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RESUMO 

Os distúrbios da micção, como a dissinergia detrusor-esfíncter, são as principais 

sequelas do trauma espinhal agudo nos segmentos espinhais suprassacrais. Por isso, estudos 

vêm sendo realizados com foco na compreensão da resposta da vesícula urinária frente à lesão 

causada pela dissinergia detrusor-esfíncter e no desenvolvimento de terapias eficientes. Sendo 

assim, o presente estudo objetivou avaliar a histomorfologia da vesícula urinária de ratos 

submetidos ao modelo de dissinergia detrusor-esfíncter e tratados com células-tronco 

mesenquimais e/ou dantrolene, bem como quantificar a musculatura lisa detrusora, as fibras 

elásticas e colágenas tipo I e III e monitorar a migração das células-tronco mesenquimais, 

após 30 dias da indução do trauma espinhal. As vesículas urinárias foram coletadas de ratos 

que haviam sido divididos em: grupo controle GN (n=5), grupo trauma GT (n=5), grupo 

dantrolene GDAN (n=5), grupo células-tronco mesenquimais GCM (n=5) e grupo associação 

GCMD (n=5). As vesículas urinárias foram coradas pelas técnicas hematoxilina e eosina, 

Weigert Van-Gieson e Picrosirius Red. Também foi realizada imunoistoquímica para 

monitorar a migração das células-tronco mesenquimais, modificadas geneticamente para 

expressão da proteína verde fluorescente, até a vesícula urinária. As células-tronco 

mesenquimais, mas não o dantrolene ou a associação, preservam a quantidade de fibras 

elásticas, colágenas tipo I e tipo III nas vesículas urinárias de ratos Wistar aos 30 dias após o 

trauma. Além disso, as células-tronco mesenquimais migram para a vesícula urinária após 

lesões consequentes da dissinergia detrusor-esfíncter induzida pelo trauma espinhal agudo 

experimental suprassacral em ratos Wistar. 

 

Palavras-Chave: Bexiga urinaria neurogênica, matriz extracelular, micção, neurologia, 

traumatismos da medula espinhal 
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ABSTRACT 

Urinary disorders such as detrusor-sphincter dyssynergia are the main sequelae of 

acute spinal cord injury cranial to the sacral spinal segments. Therefore, studies have been 

performed with a focus on understanding the responses of the urinary bladder injured due to 

detrusor-sphincter dyssynergia and in the development of efficient therapies. Thus, the present 

study aimed to evaluate the urinary bladder histomorphology from rats submitted to a 

detrusor-sphincter dyssynergia model and treated with dantrolene and mesenchymal stem 

cells, as well as to quantify smooth muscle, elastic fibers and type I and III collagens after 30 

days of spinal cord injury induction. The urinary bladders were collected from rats that were 

divided into: control group GN (n=5), trauma group GT (n=5), dantrolene group GDAN (n=5), 

mesenchymal stem cell group GCM (n=5) and association group GCMD (n=5). The urinary 

bladder samples were stained with hematoxylin and eosin, Weigert-Van Gieson and 

Picrosirius Red. Immunohistochemistry was performed to monitor the migration of 

genetically modified mesechymal stem cells for expression of green fluorescent protein to the 

injured bladder. The mesenchymal stem cells, but not dantrolene or association, maintain the 

amount of elastic fibers and type I and III collagen fibers to the urinary bladder of Wistar rats 

30 days after trauma. Besides that the mesenchymal stem cells migrates to the urinary bladder 

after lesions consequent of detrusor-sphincter dyssynergia induced by experimental 

suprassacral spinal cord injury in Wistar rats. 

 

 

Keywords: Extracellular matrix, neurogenic urinary bladder, neurology, spinal cord injury, 

urination 

 



CAPÍTULO 1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

1. INTRODUÇÃO 

Os distúrbios da micção, como a dissinergia detrusor-esfíncter (DDE), são as 

principais sequelas do trauma espinhal agudo nos segmentos espinhais suprassacrais. 

Comprometem a qualidade de vida de animais e seres humanos e constituem fator 

determinante para a eutanásia de cães e gatos acometidos pelo trauma espinhal agudo
1-4

.  

A DDE se desenvolve em decorrência de uma lesão primária e imediata na 

medula espinhal, seguida por uma cascata de eventos secundários, os quais se estendem 

craniocaudalmente, levando à destruição progressiva do tecido neural
4
. Como consequência, 

há alteração dos circuitos neurais complexos que contribuem para a atividade de coordenação 

da vesícula urinária e do esfíncter uretral externo
5,6

.  

A perda de sincronia entre o músculo detrusor da vesícula urinária e o esfíncter 

uretral externo durante a micção caracterizam a DDE, que clinicamente resulta em retenção 

urinária e predisposição ao desenvolvimento de infecções do trato urinário, urolitíases e 

injúria renal. Além disso, tardiamente, o músculo detrusor pode perder sua capacidade de 

contratilidade devido à hiperdistensão vesical, determinando a vesícula urinária arreflexa, 

uma complicação de difícil reversão
6-8

. 

A vesícula urinária apresenta respostas frente à DDE que ainda estão em estudo. 

Sabe-se que essas respostas se baseiam em alterações morfológicas e moleculares em sua 

matriz extracelular e na musculatura lisa, o que afeta suas propriedades mecânicas, 

principalmente, diminuindo sua complacência
9-11

. Diante de tamanha gravidade, os estudos 

vêm sendo realizados com foco na compreensão da resposta da vesícula urinária frente à lesão 

causada pela DDE para que, assim, possam ser determinados possíveis tratamentos.  

Até o momento, não foi estabelecido um tratamento que reverta a DDE, sendo que 

os pacientes apenas recebem cuidados e terapias direcionados às suas consequências. Por 

exemplo, o cateterismo intermitente limpo e a manobra de Credé, que consiste em massagem 

abdominal, devem ser realizados várias vezes ao dia, com objetivo de facilitar o esvaziamento 

vesical
7,12

. Também com intuito de impedir o acúmulo de urina residual, fármacos 

anticolinérgicos, toxina botulínica, bloqueadores alfa-adrenérgicos e benzodiazepínicos 

podem ser indicados. Quando estes protocolos não são eficientes em permitir o esvaziamento 

vesical indicam-se tratamentos cirúrgicos, os quais ainda estão relacionados a elevadas taxas 

de complicações e podem piorar a qualidade de vida dos pacientes
4,7,12,13

.  
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Ademais, o manejo da DDE está associado a altas taxas de descontinuação da 

terapia, tanto em humanos
14

 quanto em cães e gatos
2,4,12

. Isso ocorre, pois os tratamentos 

supracitados não proporcionam retorno da função normal do músculo detrusor e do esfíncter 

uretral externo. Além disso, estão relacionados aos frequentes efeitos adversos dos fármacos, 

tais como constipação, indigestão, cefaleia e náusea em humanos
14

, e hipotensão, taquicardia, 

ptialismo e sedação em cães e gatos
12

. Desta forma, novas opções de tratamento para DDE 

devem ser pesquisadas com objetivo de promover melhora no controle vesical e/ou 

esfíncteriano, com mínimos efeitos adversos, a fim de diminuir a retenção e obstrução 

urinárias, prevenindo, assim, internações e complicações envolvendo o trato urinário
15

.  

Há evidências de que o dantrolene (DAN) atue sobre o relaxamento do músculo 

esquelético do esfíncter uretral externo
7,16,17

. Recentemente, foi comprovado seu potencial 

efeito neuroprotetor por inibição de apoptose neuronal em modelo in vivo de trauma espinhal 

agudo em ratos
18

. Além disso, essa medicação foi capaz de evitar e/ou diminuir os processos 

hemorrágico e inflamatório, resultando em vesículas urinárias com menor intensidade de 

lesões, em ratos submetidos ao trauma espinhal agudo que desenvolveram DDE, 

demonstrando sua ação anti-inflamatória as 32 horas e oito dias após o trauma espinhal
19

.  

As terapias celulares, como as células-tronco mesenquimais (CTM), também 

apresentam potencial efeito neuroprotetor por diversos mecanismos. Essas células podem agir 

por meio da formação de novas vias sinápticas do reflexo da micção
20,21

, pela sua 

diferenciação em células de músculo liso
22-26

 e por sua propriedade anti-inflamatória
27

 

culminando em efeitos benéficos na diminuição das lesões urinárias. Sendo assim, este 

trabalho objetivou apresentar uma revisão de literatura acerca da dissinergia detrusor-esfíncter 

secundária ao trauma espinhal agudo, abordando desde a neurofisiologia da micção até as 

opções terapêuticas correntes. 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1. Neurofisiologia da micção 

O armazenamento e esvaziamento vesicais dependem da ação coordenada entre a 

vesícula urinária, que atua como reservatório, e a uretra e seus esfíncteres interno, composto 

por músculo liso, e externo, por músculo estriado esquelético. A micção espontânea envolve o 

reflexo de contração do músculo detrusor ao mesmo tempo em que o esfíncter uretral interno 
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é relaxado involuntariamente e o esfíncter uretral externo é relaxado voluntariamente. Essa 

sincronia é regulada por mecanismos complexos espinhais e supraespinhais
7,28

. 

Os mecanismos supraespinhais dependem do funcionamento adequado de 

diversas estruturas. O centro pontino da micção é responsável por dar origem ao reflexo 

detrusor, enquanto o cerebelo desempenha funções inibitórias, de maneira inconsciente, sobre 

o centro pontino da micção. Adicionalmente, o telencéfalo permite ao indivíduo controlar de 

maneira consciente e voluntária a retenção ou esvaziamento vesicais
28

.  

Já os mecanismos espinhais são efetivados pelos nervos hipogástrico, pudendo e 

pélvico. O nervo hipogástrico se origina entre o primeiro e quarto segmentos espinhais 

lombares, é composto por fibras simpáticas que estimulam a contração do esfíncter uretral 

interno, composto por musculatura lisa, e o relaxamento do músculo detrusor, durante a fase 

de armazenamento. Por sua vez, o nervo pudendo se origina entre o primeiro e terceiro 

segmentos espinhais sacrais (S1-S3) e é composto por fibras motoras que coordenam 

voluntariamente o esfíncter uretral externo em ambas as fases. Por fim, o nervo pélvico, que 

também se origina entre S1-S3, é composto por fibras parassimpáticas que promovem a 

captação sensorial de distensão vesical e a contração das fibras do músculo detrusor, dando 

início ao esvaziamento vesical
29

 (Figura 1). 

