento singeneico 

apresentavam menor comprometimento cardíaco (Gráfico 24), de modo semelhante 

ao que foi observado no 21°d.p.i., sugerindo um mecanismo protetor atuante em 

animais acasalados. 

A deposição de fibras colágenas ocorre possivelmente devido ao aumento da 

atividade dos fibroblastos, associada a degradação diminuída de colágeno. 

(WEBER.; EGHBALI., 1991) Este processo é dependente da produção de IL-17, 

oriunda de uma resposta do tipo Th17. (BALDEVIANO et al., 2010; LIU et al., 2012) 

A resposta do tipo Th17 ocorre na ausência de uma reposta do tipo Th1/Th2 

dominante, e pode ser induzida pela produção de IL-6 associada a TGF-β. 

(KIMURA; KISHIMOTO, 2011) A sua produção está envolvida na indução da falência 

cardíaca em humanos (MYERS et al., [s.d.]) e relacionada com a indução da 

cardiomiopatia dilatada. (BALDEVIANO et al., 2010) Apesar de não estudarmos os 

subtipos de linfócitos T no baço, a presença de infiltrado inflamatório associado a 
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deposição de fibras colágenas no coração sugere o envolvimento desta resposta do 

tipo Th17. 

Fêmeas multíparas, que passaram por três gestações, também foram 

imunizadas e comparadas com nulíparas de mesma faixa estaria (18 a 24 semanas 

de idade). Tal como observado no Gráfico 25, nenhuma alteração quanto ao 

número de batimentos foi observada em nenhum dos dias analisados. O índice 

esplênico, o número de linfócitos recuperados, assim como os níveis de anticorpos 

anti-MyHC-α614–629, se apresentavam aumentados em relação ao dia zero da 

imunização (Gráficos 26 e 27), indicando que estes animais encontravam-se 

imunizados. Entretanto nenhuma alteração foi observada quanto ao índice cardíaco 

(Gráfico 28), indicando que estes animais não apresentavam ou apresentavam 

pouco comprometimento neste órgão. 

A análise histopatológica demonstrou que animais imunizados apresentavam 

um discreto infiltrado inflamatório, predominantemente mononuclear, na região do 

pericárdio visceral, com pouco comprometimento das fibras cardíacas adjacentes 

(Figura 19). Estes resultados diferem dos encontrados na literatura (GÖSER et al., 

2005; HOETZENECKER et al., 2015; MAKINO et al., 2008) e daqueles 

demonstrados anteriormente com as fêmeas primíparas e seus respectivos 

controles. Possivelmente o principal fator envolvido nesta diferença vem a ser a 

idade com a qual estes animais foram imunizados. Desta forma, a imunização com 

miosina cardíaca de camundongos BALB/c com maior faixa etária levaria a formação 

de uma discreta reação inflamatória. Estes resultados são diferentes ao encontrados 

em modelo de infecção por vírus CVB3, tal como descrito por Lyden e colabores. 

(LYDEN et al., 1987) Neste trabalho foi observado que fêmeas BALB/c apresentam 

susceptibilidade aumentada à infecção com o passar da idade.  

Diferentes artigos levantados ao longo do presente trabalho vem demonstrar a 

presença de células de origem fetal no sítio de lesão de diferentes enfermidades, 

entretanto até o momento mais perguntas do que esclarecimentos foram levantados. 

O mecanismo de ação destas células possivelmente vem a ser elusivo por diferentes 

motivos. Primeiramente, o termo microquimerismo fetal caracteriza populações 

celulares variadas, em diferentes estágios de maturação, que atravessam a 

placenta. Desta forma, estes diferentes tipos celulares podem estar exercendo 

distintas funções. Outro ponto que necessita ser considerado consiste na quantidade 

de células de origem fetal passam para o organismo materno. Tal como observado 
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na Tabela 3, estas células se apresentam na circulação materna a diferentes 

frequências, o que pode influenciar o curso da enfermidade ao longo de um dado 

estudo. Por fim, deve-se levar em conta qual enfermidade está sendo estudada. Por 

exemplo, enquanto que a diferenciação das células microquiméricas em células 

produtoras de colágeno do tipo I vem a ser benéfico para o processo de reparo 

tecidual (ROY et al., 2014), a diferenciação em células endoteliais formadoras de 

vasos sanguíneos em neoplasias vem a ser prejudicial, uma vez que pode favorecer 

o mecanismo de metástase. (HUU et al., 2009)  Possivelmente diferentes fatores de 

crescimento e citocinas que estas células irão entrar em contato nestas 

enfermidades irão influenciar a sua diferenciação e consequentemente o curso da 

doença. Levando estes pontos em consideração, confirmamos que a análise 

conjunta dos nossos resultados são sugestivos que a presença de células fetais no 

organismo materno contribui para uma resposta inflamatória menos intensa na 

miocardite autoimune experimental, ou seja é protetora e não danosa neste modelo. 
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7 CONCLUSÕES  

Concluímos que: 

 Células de origem fetal circulam em baixa frequência no sangue periférico de 

fêmeas parturientes; 

 

 Fêmeas de camundongos, após a parição, mantêm em seu organismo células 

de origem fetal que podem ser encontradas no tecido cardíaco, 

principalmente quando imunizadas com peptídeo da cadeia alfa de miosina; 

 

 A miocardite de fêmeas jovens nulíparas é mais intensa que as de fêmeas 

acasaladas de mesma faixa etária; 

 

 Fêmeas de idade entre 18 a 24 semanas desenvolveram uma discreta 

inflamação do miocárdio ao serem imunizadas com MyHC-α614–629; 

 

 Células de origem fetal são encontradas no tecido cardíaco de fêmeas após a 

imunização com peptídeo da cadeia alfa de miosina; 

 

 A expressão do marcador de células tronco hematopoéticas, Sca-1 é maior 

nas fêmeas acasaladas; 

 

 O conjunto de nossos resultados são sugestivos que a presença de células 

fetais no organismo materno contribui para uma resposta inflamatória menos 

intensa na miocardite autoimune experimental, ou seja é protetora e não 

danosa. 
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