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RESUMO 

 

Schiavinato, J.L.S Papel de Notch e NF-kB na regulação de fatores de transcrição durante a 
diferenciação in vitro de células T a partir de células progenitoras hematopoéticas 
CD34+. Dissertação de Mestrado – Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, 
Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2011. 

 
Em estudos anteriores desenvolvidos por este grupo de pesquisa uma expressão mais elevada 
de alvos transcricionais e componentes da via NF-kB, bem como altos níveis de NOTCH1, foi 
identificada em células-tronco hematopoéticas (CTH) CD34+ de sangue de cordão umbilical 
(SCU) quando comparadas às CTH CD34+ de medula óssea (MO). Este grupo verificou 
ainda, por comparação das células CD34+ com as CD133+ (mais primitivas) que diversos 
fatores de transcrição (FT) envolvidos com o potencial de hemangioblasto, com a auto-
renovação das CTH, e com a diferenciação linfóide; como: RUNX1/AML1, GATA3, USF1, 
TAL1/SCL, HOXA9 e HOXB4 apresentaram-se mais expressos em células mais primitivas. 
A potencial participação das vias Notch e NF-kB na regulação destes FT tem importância 
conceitual e prática no entendimento da biologia das CTH, e dos processos envolvidos na 
diferenciação destas células. Com isto em vista, este projeto teve como objetivo, estudar o 
papel da via NF-kB e da via Notch na regulação destes FT. Para isso, um modelo 
experimental in vitro, de diferenciação de CTH CD34+ em linfócitos T, foi utilizado e a 
influência de fatores agonistas e inibidores farmacológicos destas vias, foram avaliados por 
citometria de fluxo e PCR em tempo real. Nossos resultados evidenciam o papel da via Notch 
na regulação transcricional de HOXB4 e GATA3 em células-tronco hematopoéticas CD34+ 
humanas, o que foi confirmado com base na expressão dos alvos diretos de Notch (HEY1 e 
HES1). Notamos ainda, que a expressão dos transcritos HES1, GATA3 e HOXB4 é 
prejudicada pela síntese protéica das CTH, uma vez que quando empregamos o pré-
tratamento com a droga CHX há aumento da transcrição dos mesmos. Também podemos 
inferir que a ação do TNF-α é positiva sobre esses transcritos, já que quando o utilizamos há 
elevação do nível de expressão desses transcritos, com exceção a HES1. Em relação ao 
cocultivo das CTH com as células estromais de camundongos, verificamos que apenas a 
linhagem OP9-DL1 detém a capacidade de promover a diferenciação celular T, e isso foi 
comprovado pelo surgimento de células comprometidas com a linhagem linfocítica T, através 
da presença dos marcadores de superfície específico CD7+ e CD1a+. Esses resultados 
auxiliarão na compreensão dos mecanismos moleculares de regulação transcricional 
envolvidos não apenas na diferenciação de linfócitos T, mas também na manutenção de um 
estado mais primitivo das CTH. Este conhecimento pode vir a contribuir com o 
desenvolvimento ou otimização de protocolos laboratoriais visando à expansão de CTH ou 
geração de células T para usos terapêuticos. 
 

Palavras-chaves: Células-tronco hematopoéticas; Células CD34+; Sangue de cordão 
umbilical; Via NF-kB;  Via Notch; Células estromais de camundongos OP9. 

 

 



ABSTRACT  

 

Schiavinato, JLS Role of Notch and NF-kB in the regulation of transcription factors during 
in vitro differentiation of T cells from CD34+ hematopoietic progenitor cells.  Faculdade 
de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2011. 

   
 In previous studies by this research group a higher expression of transcriptional targets and 
components via NF-kB, as well as high levels of NOTCH1, was identified in hematopoietic 
stem cells (HSC) CD34 + cells from umbilical cord blood (UCB) compared to CD34 + 
hematopoietic stem cells from bone marrow (BM). This group also found, by comparing the 
CD34 + cells with CD133 + (more primitive) that several transcription factors (TF) involved 
in the potential of hemangioblast, with self-renewal of hematopoietic stem cells and to 
differentiated lymphocytic; as Runx1 / AML1, GATA3, USF1, TAL1/SCL, HOXB4 and 
HOXA9 were more expressed in more primitive cells. The potential involvement of Notch 
signaling pathways and NF-kB in the regulation of FT has conceptual and practical 
importance in understanding the biology of HSC, and the processes involved in differentiation 
of these cells. With this in mind, this project aimed to study the role of NF-kB pathway and 
Notch signaling in the regulation of FT. For this, an experimental model in vitro 
differentiation of CD34 + hematopoietic stem cells into T lymphocytes, was used and the 
influence of pharmacological agonists and inhibitors of these pathways were evaluated by 
flow cytometry and real-time PCR. Our results highlight the role of Notch signaling in the 
transcriptional regulation of GATA3 and HOXB4 in hematopoietic stem cells CD34 + 
human, which was confirmed based on the expression of direct targets of Notch (HES1 and 
HEY1). We also note that the expression of transcripts HES1, GATA3 and HOXB4 protein 
synthesis is hampered by the HSC, since when we use the pre-treatment with the drug there 
CHX increased transcription thereof. We can also infer that the action of TNF-α is positive 
about these transcripts, since when we use it for raising the level of expression of these 
transcripts, except the HES1. In relation to the HSC coculture with stromal cells of mice, we 
found that only the line-DL1 Op9 has the ability to promote T cell differentiation, and this 
was evidenced by the appearance of cells committed to the T lymphocyte lineage, through the 
presence of specific surface markers CD7 + and CD1a +. These results will help understand 
the molecular mechanisms of transcriptional regulation involved not only in the 
differentiation of T lymphocytes, but also in maintaining a more primitive state of HSC. This 
knowledge may contribute to the development or optimization of laboratory protocols aimed 
at the expansion of HSC or generation of T cells for therapeutic use. 
 
Keywords: Hematopoietic stem cells, CD34+ cells, umbilical cord blood; Via NF-kB; Via 
Notch; stromal cells of mice OP9. 
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1.1 As células-tronco hematopoéticas 

As células-tronco hematopoéticas (CTH) são um tipo de células-tronco adultas, que 

possuem a habilidade de originar todas as linhagens hematopoéticas in vivo: a linhagem 

linfóide, que inclui linfócitos B, T e NK (Natural Killer) e a linhagem mielóide, que inclui 

eritrócitos, megacariócitos, monócitos e granulócitos (neutrófilos, eosinófilos e basófilos) 

(Gunsilius et al., 2001; Zago & Covas, 2006) (Figura 1); sendo as responsáveis, portanto, pela 

manutenção e proteção do organismo (Ploemacher, 1997; Wognum et al., 2003; Cohen et al., 

2004; Gomes et al., 2008).  

Assim, essas células apresentam grande potencial para tratamento de desordens 

hematológicas, imunodeficiências e erros de metabolismo (Petters et al., 2003; Bhattacharya 

et al., 2005; Kekarainen et al., 2006). 

 

Figura 1. Células-tronco hematopoéticas podem originar duas linhagens celulares, a linhagem mielóide e a 
linfóide. A primeira origina os eritrócitos, megacariócitos, macrófagos, monócitos e granulócitos 
enquanto, a linhagem linfóide forma os linfócitos T, B e NK. 
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As células-tronco hematopoéticas constituem populações celulares raras, 

correspondendo, em geral, a apenas de 0,05% a 0,5% do total de células de seus reservatórios 

naturais (medula óssea, sangue de cordão umbilical e sangue periférico) (Gunsilius et al., 

2001; Haspel et al., 2008; Frey et al., 2009). Além disso, as CTH consistem em populações 

heterogêneas e apresentam morfologia bastante similar a dos linfócitos, em função disso, seu 

isolamento é dificultado, e apenas pode ser realizado com base na caracterização fenotípica 

das células, através do uso dos marcadores de superfície específicos, denominados por CD 

(cluster designation ou cluster of differentiation) (Gunsilius et al., 2001).  

O principal marcador de superfície característico das células-tronco hematopoéticas é 

o CD34+ (Baum et al., 1992; Gunsilius et al., 2001; Wognum et al., 2003). Esse marcador é 

expresso em aproximadamente 1~4% das células nucleadas no sangue de medula óssea (MO) 

humana normal, em apenas 0,1~0,2% das células do sangue periférico e, em 0,8~1,2% no 

sangue de cordão umbilical (SCU) (Civin et al., 1990; Gunsilius et al., 2001; Wognum et al., 

2003).  

O CD34 consiste em uma glicoproteína de membrana com 110kD, e seu domínio N-

terminal extracelular possui epítopos que se ligam aos anticorpos usados na identificação das 

células CD34+ (Sutherland et al., 1992; Civin et al., 1993). Essa glicoproteína parece 

apresentar a função de regulação da adesão das células hematopoéticas em células estromais 

em ambiente hematopoético e, a capacidade de reconstruir a hematopoese humana (Healy et 

al., 1995). Desta forma, o CD34 tem a capacidade de controlar a localização das células 

através de interações com outras proteínas de membranas celulares (Sutherland et al., 1992). 

 

1.2 Origem Embrionária das CTH e Primitividade 

Apesar do marcador CD34 ser largamente utilizado no estudo das CTH, outros 

marcadores definem populações mais primitivas. É o caso do marcador CD133 que 
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caracteriza uma sub-população, as células CD34+CD133+, que demonstram maior capacidade 

de gerar progenitores em cultura de células por longo período (LTC-IC, long-term culture- 

initiating cells) do que as células CD34+CD133- (De Wynter et al., 1996). Acredita-se que 

este marcador defina uma sub-polpulação dotada de potencial hemato-endotelial, reminiscente 

da origem embrionária das CTH, a qual ocorreria numa região chamada aorta gônado-

mesonefros (AGM), a partir do chamado endotélio hemogênico (Dzierzak, 1999). 

Após sua emergência, as CTH migram para órgãos como o fígado e o baço, onde a 

hematopoese ocorrera de forma predominante, durante o período fetal. Ao se aproximar da 

época do nascimento, as CTH migram novamente pela corrente sanguínea, desses órgãos para 

a medula óssea (MO) onde se dará a hematopoese no período pós-natal. Por este motivo, ao 

nascimento, uma grande quantidade de CTH pode ser encontrada no sangue do recém 

nascido, remanescente na placenta e no sangue de cordão umbilical. 

Desta forma, o sangue de cordão umbilical representa uma alternativa para a obtenção 

de células-tronco hematopoéticas, as quais podem ser utilizadas em transplantes para diversas 

desordens e doenças (Laughlin et al., 2001). Esse tipo de transplante tem se tornado mais 

comum desde 1989, devido ao primeiro transplante realizado com sucesso em uma criança 

com a anemia de Fanconi (Gluckman et al. 1989). Isto porque o sangue de cordão umbilical é 

coletado logo após o parto e secção do cordão, a coleta não confere riscos nem a mãe nem ao 

neonato, seu armazenamento e criopreservação são bastante simples, e o risco de transmissão 

de infecções é reduzido (Rocha et al., 2000). Além disso, o SCU pode ser coletado em todos 

os partos e armazenados na forma de criopreservados, assim, há rápida acessibilidade desta 

fonte para transplante, principalmente porque exames de compatibilidade podem ser 

realizados logo após a coleta, e a exigência deste é menor quando comparada a de transplantes 

de MO, o que torna o processo mais rápido e eficiente (Sutherland et al., 1992; Wagner et al., 

1996; Gluckman et al., 1997; Frey et al., 2009). 
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As CTH no recém nascido possuem propriedades mais primitivas que derivam da 

necessidade do sistema hematopoético em fase de estabelecimento. Nesta fase, as CTH devem 

possuir um maior potencial de auto-renovação, assim como um potencial maior para a 

colonização e estabelecimento do sistema linfóide, com a migração das CTH para órgãos 

linfóides como o timo onde se dará a produção de linfócitos T, um processo particularmente 

ativo em crianças (Spits et al., 2002). 