Existem duas etapas que envolvem todas as estruturas citadas acima que 

consistem em armazenamento da urina e esvaziamento da vesícula urinária, este último 

identificado como a micção propriamente dita. Para que haja o armazenamento de urina é 

necessária ação do sistema nervoso autônomo (SNA) simpático representado pelo nervo 

hipogástrico, cujas ramificações atuam contraindo o esfíncter uretral interno e relaxando o 

músculo detrusor. No momento em que há aumento progressivo da pressão intravesical, 

receptores localizados nos esfíncter uretral interno e externo e no músculo detrusor captam 

estímulo sensorial de distensão. O nervo pudendo e o componente aferente do nervo pélvico 

transmitem tal informação por meio da medula espinhal até o centro pontino da micção e 

deste, para o córtex cerebral, onde a necessidade iminente de esvaziamento vesical se torna 

uma informação consciente
7,30

.  

O cerebelo exerce ação moduladora inibitória inconsciente sobre o processo de 

esvaziamento da vesícula urinária. Em circunstâncias normais, a micção depende de um 

reflexo espino-ponte-espinhal, desengatilhado pelo centro pontino da micção, que recebe 
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influências, na maior parte inibitórias, do córtex cerebral, do cerebelo, dos gânglios da base, 

do tálamo e do hipotálamo (influências suprapontinas)
30

. 

 

 

FIGURA 1 - Esquema que representa a ação do sistema nervoso central no processo de 

armazenamento de urina e esvaziamento vesical. Há uma conexão entre córtex 

cerebral, cerebelo, centro pontino da micção, medula espinhal, nervos 

periféricos, vesícula urinária, e esfíncteres uretrais interno e externo. Todas 

essas estruturas devem agir de forma sincronizada para que as fases de 

armazenamento e esvaziamento urinário ocorram de forma satisfatória. Caso 

haja lesão em quaisquer dessas estruturas haverá o desenvolvimento de distúrbio 

da micção. NA: neurotransmissor noradrenalina; ACh: neurotransmissor 

acetilcolina; EUE: esfíncter uretral externo; n: nervo; Simp.: simpático;  

Parassimp.: parassimpático. Fonte: Adaptado de Hu et al.
29

 

 

A micção ocorre por ação do reflexo detrusor, disparado pelo núcleo pontino da 

micção, uma vez que este deixa de ser inibido pelas influências suprapontinas. Assim, a via 

eferente deste reflexo irá inibir momentaneamente o nervo hipogástrico, que deixa de relaxar 

o músculo detrusor e deixa de contrair o esfíncter uretral interno. Simultaneamente, o reflexo 

detrusor estimula o nervo pélvico, que é responsável pela contração do músculo detrusor. 

Finalmente, o nervo pudendo, por meio de ação consciente, promove o relaxamento 

voluntário do esfíncter uretral externo, permitindo que a urina alcance o meio externo. 

Importante ressaltar que lesões em qualquer parte dessa via acima descrita vão culminar com 

distúrbios da micção, resultando em uma bexiga neurogênica, a qual pode promover desde 

incontinência urinária a DDE, a qual leva à retenção da urina
2,7

. 
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2.2. Histologia vesical 

A vesícula urinária, um órgão muscular oco, atua como reservatório para 

armazenamento e eliminação periódica da urina. Histologicamente, a vesícula urinária possui 

quatro camadas, divididas em epitélio de transição, lâmina própria, camada muscular lisa e 

serosa
7,31

 (Figura 2).  

 

 
FIGURA 2 - Fotomicrografia da vesícula urinária normal de 

rato Wistar, com 12 semanas de idade e peso 

médio de 350g, corada em hematoxilina e 

eosina, na objetiva de 20x. Epitélio de transição 

(EP), lâmina própria (LP), musculatura lisa 

(ML) e serosa (S). 

 

O epitélio de transição é composto por três a quatro camadas de células epiteliais, 

enquanto a camada muscular lisa consiste no músculo detrusor que forma feixes sem 

orientação definida, os quais se entrelaçam com outros feixes permitindo a formação de uma 

malha complexa, sem formar camadas distintas. Isso permite que o músculo detrusor possa 

contrair-se harmonicamente, expulsando a urina em direção à uretra proximal durante a 

micção
30

.  

Por sua vez, a lâmina própria consiste na matriz extracelular presente entre o 

epitélio e a camada muscular. Compõe-se principalmente por fibras elásticas e fibras 

colágenas do tipo I e III que mantém uma correlação negativa, de modo que, fisiologicamente, 
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há maior predominância de fibras do tipo I que do tipo III na parede vesical
32-34

. Os 

fibroblastos são as principais células responsáveis pela manutenção da integridade da matriz 

extracelular por meio da síntese dessas fibras. Estes possuem a importante função de se 

diferenciarem em miofibroblastos frente a lesões na parede vesical e, com isso, passam a 

sintetizar matriz extracelular de forma mais intensa ao mesmo tempo que atuam na produção 

da força mecânica do tecido onde estão
35

. 

Sabe-se que existe uma forte relação entre a composição do tecido e o seu 

comportamento viscoelástico
36,37

 e que as fibras elásticas e colágenas apresentam diferentes 

capacidades de contração e relaxamento. Devido essa arquitetura, a vesícula urinária 

apresenta alta complacência, que é determinada como sua capacidade em se expandir 

enquanto é preenchida por urina e alto stress relaxation, o que permite seu enchimento sem 

elevação da pressão intravesical. Tal mecanismo impede que, em situações de grande 

preenchimento vesical, a urina ascenda aos ureteres e rins, e cause injúria renal
9,36

. Portanto, 

modificações na quantidade dos constituintes da matriz extracelular ou das fibras de músculo 

liso causam impacto direto sobre a complacência e o stress relaxation da vesícula urinária
37

. 

 

2.3. Reparação vesical 

A reparação é um fenômeno complexo que restabelece a integridade morfológica 

e funcional de qualquer tecido ou órgão lesado. Consiste numa perfeita e ordenada cascata de 

eventos celulares e moleculares que interagem entre si para que ocorra a recomposição do 

tecido
35

. O processo de reparação da vesícula urinária se assemelha ao dos demais tecidos, no 

entanto ainda há lacunas a serem preenchidas acerca deste tema
32-34,38-40

. 

Após uma lesão na parede vesical, inicia-se a síntese de colágeno tipo III. No 

entanto, essa síntese apenas se torna significativa na fase proliferativa da reparação, 

começando entre o terceiro e quarto dia após a lesão inicial, responsável pela formação do 

tecido de granulação. Por volta do décimo segundo dia após a lesão inicial, há o pico de 

maturação do colágeno tipo III e se inicia o estímulo à síntese do colágeno tipo I. Em seguida, 

se instala a fase de remodelamento, quando o colágeno tipo III começa a ser substituído pelo 

tipo I, o que pode durar de meses a anos
33,34,39,40

. 

Existem diversos fatores que podem retardar a reparação, como mobilidade 

tecidual e infecção
38

. A grande mobilidade (distensão e contração) da vesícula urinária 
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representa estímulo repetitivo sobre o tecido vesical, predispondo este à perpetuação dos 

processos de angiogênese, fibroplasia e reepitelização
41

. Por isso, a reparação em pacientes 

com DDE se torna um processo contínuo e crônico, até que se obtenha a resolução da causa 

base. Essa resolução dependerá, diretamente, do reparo da lesão espinhal e/ou do 

restabelecimento da inervação da vesícula urinária ou, indiretamente, da diminuição da 

pressão intravesical por meio do esvaziamento frequente e efetivo da vesícula urinária
20,41

. 

 

2.4. Fisiopatogenia da dissinergia detrusor-esfíncter 

A DDE se caracteriza pela perda de sincronia entre esfíncter uretral externo e 

músculo detrusor durante a micção. Causada por lesões espinhais craniais aos segmentos 

sacrais (lesão suprassacral) culmina em perda do controle voluntário da micção devido à 

interrupção da modulação inibitória dos tratos de neurônios motores superiores, oriundos do 

centro pontino da micção, sobre os neurônios motores inferiores que dão origem ao nervo 

pudendo. Desta forma, o esfíncter uretral externo se torna espástico e hipercontraído
42

, 

culminando em falta de sincronia detrusor-esfíncter e impedindo a eliminação da urina. Por 

isso, a DDE gera grande volume de urina residual e hiperdistensão vesical
43,44

. Ao mesmo 

tempo, frente à distensão pela urina retida, o músculo detrusor se contrai, na tentativa de 

esvaziamento vesical e, ocasionalmente, quando a pressão intravesical se torna maior que a 

resistência do esfíncter uretral externo, há extravasamento de urina em jatos.  

O grande impacto da DDE incide sobre a qualidade de vida dos pacientes, 

principalmente, quando se desenvolve inflamação e/ou infecção local e ascendente para o 

trato urinário superior, predispondo a hidronefrose, insuficiência renal aguda, sepse e óbito 

em cães
2,4,45

, humanos
3
 e ratos

17,19,43,46,47
. 

 

2.4.1. Alterações morfológicas e moleculares 

A fase inicial da DDE se caracteriza por alterações morfológicas na vesícula 

urinária que proporcionam aumento da espessura da parede vesical e, consequentemente, 

modificam sua complacência
9,36

. Inicialmente, instala-se um processo inflamatório em 

resposta à hiperdistensão da parede vesical devido à retenção urinária prolongada e às 

inúmeras tentativas de esvaziamento vesical sem sucesso
32

.  
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Às 32 horas após o trauma espinhal agudo, as vesículas urinárias de ratos com 

DDE tratados apenas com placebo por via intraperitoneal apresentaram áreas multifocais de 

hemorragia em músculo liso e lâmina própria, assim como infiltrado inflamatório, composto 

por macrófagos, linfócitos e neutrófilos
19

. Aos oito dias após o trauma espinhal agudo havia 

persistência da hemorragia e o infiltrado inflamatório tornou-se mais intenso, com 

predominância de macrófagos
19

. As mesmas alterações foram observadas em ratos com DDE 

aos 14 dias após o trauma espinhal agudo
48,49

. 

Em seus estudos, Nagatomi e colaboradores
9,36 

demonstraram que ratos não 

traumatizados apresentaram amplitude do stress relaxation três vezes maior que a de ratos 

com trauma espinhal agudo, após 30 dias. Esse dado é resultado de alterações na propriedade 

de relaxamento do músculo liso e de mudanças na composição da matriz extracelular da 

vesícula urinária. Com relação à essas mudanças após o trauma espinhal agudo, há aumento 

da pressão intravesical em decorrência da retenção urinária prolongada, o que caracteriza uma 

diminuição do stress relaxation e, como mecanismo compensatório inicial, na tentativa de 

aumentar a complacência vesical, há maior deposição de fibras elásticas e diminuição de 

fibras colágenas
9,36

. 

