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RESUMO
Introdução: O infarto do miocárdio causa perda de cardiomiócitos e disfunção contrátil do miocárdio. Estudos demonstram que as células 
tronco mesenquimais são efetivas na regeneração do miocárdio. Objetivo: Avaliar o melhor método de obtenção de células mononucleares 
da medula óssea. Método: A obtenção da medula óssea para o isolamento de células mononucleares, entre as quais estão as células tronco 
mesenquimais, foi realizada por dois métodos diferentes: grupo I, punção-aspiração da MO e grupo II, sacrifício do animal, com a retirada 
dos fêmures e das tíbias de ratos Wistar. As células mononucleares da medula óssea foram isoladas pela centrifugação com um gradiente 
de densidade Ficoll-Hypaque. Resultados: Em relação ao número de células obtidas, verifi cou-se no grupo I (punção, n=17), uma média 
de 5,33 x106 ± 4,99 x106 e para o grupo II (sacrifício, n=45), uma média de 43,42 x106 ± 27,69 x106 (p<0,001). Conclusão: O número 
de células mononucleares obtidas no método de punção-aspiração é signifi cativamente menor que o obtido com o sacrifi cío dos animais. 
Embora este último seja mais efi ciente em relação ao número de células, o método da punção-aspiração foi escolhido para ser utilizado 
em nossos experimentos por possibilitar o transplante autólogo de células mesenquimais após cultivo em casos de infarto do miocárdio, 
evitando assim o uso de agentes imunossupressores. 

Descritores: Miocárdio, Medula óssea, Células tronco, Células mesenquimais, Cultivo celular.

INTRODUÇÃO

O infarto do miocárdio é uma das principais causas de morbidade e 
mortalidade na maioria dos países. A perda dos cardiomiócitos leva a 
uma disfunção contrátil regional e os cardiomiócitos necrosados nos 
tecidos ventriculares infartados são progressivamente substituídos 
por fi broblastos formando o tecido danifi cado1. Vários trabalhos 
têm demonstrado que o transplante de células reduz a expansão do 
infarto, a dilatação do ventrículo esquerdo e a insufi ciência cardíaca 
após o infarto do miocárdio extenso em ratos.2,3,4 Por esta razão, 
várias terapias estão sendo estudadas na tentativa da recuperação 
de tecidos cardíacos através do transplante de células tronco obtidas 
da medula óssea.1,2,5,6,7,8,9

Uma fração das células mononucleares isoladas da medula óssea 
contém as células da linhagem mesenquimal que possuem forma 
fi broblastóide e são aderentes em cultura. Entre estas estão as 
células tronco mesenquimais que representam 0,05% da fração 
celular da medula óssea10 e possuem o potencial para diferenciar-
se em vários tipos celulares incluindo ossos, músculos, adipócitos, 
tendões ou cartilagem.5,9

Estudos demonstram que as células mesenquimais derivadas do 
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estroma podem diferenciar-se em miotubos contráteis sob certas 
condições in vitro.7,11 A possibilidade de utilização das células 
tronco mesenquimais da medula óssea como fonte de células para o 
transplante cardíaco, tem chamado a atenção devido à facilidade de 
obtenção destas células e a possibilidade de ser de origem autóloga, 
o que evitaria problemas com a rejeição. Estudos experimentais 
mostram que a transferência de células da medula óssea, após 
cultivadas e tratadas em laboratório para induzir a expressão 
de proteínas musculares, no local danifi cado, melhora a função 
cardíaca.1,12,13 Esta combinação de características faz com que as 
células mesenquimais derivadas da medula óssea sejam adequadas 
para recuperar a estrutura e função do coração infartado.

OBJETIVOS
Este estudo faz parte de um projeto mais amplo, para utilização 
das células mesenquimais em transplantes após o infarto do 
miocárdio.

O objetivo deste estudo é comparar e avaliar dois métodos para 
obtenção das células mononucleares da medula óssea de ratos. 
O primeiro é a punção-aspiração da medula óssea e o segundo, a 
eutanásia do animal com posterior retirada dos fêmures e tíbias.

MÉTODO
Neste estudo foram utilizados ratos machos Wistar com 
aproximadamente 2 a 4 meses de idade. Para a cultura das células 
mesenquimais, é necessário o isolamento das células mononucleares 
da medula óssea, sendo que a obtenção destas foi feita através de 
dois métodos diferentes.

O primeiro método foi o da punção-aspiração da medula óssea da 
crista ilíaca posterior do fêmur. Os ratos foram anestesiados com 
administração de ketamina e xilazina. Sob anestesia geral, o rato foi 
colocado na posição decúbito lateral, com a perna inferior fl etida. 
Foi realizada a assepsia da região e utilizada uma seringa de 3 ml 
contendo heparina (liquemine 5.000 UI/ml) com uma agulha 25x8 
21G1 para aspiração da medula óssea. Uma pequena quantidade 
de medula óssea (1-2 ml) foi aspirada e processada imediatamente. 
Todo o procedimento foi realizado em condições assépticas.