Como reflexo deste caráter mais primitivo, o uso das células-tronco hematopoéticas do 

sangue de cordão umbilical em transplantes apresentam algumas vantagens em relação às de 

medula óssea. Como exemplo, pacientes transplantados com SCU apresentam melhor 

reconstituição dos progenitores mais primitivos e comprometidos quando comparados com 

pacientes transplantados com MO, indicando que CTH de SCU privilegiariam auto-renovação 

ao custo de diferenciação e maturação (Frassoni et al., 2003). Adicionalmente, a função 

tímica e a diversidade de receptores de células T (TCR) são maiores nos recipientes de SCU 

do que nos transplantados com MO (Talvensaari et al., 2002). Possivelmente ligado a isto, os 

receptores de SCU apresentam um menor risco de desenvolver a doença do enxerto contra 

hospedeiro - DECH (quando linfócitos T maturos originados a partir da medula óssea 

transplantada reagem contra o corpo do receptor, levando a uma rejeição severa), uma vez que 

as CTH de SCU, pelo seu caráter primitivo, estariam sujeitas aos processos de seleção, 

comuns nos recém nascidos (Riddell & Appelbaum, 2007; Frey et al., 2009). 

As diferentes propriedades observadas nas CTH de SCU e de MO resultam em parte, 

de diferenças na composição celular destas fontes (porcentagens distintas de sub-populações 

mais primitivas). De fato, resultados obtidos por nosso grupo revelaram que enquanto na MO, 

somente cerca de 35% das células CD34+ expressam o marcador CD133, no SCU mais de 

65% o fazem (Panepucci et al., 2010). 
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1.3 Bases Moleculares da Primitividade das CTH: Fatores Intrínsecos e Extrínsecos 

Além das diferenças na composição, as CTH também possuem diferenças intrínsecas, 

que se devem a diferenças de maturidade em sua ontogenia. Estas diferenças intrínsecas se 

traduzem em mecanismos moleculares ligados a propriedades biológicas fundamentais destas 

células, como potencial de proliferação, auto-renovação, e diferenciação; que juntas conferem 

uma maior primitividade. 

Estas diferenças, no entanto, refletem uma “programação” que resulta da exposição 

previa da célula, a fatores extrínsecos presentes em seu local de origem (ou nicho celular); 

neste nicho, fatores solúveis como citocinas, assim como componentes presentes na 

membrana de outras células ou na matriz extracelular estabelecem microambientes 

especializados, que dão suporte, tanto à manutenção do pool de células-tronco 

indiferenciadas, como à diferenciação em linhagens específicas (Schmitt et al., 2006; 

Mitsiadis et al., 2007). 

As diferentes propriedades intrínsecas de CTH obtidas de fontes diferentes (SCU ou 

MO), ou de diferentes sub-populações (CD34+ ou CD133+) são um reflexo direto do 

programa genético atuante nestas células, o qual pode ser inferido por seus perfis 

transcricionais. Neste sentido, Panepucci e colaboradores (2010), comparando os perfis de 

expressão gênica de CTH CD34+ com sub-populações mais primitivas enriquecidas de CTH 

CD133+ (de Wynter et al., 1998), verificaram que as células mais primitivas apresentam 

níveis de expressão mais altos de diversos fatores de transcrição (FT) envolvidos com os 

processos iniciais da emergência das CTH a partir do endotélio hemogênico, bem como, com 

os processos iniciais de comprometimento e diferenciação das CTH em linfócito T no timo; 

entre eles: RUNX1/AML1 (Hirai  et al., 2005; Tsuzuki et al., 2007), GATA3 (Ho et al., 

2007), USF1 (Giannola et al., 2000; Zhu et al., 2003), TAL1/SCL (Jaffredo et al., 2005; 

Reynaud et al., 2005; Kurita et al., 2006; Patterson et al., 2007), HOXA9 (Wagner et al., 
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2004; Dorsam et al., 2004; Ferrell et al., 2005) e HOXB4 (Buske et al., 2002; Kyba et al., 

2002; Dai et al., 2006). 

Análises complementares dos promotores dos FT mais expressos nas CTH CD133+ 

revelaram uma freqüência de sítios de ligação para fatores NF-κB significativamente maior do 

que a esperada, e presentes em potenciais alvos transcricionais como RUNX1, GATA3 e 

USF1. Além disso, verificaram que a maioria dos transcritos apresenta níveis de expressão 

significativamente maior nas células CD133+ de MO, comparados com as células CD34+ de 

MO, e que as células de SCU, por sua vez, apresentam níveis significativamente mais 

elevados de NOTCH1, NF-κB2, RELB, RUNX1, TAL1 e HOXB4 do que as células de MO, 

para ambas as populações (CD34 e CD133). Finalmente, análises estatísticas utilizando estas 

quantificações permitiram a identificação de correlações positivas significantes entre todos os 

transcritos avaliados, sugerindo a existência de uma rede transcricional altamente 

interconectada, caracterizada pela expressão coordenada de NOTCH, NF-κB e outros 

importantes FT, que atuariam na manutenção de um estado mais primitivo das CTH, 

incluindo uma maior capacidade de auto-renovação e um maior potencial de diferenciação 

linfóide (Panepucci et al., 2007; Panepucci et al., 2010). 

Os sinais providos pelo microambiente hematopoético resultam na ativação de 

diversas vias de sinalização, envolvidas com a biologia das CTH neste nicho (Blank et al., 

2008). Entre outras, a via Notch tem papel de destaque por ser indispensável para o 

surgimento das células-tronco hematopoéticas durante o desenvolvimento embrionário, e pelo 

papel na diferenciação das CTH em linfócitos T (Bigas et al., 2010). 

O papel da via de sinalização NF-κB nas células-tronco hematopoéticas ainda é pouco 

compreendido e teria papel na sobrevivência das CTH CD34+, uma vez que sua inibição 

correlaciona-se com a inibição da formação de colônias em ensaios clonogênicos (Pyatt et al., 
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1999), provavelmente, prevenindo a apoptose em múltiplos níveis, através da eliminação de 

espécies reativas de oxigênio (Nakata et al., 2004). 

Interessantemente, a interação (ou “cross-talk”) entre as vias Notch e NF-kB tem sido 

relatada pela literatura recente. Espinosa e colaboradores (2002) afirmam que a interação 

direta de Notch-IC e p50-NFKB leva a inibição da atividade transcricional de NF-κB. Assim 

como, Guan e colaboradores (1996) os quais afirmam que a ativação de Notch promove a 

repressão de genes dependentes de NF-κB. Outros trabalhos ainda evidenciam que, NOTCH1, 

principal indutor do comprometimento de CTH para a diferenciação em células T (de Smedt 

et al., 2002), regula a atividade de NF-κB, facilitando sua retenção nuclear (Shin et al., 2006), 

aumentando os níveis dos transcritos de suas diferentes subunidades (Cheng et al., 2001), e 

proporcionando a de-repressão do gene NF-κB2 (Nakazawa et al., 2001; Oswald et al., 1998). 

Dados recentes indicam a colaboração entre as vias NF-κB e Notch em processos normais e 

patológicos (Wang et al., 2006a; Wang et al., 2006b; Ramdass et al., 2007). 

Como a interação entre as vias NF-κB e Notch na regulação de transcritos permanece 

pouco estudada, neste trabalho, investigamos o papel desempenhado por essas vias, na 

regulação transcricional de genes de fatores de transcrição selecionados, em células tronco-

hematopoéticas, durante o período inicial da ativação da via Notch. 

A seguir as vias Notch e NF-kB são detalhadas, com o objetivo de embasar o desenho 

experimental proposto neste trabalho. 

 

1.4 A Via de Sinalização Notch 

Notch é um receptor transmembrana celular, do tipo heterodimérico, conservado 

evolutivamente, é expresso em células-tronco hematopoéticas, células progenitoras e em 

células estromais (Chadwick et al., 2006; Curry et al. 2006; Ang et al., 2007; Beck et al., 

2009; Borggrefe et al., 2009).  



Introdução 

25 

Em mamíferos existem quatro tipos de receptores Notch: Notch 1, Notch2, Notch3 e 

Notch4 (Schmitt et al., 2002), e cinco ligantes transmembranas, sendo esses constituintes de 

duas famílias distintas, os conhecidos por Delta-like (Delta-like 1, Delta-like3 e Delta-like4) e 

os ligantes Jagged (Jagged1 e Jagged2) (Artavanis-Tsakonas et al., 1999; Radtke et al., 2004; 

Rao et al., 2009). A participação de receptores, ligantes e moduladores de Notch na regulação 

da linhagem T durante o desenvolvimento linfocitário já é descrito pela literatura e, o receptor 

que mais se destaca nessa função é o Notch 1 (Radtke et al., 2004; Wang et al., 2006b; 

Gravano  et al., 2010). 

A via Notch é ativada através do contato célula a célula, ou seja, é iniciada pela 

interação do receptor e ligante Notch, seguido por dois processos de clivagens proteolíticas, o 

primeiro é ocasionado por metaloproteases da família ADAM e, o segundo, pela γ-secretase, 

um complexo enzimático que contém presenilina, nicastrina, Pen2 e APH1 (Chadwick et al., 

2006; Borggrefe et al., 2009). O segundo processo libera o domínio intracelular do Notch 

(NICD), que é translocado da membrana para o núcleo e atua como coativador transcricional 

(Lahmar et al., 2008). O Notch ativo (NICD) interage com o fator transcricional ubiquitinoso 

(RBPJk/CSL) para regular positivamente a transcrição dos genes alvos, como HEY1 e HES1 

(Figura 2) (Espinosa et al., 2002; Lehar & Bevan, 2002; Radtke et al., 2004; Lee et al., 2009; 

Magri et al., 2009).  

Essa via de sinalização pode ser bloqueada através do uso de drogas farmacológicas 

como, por exemplo, a DAPT (N-[N-(3,5-Difluorophenacetyl-L-alanyl)]-S-phenylglycine t-

Butyl Ester) (Calbiochem®), a qual atua no complexo γ-secretase, impedindo sua atuação 

(Zúñiga-Pflücker, 2004; Dontje et al., 2006; Farnie et al., 2007; O’Neil et al., 2007; 

Chadwick et al.,  2009). 
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Figura 2. Esquema da sinalização da via Notch. Mediante a interação com o ligante, o receptor de Notch é 
clivado pelo complexo γ-secretase, resultando na liberação do domínio intracelular (NICD) que é 
transportado ao núcleo da célula. Esse se liga a um complexo de proteínas contendo a proteína ligante de 
DNA RBP-J/CSL e, após liberação de correpressores (CoR) e recrutamento de coativadores (CoA), 
inicia-se a transcrição de genes alvos (como HEY1 e HES1). O local de atuação da droga DAPT, que 
inibe a liberação do NICD através da inibição da clivagem mediada pela γ-secretase, também é 
evidenciado no esquema. 