Às três semanas após o trauma espinhal agudo, a vesícula urinária de ratos 

tratados com placebo apresenta diminuição da complacência, justificada pela deposição de 

colágeno tipo III na parede vesical associada à hipertrofia muscular. A explicação para esse 

aumento de colágeno tipo III ainda permanece desconhecida, no entanto, sugeriu-se que a alta 

pressão sofrida constantemente pela vesícula urinária estimula a diferenciação dos 

fibroblastos em miofibroblastos
35-37

. Estes, por sua vez, realizam a síntese e deposição de 

colágeno tipo III, que diminui a complacência vesical
50-52

. Em conjunto com esses achados, a 

diminuição do stress relaxation da vesícula urinária permanece estimulando a síntese de 

fibras elásticas na tentativa de alcançar a normalidade da vesícula urinária aos 30 dias após 

modelo de trauma espinhal agudo por transecção da medula espinhal, no segmento 

toracolombar de ratos
36,37

. 

Fouad e colaboradores
52

 comprovaram que existe uma relação diretamente 

proporcional entre quantidade de músculo liso e de colágeno tipo III na vesícula urinária, e 

que 12 semanas após modelo de trauma espinhal agudo por balão compressivo há hipertrofia 

de músculo liso e alta concentração de colágeno tipo III na matriz extracelular. As alterações 
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na vesícula urinária persistem por longos períodos, o que foi verificado por Coutu e 

colaboradores
24

, pois seis meses após a lesão na parede vesical ainda havia proliferação 

miofibroblástica e hipertrofia de músculo liso. 

A vesícula urinária de ratos submetidos ao trauma espinhal agudo apresenta 

alterações moleculares que serão determinantes para as mudanças sofridas pela matriz 

extracelular e pelo músculo liso. Por exemplo, o aumento da expressão de vimentina, uma 

proteína marcadora de fibroblastos, na parede vesical está relacionada a proliferação dessas 

células, as quais desempenham papel relevante sobre a síntese de fibras colágenas e 

elásticas
27

. Em contrapartida, a expressão do fator de crescimento transformador beta 1 

(TGFβ-1) na vesícula urinária durante o processo de reparação ocorre devido a necessidade de 

mudanças na parede vesical. O TGFβ-1 é responsável pela reformulação da matriz 

extracelular por meio do estímulo à diferenciação dos fibroblastos em miofibroblastos, 

induzindo a deposição de fibras colágenas tipo III
37,53,54

.  

 

2.5. Tratamento da dissinergia detrusor-esfíncter 

A prática clínica contemporânea se limita a medidas destinadas a minimizar as 

consequências deste distúrbio miccional, que levam a distensão e aumento da pressão 

intravesical
44

. Ainda são escassos tratamentos que visem a reversão da causa base, que leva 

secundariamente a DDE. O manejo paliativo de pacientes com DDE é multimodal e contínuo, 

uma vez que a causa base não pode ser revertida. Esse manejo consiste no relaxamento do 

esfíncter uretral externo, relaxamento do músculo detrusor, do colo vesical e do esfíncter 

uretral interno, com intuito de eliminar a urina e evitar seu acúmulo residual
3,15

. 

Com objetivo de relaxar o esfíncter uretral externo, podem-se utilizar fármacos 

que exerçam ação central, como os benzodiapínicos, ou que exerçam ação direta sobre a 

musculatura estriada esquelética, como o dantrolene
2,4,12,45,55

. A toxina botulínica aplicada via 

transperineal ou transuretral também promove o relaxamento do esfíncter uretral externo, 

diminuindo a resistência para o esvaziamento vesical. Entretanto, apresenta desvantagens 

como a necessidade de aplicações periódicas e o custo elevado
7
. 

Para diminuir a espasticidade do músculo detrusor podem ser empregados 

fármacos anticolinérgicos
13

. Ao mesmo tempo, é necessário que a musculatura lisa do 

esfíncter uretral interno seja relaxada, o que pode ser alcançado por meio do uso de 
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bloqueadores alfa-adrenérgicos, como a fenoxibenzamina e a prazosina. Entretanto, efeitos 

adversos como hipotensão, taquicardia, sedação e ptialismo podem limitar sua continuidade
7
. 

Algumas manobras clínicas que permitam o esvaziamento vesical estão 

disponíveis como o cateterismo intermitente limpo, que deve ser realizado três a quatro vezes 

ao dia e é o melhor tratamento paliativo para DDE, uma vez que permite o esvaziamento 

completo da vesícula urinária. Quando comparado à outras manobras como a cateterização 

contínua e a manobra de Credé, o cateterismo intermitente limpo diminui a taxa de infecções 

ascendentes para o trato urinário superior
55

. 

Por fim, as intervenções cirúrgicas para melhorar o desempenho da vesícula 

urinária estão indicadas para pacientes irresponsivos aos tratamentos e manobras clínicas. As 

opções cirúrgicas disponíveis são a cistostomia, a cistoplastia para ampliação vesical, 

esfíncterectomia, denervação do esfíncter uretral externo e neuromodulação sacral por meio 

da colocação de um marcapasso para a vesícula urinária
3,42

. 

 

2.5.1. Dantrolene 

O dantrolene (DAN) é um relaxante muscular que se liga aos receptores rianodina 

(RYR1) e inibe a liberação de cálcio do retículo sarcoplasmático para o citosol. Esse 

mecanismo de ação tem importante efeito antiapoptótico na medula espinhal. Isso porque, 

após o trauma espinhal agudo, durante a cascata de eventos secundários, há grande acúmulo 

de cálcio intracelular, o que é determinante para a sinalização da apoptose no segmento 

espinhal lesionado. Portanto, o DAN inibe essa liberação, o que justifica seu efeito 

antiapoptótico
18,19,21

. 

Esse fármaco é metabolizado pelo sistema microssomal hepático e origina um 

metabólito ativo denominado 5-hidroxidantrolene. A meia-vida de eliminação do DAN 

apresenta variação entre seis e nove horas, enquanto a de seu metabólito é de 

aproximadamente 15,5 horas
56

. Trata-se de um fármaco seguro para humanos
56,57

, aves
58

, 

gatos
59

, cães
45

, ratos, coelhos e camundongos
56,60,61

e suínos
62

. Seus efeitos adversos são 

mínimos e ocorrem em casos de sobredose ou uso crônico, e destacam-se euforia, tontura, 

sonolência, fadiga, hepatotoxicidade, debilidade muscular e falha respiratória
57

. 

O DAN demostrou efeitos anti-inflamatórios e antioxidantes quando aplicado por 

via sistêmica em ratos
61

, além de potencial efeito neuroprotetor em estudos in vitro e in vivo 
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em ratos com trauma espinhal agudo
7,19

. O DAN não apresentou qualquer efeito sobre o 

músculo detrusor, por isso, sugere-se que sua ação na vesícula urinária seja restrita sobre o 

esfíncter uretral externo
45

, no qual é capaz de promover diminuição da resistência ao 

esvaziamento vesical e permitir melhor controle da micção em humanos
16

 e cães
45

.  

Em modelo experimental de DDE em ratos, o DAN foi capaz de evitar e/ou 

diminuir os processos hemorrágico e inflamatório às 32 horas e oito dias após o trauma 

espinhal agudo, resultando em vesículas urinárias com menor intensidade de lesões, 

demonstrando pela primeira vez a ação protetora do fármaco neste órgão
19

. 

 

2.5.2. Terapia celular 

As CTM podem ser originadas, principalmente, da medula óssea e do tecido 

adiposo. Possuem a capacidade de diferenciar-se em qualquer tipo de células da linhagem 

mesenquimal, como condroblastos, osteoblastos, adipócitos e células estromais. O tipo celular 

no qual a CTM pode se transdiferenciar está diretamente relacionado à transdução dos 

estímulos locais, mediados por citocinas
63

. 

Pesquisas têm utilizados as CTM como alternativa para o tratamento do trauma 

espinhal agudo, pois podem proporcionar melhora da função motora e miccional
63-65

. 

Importante ressaltar que as CTM têm capacidade de migrar ao sítio da lesão quando aplicadas 

por via intravenosa devido à atração pelas citocinas inflamatórias do tecido lesionado
20

. Desta 

forma, na DDE, podem desempenhar funções benéficas tanto na medula espinhal como na 

vesícula urinária. 

Tal efeito positivo pode ocorrer por meio de diversos mecanismos isolados ou 

associados, como a modulação da resposta inflamatória de forma sistêmica e local, o estímulo 

a expressão de fatores de crescimento, a redução da destruição tecidual, a secreção de 

citocinas no local da lesão, além de propriedades antiapoptóticas
54,66,67

. Além disso, as CTM 

podem atuar na melhora da função vesical em pacientes com DDE por meio da diferenciação 

em células de músculo liso, capacidade identificada por alguns pesquisadores em estudos in 

vitro
22,25

 e in vivo
24,27

. 

Resultados positivos, com melhora da função locomotora de ratos após indução 

do trauma espinhal agudo, acompanhados por 30 dias e tratados com CTM aplicadas por via 
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intravenosa, sete dias após o trauma espinhal agudo foram observados
21

 e, por isso, espera-se 

que esses mesmos resultados sejam alcançados nos estudos da DDE. 

Assim sendo, faz-se necessária a busca incessante por um tratamento capaz de 

reverter a DDE e não apenas controlar suas consequências pela vida toda, de modo a 

proporcionar retorno miccional efetivo. 
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CAPÍTULO 2. EFEITOS BENÉFICOS DAS CÉLULAS-TRONCO MESENQUIMAIS 

NA DISSINERGIA DETRUSOR ESFÍNCTER DE RATOS 

SUBMETIDOS AO TRAUMA ESPINHAL AGUDO  

 

THE AMELIORATING EFFECT OF MESENCHYMAL STEM CELLS ON DETRUSOR 

SPHYNCTER DYSSYNERGIA IN RATS WITH SPINAL CORD INJURY 

 