O segundo método foi a eutanásia do animal com o deslocamento 
da cervical, precedida de pré-anestesia. Utilizando-se material 
cirúrgico adequado, o fêmur e a tíbia foram retirados, limpos e 
colocados sobre uma placa de Petri contendo meio de cultura. Para 
a retirada da medula óssea foi utilizada uma seringa de 10 ml e 
uma agulha 25x8 21G1, contendo meio de Dulbecco modifi cado por 
Iscove (IMDM - Gibco BRL, Grand Island, NY, USA), heparina 
sódica (liquemine 5.000 UI/ml), 200 UI/ml de penicilina e 100 
µg/ml de estreptomicina (Gibco). Novamente este material foi 
processado imediatamente.

As células mononucleares da medula óssea foram obtidas pela 
centrifugação em um gradiente de densidade Ficoll-Hypaque14 
(densidade 1.077g/m3, Sigma, St. Louis, MO), suspendido em meio 
IMDM, contendo 20% de soro bovino fetal (SBF, Gibco BRL, 
Grand Island, NY), 1% de antibiótico (penicilina e estreptomicina), 
10ng/ml de fator de crescimento de insulina (IGF-I, Gibco) e 
distribuídas numa concentração de 1x105 células/ml.

RESULTADOS

Neste estudo foi considerado o número de células mononucleares 
obtidas, utilizando dois métodos diferentes para obtenção da medula 
óssea, os quais defi niram dois grupos: grupo I (17 procedimentos), 
punção e aspiração da medula óssea das cristas ilíacas, e grupo II 
(45 animais), eutanásia dos animais com a retirada dos fêmures 
e tíbias.

Os resultados de médias, desvios padrões, valores mínimos, valores 
máximos e limites de 95% de confi ança para as médias do número 
de células obtidas foram calculados. No grupo I (punção, n=17) (um 
caso não pode ser observado), obteve-se uma média de 5,33 x106 ± 
4,99 x106, com valor mínimo de 0,98 x106 e valor máximo de 22,00 
x106 células e limites de 95% de confi ança para a média de (2,68 x106; 
7,99 x106). Para o grupo II (eutanásia, n=45), obteve-se uma média 
de 43,42 x106 ± 27,69 x106, com valor mínimo de 10,00 x106 e valor 
máximo de 134,00 x106 células e limites de 95% de confi ança para a 
média de (35,10 x106; 51,74 x106). A diferença entre estes resultados 
é estatisticamente signifi cante (p < 0,0001).

Em relação ao volume de medula óssea coletado pelo método de 
punção, os resultados indicaram número médio igual a 1,33 ± 0,25 
ml e um intervalo de 95% de confi ança para o volume médio de 
(1,20 ; 1,47).

DISCUSSÃO

As células tronco mesenquimais podem ser facilmente obtidas da 
medula óssea, porém há a necessidade de estudos de diferentes 
métodos para obtenção de um maior número de células, devido à 
sua baixa freqüência.10

Neste estudo dois métodos para obtenção das células mononucleares 
da medula óssea foram comparados, sendo observado um número 
signifi cativamente maior de células mononucleares obtidas quando 
realizada a eutanásia dos animais, porém o método da punção-
aspiração possibilita estudos com transplantes autólogos. Estas 
células são uma opção terapêutica promissora para pacientes 
cardíacos com indicação de transplante celular, entretanto há 
necessidade de melhorar os métodos de obtenção, isolamento e 
expansão celular. 

CONCLUSÃO

O número de células mononucleares obtidas no método de punção-
aspiração é signifi cativamente menor que o obtido com a eutanásia 
dos animais. Embora este último seja mais efi ciente em relação ao 
número de células, o método da punção-aspiração foi escolhido para 
ser utilizado em nossos experimentos por possibilitar o transplante 
autólogo de células mesenquimais após o infarto do miocárdio, 
evitando assim o uso de agentes imunossupressores.
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ABSTRACT 
Introduction: The myocardial infarction causes the loss of cardiomyocytes and contractile disfunction in myocardium. Studies have 
demonstrated that bone marrow mesenchymal stem cells are effective in the myocardium regeneration. Objective: The aim of this study 
is to value the best method for obtaining mononuclear cells. Method: The harvesting of bone marrow for the isolation of mononuclear 
cells, among which are included the mesenchymal cells, was done by two different harvest methods: group I, punction-aspiration of bone 
marrow and group II, animal euthanasia, with posterior withdrawal of the femur and tibia from Wistar rats. Bone marrow mononuclear 
cells were obtained by centrifugation in a Ficoll-Hypaque gradient. Results: The number of cells obtained in group I (punction) n=17, 
was 5,33 x106 ± 4,99 x106 (mean ± SD) and in group II (euthanasia) n=45, was 43,42 x106 ± 27,69 x106 (mean ± SD). Conclusion: The 
number of mononuclear cells obtained in the punction-aspiration method was statistically signifi cative smaller than obtained with animal 
euthanasia, although the last one is more effi cient in relationship of the number of cells.  The punction-aspiration method was choosen to 
our experiments because it turns possible the autologous transplantation of mesenchymal cells after myocardial infarct, avoiding the use 
of immunossupressor drugs.

Key words: Myocardial, Bone marrow, Stem cells, Mesenchymal cells, Culture cell.
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