 

1.5 Papéis Biológicos da Via Notch 

A via de sinalização Notch apresenta relação com diversos processos como, por exemplo, o 

de diferenciação, proliferação e apoptose durante o desenvolvimento embrionário e, com a 

homeostase durante a vida pós-natal, principalmente na diferenciação de progenitores 

hematopoéticos e no desenvolvimento de células T (Artavanis-Tsakonas et al., 1999; Singh et al., 

2000; Jaleco et al., 2001; Walker et al., 2001; Schmitt et al., 2002; Iso et al., 2003; Radtke et al., 

2004; Wilson et al., 2006; Kutlesa et al., 2009; Lee et al., 2009; Magri et al., 2009).   
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A maioria das linhagens hematopoéticas sofre o processo de diferenciação dentro da 

medula óssea, no entanto, esse ambiente não é capaz de suportar a linfopoese T, assim, os 

progenitores das células T migram para o timo, o único órgão que possui condições essenciais 

para o desenvolvimento dessas células como, por exemplo, a via de sinalização Notch, 

considerada crítica para o comprometimento das células e indução da linfopoiese T (Hare et 

al., 1999; Deftos et al. 2000; Schmitt et al., 2002; Rothenberg et al., 2005; Schmitt et al., 

2006; Plum et al., 2008; Gravano  et al., 2010). 

A linfopoese T pode ter o seu processo acompanhado através dos diferentes marcadores 

de superfície que passam a ser expressos pelas células ao longo da diferenciação (Dudley et al., 

2009). Inicialmente as CTH CD34+CD7-CD1a-CD4-CD8- passam a expressar CD7+, em seguida 

CD1a+ e por fim, CD4+CD8+, tornando-se células duplo positivas. Essas ainda passam 

posteriormente a expressar o marcador CD3. Ao final do processo de diferenciação as células 

tornam-se simples positivo, sendo algumas células apenas CD4+CD3+, enquanto outras são 

apenas CD8+CD3+ (Spits et al., 2002; Blom et al., 2006) (Figura 3). 

 

 

Figura 3. Esquema ilustrativo do processo de diferenciação celular a partir das células-tronco hematopoéticas 
CD34+ ao longo da linfopoiese, destacando os principais marcadores de superfícies específicos de cada 
estágio da diferenciação. Inicialmente, há o aparecimento dos marcadores CD7 e CD1a, em seguida do 
CD4 e CD8, até a formação das células linfocíticas T CD4+CD3+ e CD8+CD3+  simples positivas. 
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1.6 A via de sinalização NF-κB 

O NF-κB (Nuclear Factor kappa B) é um fator transcricional eucariótico, composto 

por complexos de homo e heterodímeros de polipeptídios da família Rel (Beinke et al., 2004). 

Em mamíferos, o NF-κB consiste em cinco proteínas relacionadas: Rel A (p65), Rel B, c-Rel, 

NF-κB1 (p50/p105) e NF-κB2 (p52/100) (Pyatt et al., 1999; Espinosa et al., 2002; Li 2002; 

Beinke et al., 2004; Moynagh, 2005; Hoffman et al., 2006). Essas proteínas podem ser 

reunidas em dois grupos: um deles com as p100 e p105 que apresentam um domínio C-

terminal com múltiplas cópias de anquirinas as quais reprimem a atividade da molécula e, 

portanto, permanecem como precursores inativos até que sejam alvo de proteólise, assim p105 

é transformada em p50 e a p100 em p52 (Yamamoto, 2001; Espinosa et al., 2002; Suh et al., 

2004). E o segundo grupo engloba as proteínas RelA, RelB e c-Rel que possuem maior 

número de domínios na região C terminal e apresentam-se em sua forma ativa (Yamamoto, 

2001). Assim, resumidamente, podemos dizer que o fator de transcrição NF-κB é um 

complexo, composto por subunidades regulatórias (NF-κB1 ou NF-κB2) e ativadoras (RelA 

ou RelB), que permanece no citoplasma quando inativo. 

A sinalização de NF-κB pode atuar por duas vias: a clássica ou canônica (mediada por 

RelA e NF-κB1) e a não-canônica ou constitutiva (mediada por RelB e NF-κB2). Enquanto a 

última é responsável pela ativação continuada de NF-κB, a primeira pode influenciar sua 

duração e amplitude (Beinke et al., 2004). 

A via canônica é mediada pela ativação do complexo das quinases IκB (IKK – 

inibidor da ligação do complexo NF-κB), o qual medeia a fosforilação de resíduos específicos 

das moléculas IκB em resposta a estímulos como, por exemplo, o de TNF-α, e por posterior 

processo de ubiquitinação e degradação de IκB, que permite a ligação do DNA e acúmulo de 

dímeros de NF-κB levando a ativação transcricional de genes alvos (Ang et al., 2007). 

Enquanto, que a ativação da via não canônica é mediada por alguns estímulos como a 
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linfotoxina β que dependem do precursor p100 (Figura 4) (Chen et al., 2001; Beinke et al., 

2004; Wang et al., 2006b; Ang et al., 2007). Assim, com a ligação de certos fatores agonistas 

(como IL1A, IL1B, TNF-α, LTB ou TGFB1) a receptores (como TNFRSF1B ou TNFRSF4), 

proteínas citoplasmáticas promovem a translocação do complexo para o núcleo, ativando a 

transcrição de genes alvos (tais como CXCL2, CXCL3, ICAM1, IL8, CCL4L, IL1B, NF-κB2, 

RELB e LTB e outros).  

Essa via de sinalização pode ser bloqueada atrás do uso de inibidores farmacológicos, 

como por exemplo, o BAY-117082 ({(E)3-[(4-Methylphenyl)sulfonyl]-2-propenenitrile}) 

(Calbiochem®), que possui habilidade de impedir a fosforilação de IκB e, consequentemente, 

bloquear a entrada de NF-κB no núcleo, inviabilizando a transcrição dos genes alvos (Ohkita 

et al., 2002; Giraldo et al., 2009). 

 

 

Figura 4. Mecanismo de sinalização da via NF-κB, evidenciando o local de ação de um dos inibidores 
farmacológicos desta via, o BAY (que impede a fosforilação, e consequentemente inibe a transcrição dos 
alvos dessa via).  
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1.7 Papéis Biológicos da Via NF-κB 

A via de sinalização NF-κB possui papéis importantes na proliferação, apoptose 

celular e na biologia de células do sistema imune (Ghosh et al., 1998; Pyatt et al., 1999; 

Espinosa et al., 2002; Li et al., 2002; Beinke et al., 2004; Bonizzi et al., 2004; Dejardin, 

2006), bem como na ativação das células T, maturação das células B e transcrição do vírus da 

imunodeficiência humana (Pyatt et al., 1999). Além disso, é requerido para a expressão de 

diversos produtos gênicos relevantes a hematopoese, incluindo a interlecina 1β (IL-1β), fator 

de necrose tumoral (TNF-α), IL-6, fator estimulante de colônia de macrófago (M-CSF), fator 

estimulante de colônia de macrófago e granulócitos (GM-CSF), eritropoiese (EPO) e 

interferon-γ (INF-γ) (Pyatt et al., 1999). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. OBJETIVOS  
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Avaliar a dependência da via Notch, bem como o papel de TNF-α em sua modulação, 

na expressão de potenciais alvos transcricionais, no período inicial do processo de 

comprometimento de CTH CD34+ com a linhagem T linfocítica,  

 

2.1 Objetivos específicos 

• Isolar as células-tronco hematopoéticas CD34+ do sangue de cordão umbilical. 

• Realizar ensaios in vitro de diferenciação de linfócitos T, a partir de CTH CD34+ 

purificadas imunomagneticamente de amostras de SCU cocultivadas com células estromais de 

camundongo e avaliar o processo por citometria de fluxo. 

• Avaliar a influência do TNF-α no processo de diferenciação de linfócitos T in vitro, a 

partir de CTH CD34+ purificadas imunomagneticamente de amostras de SCU cocultivadas 

com células estromais de camundongo e avaliar o processo por citometria de fluxo. 

• Avaliar diferentes transcritos nas CTH CD34+ cocultivadas (HEY1, HES1, GATA3, 

USF1, HOXB4, RUNX1, RELA, NFκB1, RELB e NFκB2) por PCR em tempo real, em 

diferentes tempos de cocultura. 

• Avaliar a influência do fator agonista da via NF-κB (TNF-α) e do inibidor 

farmacológico (BAY11-7082); do inibidor da via Notch (DAPT), além da influência da droga 

cycloheximide (CHX) na regulação de diferentes transcritos (HEY1, HES1, GATA3, USF1, 

HOXB4, RUNX1, RELA, NFκB1, RELB e NFκB2) por PCR em tempo real. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 
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3.1 Considerações Éticas 

As amostras de células CD34+ de sangue de cordão umbilical foram obtidas com 

consentimento dos responsáveis de acordo com projeto aprovado pela Comissão de Ética em 

Pesquisa do Hospital das Clinicas da USP (nº 1405/2009) de Ribeirão Preto (anexo 1) e pela 

Comissão de Pesquisa da Mater (Centro de Referencia para a Saúde da Mulher). O termo de 

consentimento livre e esclarecido (anexo 2) foi apresentado aos responsáveis pela enfermeira Maria 

Fernanda Lopes, contratada da Mater, responsável pela coleta de sangue de cordão umbilical. 

 

3.2 Casuística 

O número de amostras necessárias para o desenvolvimento deste projeto foi de 20 

amostras, sendo quatro (4) para experimentos de padronização, quatro (4) para experimento 

de diferenciação e doze (12) para réplicas biológicas dos demais experimentos.  

 

3.3 Critérios de Participação 

Foram candidatas potenciais à doação de sangue de cordão umbilical e placentário as 

parturientes e seus filhos (independente de raça, classe social ou religião) atendidos no centro 

obstétrico (durante os anos de 2009 a 2010), entre as 7 horas de segunda até as 10 horas de 

sexta-feira com idade gestacional acima de 35 semanas; peso fetal maior que 2800 g; bolsa 

rota há menos de 12 horas. 

Critérios de exclusão: 

Não consentimento da mãe para a coleta mediante esclarecimento da pesquisa ou 

gestantes que tenham: 

 apresentado complicações infecciosas durante a gestação ou que tenham patologia que 

comprometa a vitalidade da placenta. 

 risco aumentado para a transmissão de doenças virais ou sexualmente transmissíveis 

(usuárias de drogas injetáveis, comportamento sexual com risco acrescido). 

 doença congênita (talassemia, doença falciforme, plaquetopatias, etc.). 

 reação sorológica positiva para as doenças ou agentes infecciosos (Sífilis, Doença de 

Chagas, Hepatite B, Hepatite C, HTLV 1 e 2, HIV 1/ 2, Toxoplasmose, Citomegalovírus). 