RESUMO: A bexiga neurogênica consiste na perda do controle voluntário da micção, 

secundária a lesões neurológicas como o trauma espinhal agudo. Uma das apresentações 

clínicas é a dissinergia detrusor-esfíncter, caracterizada por lesões craniais aos segmentos 

espinhais sacrais, devido à perda da sincronia entre o esfíncter uretral externo e o músculo 

detrusor durante o esvaziamento vesical. As células-tronco mesenquimais e o dantrolene 

apresentam efeitos neuroprotetores sobre a medula espinhal e as vesículas urinárias de ratos 

submetidos à trauma espinhal agudo, porém, o impacto desses tratamentos sobre a matriz 

extracelular vesical ainda precisa ser elucidado. Por isso, objetivou-se avaliar a 

histomorfologia da vesícula urinária de ratos submetidos ao modelo de dissinergia detrusor-

esfíncter e tratados com células-tronco mesenquimais e dantrolene, bem como quantificar o 

músculo liso e as fibras elásticas e colágenas tipo I e III, após 30 dias da indução do trauma 

espinhal. As vesículas urinárias foram coletadas de ratos que haviam sido divididos em: grupo 

controle GN (n=5), grupo trauma GT (n=5), grupo dantrolene GDAN (n=5), grupo células-

tronco mesenquimais GCM (n=5) e grupo associação GCMD (n=5). As vesículas urinárias foram 

coradas pelas técnicas hematoxilina e eosina, Weigert Van-Gieson e Picrosirius Red. Também 

foi realizada imunoistoquímica para monitorar a migração das células-tronco mesenquimais, 

modificadas geneticamente para expressão da proteína verde fluorescente, até a vesícula 

urinária. Morfologicamente, aos 30 dias após o trauma espinhal agudo, nota-se a manutenção 

das camadas estruturais da vesícula urinária, ausência de infiltrado inflamatório em todas as 

amostras avaliadas e normotrofia da musculatura lisa em todos os grupos. Houve maior 

quantidade de fibras elásticas e colágenas do tipo III e menor quantidade de fibras colágenas 

do tipo I na vesícula urinária de ratos traumatizados do GT, em comparação com os não-

traumatizados do GN (p≤0,05). As células-tronco mesenquimais migraram e foram 

identificadas na vesícula urinária. Além disso, os ratos do GCM apresentaram menor 

quantidade de fibras elásticas e colágenas do tipo III, e maior quantidade de fibras colágenas 

do tipo I em relação aos animais do GT (p≤0,05). Esses resultados do GCM mostraram-se 

iguais aos dos animais do GN (p>0,05). Os resultados demonstraram que as células-tronco 

mesenquimais, mas não o dantrolene ou a associação de ambos, amenizaram as lesões 

vesicais consequentes da dissinergia detrusor-esfíncter. 

 

 

Palavras-chave: Colágeno, microscopia de luz polarizada, terapia celular, uretra  
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THE AMELIORATING EFFECT OF MESENCHYMAL STEM CELLS ON DETRUSOR 

SPHYNCTER DYSSYNERGIA IN RATS WITH SPINAL CORD INJURY 

 

ABSTRACT: The neurogenic bladder consists of loss of voluntary control of micturition 

secondary to neurological injuries such as acute spinal cord injury. One of the clinical 

presentations is detrusor-sphincter dyssynergia characterized by cranial lesions on the 

lumbosacral spine due to loss of synchrony between the external urethral sphincter and the 

detrusor muscle during bladder emptying. Mesenchymal stem cells and dantrolene have 

neuroprotective effects on spinal cord and urinary bladder of rats submitted to acute spinal 

cord injury. However the impact of these treatments on bladder extracellular matrix still needs 

to be elucidated. Therefore this study aimed to investigate the histomorphology of urinary 

bladder of rats submitted to acute spinal cord injury and treated with mesenchymal stem cells 

and dantrolene as well as quantify smooth muscle, elastic and collagen type I and III fibers 30 

days after spinal cord injury induction. The urinary bladders were collected from rats that 

were divided into: control group GN (n=5), trauma group GT (n=5), dantrolene group GDAN 

(n=5), mesenchymal stem cell group GCM (n=5) and association group GCMD (n=5). Urinary 

bladder samples were stained with hematoxylin and eosin, Weigert-Van Gieson and 

Picrosirius Red. Morphologically, at 30 days after acute spinal cord injury we observed the 

maintenance of the urinary bladder layers, absence of inflammatory infiltrate in all the 

evaluated samples and normotrophy of the detrusor in all groups. There was more elastic and 

type III collagen fibers and less type I collagen fibers in the urinary bladder of traumatized 

rats from GT compared to GN (p≤0,05). The mesenchymal stem cells migrated and were 

identified in the urinary bladder. In addition, the GCM group presented less elastic and type III 

collagen fibers and more type I collagen fibers than the GT group (p≤0,05). These GCM results 

were the same found in GN group (p>0,05). It was demonstrated that mesenchymal stem cells 

but not dantrolene or the combination of both ameliorate the vesical lesions consequent to the 

detrusor-sphincter dyssynergia. 

 

 

Key-words: Cell-based therapy, collagen, polarization microscopy, urethra 
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1. INTRODUÇÃO 

Os distúrbios da micção representaram 48% das complicações em cães e gatos 

com doenças neurológicas, sendo o trauma espinhal agudo, a principal etiologia
1
. A 

dissinergia detrusor-esfíncter (DDE) consiste em um distúrbio da micção que ocorre devido à 

lesões craniais aos segmentos espinhais sacrais e se caracteriza pela perda da sincronia entre o 

esfíncter uretral externo e o músculo detrusor durante o esvaziamento vesical
2,3

.  

O distúrbio funcional que ocorre na DDE resulta em deformidades na parede 

vesical, redução da capacidade de eliminação de urina, predisposição ao desenvolvimento de 

infecções no trato urinário, urolitíases e hidronefrose, as quais podem progredir para falência 

renal
4,5

. Portanto, após o trauma espinhal agudo e o desenvolvimento da DDE, a vesícula 

urinária passa por modificações em sua morfologia, incluindo incremento na sua espessura, o 

que afeta suas propriedades mecânicas, aumentando a complacência nas duas primeiras 

semanas e, em seguida, diminuindo-a
6,7

. Apesar de diversos estudos serem conduzidos para 

determinação dos efeitos do trauma espinhal agudo sobre a vesícula urinária
4,6,8-11

, os 

mecanismos exatos que cercam as modificações sofridas ainda não estão bem definidos
7,12

.  

Mesmo assim, alguns estudos utilizando o modelo experimental de trauma 

espinhal agudo por transecção da medula espinhal para indução da DDE afirmam que a 

diminuição da complacência vesical está relacionada com o aumento da relação colágeno tipo 

III/I, devido à perda de colágeno tipo I e deposição de colágeno tipo III
6,7

. No entanto, faz-se 

necessário o estudo dessas alterações na vesícula urinária em modelos de trauma espinhal 

agudo contusivos-compressivos, visto que, são os que melhor representam a realidade dos 

pacientes humanos e veterinários acometidos por trauma espinhal agudo
13,14

. 

Até o momento não há tratamento capaz de restaurar as funções da medula 

espinhal gravemente danificada
15

 nem reverter a DDE. No entanto, com intuito de melhorar a 

qualidade de vida dos pacientes, há terapias disponíveis por meio de fármacos 

(anticolinérgicos e alfa-bloqueadores), manobras clínicas (cateterismo intermitente limpo e 

manobra de Credé) ou procedimentos cirúrgicos (cistostomia, cistoplastia para ampliação 

vesical, esfíncterectomia, dentre outros) que possibilitem o esvaziamento vesical
2
. Mesmo 

assim, observa-se número elevado de interrupções do tratamento devido a efeitos adversos 

dos fármacos ou dificuldade no manejo dos animais com distúrbios da micção, o que, em 

muitas vezes, culmina em óbito ou opção pela eutanásia
13,15

. 
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Por isso, a pesquisa de terapias que revertam a DDE é de extrema importância. 

Dentre essas terapias em estudo, destacam-se o dantrolene (DAN) e as células-tronco 

mesenquimais (CTM). O DAN é um fármaco bloqueador de canais de cálcio com potencial 

efeito neuroprotetor comprovado no trauma espinhal agudo in vitro e in vivo
16-18

. 

Adicionalmente, o DAN age diretamente na musculatura do esfíncter uretral externo, 

promovendo seu relaxamento, sendo eficiente em reduzir a resistência à micção
19-22

. Além 

disso, apresenta efeitos antiapoptóticos e anti-inflamatórios que foram associados à melhora 

da morfologia na medula espinhal
23

 e da vesícula urinária
24

 em ratos submetidos ao trauma 

espinhal agudo.  

As CTM, por sua vez, geram grande expectativa nessa linha de pesquisa, uma vez 

que, sabidamente, migram ao sítio da lesão após aplicação sistêmica
25

, e podem se diferenciar 

em diferentes linhagens celulares
26,27

. Experimentalmente, já foi demonstrada sua capacidade 

de transdiferenciação in vitro
28,29

 e in vivo em músculo liso na vesícula urinária de ratos
27

 e de 

babuínos
30

, além de suas propriedades tróficas, anti-inflamatórias e antioxidantes
31,32

.Quando 

aplicadas por via intravenosa, apresentaram potencial neuroprotetor, pela recuperação 

funcional locomotora
18 

e da vesícula urinária
25 

em ratos, demonstrando que todas essas 

propriedades podem agir por diferentes mecanismos, ocasionando a melhora do distúrbio 

neurológico e/ou da função vesical. 

A associação do DAN e das CTM, como terapia combinada, após o trauma espinhal 

agudo experimental foi capaz de proporcionar a melhora na locomoção em ratos Wistar
18

. 

Portanto, espera-se que essa terapia associada também seja capaz de reverter ou ao menos, 

amenizar as consequentes lesões ao trato urinário inferior nesses animais. Posto isso, este 

estudo teve como objetivo avaliar a histomorfologia e quantificar o músculo liso, as fibras 

colágenas e elásticas da vesícula urinária de ratos Wistar submetidos ao trauma espinhal 

agudo e tratados com dantrolene e células-tronco mesenquimais, bem como identificar a 

migração dessas células para a vesícula urinária, após 30 dias da indução do trauma espinhal 

agudo. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1. Modelo de dissinergia detrusor-esfíncter induzido por trauma espinhal agudo 

experimental 

Este projeto foi realizado de acordo com preceitos éticos no uso de animais após 

aprovação pelo CEUA/UFMG sob nº 46/2012 (Anexo A) e trata-se de uma etapa 

metodológica que fez uso de amostras coletadas em um projeto maior intitulado “Ação in 

vitro do dantrolene nas células-tronco mesenquimais sob privação sérica e efeito da 

associação entre dantrolene e células-tronco mesenquimais no tratamento do trauma espinhal 

de ratos Wistar”. 

Foram utilizadas 25 amostras de vesículas urinárias de ratos machos adultos da 

espécie Rattus norvegicus, variedade Wistar, com 20 semanas de idade e peso médio de 450g, 

oriundos do Biotério da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG. Estes 

animais haviam sido previamente submetidos ao trauma espinhal agudo, com exceção do 

grupo GN, pelo modelo contusivo-compressivo para que desenvolvessem DDE. Os grupos 

experimentais estão detalhados no Quadro 1. 