Materiais e Métodos 

35 

3.4 Coleta de sangue do cordão umbilical  

O SCU foi coletado pela equipe de obstetrícia do hospital da MATER de Ribeirão 

Preto, para tal fim utilizou-se técnicas de assepsia logo após o parto e secção do cordão 

umbilical. A punção da veia do cordão umbilical foi efetuada com agulha acoplada a uma 

bolsa de coleta (JP indústria farmacêutica, Ribeirão Preto, SP, Brasil), contendo 25 ml de 

solução anticoagulante CPD (citrate phosphate dextrose). O material foi mantido a 4ºC e 

processado num período de 12 horas. 

 

3.5 Isolamento das células mononucleares de Sangue de Cordão Umbilical 

As células mononucleares (CMN) foram isoladas por centrifugação em gradiente de 

densidade utilizando Ficoll-Hypaque PLUS (Amersham Biosciences, No.17-1440-02), para 

esse procedimento realizou-se uma pré-centrifugação a 1200 rpm por 10 minutos a fim de 

retirar parte das plaquetas existentes no plasma do sangue de cordão umbilical. 

Posteriormente, adicionou-se PBS (tampão fosfato salina) com 0,6% ACD (acid citrate 

dextrose) ao sangue, na proporção de 1:3, após homogeneização foi adicionado lentamente 13 

ml de Ficoll na parte inferior de cada tubo (falcon 50 ml), resultando na formação de duas 

fases, a orgânica (mais inferior, composta por solução de Ficoll) e a aquosa (mais superior 

composta pela amostra diluída). Em seguida, as amostras passaram por centrifugação de 2000 

rpm por 30 minutos à temperatura ambiente, resultando na formação de um anel entre as 

fases, onde se localizam as CMNs. Essas foram recolhidas e transferidas para outros tubos, 

que passaram por processo duplo de lavagem com PBS 1X com ACD (0,6%) e centrifugação 

de 1500 rpm por 10 minutos. Devido à grande concentração de eritroblastos presentes no 

SCU, as amostras foram submetidas ao processo de lise de hemácias, utilizando a solução de 

lise ACK (Cloreto de Amônio), mantidas em gelo por 10 minutos. Posteriormente, 30 ml de 

PBS 1X com albumina humana foram adicionados e as amostras, em seguida, foram 
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centrifugadas a 1500 rpm por 10 minutos, a lavagem foi repetida, o pellet formado foi 

ressuspenso em tampão de coluna (PBS 1X, 0,6% ACD e 0,5% albumina) e as células foram 

contadas em câmara de Neubauer (Figura 5). 

 

3.6 Separação imunomagnética das células CD34+  

As células CD34+ (contidas entre as mononucleares) foram isoladas imuno-

magneticamente a partir das amostras utilizando o Kit MACS Direct CD34 Progenitor Cell 

Isolation Kit (No.130-046-702, Miltenyi Biotec), seguindo as instruções do fabricante, sob 

condições assépticas. Para isso, as células mononucleares foram incubadas com anticorpos 

monoclonais anti-CD34 (clone QBEND/10) ligados a partículas magnéticas (beads) por 30 

minutos a 4ºC. As amostras foram passadas através da coluna de separação magnética sob 

campo magnético e, assim, as células CD34+ marcadas magneticamente ficaram retidas na 

coluna LS (Miltenyi Biotec, No. 130-042-201) por meio de um imã SuperMACS (Miltenyi 

Biotec, No. 130-044-104). A coluna, ainda na presença do imã, foi lavada com tampão de 

coluna, a fim de retirar as demais células. Posteriormente, a coluna foi retirada do campo 

magnético, realizou-se a eluição e contagem das células CD34+ (Figura 5). 

 

Figura 5. Esquema ilustrativo do isolamento imunomagnético das células-tronco hematopoéticas CD34+ a partir 
do sangue de cordão umbilical (SCU), destacando as principais etapas durante esse procedimento 
(separação por densidade de gradiente com Ficoll-Hypaque; isolamento das células mononucleares ; e 
separação imunomagnética das CTH CD34+). 
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3.7 Análise da Pureza 

Após a separação imunomagnética, cerca de 2x105 células foram reservadas para 

análise da pureza e caracterização da composição da amostra em citometria de fluxo. Para 

isso, a porção de células reservadas para a citometria, que foi separada imunomagneticamente, 

foram ressuspensas em 200 µl de PBS 1X, e divididas em duas alíquotas de 100 µl. A uma 

delas adicionou-se 3 µl do anticorpo anti-CD34 conjugado ao PerCP (Peridinin-chlorophyll-

protein complex) e ao outro tubo (controle) foi adicionado 3µl do anticorpo inespecífico ỵ1 

conjugado com PerCP (Becton Dickinson, san Jose, CA, EUA). Os tubos foram incubados 

por 20 minutos no escuro, adicionou-se, em seguida, 2 ml de PBS 1x e centrifugou-se a 1800 

rpm por 5 minutos. O sobrenadante foi descartado e o pellet foi ressuspenso em 200 µl PBS 

1X Formol, após isso a análise foi realizada em citômetro FACSCalibur (Becton Dickinson, 

San Jose, Ca, EUA) utilizando o software específico CellQuest (Becton Dickinson, San Jose, 

CA, EUA). Neste, cerca de 10.000 a 50.000 eventos foram adquiridos e plotados em função 

dos parâmetros de FSC (forward scatter – tamanho celular) e SSC (side scatter – 

granularidade celular), de acordo com esses parâmetros os eventos foram selecionados através 

de gates, isolando e calculando a porcentagem das células de acordo com as marcações por 

anticorpo (Figura 6). 

 

 

Figura 6. Estratégia adotada para a determinação da expressão do marcador CD34 em citometria de fluxo. 
Durante a aquisição das células, foi desenhada uma gate na população de progenitores linfocitários (R1), 
estabelecida com base nos parâmetros de tamanho (FSC) por granularidade (SSC) (A). Os dot plots 
revelam a marcação dos eventos selecionados por R1, para os isotipos controles IgG1/IgG2a (B) e para o 
sinal de CD34-PerCP (C).   
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3.8 Ativação da Via Notch nas CTH CD34+ pelo Cocultivo com Células OP9 

Expressando o Ligante Delta Like-1 

Com o objetivo de avaliar o efeito da ativação da via Notch na transcrição de fatores 

transcricionais selecionados, utilizamos o sistema OP9-DL1, composto por células OP9 

expressando o ligante de Notch, Delta-like 1 (De Smedt et al., 2004; La Motte-Mohs et al., 

2005; Schmitt & Zuniga-Pflucker, 2002). 

A linhagem OP9 consiste em células estromais da medula óssea de camundongo, 

deficientes para o fator de estimulação de colônia de macrófagos (M-CSF - macrophage 

colony-stimulating factor), sendo capazes de suportar a hematopoese de linhagens mielóides e 

de linfócitos B, a partir de CTH (Zúñiga-Pflücker, 2004; Awong et al., 2008). Com 

morfologia similar a dos fibroblastos, estas células não expressam marcadores de superfícies 

hematopoéticos como CD45 e CD34 e expressam marcadores típicos de células-tronco 

mesenquimais (Gao et al.,  2010). 

A transdução retroviral das células OP9 com o ligante de Notch, Delta-like 1, origina a 

linhagem celular OP9-DL1, que perde a habilidade de suportar a linfopoiese de células B, e 

adquire a capacidade de induzir a diferenciação de células progenitoras hematopoéticas em 

células T (Schmitt et al., 2002; De Smedt et al., 2004; La Motte-Mohs et al., 2005; Pooter & 

Zúñiga-Pflücker, 2007; Awong et al., 2008). 

Cerca de 1x104 células da linhagem OP9-GFP e OP9-DL1 (cedidas pelo Dr. Zuniga-

Pflucker) foram semeadas em cada poço de uma placa (24 poços de fundo chato) e cultivadas até 

confluência por 3 dias em estufa de CO2 (5%) a 37oC. Para o cultivo foi utilizado meio α-MEM 

suplementado com 20% de soro bovino fetal (SBF), 50 U/mL de penicilina e 50 µg/mL 

streptomicina. 

Após serem selecionadas imunomagneticamente, cerca de 4x106 CTH CD34+ são 

obtidas a partir de uma bolsa de SCU, deste total cerca de 2x105 células foram semeadas em 

cada poço, contendo uma monocamada confluente de células estromais OP9-GFP e OP9-

DL1. As citocinas recombinantes Flt-3L (5 ng/mL) e IL-7 (5 ng/mL) foram adicionadas no 

início da cocultura (também realizada a 37oC em estufa com 5% CO2) juntamente com as 
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CTH CD34+, nos experimentos de diferenciação celular, os quais duram em torno de 21 dias, 

além de iniciarmos o cocultivo com um menor número de CD34+ (5x104), realizamos a troca 

de tapete a cada 8 dias e a troca de meio e reposição das citocinas a cada 4 dias (Figura 7). 

Inicialmente, a fim de determinar se, e em que ponto, ocorre variação na expressão dos 

transcritos propostos, as CTH CD34+ isoladas foram cocultivadas com as células OP9-GFP e 

OP9-DL1 por diferentes períodos (2, 12, 24 e 48 horas) sendo a análise efetuada por PCR em 

tempo real. Após o estabelecimento do tempo de cocultivo, buscamos determinar as 

concentrações das drogas DAPT (inibitória da via Notch) e BAY11-7082 (inibitória da via 

NF-κB). Para a droga DAPT testamos quatro concentrações (10µM, 25µM, 50µM e 100µM), 

enquanto que para o BAY avaliamos cinco (10µM, 1µM, 100nM, 10nM e 1nM). 

Com o objetivo de melhor compreender os mecanismos envolvidos na regulação 

transcricional dos alvos avaliados, utilizamos a droga cycloheximide (CHX) (Calbiochem®), 

que bloqueia a síntese protéica em eucariotos. O uso dessa droga permite distinguir entre 

mecanismos regulatórios primários, que resultam da sinalização mediada por componentes já 

presentes na célula (ocorrendo mesmo na presença da CHX), daqueles dependentes de efeitos 

secundários (mediados por proteínas sintetizadas de novo (Satterthwaite et al., 1990; Ring et 

al., 1997; Iso et al., 2001; Bachmann et al., 2007; Sakata et al., 2007; Borggrefe, et al., 2009). 

Assim, experimentos empregando ou não o fator agonista da via NF-κB (TNF-α) e o 

inibidor de síntese protéica, cycloheximide (CHX), em associação ou não com as demais 

drogas foram realizados posteriormente, a fim de avaliar qual o papel das vias Notch e NF-κB 

na expressão dos diferentes fatores transcricionais. Visando avaliar o efeito de TNF-α em 

condições mais próximas às fisiológicas, utilizamos o TNF-α numa concentração de 

0,25ng/ml, uma vez que variações de efeitos biológicos em função da concentração deste fator 

são evidenciadas com concentrações abaixo de cerca de 1ng/ml (Tartaglia , 1993; Corredor, 

2002). Em relação ao tratamento com CHX realizado nas CTH, empregamos a concentração 

de 10 µg/ml por 2 horas a 37ºC, uma vez que nessas condições há inibição de 95% da síntese 

protéica (Figura 8) (Satterthwaite et al., 1990; Sakata et al., 2007; Borggrefe, et al., 2009).  
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Figura 7. Esquema representante do processamento do SCU, do cultivo das células OP9, além do preparo e 
manutenção do cocultivo das células CD34+ com as OP9, sempre em presença de IL-7 e Flt3-L, seguindo 
a linha temporal, até o momento de coleta das amostras e extração do RNA total.  