Os procedimentos anestésico e cirúrgico para produzir a laminectomia de décima 

segunda vértebra torácica (T12) foram realizados conforme descrito por Torres
23

. Para a 

indução do trauma espinhal agudo foi utilizado o aparelho estereotáxico The MASCIS 

Impactor II (W.M. Keck Center for Collaborative Neuroscience, Piscataway, New Jersey, 

EUA), o qual promoveu a contusão e compressão da medula espinhal. Uma hora após a 

laminectomia dorsal, os animais foram tratados com 10 mg/kg de dantrolene (Dantrolen
®

, 

1mg/3ml, Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda, Itapira, São Paulo, Brasil) ou 

volume equivalente de seu placebo (água estéril para injeção), pela via intraperitoneal. Sete 

dias após a cirurgia, os animais foram tratados com 200 µL de PBS contendo 1x10
6
 de CTM 

ou volume equivalente de seu placebo (200 µL de PBS), aplicados pela veia lateral da cauda. 

As CTM foram isoladas da medula óssea de ratos transgênicos para a expressão de Green 

Fluorescent Protein (GFP
+
), para que sua migração aos tecidos alvos pudesse ser monitorada. 
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QUADRO 1 – Grupos experimentais 

Identificação n Laminectomia  TEA 1 hora 7 dias  

GN 5 Sim Não Placebo Placebo 

GT 5 Sim Sim Placebo Placebo 

GDAN 5 Sim Sim DAN Placebo 

GCM 5 Sim Sim Placebo CTM 

GCMD 5 Sim Sim DAN CTM 

n=número de animais por grupo; TEA=trauma espinhal agudo; GN=grupo controle; CTM=células-

tronco mesenquimais; DAN=dantrolene; GT=grupo trauma; GDAN=grupo tratado com DAN; 

GCM=grupo tratado com CTM; GCMD=grupo tratado com DAN e CTM 

 

Após a cirurgia, todos os animais receberam 2 mg/kg de cloridrato de tramadol 

(Tramadon
®
, 50mg/ml, Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda, Itapira, São Paulo, 

Brasil), por via subcutânea, a cada oito horas por três dias consecutivos, além de receberem 

massagem abdominal três vezes ao dia para auxiliar a micção e a defecação. Ao completar os 

30 dias seguintes ao trauma espinhal agudo, todos os animais foram submetidos à eutanásia 

com sobredose (100mg/kg) de tiopental sódico (Thiopentax
®
, 0,5g, Cristália Produtos 

Químicos Farmacêuticos Ltda, Itapira, São Paulo, Brasil), por via intraperitoneal, e avaliação 

anatomopatológica. A vesícula urinária dos animais foi colhida, fixada em formalina 

tamponada (Solução de formaldeído, 4%, Merck, Darmstadt, Alemanha) a 10% em tampão 

fosfato (pH 7,4), durante 24 horas, sendo todas processadas pela técnica rotineira de inclusão 

em parafina. 

 

2.2. Avaliação morfológica da vesícula urinária 

Cortes histológicos de cinco micrômetros (5µm) foram corados pela técnica de 

hematoxilina e eosina (HE) para avaliação histomorfológica. Os cortes foram observados às 

objetivas de 5x, 10x e 40x em microscópio óptico (Zeiss Axiostarplus, Thornwood, EUA) por 

dois avaliadores, que desconheciam os grupos experimentais. Para tal avaliação foi observada 

a morfologia das vesículas urinárias de forma descritiva. Especificamente na avaliação da 

matriz extracelular, a lâmina própria foi observada com relação ao aumento de sua 



    24 

 

 

quantidade, determinado pelo maior espaçamento entre as camadas epitelial e muscular. A 

classificação se deu por meio de escores (ausente, discreto, moderado e intenso). 

 

2.3. Quantificação de fibras colágenas na vesícula urinária 

Foi realizada a coloração Picrosirius Red, conforme preconizado por Borges e 

colaboradores
33

 e Bauman e colaboradores
34 

para quantificação das áreas de colágeno total e 

dos tipos I e III nos cortes histológicos. Em seguida, foram obtidas fotomicrografias de 10 

campos aleatórios e representativos, à objetiva de 10x em microscópio óptico (Zeiss 

Axiostarplus, Thornwood, EUA) com auxílio da lente polarizadora (49mm, Kenko, Nakano, 

Japão), com intuito de evidenciar as fibras colágenas. Em seguida, com auxílio do software 

Image J (1,51j8, National Institutes of Health, Bethesda, Maryland, EUA), as 

fotomicrografias foram analisadas para a quantificação de colágenos total e dos tipos I e III, 

de acordo com a coloração apresentada à luz polarizada e a área delimitada pela vesícula 

urinária, excluindo o fundo. Utilizou-se a ferramenta “color threshold”
33,34

 e as seguintes 

configurações: Thresholding method selecionado yen; Threshold color selecionado white e 

Color space selecionado Lab (Figura 3). Para a quantificação de colágeno tipo I, foi 

selecionada a cor vermelha, enquanto para o colágeno tipo III, a cor verde, conforme descrito 

por Bauman e colaboradores
34

. Em ambos os casos, a área selecionada pelo software, que 

apareceu em branco, foi quantificada pela ferramenta Analyze particles, com resultado dado 

em porcentagem (Figura 4).  

 

2.4. Quantificação de fibras elásticas, matriz extracelular e músculo liso na vesícula urinária 

Cortes histológicos de cinco micrômetros da vesícula urinária foram submetidos a 

coloração Weigert-Van Gieson
35

, com intuito de identificar e quantificar as fibras elásticas, o 

músculo liso e a matriz extracelular da vesícula urinária. Ressalta-se que com essa coloração 

para o tecido vesical, as fibras elásticas coram em roxo, o colágeno em rosa e o uroepitélio e 

músculo liso, em amarelo
35

. 

 

 



    25 

 

 

 

FIGURA 3 - Interface do software Image J versão 1.51j8 para Windows. Seleção de 

fotomicrografia da vesícula urinária de um rato do grupo controle (GN) corada 

em Picrosirius Red submetida à observação em microscópio de luz polarizada. 

Notar configurações do software como evidenciado na figura (seta, retângulo e 

colchete em vermelho). A porcentagem de área em pixel está evidenciada no 

canto inferior direito da figura (círculos) e representam a cor branca 

selecionada. O software considera apenas a cor branca para analisar as 

partículas, por isso, ao selecionar as fibras colágenas tipo I que são vermelhas à 

coloração Picrosirius Red, na imagem ela aparecerá como branca. 

 

 
FIGURA 4 - Fotomicrografias de vesícula urinária de rato Wistar do grupo trauma, com 20 semanas 

de idade e 450g de peso médio, com dissinergia detrusor-esfíncter induzida por trauma 

espinhal agudo experimental, coloração Picrosirius Red, objetiva 10x. Utilização da 

ferramenta color threshold do software Image J para diferenciar e quantificar as fibras 

colágenas em todas as camadas. Em A, fotomicrografia após observação em microscópio 

de luz polarizada permite observar que as cores, além do fundo preto, representam as 

fibras colágenas tipos I (vermelho) e tipo III (verde). Após o uso das ferramentas 

disponíveis no software é possível selecionar uma cor que passará a ser branca, por meio 

da qual o software realiza o cálculo da área em pixels. Em B, observa-se a cor vermelha 

que representa as fibras colágenas tipo I e a área em branco seleciona o colágeno tipo III 

para o cálculo. Em C, ocorre o inverso, a área em branco seleciona o colágeno tipo I. 
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Em seguida, foram obtidas fotomicrografias em microscópio óptico (Zeiss 

Axiostarplus, Thornwood, EUA) de 15 campos aleatórios e representativos, à objetiva de 40x 

para avaliação e quantificação da área ocupada por de fibras elásticas e 10 campos 

representativos e aleatórios, à objetiva de 10x para análise e quantificação da área ocupada 

por músculo liso detrusor e matriz extracelular, conforme estudo anterior
35

. Com auxílio do 

software Image J
34

 (1,51j8, National Institutes of Health, Bethesda, Maryland, EUA), as 

fotomicrografias foram analisadas para a quantificação de fibras elásticas, matriz extracelular 

e músculo liso detrusor. Para quantificação da musculatura lisa e da matriz extracelular, foi 

necessária a seleção da área da vesícula urinária corada em amarelo e rosa, respectivamente, 

excluindo-se o uroepitélio. Por outro lado, as fibras elásticas foram selecionadas e sua área foi 

determinada pelo software.    

 

2.5. Migração das células-tronco mesenquimais para a vesícula urinária 

Os cortes histológicos da vesícula urinária com espessura de cinco micrômetros 

foram submetidos a pesquisa para identificação das CTM-GFP
+
, com objetivo de comprovar 

sua migração aos sítios de lesão após aplicação via intravenosa. Todas as etapas da técnica da 

imunoistoquímica foram executadas pelo processador automático Bond-Max (Leica 

Biosystems, Melbourne, Austrália). A programação do processador promoveu duas 

sequências do bloqueio da atividade da peroxidase endógena por 20 minutos cada e 

recuperação antigênica com pH 6,0. O anticorpo primário GFP (D5,1 XP Rabbit mAb ≠ 2956, 

Cell Signaling Technology, Danvers, Massachusetts, EUA) foi diluído em albumina de soro 

bovino (BSA 1,5%, Merck, Darmstadt, Alemanha) na proporção 1:500. Os controles 

negativos foram realizados ao omitir o anticorpo primário em um corte de amostra de cada 

grau. Os controles positivos foram realizados no mesmo protocolo das demais amostras, 

utilizando medula espinhal de ratos que foram tratados com as CTM-GFP
+
 por via 

intravenosa. A reação foi revelada pelo cromógeno DAB (Diaminobenzidine 

Tetrahydrochloride Hydrate > 90% Ethylene Glycol, Leica Biosystems, Melbourne, 

Austrália) por 10 minutos e realizada contra-coloração pela hematoxilina. As lâminas foram 

montadas com meio a base de tolueno (Entellan, Darmstadt, Alemanha) e lamínulas 

histológicas. Procedeu-se a análise qualitativa em microscópio óptico (Zeiss Axiostarplus, 

Thornwood, EUA) para identificação das células marcadas. 
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2.6. Análise estatística 

Os dados colhidos foram tabulados e os resultados submetidos à análise 

estatística. As avaliações de morfologia pela coloração HE e a imunoistoquímica foram 

realizadas pela estatística descritiva. Os dados da variável quantificação das fibras colágenas 

foram comparados entre grupos pelo teste de Kruskal-Wallis. Entre as fibras colágenas tipos I 

e III foram estimadas correlações de Pearson. Para as variáveis: área das fibras elásticas, da 

matriz extracelular e do músculo liso detrusor também foi realizada a análise de variância e 

teste de Scott Knott. Para todas as análises foi considerado nível de 5% de significância, com 

auxílio do software R.  

 

3. RESULTADOS 

 

3.1. Avaliação morfológica da vesícula urinária 

Os cortes corados em HE foram analisados quanto à morfologia da vesícula 

urinária. Todas as vesículas urinárias, independente dos grupos experimentais, apresentavam 

as seguintes camadas: epitélio de transição, lâmina própria, musculatura lisa e serosa.  