 

 

  

Figura 8. Esquema de montagem da placa de cocultivo, com as células estromais (OP9-GFP e OP9-DL1) e CTH 
CD34+ e, a distribuição de todos os tratamentos empregados neste experimento (DAPT 10µM, 0,25 ng/ml 
de TNF-α e CHX). 
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3.9 Avaliação da Diferenciação de Células T por Citometria de Fluxo 

As CTH CD34+ recém purificadas e os linfócitos produzidos nas coculturas foram 

caracterizados por citometria de fluxo, quanto à expressão de marcadores específicos do 

processo de diferenciação de linfócitos T. As células em cocultura foram recuperadas por 

ressuspensão. Alíquotas das amostras contendo cerca de 1-2x105 células foram incubadas com 

os anticorpos a serem avaliados e com os controles de isotipo. Após incubação em geladeira 

por 20 minutos, os tubos foram centrifugados por 5 minutos a 2000rpm a 5oC, o sobrenadante 

descartado, e o pellet de células ressuspenso em 2 ml de PBS azida contendo SBF. Os tubos 

foram novamente centrifugados por 5 minutos a 2000rpm a 5oC, o sobrenadante descartado, e 

o pellet de células ressuspenso em 500 µl de PBS formol (1%) para aquisição das células pelo 

citômetro (FACScalibur, Becton Dickinson). 

O painel para caracterização imunofenotípica foi composto pelos anticorpos anti-

CD45 APC, anti-CD34 PE, anti-CD1a PerCP e anti-CD7 FITC (PharMingen - BD-

Biosciences, San Diego-CA). Os linfócitos, CD45+ (eliminando possíveis células 

contaminantes da cultura, inclusive as células estromais de camundongos), foram 

caracterizados visando identificar o percentual de células em processo de diferenciação nas 

seguintes sub-populações: progenitores mais primitivos (CD34+CD7+CD1a-), progenitores 

comprometidos com a linhagem T (CD34+CD7++CD1a+) e linfócitos pre-T1 

(CD34+CD7+CD1a+). 

 

3.10 Extração de RNA 

Após coleta das amostras de cocultivo e separação imunomagnética das células 

CD34+, essas foram ressuspensas em 250 µl de PBS 1X com DEPC (Dietilpirocarbonato; 

Sigma-Aldrich, Steinhein, Alemanha) e 750 µl de TRIZOL (solução monofásica de fenol e 
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isotiocianato de guanidina – Invitrogen, Carlsbad, CA, USA) e mantidas em freezer a -80ºC 

para posterior extração de RNA. 

As amostras foram descongeladas e a cada uma foi adicionado 10 µl de glicogênio e 

200 µl de clorofórmio, homogeneizou-se as amostras em vortex e, em seguida, os tubos foram 

centrifugados a 14000 rpm por 15 minutos a 4ºC. Retirou-se cuidadosamente os anéis 

formados em cada amostra, transferindo-os a outros tubos, nestes adicionamos 500 µl de 

isopropanol gelado e deixamos precipitar em temperatura ambiente por 15 minutos, 

centrifugamos a 14000 rpm por 15 minutos a 4ºC, e descartamos o sobrenadante. O pellet 

formado foi ressuspenso em etanol 70% e centrifugado a 14000 rpm por 10 minutos a 4ºC, 

descartamos o sobrenadante e ressuspendemos o pellet em 15 µl de água livre de RNAse. Os 

RNAs foram congelados em freezer -80ºC. 

 

3.11 Quantificação das amostras 

O RNA total obtido das amostras foi quantificado em Nanovue no comprimento de 

onda de 260 nm, utilizando equivalência de 40 µg/ml para 1 unidade de absorbância. O grau 

de pureza das amostras foi avaliado através da razão 260/280 nm, sendo considerada uma boa 

extração aquela que apresentou valores entre 1,6 e 1,8. 

 

3.12 PCR em Tempo Real 

Parte do RNA extraído (500 ng) de cada amostra foi empregado na síntese do cDNA 

(25 µl), realizado por transcrição reversa utilizando o kit “High Capacity cDNA Archive Kit” 

(Applied Biosystems, Foster City, CA), seguindo as instruções do fabricante. O cDNA por 

sua fez foi diluído 5 vezes para ser utilizado nas reações de PCR.   

Os transcritos diretos de Notch (HEY1 e HES1) e dos potenciais alvos transcricionais 

(GATA3, USF1, HOXB4, RUNX1, RELA, RELB, NFKB1 e NFKB2) tiveram a expressão 
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avaliada, por PCR em tempo real, nas CTH CD34+ recém purificadas e nas condições de 

cocultivo.  

As reações de PCR em tempo real foram realizadas em duplicata utilizando sondas 

TaqMan (“Assay on demand”) (anexo 3) em conjunto com o reagente MasterMix, em um 

aparelho 7300 Real Time PCR System (Applied Biosystems, Foster City, CA). As condições 

de termociclagem compreenderam uma incubação a 50ºC por 2 minutos, 95ºC por 10 minutos 

(para ativação da DNA polimerase), seguidos por 40 ciclos de 95ºC por 15 segundos 

(desnaturação) e 60ºC por 1 minuto (anelamento e extensão simultâneos). Os resultados foram 

avaliados através do software Sequence Detection System V1.3 para obtenção dos valores de 

CT, no final das corridas os dados foram então exportados para planilhas do software Excel 

para cálculo dos valores de ∆CT. 

Posteriormente, os resultados do PCR em tempo real (CTs) para cada transcrito foram 

normalizados para cada amostra, subtraindo o valor do CT obtido para o controle endógeno 

GAPDH (obtendo o valor de ∆Ct). Como referência para cálculo de valores de expressão 

relativa (2-∆∆Ct) (Pfaffl, 2001), utilizamos a condição de cocultura com OP9-GFP, uma vez 

que esta representa uma condição mais próxima às outras condições do experimento.  

As análises estatísticas foram realizadas através do software GraphPad Prism 5 

(GraphPad Software, Inc., San Diego, CA), utilizando testes adequados a cada tipo de análise. 

Os resultados foram apresentados com média e SEM. A significância estatística foi 

determinada usando o teste T não pareado e os resultados foram considerados significativos 

quando p≤ 0,05. 
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4.1 Expansão e produção de estoque das células estromais de camundongo OP9-GFP e 

OP9-DL1. 

Em nosso laboratório já possuíamos um estoque prévio das linhagens celulares 

estromais de camundongo OP9-GFP e OP9-DL1, entretanto, as mesmas encontravam-se em 

diferentes passagens e haviam sido cultivadas sobre diferentes condições. Assim, com o 

intuito de amenizar as possíveis diferenças ocasionadas por essas variações, refizemos o 

estoque dessas linhagens, de tal forma, que apenas utilizamos células em quatro diferentes 

passagens (12ª, 13ª, 14ª e 15ª passagem). Além disso, realizamos a análise de expressão do 

marcador de superfície DL1 nas quatro passagens, a fim de confirmar que a taxa de expressão 

do mesmo não sofria alteração de acordo com a passagem em que a célula se encontrava 

(Figura 9). 

 

 

Figura 9. Análise da expressão do marcador de superfície DL1, nas células estromais de camundongo OP9-GFP 
e OP9-DL1. Podemos observar que as primeiras praticamente não expressam tal marcador 
(aproximadamente 10%), enquanto, que as células OP9-DL1 evidenciaram uma taxa de expressão do 
marcador de aproximadamente 90%, independentemente da passagem em que as células estromais se 
encontravam.  

 

4.2 Análise da pureza das amostras de células-tronco hematopoéticas CD34+ isoladas do 

sangue de cordão umbilical. 

Após o recebimento e processo do SCU realizamos a análise da pureza de todas as 

amostras, por citometria de fluxo, levando em conta a porcentagem de células CD34+ 

(principal marcador das CTH) seguindo o protocolo descrito anteriormente (Figura 10). De 
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acordo com essas análises, podemos afirmar que trabalhamos com uma pureza de CD34+ 

variando entre 71,56 e 95,41%, sendo que a média foi de 87,45%. 

 

 

Figura 10. Análise da pureza das células-tronco hematopoéticas CD34+ após separação imunomagnética a partir 
de amostra de sangue de cordão umbilical.  

 

4.3 Determinação da especificidade dos ensaios de PCR em tempo Real na amplificação 

de transcritos das células-tronco hematopoéticas de humanos em presença de transcritos 

de células estromais de camundongos. 

Durante a realização desse trabalho, verificamos que ao longo do cocultivo, as células-

tronco hematopoéticas CD34+ de humanos se aderem fortemente às células estromais de 

camundongos OP9-GFP e OP9-DL1. Esta aderência dificulta a recuperação exclusiva das 

células-tronco hematopoéticas por simples pipetagem e nos levou a adotar outra estratégia 

para a realização das análises.  

Passamos a coletar tanto as células estromais de camundongo como as células-tronco 

hematopoéticas humanas CD34+, extraindo o RNA conjuntamente. Para garantir que isso não 

afetaria as análises efetuadas neste trabalho, realizamos ensaios, utilizando RNA das células 

estromais de camundongos (OP9-GFP e OP9-DL1), testando a especificidade de todas as 

sondas de interesse, inclusive de dois genes endógenos humanos (GAPDH e β-actina). Com 

isso, constatamos que nenhuma das sondas humanas amplificou o cDNA obtido das células de 

camundongo, o que permitiu desprezar a influência de possíveis contaminações por estas 

células. 
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Para garantir que os resultados não seriam influenciados pela presença e, 

consequentemente, pela diluição das células-tronco hematopoéticas CD34+ nas células 

estromais de camundongo (tanto OP9-GFP, quanto OP9-DL1), realizamos outro teste para 

confirmar a sensibilidade das sondas. Neste, utilizamos o RNA isolado a partir das células-

tronco hematopoéticas CD34+ fresca e o RNA das células estromais de camundongo OP9-

GFP e OP9-DL1, além de realizar diversas diluições (de 10x, 100x 1000x, 10000x e 100000x) 

do RNA das CTH CD34+ no RNA das células de camundongo. Após as diluições, realizamos 

a transcrição reversa de todas as condições, para então, avaliarmos os resultados por PCR em 

tempo real (Figura 11).  

 

 

Figura 11. Imagem representativa da eficiência das sondas empregadas neste trabalho (curvas referente à sonda 
GAPDH). Podemos verificar que não houve amplificação das sondas humanas para as condições em que 
apenas as células de camundongo (tanto OP9-GFP, quanto OP9-DL1) estavam presentes (indicado pelo 
ruído). Todas as demais condições apresentaram curva de amplificação, sendo que a curva 1 representa a 
amostra de CD34+ pura; a curva 2 representa as CD34+ em presença da mesma quantidade das OP9-DL1; 
a curva 3 indica a diluição de 10x; a curva 4 representa a diluição de 100x; a curva 5 ilustra a diluição de 
1000x; a curva 6 corresponde a diluição de 10000x; e a curva 7 representa a diluição de 100000x. 
Podemos ainda calcular a eficiência das sondas através do slope (fornecido pelo programa do Real Time 
PCR). Para todas as sondas utilizadas, a eficiência foi superior a 100%. 

 

Observamos que a taxa de expressão das células CD34+ em presença ou não das 

células OP9 não sofria alteração e, que as amplificações das amostras diluídas ocorriam com 
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atraso de 3CTs ao longo da diluição seriada, evidenciando que as sondas possuem uma 

elevada sensibilidade e eficiência (slope = -2,97; E = 2,16). Desta forma, podemos concluir 

que a coleta de todas as células do cocultivo (ou seja, a coleta das CTH CD34+ e das células 

OP9) e a extração conjunta do RNA não interfere em nossos resultados finais sendo, portanto, 

viável as análises de expressão gênica. 

 

4.4 Caracterização do sistema de cocultivo das CTH com as células OP9. 

Inicialmente realizamos um experimento a fim de garantir que o sistema de cocultivo 

das células-tronco hematopoéticas CD34+ com as células OP9-DL1 produziria células 

comprometidas com a linhagem linfocítica T, enquanto que a cocultura com a linhagem OP9-

GFP não apresentaria tal habilidade (Figura 12).  

 

 

Figura 12: Destino das CTH CD34+ cocultivadas com as células estromais murinas OP9-GFP e OP9-DL1 na 
presença das citocinas IL-7 e Flt3-L. Evidenciando que o cocultivo das CTH com a linhagem OP9-GFP 
leva a produção de células B, enquanto que o cocultivo com a linhagem OP9-DL1 leva a produção de 
células T. 

 

De acordo com esse experimento, podemos certificar-nos que apenas o cocultivo com 

as células estromais de camundongo OP9-DL1 consegue gerar grande quantidade de células 

CD7+ já com 12 dias de cocultivo, enquanto que a porcentagem de células com esse fenótipo 

geradas pelo cocultivo com as células OP9-GFP é bastante reduzido (Figura 13). 
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Figura 13. Análise da diferenciação das CTH CD34+ em linfócitos T por citometria de fluxo. As CTH CD34+ 
selecionadas imunomagneticamente de sangue de cordão umbilical foram cocultivadas com OP9-GFP e 
OP9-DL1 e a expressão de CD7 e CD1a foi avaliada após o 12º dia. Para isso, utilizamos a seguinte 
marcação: um tubo contendo os controles inespecíficos IgG1 APC e IgG1 PerCP, um tubo contendo anti-
CD45 APC e anti-CD34 PerCP, um tubo contendo IgG1 FITC e IgG1 PE e outro contento anti-CD1a PE 
e anti-CD7 FITC a fim de traçar as gates. As porcentagens presentes em cada quadrantes representam o 
total de células de cada tipo.  

 

Após esse experimento prévio, realizamos mais três experimentos com amostras 

independentes os quais foram mantidos em cocultivo por 24 dias, e nos quais realizamos as 

análises acima, a fim de acompanhar o processo de diferenciação. 
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De acordo com esses experimentos podemos confirmar que apenas o sistema de 

cocultivo com as OP9-DL1 é eficaz para a diferenciação de CTH CD34+ em linfócitos T, isso 

porque em cocultivo com as OP9-GFP uma baixa porcentagem de células CD7+ e CD1a+ foi 

gerada, enquanto que em cocultivo com as OP9-DL1 verificamos que elevada porcentagem de 

expressão dos primeiros marcadores de superfície, os quais indicam o comprometimento 

celular das CTH, CD7 e CD1a. Ainda de acordo com esses experimentos, podemos afirmar 

que a porcentagem de CD7+ aumenta com o decorrer do tempo, assim como a porcentagem de 

CD1a+ e principalmente de CD7+CD1a+ (progenitor comprometido com a linhagem de células 

T) (Gráfico 1). 

 

 

Gráfico 1. Análise da diferenciação celular das células-tronco hematopoéticas CD34+ em cocultivo com as 
células OP9-GFP e OP9-DL1, com 12 e 24 dias de cocultivo. Avaliando a expressão dos marcadores de 
superfície CD7 e CD1a. Além de evidenciar a porcentagem de células comprometidas com a linhagem 
linfocítica T (CD7+CD1a+). 

 

Considerando a condição de diferenciação que recebeu pré-tratamento de 12 horas 

com TNF-α (0,25 ng/ml), podemos observar que a diferença das porcentagens dos tipos 

celular não é diferente significativamente (p>0,05) das verificadas sem o devido tratamento 

(Gráfico 2). 
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Gráfico 2. Análise da diferenciação celular das células-tronco hematopoéticas CD34+ em cocultivo com as 
células OP9-DL1 durante 12 dias e 24 dias, em presença do pré-tratamento por 12 horas com TNF-α. 
Avaliando a expressão dos marcadores de superfície CD7 e CD1a, além de evidenciar a porcentagem de 
células comprometidas com a linhagem linfocítica T (CD7+CD1a+). 

 

4.5 Padronização das concentrações das drogas e do tempo para a avaliação da 

transcrição dos alvos de interesse.  

A fim de avaliarmos a expressão dos transcritos de interesse no sistema de cocultivo, 

primeiramente fez-se necessário o estabelecimento do tempo ideal para a realização das análises, 

assim como, a padronização das concentrações das drogas empregadas nesse trabalho. Como a 

literatura evidencia a importância da via de sinalização Notch na linfopoese T, buscamos avaliar 

inicialmente a transcrição de um dos alvos diretos dessa via, o HEY1, a fim de verificar em que 

momento ocorre a ativação da via Notch sob as condições de cocultivo. Para isso, utilizamos 

diferentes intervalos de cocultivo (2, 12, 24 e 48 horas) das CTH CD34+ com as células OP9-GFP 

e OP9-DL1, de acordo com metodologia previamente descrita.  

Observamos que apesar de haver transcrição de HEY1 com 2 horas de cocultura (duas 

vezes mais expresso nas células hematopoéticas cocultivadas com as OP9-DL1, quando 

comparada à cocultura com OP9-GFP), é com 12 horas que esta diferença tem um aumento 

significativamente maior (sete vezes) (Gráfico 3). Verificamos ainda, uma redução nos níveis 
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de transcrição de HEY1 com 24 horas de cocultivo isso, provavelmente, se deve a flutuações 

da taxa de expressão desse transcrito. Com 48 horas de cocultivo um novo aumento, ainda 

maior do que o observado com 12 horas, foi constatado.  

 

 

Gráfico 3. Avaliação temporal da transcrição de HEY1. A expressão do gene alvo da via Notch (HEY1) foi 
avaliada em diferentes tempos (2, 12, 24 e 48 horas) de cocultivo, utilizando as respectivas condições de 
cocultivo das células-tronco hematopoéticas CD34+ com as células OP9-GFP como referência para o 
cálculo da expressão relativa das condições de cocultivo das CTH com as OP9-DL1. 

 

Com base nestes resultados, estabelecemos o tempo de 12 horas de cocultivo como o 

ideal para a realização dos ensaios posteriores, mesmo de posse da informação de que com 48 

horas a taxa de transcrição de HEY1 era superior a de 12 horas. Isso devido ao nosso interesse 

pelas primeiras respostas ocasionadas pela via de sinalização de Notch, responsável pelo 

início do processo de diferenciação.  

Em seguida, buscamos determinar a concentração da droga farmacológica (DAPT) 

suficiente para inibir a via Notch. Para isso, quatro concentrações da droga (10µM, 25µM, 

50µM e 100µM) foram avaliadas após 12 horas de cocultivo.  

Com isso, verificamos que a concentração mínima da droga DAPT, necessária para 

inibir a transcrição de HEY1 com 12 horas de cocultura, correspondeu à menor concentração 

utilizada em nosso experimento (10µM) (Gráfico 4), e esta concentração foi utilizada em 

todos os experimentos subsequentes. 



Resultados 

53 

 

Gráfico 4. Determinação da concentração inibitória da droga DAPT. A ação da droga DAPT em diferentes 
concentrações (10µM, 25µM, 50µM e 100µM) foi avaliadas após 12 horas de cocultivo para determinar a 
concentração mínima suficiente para inibir a transcrição do alvo conhecido da via Notch (HEY1). 

 

Para o inibidor da via NF-κB (BAY 11-7082) avaliamos diferentes concentrações 

(10µM, 1µM, 100nM, 10nM e 1nM) num período de 12 horas de cocultivo, já que esse tempo 

havia sido definido anteriormente. Porém, essa droga mostrou-se bastante tóxica as células, 

proporcionando apoptose e, portanto, interferindo em demasia na viabilidade das células. 

Assim, resolvemos desconsiderar os resultados obtidos com as células tratadas com o BAY, 

pois esses seriam influenciados pelo nível de degradação das células e, portanto, não 

representariam diretamente o efeito da ausência da via de sinalização NF-κB. 

 

4.6 Análise da expressão de diferentes transcritos nas CTH CD34+ durante o cocultivo 

com as células OP9.  

Após o estabelecimento do tempo de cocultivo e da concentração satisfatória da droga 

DAPT, realizamos nove experimentos independentes a fim de avaliarmos a variação na 

expressão de diferentes transcritos. Nestes, empregamos a droga inibidora da via Notch 

(DAPT), o inibidor de síntese protéica, CHX, além do agonista da via NF-κB (TNF-α). Após 

cocultivo de 12 horas, sob as diferentes condições, coletamos as amostras e extraímos o RNA 

total de cada condição, para posterior análise de expressão gênica por PCR em tempo real. 
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4.6.1 Análise da expressão de HEY1 com 12 horas de cocultivo.   

A análise do cocultivo por PCR em tempo real permitiu inferir que o sistema de cocultivo 

OP9-DL1 é eficaz na ativação da transcrição de HEY1, isso porque quando comparamos o 

cocultivo das CTH CD34+ com as OP9-DL1 a taxa de expressão deste transcrito é superior a 

verificada no cocultivo com as OP9-GFP (Gráfico 5). Isso ocorre, pois apenas as células OP9-

DL1 apresentam o ligante de Notch (Delta-Like 1) e, consequentemente, possuem a habilidade de 

induzir a expressão de genes alvo de Notch, como o HEY1. 

A dependência da via de sinalização Notch na transcrição de HEY1 também pode ser 

inferida através da condição de cocultivo com a droga DAPT. Isso porque, quando 

empregamos a droga inibitória da via Notch, a taxa de transcrição de HEY1 sofre drástica 

redução, quando comparada a taxa de expressão verificada no cocultivo das OP9-DL1 com as 

CTH CD34+ (Gráfico 5). Isso é devido ao fato do DAPT impedir a ação da enzima γ-

secretase, que é responsável por uma das clivagens dos receptores Notch, que libera o NICD 

para o núcleo. Assim, na presença de DAPT, a via Notch fica interrompida e se comporta 

como nas células OP9-GFP, implicando em baixa taxa de transcrição de HEY1. 