Em nenhum dos grupos verificaram-se alterações no epitélio. A lâmina própria 

dos animais submetidos ao trauma espinhal agudo tratados com placebo (GT) e com 

dantrolene (GDAN) apresentou-se em maior quantidade com relação à dos animais não 

traumatizados (GN) e traumatizados tratados com células-tronco mesenquimais (GCM) ou 

associação (GCMD) (p<0,05). Esse resultado equivale ao aumento da matriz extracelular que 

compõe a lâmina própria (Figura 5). O músculo liso manteve sua organização histológica de 

feixes musculares em diversos sentidos.  
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FIGURA 5 – Fotomicrografias de vesícula urinária de ratos Wistar com 20 semanas de idade e 450g            

de peso médio, coradas com hematoxilina e eosina, em objetiva de 5x. Em A, vesícula 

urinária de rato não traumatizado. Em B, C, D e E, notam-se maior quantidade de 

matriz extracelular e maior espaçamento entre os feixes de musculatura lisa. Sendo que 

B e C demonstram essa alteração de forma mais discreta. A = GN; B = GCM; C = GCMD; 

D = GDAN; E = GT. 

 

3.2. Quantificação de fibras colágenas na vesícula urinária 

As fibras colágenas dos tipos I e III foram localizadas no tecido conectivo da 

lâmina própria, no perimísio ao redor dos fascículos de músculo detrusor e na serosa (Figura 

6). Os resultados referentes à quantificação e comparação do colágeno total e dos tipos I e III 

nas vesículas urinárias dos cinco grupos experimentais estão apresentados na Figura 7. 

 

 
FIGURA 6 - Fotomicrografias de vesículas urinárias de ratos Wistar dos grupos GN (A), GCM (B), 

GCMD (C), GDAN (D) e GT (E), com 20 semanas de idade e 450g de peso médio, com 

dissinergia detrusor-esfíncter induzida por trauma espinhal agudo experimental. 

Coloração Picrosirius Red, em objetiva de 10x. Utilização da ferramenta color 

threshold para diferenciar e quantificar as fibras colágenas. É possível observar o 

predomínio de colágeno tipo III (verde) nas vesículas urinárias de ratos traumatizados 

e a semelhança quanto à quantidade de colágeno total entre os grupos GCM e GN. * = 

lúmen da vesícula urinária. 
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Não houve diferença entre a marcação total de fibras colágenas (tipo I + tipo III) 

entre os grupos estudados (p>0,05). Entretanto, os animais com DDE induzida pelo trauma 

espinhal agudo e tratados com placebo (GT) apresentaram quantidade de marcação de fibras 

colágenas do tipo I significativamente menores e do tipo III significativamente maiores na 

vesícula urinária em comparação às de ratos não traumatizados do GN (p<0,05). 

 
FIGURA 7 – Média da área de colágeno total (barra azul) e dos tipos I (vermelha) 

e III (verde) das vesículas urinárias de ratos não traumatizados (GN) e 

ratos submetidos ao trauma espinhal agudo após tratamento com 

placebo (GT), dantrolene (GDAN), células-tronco mesenquimais (GCM) 

e associação (GCMD). Letras minúsculas diferentes representam 

diferença estatística de tipos de colágeno entre grupos, pelo teste de 

Kruskal-Wallis (p<0,05). 

 

Os animais com DDE induzida pelo trauma espinhal agudo tratados apenas com 

DAN (GDAN) também apresentaram quantidade de marcação de fibras colágenas do tipo I, 

significativamente menor e III, significativamente maior na vesícula urinária em comparação 

às de ratos não traumatizados do GN (p<0,05). Porém, de maneira interessante, os animais 

com DDE induzida pelo trauma espinhal agudo tratados com CTM (GCM ou GCMD) 

apresentaram quantidade de marcação de fibras colágenas do tipo I e III iguais às de ratos não 

traumatizados do GN (p>0,05). 

Com os resultados das análises acima, foi possível identificar uma correlação 

negativa moderada e estatisticamente significativa (r=0,41) (p<0,05) das fibras colágenas do 

tipo III para com as do tipo I. Ou seja, quando há uma diminuição de fibras colágenas do tipo 

I na vesícula urinária, a quantidade de fibras colágenas do tipo III tende a aumentar. 
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3.3. Quantificação de fibras elásticas e músculo liso na vesícula urinária 

Com a coloração Weigert-Van Gieson foi possível a identificação das fibras 

elásticas e do músculo liso detrusor da vesícula urinária de ratos (Figura 8) em todos os 

grupos experimentais. 

As fibras elásticas foram observadas nas camadas serosa, de músculo liso e da 

lâmina própria da vesícula urinária de ratos. Observou-se maior quantidade de fibras elásticas 

em vesícula urinária de ratos traumatizados tratados com placebo (GT) em comparação à de 

ratos não traumatizados (GN) (p<0,01). A vesícula urinária de ratos dos grupos GCMD e GDAN 

também apresentaram maior quantidade de fibras elásticas em comparação ao GN (p<0,01), 

embora não tenha diferido do GT (p>0,05). Por outro lado, a área ocupada pelas fibras 

elásticas na vesícula urinária de ratos tratados apenas com CTM (GCM) foi semelhante à de 

ratos não traumatizados (GN) (p>0,05) (Figura 9). 

Com relação à quantidade de músculo liso da vesícula urinária, não houve 

diferença estatística entre os grupos experimentais, portanto, foi observada normotrofia da 

musculatura lisa detrusora 30 dias após o trauma espinhal agudo (Figura 10). 

 

 
FIGURA 8 – Fotomicrografias de vesículas urinárias de ratos Wistar dos grupos GDAN (A) e GN (B) 

com 20 semanas de idade e 450g de peso médio, com dissinergia detrusor-esfíncter 

induzida por trauma espinhal agudo experimental, coloração Weigert-Van Gieson. 

Em A, com objetiva de 40x, evidencia-se grande quantidade de fibras elásticas (setas 

vermelhas). Em B, com objetiva de 10x, observa-se a coloração amarela marcada na 

musculatura lisa, o que permitiu sua quantificação. Epitélio de transição (EP), lâmina 

própria (LP), musculatura lisa (ML) e serosa (S). 

 



    31 

 

 

 
FIGURA 9 - Média da área de fibras elásticas das vesículas urinárias de ratos não 

traumatizados (GN) e ratos submetidos ao trauma espinhal agudo após 

tratamento com placebo (GT), dantrolene (GDAN), células-tronco mesenquimais 

(GCM) e associação de ambos (GCMD). Letras minúsculas diferentes 

representam diferença estatística (p<0,05) entre grupos, pela Análise de 

Variância e teste de Scott Knott. 

 

 
FIGURA 10 – Média da quantidade, em µm, de músculo liso da vesícula urinária de ratos Wistar 

não traumatizados (GN) e ratos submetidos ao trauma espinhal agudo após 

tratamento com placebo (GT), dantrolene (GDAN), células-tronco mesenquimais 

(GCM) e associação de ambos (GCMD). Letras minúsculas iguais representam 

ausência de diferença estatística (p>0,05) da quantidade de músculo liso, pela 

Análise de Variância e teste de Scott Knott. 

 

Adicionalmente, a quantificação da matriz extracelular por meio da coloração 

Weigert-Van Gieson confirma o observado na coloração HE (Figura 11). Houve aumento da 

quantidade de matriz extracelular nos ratos traumatizados (GT) em comparação aos animais 

não traumatizados (GN) (p<0,05). Corroborando os resultados anteriores, os animais 

traumatizados e tratados com CTM (GCM e GCMD), mas não os tratados somente com 

dantrolene (GDAN), apresentaram matriz extracelular em quantidade semelhante aos dos 

animais não traumatizados (GN) (p<0,05). 
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FIGURA 11 – Média da quantidade, em µm, de matriz extracelular na vesícula urinária 

de ratos Wistar dos grupos GN, GCM, GCMD, GDAN, GT, avaliada pela 

coloração Weigert Van-Gieson. Letras minúsculas diferentes 

representam diferença estatística (p<0,05) entre grupos, pela Análise de 

Variância e teste de Scott Knott. 

 

3.4. Migração das células-tronco mesenquimais para a vesícula urinária 

Foi observada marcação imunoistoquímica anti-GFP
+
 na vesícula urinária dos 

grupos tratados com CTM-GFP
+
 (GCM e GCMD). O mesmo não foi observado nos demais 

grupos (GN, GDAN e GT) ou no controle negativo testado (Figura 12). 

 

 

FIGURA 12 – Fotomicrografias de vesícula urinária de rato Wistar com 20 semanas de idade e 

450g de peso médio, com dissinergia detrusor-esfíncter induzida por trauma 

espinhal agudo experimental do grupo traumatizado e tratado apenas com células-

tronco mesenquimais (GCM). Em A e B, objetiva de 20 e 40X, respectivamente, 

destaca-se a marcação imunoistoquímica positiva das células-tronco mesenquimais 

GFP
+ 

(setas), que comprova a migração das células para a vesícula urinária após 

sua aplicação intravenosa.  
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4. DISCUSSÃO 

 

Este é o primeiro estudo do modelo de DDE induzida experimentalmente por 

trauma espinhal agudo contusivo-compressivo suprassacral em ratos tratados com células-

tronco mesenquimais, dantrolene ou associação de ambos. De maneira inédita com esse 

modelo, o uso de células-tronco mesenquimais demonstrou efeito protetor/reparador por ação 

local, uma vez que foram capazes de migrar após aplicação sistêmica e foram identificadas na 

vesícula urinária. Esse efeito protetor/reparador das CTM pôde ser constatado uma vez que 

promoveram normotrofia da musculatura detrusora e quantidade de matriz extracelular, de 

fibras elásticas e colágenas tipo I e III semelhante aos animais não traumatizados, 30 dias 

após o trauma. 

As alterações morfológicas sofridas pela vesícula urinária durante o 

desenvolvimento da DDE são pouco descritas
24,36,37

. Estudos demonstraram áreas multifocais 

de hemorragia em músculo liso e lâmina própria, assim como infiltrado inflamatório, 

composto por macrófagos, linfócitos e neutrófilos, até 14 dias após o trauma espinhal 

agudo
24,36,37

. Por outro lado, esse cenário não se mantém 30 dias após o trauma espinhal 

agudo, pois a avaliação morfológica da vesícula urinária realizada com a coloração HE 

demonstrou que a distribuição histológica das camadas de vesícula urinária não foi alterada 

em nenhum animal do estudo, assim como não foi observado infiltrado inflamatório. 