 

 

Gráfico 5.  Análise da expressão do transcrito HEY1, evidenciando a dependência da via de sinalização Notch 
para sua transcrição, através do cocultivo das CTH CD34+ com as células OP9-DL1 (células OP9 que 
foram transduzidas com o ligante de Notch, Delta-like 1), e tendo confirmação pelo uso do inibidor da via 
Notch (DAPT).  
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Também podemos deduzir que a ativação de HEY1 não depende da síntese protéica, 

pois quando pré-tratamos as CD34+ com CHX e cocultivamos com as células OP9-DL1 a 

expressão de HEY1 ainda é significativamente superior a verificada na condição de cocultivo 

de OP9-GFP com CD34+ sem pré-tratamento. No entanto, as proteínas sintetizadas ao longo 

do cocultivo atuam de forma positiva sobre a expressão deste fator, pois, quando as células-

tronco hematopoéticas CD34+ recebem pré-tratamento com a droga CHX, a taxa de expressão 

de HEY1 sofre redução quando comparada a taxa do cocultivo apenas com as OP9-DL1 

(p=0,054) (Gráfico 6).  

Mediante a inibição da via Notch por DAPT, a inibição da síntese protéica por pré-

tratamento com CHX não causa uma redução adicional significativa no nível de expressão de 

HEY1, indicando que as proteínas sintetizadas de novo atuariam positivamente na transcrição 

deste fator, principalmente através da modulação direta da sinalização pela via Notch (Gráfico 

7). 

 

 

Gráfico 6.  A análise da transcrição de HEY1, além de ser dependente da via Notch, evidencia independência da 
síntese protéica para a ativação da expressão desse fator transcricional. 
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Gráfico 7. O cocultivo conjunto das CTH pré-tratadas com CHX e o uso da droga DAPT indicam que as 
proteínas sintetizadas de novo atuariam positivamente na transcrição deste fator. 

 

Por outro lado, apesar do uso de TNF-α (0,25 ng/ml) não ter efeito aparente sobre a 

transcrição de HEY1, tanto na ausência como na presença de CHX (Gráfico 8); com a 

inibição da via Notch (DAPT), o TNF-α causa um aumento perceptível na expressão de 

HEY1 (p=0,09) (Gráfico 9); o efeito da inibição da síntese protéica sobre a redução na 

expressão de HEY1 é mais evidente (estatisticamente significativo) nas células pré-tratadas 

com TNF-α, mesmo com a inibição da via Notch (Gráfico 10). Assim, TNF-α exerce um 

efeito positivo sobre a transcrição de HEY1, independente da via Notch, e mediado por 

proteínas sintetizadas de novo. 

 

 

Gráfico 8. Avaliando o papel desempenhado por TNF-α, na transcrição de HEY1, aparentemente não 
observamos atuação deste, nem na presença, nem em ausência do pré-tratamento com CHX. 

 



Resultados 

57 

 

 

 

 

Gráfico 9. Papel positivo de TNF-α na expressão de HEY1, comprovado através do tratamento concomitante do 
cocultivo com TNF-α e DAPT (inibidor da via Notch). 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10. A ação do pré-tratamento com CHX nas CTH conjuntamente com TNF-α, evidencia que a inibição 
da síntese protéica implica em redução na expressão de HEY1, mesmo com a inibição da via Notch, 
comprovando o efeito positivo de TNF-α, mediada por proteínas sintetizadas e de forma independente de 
Notch. 
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4.6.2 Análise da expressão de HES1 com 12 horas de cocultivo.  

Tal qual o observado para HEY1, a transcrição de HES1 foi induzida nas CTH CD34+ 

cocultivadas com as células OP9-DL1 (comparado ao cocultivo com células OP9-GFP) e; 

mediante inibição da via Notch por DAPT, a indução transcricional não ocorreu, como 

esperado para este alvo transcricional de Notch (Gráfico 11). 

 

 

Gráfico 11. A análise da transcrição de HES1, no cocultivo das CTH CD34+ com a linhagem OP9-DL1 
(portadora do ligante de Notch), evidencia a participação da via de sinalização Notch no controle 
transcricional desse fator, e esse controle é confirmado através do uso de DAPT (inibidor de Notch).  

 

Contudo, uma grande diferença foi observada em relação à transcrição de HES1, pois 

em presença de CHX a indução transcricional de HES1 é intensificada (de maneira oposta a 

observada na transcrição de HEY1), porém sem diferença estatística significante (0,09). Este 

resultado indica que a CHX atua bloqueando a síntese de proteínas com ação inibitória sobre a 

transcrição de HES1 (Gráfico 12). 

O efeito positivo da inibição da síntese protéica (pelo uso da CHX), sobre a 

transcrição de HES1, também é observado mediante a inibição da via Notch (p=0,09), 

indicando que as proteínas sintetizadas de novo, durante o período avaliado, não atuariam 

diretamente na via Notch (Gráfico 13). 
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Gráfico 12. O pré-tratamento das CTH com a droga CHX permite inferir que a inibição da síntese protéica atua 
de forma positiva na transcrição de HES1. 

 

 

Gráfico 13. A ação de DAPT nas células CTH que receberam o pré-tratamento com a CHX evidencia que as 
proteínas sintetizadas não atuam de forma direta sobre a via Notch. 

 

Ao avaliarmos o papel de TNF-α (0,25 ng/ml) observamos um comportamento 

heterogêneo nos experimentos sem alteração significativa no nível de HES1, tanto na 

presença quanto na ausência de DAPT (Gráfico 14), como na presença ou ausência de CHX 

(Gráfico 15). Apesar de não detectarmos uma ação significativa do TNF-α nas condições 

mencionadas acima, na presença de TNF-α o efeito positivo do tratamento com a CHX, sobre 

a expressão de HES1, é reduzido. Isto indicaria que a inibição da síntese protéica de novo 

(pela CHX) estaria sendo contrabalanceada pela indução da síntese de proteínas com efeito 

negativo sobre a transcrição de HES1, mediada pelo TNF-α. Finalmente, na presença de TNF-
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α e DAPT, o efeito positivo da inibição da síntese protéica (pela CHX) sobre a transcrição de 

HES1 passa a ser significativo (Gráfico 15). Em suma, os resultados indicam que existe um 

efeito negativo de TNF-α sobre a transcrição de HES1, independente da via Notch, e mediado 

por proteínas sintetizadas de novo. 

 

 

Gráfico 14.  O TNF-α comportou-se de forma bastante heterogênea em relação à transcrição de HES1, tanto na 
presença, quanto na ausência da via Notch.  

 

 

Gráfico 15. A ação da CHX, possivelmente, seria contrabalanceada pela indução da síntese protéica, com efeito 
negativo sobre a transcrição de HES1, mediada pelo TNF-α. Evidenciando efeito negativo de TNF-α 
sobre a transcrição de HES1, independente da via Notch, e mediado por proteínas sintetizadas de novo. 
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4.6.3 Análise da expressão de GATA3 com 12 horas de cocultivo.  

Ao avaliarmos a expressão de GATA3 nas CTH cocultivadas com as células OP9-

DL1, observamos uma pequena, porém significativa indução que, no entanto, não foi 

impedida pela inibição da via Notch (através do uso de DAPT), caracterizando uma indução 

não dependente da via Notch (Gráfico 16). 

 

 

Gráfico 16. Análise da expressão de GATA3, evidenciando a participação parcial da via Notch no controle 
dessa transcrição, pois há indução desse fator no cocultivo com as OP9-DL1 (portadoras do ligante de 
Notch), porém em ausência da via Notch (com o uso de DAPT) não há a repressão. 

 

Ao avaliarmos a ação de TNF-α sobre a transcrição de GATA3 observamos um efeito 

positivo, com aumento significativo na transcrição desse fator (Gráfico 17). A inibição da 

síntese protéica (utilizando a CHX) também implicou num aumento dos níveis de GATA3, 

mas sem significância estatística (p=0,06) (Gráfico 17), indicando o bloqueio da síntese de 

proteínas com efeito negativo sobre a transcrição de GATA3. Em linha, na presença 

concomitante da CHX e do TNF-α ocorreu um aumento significativo ainda maior dos níveis 

de GATA3, demonstrando ainda, que a ação positiva de TNF-α sobre a transcrição de 

GATA3 é independente da síntese de novo de proteínas e, portanto, mediada por mecanismos 

de sinalização presentes na célula (Gráfico 17). 



Resultados 

62 

 

Gráfico 17. Observamos efeito positivo de TNF-α, e CHX sobre a transcrição de GATA3 e, principalmente, do 
uso concomitante dos mesmos, evidenciando que a ação positiva de TNF-α, é independente da síntese de 
novo de proteínas e, portanto, mediada por mecanismos de sinalização presentes na célula. 

 

Ao avaliarmos o efeito da inibição da via Notch (com uso de DAPT) em células 

tratadas com TNF-α, com CHX ou por ambos, evidenciamos que o efeito positivo de TNF-α 

sobre a transcrição de GATA3 ocorre por mecanismos atuando diretamente sobre a via Notch 

(independente de efeitos secundários mediados por proteínas sintetizadas de novo), como 

indicado pela redução significativa dos níveis de GATA3 mediante a inibição da via Notch 

(com DAPT) nas células tratadas com TNF-α e CHX (Gráfico 18). 

 

 

Gráfico 18. A ação conjunta do pré-tratamento com CHX nas CTH, DAPT e TNF-α evidencia que o efeito 
positivo de TNF-α ocorre de forma dependente da via de sinalização Notch.   
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4.7 Determinação do tempo de cocultivo para análise de outros transcritos de interesse 

em sistema de cocultivo das células-tronco hematopoéticas CD34+ com as células OP9. 

A realização de outro experimento de padronização do tempo de cocultivo foi 

essencial a fim de avaliarmos os transcritos de interesse propostos nesse trabalho, já que com 

12 horas de cocultura, tempo estipulado de acordo com a expressão do transcrito alvo direto 

de Notch (HEY1), não observamos a transcrição dos demais transcritos propostos. 

Nesse experimento, as linhagens celulares OP9-GFP e OP9-DL1 (1x104 células) foram 

plaqueadas (placa de 24 poços), após três dias, as CTH CD34+ isoladas foram colocadas em 

cocultivo com a monocamada de células estromais e mantidas por diferentes períodos de 

cultivo (12h, 36h, 60h, 84h, 108h e 132h), experimento realizado em duplicata. 

Avaliamos os transcritos de interesse (RUNX1, HOXB4, USF1, NFKB1, NFKB2, 

RELA e RELB) ao longo do tempo de cocultivo, para verificarmos se há expressão dos 

mesmos, e estabelecer o melhor período para efetuar as análises. Porém, apenas verificamos 

ativação da expressão de HOXB4 (Gráfico 19). Esse transcrito apresentou seu pico de 

transcrição com 36 horas de cocultivo, desta forma, realizamos outros experimentos em 

triplicata a fim de avaliar seu comportamento em presença das drogas (DAPT, CHX e do 

TNF-α). 

 

 

Gráfico 19. Análise da expressão do HOXB4 ao longo do tempo (12h, 36h, 60h, 84h, 108h e 132h) de cocultivo 
das CTH CD34+ em presença das células de camundongo (OP9-GFP e OP9-DL1). 
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4.7.1 Análise da expressão de HOXB4 com 36 horas de cocultivo.  

Ao analisarmos a expressão de HOXB4 verificamos a dependência da via Notch, isso 

porque apenas no cocultivo com as células expressantes do ligante DL1 que ocorria 

transcrição, e em presença de DATP essa era reprimida (Gráfico 20).  

 

 

Gráfico 20. A análise da transcrição de HOXB4, através do cocultivo das CTH CD34+ com as linhagens OP9-
GFP e OP9-DL1, evidenciou a participação da via de sinalização Notch no controle transcricional desse 
fator, e este é confirmado pelo uso de DAPT. 