Contudo, a avaliação morfológica da lâmina própria da vesícula urinária de ratos 

traumatizados revelou presença de maior quantidade da lâmina própria, o que se justifica pelo 

aumento de componentes da matriz extracelular, como fibras elásticas e colágenas
38

. Tal 

alteração não ocorreu nas vesículas urinárias de ratos traumatizados tratados com células-

tronco mesenquimais, mantendo-se estruturalmente semelhantes aos de animais não 

traumatizados, sugerindo um possível mecanismo de ação dessas células na preservação e/ou 

reparação dos componentes da matriz extracelular, mantendo-os em equilíbrio. 

Conforme descrito por Stevenson e colaboradores
8
, as fibras colágenas 

representam a maior parte da matriz extracelular da vesícula urinária e encontram-se no tecido 

conectivo da lâmina própria, no perimísio ao redor dos fascículos de músculo detrusor e na 

serosa, o que foi observado neste estudo tanto em ratos não traumatizados como naqueles 
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submetidos ao trauma espinhal agudo. A diminuição da quantidade de fibras colágenas do 

tipo I na vesícula urinária de ratos traumatizados, aos 30 dias após o trauma espinhal agudo, 

pode estar relacionada a perda ou diminuição de sua síntese. Essa diminuição foi observada 

em outros estudos
6,7,9,12

 e persistiu por até dez semanas após o trauma espinhal agudo por 

transecção
12

. Futuramente, análises com western blot ou RT-PCR poderiam elucidar se houve 

perda ou diminuição da síntese de fibras colágenas do tipo I na vesícula urinária de animais 

traumatizados. 

A vesícula urinária com baixa complacência é caracterizada pelo aumento da 

relação de colágenos tipos III/I, decorrente do aumento da quantidade de fibras colágenas do 

tipo III e diminuição do tipo I
8,39-41

. Portanto, a predominância de colágeno tipo III associada 

à diminuição de colágeno tipo I na vesícula urinária de ratos traumatizados, observada no 

presente estudo, aos 30 dias após o trauma espinhal agudo, causa grande impacto na 

complacência vesical.  

Por outro lado, o aumento da quantidade de fibras colágenas do tipo III na 

vesícula urinária de ratos traumatizados, aos 30 dias após o trauma espinhal agudo, corrobora 

com Nagatomi e colaboradores
6
, e Fouad e colaboradores 

39
, os quais demonstraram que tal 

aumento perdura por até três meses após o trauma espinhal agudo por transecção. A 

explicação para esse aumento de colágeno tipo III ainda permanece desconhecida, no entanto, 

questiona-se se a alta pressão sofrida constantemente pela vesícula urinária estimularia a 

diferenciação dos fibroblastos em miofibroblastos. Estes, por sua vez, realizam a síntese e 

deposição de colágeno tipo III
39-41

. 

A diminuição de fibras colágenas do tipo I associada ao aumento de fibras 

colágenas do tipo III pode estar diretamente relacionada à correlação negativa que existe entre 

as fibras colágenas tipos I e III na matriz extracelular na vesícula urinária
8
, a qual também foi 

significativa em nosso estudo. Desta forma, quando há diminuição do tipo I, haverá aumento 

do tipo III, e vice-versa, ou seja, a diminuição da quantidade de fibras colágenas do tipo I em 

decorrência de uma lesão na vesícula urinária, como a causada pela DDE, poderia estimular a 

deposição de fibras colágenas do tipo III na vesícula urinária de ratos submetidos ao trauma 

espinhal agudo. 

A coloração Weigert Van-Gieson foi eficiente em destacar as fibras elásticas e a 

musculatura lisa na vesícula urinária de ratos, permitindo a quantificação de ambas variáveis. 
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As fibras elásticas, aos 30 dias após o trauma espinhal agudo, encontram-se em grande 

quantidade na matriz extracelular da vesícula urinária de ratos traumatizados. Da mesma 

forma, outros estudos observaram resultado semelhante, com aumento progressivo até as dez 

semanas após o trauma espinhal agudo por transecção
6,7,9,12

.  Portanto, o aumento de matriz 

extracelular nos animais traumatizados, comprovado pela coloração HE, por meio dos 

escores, e também pela coloração Weigert Van-Gieson, de forma objetiva pelo Image J, 

justifica-se pelo aumento da quantidade de fibras colágenas do tipo I e pelo aumento das 

fibras elásticas. Resultados semelhantes seguindo essa metodologia não haviam sido 

realizados por outros pesquisadores até o momento. 

O presente estudo foi o primeiro a realizar a quantificação de músculo liso 

detrusor com a coloração Weigert Van-Gieson nesse modelo experimental. Foi demonstrado a 

normotrofia da musculatura lisa da vesícula urinária aos 30 dias após o trauma espinhal 

agudo, o que contraria o observado por outros autores
6,7,9,12

 que descrevem a hipertrofia 

detrusora nesse mesmo período. Ao analisar os resultados, é possível perceber uma tendência 

à hipertrofia muscular, no entanto, não foi possível observá-la, possivelmente, em decorrência 

do número reduzido de unidades experimentais associada a alta variabilidade dos resultados 

dessa variável.  

Quando há retenção urinária prolongada, como ocorre na DDE, a pressão 

intravesical aumenta exponencialmente, o que induz síntese e deposição de fibras elásticas na 

matriz extracelular associada a diminuição da quantidade de fibras colágenas
42,43

, na tentativa 

de diminuir a pressão intravesical, o que já ocorre 14 dias após o trauma espinhal agudo por 

transecção
7
. Como observado no presente estudo, a retenção urinária perdurou por 30 dias 

após o trauma espinhal agudo por contusão-compressão, ou seja, durante todo esse período 

houve estímulo contínuo dos mecanismos compensatórios supracitados, elucidando a 

cronicidade da lesão sofrida pela vesícula urinária devido DDE
6,9

. 

A vesícula urinária de ratos traumatizados tratados apenas com CTM (GCM) 

apresentou quantidade de fibras elásticas e fibras colágenas semelhante à de ratos não 

traumatizados. A vesícula urinária de animais tratados com CTM, apresentou os melhores 

resultados com menor quantidade de colágeno tipo I, menor deposição de colágeno tipo III, 

menor quantidade de fibras elásticas e ausência de hipertrofia muscular. Tudo isso pode ser 

explicado por três mecanismos propostos, isolados ou associados: a) as CTM podem ter 
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migrado para a medula espinhal lesionada e proporcionado proteção e/ou reparo nas vias que 

inervam a vesícula urinária, e até mesmo estimulado novas vias sinápticas; b) as CTM podem 

ter migrado para a vesícula urinária lesionada e pela ação anti-inflamatória, antiapoptótica e 

trófica evitaram a progressão ou repararam precocemente a lesão vesical; c) ou ainda, na 

vesícula urinária, podem ter se diferenciado em células de músculo liso, responsáveis pela 

melhora na complacência vesical.  

Os mecanismos pelos quais as CTM atuam ainda não são totalmente 

esclarecidos
10,25

, embora algumas possibilidades já tenham sido discutidas. Sabe-se que elas 

têm capacidade de migrar para a vesícula urinária de ratos após aplicação intravenosa, o que 

também foi comprovado no presente estudo. Hu e colaboradores
25

, Spees, Lee e Gregor
32

 e 

Coutu e colaboradores
29

 indicaram que essa migração pode estar relacionada com a 

reorganização das conexões sinápticas, o que permitiria a formação de novas vias do reflexo 

da micção. O mesmo pode ter ocorrido no presente estudo, nos ratos tratados com CTM, visto 

que, seguindo o mesmo modelo experimental e protocolos de tratamento, outro estudo 

comprovou melhora locomotora dos ratos com trauma espinhal contusivo-compressivo
18

. 

Uma vez na vesícula urinária, as CTM exercem ação local por meio de suas 

propriedades tróficas e imunomoduladoras
17,44

 que podem ter diminuído a expressão do 

TGFβ-1, o que inibe a diferenciação dos miofibroblastos e, por consequência, o 

remodelamento da matriz extracelular. Além disso, podem se diferenciar em diversas células 

como condrócitos, adipócitos, osteoblastos e células de músculo liso
29,32

. A capacidade das 

CTM em se diferenciar em células de músculo liso na vesícula urinária foi comprovada in 

vitro
28,29

 e in vivo em ratos
27

 e em babuínos
30

. Tal diferenciação se torna importante, uma vez 

que o músculo liso desempenha papel essencial na complacência vesical e, desse modo, essas 

CTM diferenciadas poderiam compensar a perda da complacência
29

. Portanto, as CTM 

exercem funções que proporcionam melhora nas características morfológicas e da matriz 

extracelular da vesícula urinária, evitando assim a progressão da lesão causada pela DDE, 

desempenhando uma ação protetora, ou reparando à lesão já instalada na vesícula urinária 

pela diferenciação em células de músculo liso. 

No presente estudo, a vesícula urinária de ratos tratados com DAN não apresentou 

hipertrofia muscular. Ademais, a quantificação de fibras colágenas desse grupo (GDAN) não 

diferiu daquela de ratos não traumatizados, por isso sua aplicação no tratamento da DDE foi 
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positiva. A análise dos efeitos do DAN na morfologia das vesículas urinárias de ratos 

submetidos ao trauma espinhal agudo foi estudada, a curto prazo, por Torres e 

colaboradores
24

. Naquele estudo, o DAN, aplicado por via intraperitoneal em ratos, uma hora 

após o trauma espinhal agudo, promoveu diminuição do infiltrado inflamatório nas vesículas 

urinárias avaliadas até oito dias após o trauma. Sugeriu-se que essa melhora pode ter ocorrido 

devido ao relaxamento do esfíncter uretral externo, associado ou não a ação anti-inflamatória 

do DAN sobre a parede da vesícula urinária. Após o presente estudo, sugere-se que o 

mecanismo pelo qual o DAN age não interfere na matriz extracelular de forma evidente e, por 

isso, as alterações observadas nas fibras elásticas e colágenas não diferiram dos grupos 

controles. Estudos futuros podem avaliar outras vias de ação do DAN, com objetivo de 

elucidar como ele ocasiona a melhora da morfologia da vesícula urinária observada por Torres 

e colaboradores
24

.  

O modelo de contusão-compressão espinhal foi escolhido por ser capaz de 

reproduzir de maneira padronizada em ratos, os mecanismos patofisiológicos e as 

consequências clínicas sofridas por animais de companhia e humanos com trauma espinhal 

agudo
45,46

. Neste estudo, esse modelo foi capaz de induzir a DDE e reproduzir as alterações 

morfológicas na vesícula urinária, 30 dias após o trauma espinhal agudo. 

Muitas características envolvendo a cicatrização da vesícula urinária permanecem 

indefinidas. Sabe-se que o tempo de cicatrização da vesícula urinária varia de quatro a dez 

dias
47,48

. Esse tempo deve ser considerado quando a lesão inicial for única e reversível, ao 

contrário do que acontece em portadores da DDE, na qual a vesícula urinária sofre 

constantemente com a hiperdistensão da parede. Neste caso, estimar o tempo de cicatrização 

se torna difícil devido a impossibilidade em determinar quando a lesão sofrida pela vesícula 

urinária cessa. Mesmo assim, os estudos vêm realizando análises das vesículas urinárias após 

30 dias
7
 do trauma espinhal agudo, em concordância com este estudo. Outros estudos 

realizaram análises após 90 dias
39,49 

e seis meses
29

 e, em ambos momentos, observou-se a 

proliferação miofibroblástica e a deposição de colágeno tipo III. 

Portanto, a patofisiogenia da DDE e os mecanismos pelos quais as CTM 

protegeram/repararam a vesícula urinária de uma lesão mais grave permanece com algumas 

lacunas a serem preenchidas em estudos futuros. Sugere-se, por fim, que a evolução da DDE 

não é linear, mas sim deve ser considerada cíclica. Diante das alterações morfológicas 



    38 

 

 

observadas, considera-se que aos 30 dias após o trauma espinhal agudo em ratos, caracteriza-

se a fase crônica da DDE. 

 

5. CONCLUSÕES 

As células-tronco mesenquimais, mas não o dantrolene, preservam a quantidade 

de matriz extracelular nas vesículas urinárias de ratos Wistar aos 30 dias após o trauma. 

As células-tronco mesenquimais, mas não o dantrolene ou a associação, 

preservam a quantidade de fibras elásticas, colágenas tipo I e tipo III nas vesículas urinárias 

de ratos Wistar aos 30 dias após o trauma. 

As células-tronco mesenquimais migram para a vesícula urinária após lesões 

consequentes da dissinergia detrusor-esfíncter induzida pelo trauma espinhal agudo 

experimental suprassacral em ratos Wistar. 

A quantidade de músculo liso não foi alterada pelos tratamentos nem pelo trauma 

espinhal agudo, configurando normotrofia na vesícula urinária de todos os ratos Wistar dos 

grupos experimentais. 

A associação do DAN e das CTM apresentou resultados semelhantes aos 

encontrados nas vesículas urinárias tratadas apenas com DAN ou placebo, indicando que essa 

associação não apresentou sinergismo. 

O modelo de dissinergia detrusor-esfíncter induzido pelo trauma espinhal agudo 

experimental suprassacral promove diminuição na quantidade das fibras colágenas tipo I, 

aumento na quantidade das tipo III, correlação negativa entre esses dois tipos de fibras 

colágenas e aumento da quantidade de fibras elásticas nas vesículas urinárias de ratos Wistar 

aos 30 dias após o trauma. 
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CAPÍTULO 3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A dissinergia detrusor-esfíncter (DDE) produz impactos socioeconômicos 

importantes e deve ser continuamente estudada a fim de identificarem-se seus mecanismos 

patofisiológicos e terapias eficazes que promovam o retorno funcional e permanente da 

micção, melhorando a qualidade de vida dos pacientes com afecções neurológicas, tanto na 

medicina quanto na veterinária. Para isso, se fazem necessárias pesquisas em modelos 

experimentais que mimetizem fielmente o desenvolvimento e progressão das lesões 

consequentes do DDE, e também permitam o estudo de novas proposições terapêuticas. 

O modelo de DDE por trauma espinhal agudo contusivo-compressivo está 

descrito como o que melhor mimetiza os eventos na medula espinhal após o trauma, e por 

isso, o mais indicado para estudos de tratamentos para o trauma espinhal agudo e para a DDE. 

Há ainda, necessidade de determinar a evolução da DDE por esse modelo experimental, 

devido a falta de padronização de técnicas que avaliem a vesícula urinária. 

A realização das colorações especiais e da imunoistoquímica exigiram muitas 

tentativas na busca do melhor protocolo, isto porque, os poucos artigos que foram publicados 

realizando tais técnicas não apresentavam de forma detalhada a padronização metodológica da 

coloração ou da imunoistoquímica. A mesma dificuldade foi enfrentada com as análises no 

software Image J, uma vez que, trata-se de uma excelente ferramenta que produz resultados 

objetivos a partir de fotomicrografias, tornando a análise fidedigna. Mesmo assim, os artigos 

publicados não trazem a descrição da forma como a análise foi realizada, apenas citam seu 

uso, e, por isso, foi necessário se basear nas instruções do software para uso de tal ferramenta. 

Portanto, todas as análises realizadas no presente estudo exigiram várias tentativas de 

padronização até que se alcançasse um resultado satisfatório, leitura de artigos de outras áreas 

do conhecimento, como física e matemática, para compreender e aplicar as técnicas da forma 

correta. 

A metodologia com a coloração Picrosirius Red para quantificação e 

diferenciação das fibras colágenas se mostrou eficiente, confiável, de baixo custo e fácil 

realização. Sugere-se que os estudos futuros adotem este método como padrão para análise 

das fibras colágenas na vesícula urinária de ratos, pois até o presente momento não há artigos 



    45 

 

 

de indução da DDE com modelo do trauma espinhal agudo em ratos utilizando esta 

metodologia, o que dificultou a padronização e comparação com a literatura. 

Para a quantificação de fibras elásticas, a coloração Verhoeff é a mais indicada em 

tecidos cartilaginosos, no entanto na vesícula urinária de ratos não foi eficiente, pois não 

apresentou qualquer marcação. Por isso, em seu lugar, sugere-se a realização da coloração 

Weigert-Van Gieson, a qual foi excelente em evidenciar as fibras elásticas e a musculatura lisa 

detrusora. Tornam-se importantes estudos futuros que introduzam métodos quantitativos 

eficientes para quantificação dessas fibras utilizando essa coloração. 

Os resultados aqui descritos demonstraram mecanismos patofisiológicos que 

podem contribuir sobremaneira para o desenvolvimento e perpetuação das lesões vesicais, 

consequentes da DDE. Dentre eles, a normotrofia da musculatura lisa detrusora e aumento da 

quantidade de matriz extracelular associada à diminuição na deposição das fibras colágenas 

tipos I e aumento das fibras tipo III e aumento das fibras elásticas. Além disso, confirmou-se a 

correlação negativa entre as fibras colágenas tipo I e III na matriz extracelular da vesícula 

urinária de ratos Wistar. 

Assim como já reportado em outros tecidos lesionados, as lesões vesicais parecem 

produzir estímulos quimiotáxicos que atraem as células-tronco mesenquimais (CTM), 

permitindo sua migração após aplicação sistêmica e suas possíveis ações benéficas locais, o 

que foi demonstrado nas vesículas urinárias neste estudo. 

No estudo ora relatado, aos 30 dias após trauma espinhal agudo, os animais 

tratados com CTM demonstraram normotrofismo de musculatura detrusora e quantidade de 

fibras colágenas tipo I e tipo III semelhante ao observado nos animais não traumatizados. O 

uso de CTM-GFP
+
 permitiu a monitoração da migração das células para a parede vesical. Sua 

identificação local, associada com os resultados encontrados, podem ressaltar o benefício que 

o uso dessa terapia em pacientes com DDE após trauma espinhal agudo pode proporcionar. 

Não está claro, entretanto, se as CTM estão agindo como carreadoras de fatores 

tróficos, que promovem proteção/reparo para o local das lesões, ou se podem estar se 

transdiferenciando em músculo liso, permitindo um retorno funcional por reparação local. 

Estudos futuros serão necessários para que se identifiquem os mecanismos exatos pelos quais 

as CTM estão promovendo melhora estrutural nas vesículas urinárias de ratos com DDE. 
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Em contrapartida, o dantrolene (DAN) não promoveu diferença nas variáveis 

avaliadas quando comparado as dos animais traumatizados e não tratados, embora sua 

propriedade de promover melhora estrutural nas vesículas urinárias já tenha sido comprovada 

no mesmo modelo de DDE, porém em fases mais precoces da lesão. Uma hipótese para tal 

discrepância seria que os mecanismos pelos quais o DAN atua para promover seus benefícios 

seriam diferentes dos mecanismos aqui estudados. Ao invés de agir sobre a estrutura muscular 

propriamente dita e sobre fibras colágenas, suas ações anti-inflamatórias, antioxidantes, 

antiapoptóticas e relaxante de esfíncter uretral externo seriam as mais prováveis.  

Esse seria mais um motivo para a utilização de terapias multimodais no 

tratamento da DDE induzida pelo trauma espinhal agudo, na tentativa de melhoria de vários 

aspectos dos mecanismos de lesão que, sem dúvida, são complexos e multifatoriais. 

Ainda ficam questionamentos a serem esclarecidos com mais pesquisas, a fim de 

avaliar se avaliações em diferentes momentos, poderiam melhorar a compreensão do processo 

de proteção/reparo das lesões resultantes da DDE após o trauma espinhal agudo. 

Adicionalmente, questiona-se se múltiplas aplicações e/ou doses mais altas do DAN e das 

CTM, isolados ou em associação, além de aplicações em momentos distintos, poderiam estar 

relacionados a resultados mais evidentes no tratamento da DDE. 

Sugere-se realização de western blot ou RT-PCR para diferenciação da perda ou 

diminuição da síntese de fibras colágenas do tipo I; buscar novos mecanismos pelo qual o 

DAN possa ter proporcionado melhora na morfologia da vesícula urinária em estudos 

anteriores; determinar quais dos mecanismos aqui citados podem estar relacionados a ação 

das CTM; realizar estudo de forma seriada, em diferentes momentos para avaliar a evolução 

das alterações na vesícula urinária; e utilizar maior número de animais por grupo, visto que a 

vesícula urinária apresenta alto coeficiente de variação em todas as análises. 

Importante ressaltar que a DDE causa retenção urinária prolongada, a qual 

configura estímulo contínuo aos mecanismos compensatórios na vesícula urinária, que 

associada a ausência de infiltrado inflamatório, confirma a cronicidade da lesão sofrida pela 

vesícula urinária devido DDE, já aos 30 dias após o trauma espinhal agudo. Além disso, essa 

lesão parece se autoperpetuar de modo a continuar gerando um estímulo que leva a 

mecanismos compensatórios, os quais a partir de determinado ponto passam a afetar a 
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complacência vesical negativamente, piorando ainda mais a lesão na parede vesical, dando 

assim, continuidade à lesão causada pela DDE. 

Por fim, novos estudos com modelos experimentais fidedignos, como este ora 

utilizado, poderão aprofundar a compreensão da doença e identificação de novas terapias por 

meio de avaliações moleculares, eletrofisiológicas e funcionais, cujos resultados obtidos 

poderão ser aplicados futuramente em pesquisas clínicas na medicina e na veterinária. 
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ANEXO A - Parecer do comitê de ética no uso de animais 

 

 