 

Ao avaliarmos a ação de TNF-α sobre a expressão de HOXB4 identificamos um efeito 

positivo significante sobre a transcrição deste fator que, no entanto, foi completamente 

eliminado mediante a inibição da via Notch, evidenciando uma ação sobre a mesma (Gráfico 

21). 

Mediante tratamento com CHX, o efeito positivo de TNF-α sobre a expressão de 

HOXB4 deixou de ser significativo, evidenciando um efeito indireto de TNF-α dependente da 

síntese protéica de novo (Gráfico 22). Ao mesmo tempo, na ausência de TNF, a inibição da 

síntese protéica (pela CHX) resulta num pequeno aumento na transcrição de HOXB4, 

indicando um potencial efeito negativo de proteínas sintetizadas de novo. 
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Gráfico 21. Ação positiva do TNF-α sobre a transcrição de HOXB4, de maneira dependente da via Notch, uma 
vez que em presença da droga DAPT, não observamos aumento na expressão de HOXB4 mesmo em 
presença de TNF-α. 

 

 

Gráfico 22. A ação positiva do TNF-α, ocorre de forma dependente da síntese protéica, pois em presença de 
CHX o efeito de TNF-α deixa de ser notado. 

 

Interessantemente, mediante inibição da via Notch (na presença de DAPT), o bloqueio 

da síntese protéica pela CHX leva à indução transcricional de HOXB4 a níveis equiparáveis 

aos observados mediante a ativação da via Notch (Gráfico 23). Este resultado implica que a 

regulação transcricional de HOXB4, mediada pela via Notch, não se daria necessariamente de 

forma direta, mas de forma indireta, uma vez que a transcrição ocorre mesmo na ausência da 

ativação da via Notch (Gráfico 23). 
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Gráfico 23. A regulação transcricional de HOXB4 é, indiretamente, mediada pela via Notch, pela ligação do 
complexo NICD/CSL à região promotora de HOXB4. 

 

4.7.2 Considerações sobre os demais transcritos 

Dentre os demais transcritos avaliados neste trabalho (RELB, RELA, NFKB1, 

NFKB2, USF1, RUNX1), nenhum teve sua expressão induzida pela ativação da via Notch, 

durante as 12 horas do cocultivo com as OP9-DL1.  

Em presença de TNF-α, houve aumento significativo (p≤0,05) nos níveis 

transcricionais de RELA (p=0,12), RELB, NFKB1 e NFKB2, enquanto que os transcritos 

USF1 e RUNX1 não apresentaram diferenças significativas no nível de expressão 

independente do tratamento empregado. 

Além disso, podemos verificar para os transcritos NFKB1 e NFKB2 que as CTH 

CD34+ pré-tratadas com CHX apresentaram níveis transcricionais ainda maiores em presença 

de TNF-α, se comparadas às células não tratadas, o que evidencia, que alguma(s) proteína(s) 

sintetizada(s) pelas CTH CD34+ atua de forma negativa sobre a expressão desses transcritos. 

Interessantemente, na presença de TNF e CHX, a inibição da via Notch (por DAPT) resulta 

numa redução perceptível no nível transcricional de NFKB1 (p=0,13; n=2) e de NFKB2 

(p=0,21; n=2) (Gráfico 24). Um comportamento similar foi observado para RELA e RELB, 

no entanto, de forma menos evidente. Finalmente, nas CTH em cocultivo com as células OP9-
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DL1, com a inibição da síntese protéica, e na ausência de TNF, observamos um aumento nos 

níveis transcricionais de NFKB1 (p=0,053) e RELA (p=0,107), apesar desta comparação ser 

feita com CTH em cocultivo com células OP9-GFP sem CHX. 

 

 

Gráfico 24. Análise de expressão de RELA, RELB, NFKB1 e NFKB2 em CTH CD34+ pré-tratadas ou não com 
CHX, cocultivadas com células estromais de camundongos OP9-GFP e OP9-DL1, em presença ou 
ausência de DAPT e TNF-α, e em presença simultânea dos mesmos. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. DISCUSSÃO
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No presente trabalho, nós avaliamos o papel desempenhado pela via Notch no controle 

transcricional de diferentes transcritos, incluindo subunidades de NF-κB (NFκB1, RELA, 

NFκB2 e RELB), bem como outros fatores transcricionais envolvidos com a biologia de 

células-tronco e com o processo de diferenciação linfocítica (HEY1, HES1, RUNX1, 

GATA3, USF1 e HOXB4). Ainda, o efeito de TNF-α (um agonista da via NF-κB) sobre a 

transcrição, também foi avaliado. 

Nossos resultados confirmam um efeito direto da ativação de Notch sobre a expressão 

de HEY1, HES1 e GATA3 e revelam pela primeira vez, a regulação transcricional de HOXB4 

pela via Notch, estabelecendo uma ligação direta entre o papel proposto para esta via, na auto-

renovação e proliferação de progenitores hematopoéticos, com o papel estabelecido de 

HOXB4 nestes processos. Ainda, observamos que o TNF-α atua de forma positiva sobre a 

expressão desses fatores transcricionais (com exceção de HES1; Figura 14) e que o bloqueio 

da síntese protéica nas CTH, pela CHX, tem efeito positivo sobre a expressão de HES1, 

GATA3 e HOXB4; enquanto tem efeito negativo sobre HEY1(Figura 15). 
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Figura 14. Dependência da via de sinalização Notch para diferentes fatores transcricionais (HEY1, HES1, 
GATA3 e HOXB4), evidenciado pela maior taxa de expressão desses transcritos quando em presença do 
ligante de Notch, Delta-like 1, e, confirmado pela repressão desses fatores em presença de DAPT (droga 
inibitória da via de sinalização Notch), com exceção de GATA3, o qual não é reprimido em presença do 
inibidor. Além do papel positivo desempenhado pela citocina TNF-α sobre a transcrição dos fatores 
HEY1, GATA3 e HOXB4. 

 

 

 

Figura 15. Esquema ilustrativo da dependência da via de sinalização Notch para diferentes fatores 
transcricionais (HEY1, HES1, GATA3 e HOXB4). Evidenciado pela maior taxa de expressão desses 
transcritos quando em presença do ligante de Notch, Delta-like 1, e confirmado pela repressão desses 
fatores em presença de DAPT (droga inibitória da via de sinalização Notch). Além do papel 
desempenhado pela CHX sobre a transcrição desses fatores, evidenciando que para a maioria dos fatores 
avaliados há alguma proteína sintetizada pelas CTH CD34+, que reprimem sua transcrição. 
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5.1 Papel de Notch e NF-kB na Hematopoese 

Durante o desenvolvimento embrionário, as células-tronco hematopoéticas (CTH) 

definitivas surgem numa região chamada aorta gônado-mesonefros (AGM), a partir do chamado 

endotélio hemogênico. Após sua emergência, as CTH migram para órgãos como o fígado e o 

baço, onde a hematopoese ocorre de forma predominante, durante o período fetal até que, 

próximo à época do nascimento, as CTH migram novamente para a medula óssea (MO) onde se 

dará a hematopoese no período pós-natal (Dzierzak, 1999). As CTH também migram da MO para 

órgãos linfóides, como o timo, onde se dará a produção de linfócitos T (Spits et al., 2002) 

Nestas fases, as CTH devem possuir um maior potencial de auto-renovação e proliferação, 

de forma a suprir a demanda de progenitores indiferenciados. Estas propriedades intrínsecas 

destas células-tronco derivam em parte, de sinais extrínsecos presentes nos locais onde elas se 

encontram. Nestes nichos celulares, fatores solúveis como citocinas, assim como componentes 

presentes na membrana de outras células ou na matriz extracelular, estabelecem microambientes 

especializados, dando suporte, tanto à manutenção do pool de células-tronco indiferenciadas, 

como à diferenciação em linhagens específicas (Schmitt et al., 2006; Mitsiadis et al., 2007). 

De maneira geral, atribuem-se à via Notch, importantes papéis na diferenciação e na auto-

renovação de diferentes tipos de células-tronco (Chiba, 2006). De fato, a ativação de Notch1 

promove aumento da auto-renovação das CTH in vivo e favorece a linfopoese (Stier, 2002). A via 

de sinalização canônica de Notch é indispensável durante a emergência das primeiras CTH 

definitivas (Kumano et al., 2003) e também tem papel durante a colonização do timo, nas fases 

inicial de proliferação, promovendo o comprometimento T linfocítico e contribuindo com a 

maturação em várias etapas durante o desenvolvimento das células T (Deftos, 2000). 

A importância de Notch durante a linfopoiese T foi observada por Radtke e 

colaboradores (1999), através de camundongos knockout para Notch1, verificando a redução 

no tamanho do timo, perda das células T, além de produção excessiva de células B. Outras 
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pesquisas que comprovam essa participação essencial, foram realizadas por Jaleco et al., 

(2001), Schmitt et al., (2002), Hozumi  et al., (2004) e Schmitt  et al., (2004); esses, através 

do uso de cultura de linhagens de células estromais de medula óssea em presença do ligante 

DL1 evidenciaram a produção de células T ao custo do desenvolvimento das células B. 

Nestes processos, a via Notch atuaria, coordenando a expressão de outros fatores 

transcricionais envolvidos na programação responsável pelos mecanismos moleculares 

ligados às propriedades biológicas específicas destas células, como potencial de proliferação, 

auto-renovação, e diferenciação. 

Assim, entre outros, a família de fatores de transcrição HEY (composta por HEY1, 

HEY2 e HEYL) e HES podem ser induzidos por Notch (Maier et al., 2000; Iso  et al., 2003; 

Fischer et al., 2007).  

O fator transcricional HES1 é uma proteína que pertence à família básica de fatores de 

transcrição hélice-alça-hélice (bHLH), e atua como repressor da transcrição de genes que 

requerem uma proteína bHLH para a sua transcrição (Kageyama et al., 2000; Iso et al., 2003; 

Dudley  et al., 2009; Borggrefe et al., 2009, Lee et al., 2009). 

 HES1 é expresso em timócitos e no estroma, possui papel essencial no 

desenvolvimento normal das células T, além de regularem a morfogênese dos tecidos, 

mantendo as células indiferenciadas (Tomita 1999; Deftos et al., 2000 Hoebeke et al., 2006; 

Fischer  et al., 2007; van de Walle et al., 2009; Kageyama et al., 2000). No caso do 

desenvolvimento de células T, a mutação HES1 leva a defeitos de expansão dos primeiros 

precursores de células T e, assim, suprime a especificação T (Kageyama et al., 2000). Ainda, 

camundongos deficientes para o gene HES1 morrem ainda durante a gestação ou logo após o 

nascimento, e apresentam um bloqueio do desenvolvimento de células T, sem alterar o 

desenvolvimento das demais linhagens hematopoéticas. (Tomita et al., 1999). 
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Outro fator transcricional importante tanto na produção quanto na função das células T é 

GATA3 (Pai et al., 2003; Ho et al., 2007). Este fator pertence a uma família de proteínas 

conservadas formada por seis membros, sendo três deles associados a fatores hematopoéticos e, 

os outros três, a fatores endodermais (Ho et al., 2009). Entre os fatores transcricionais que 

controlam o sistema hematopoético destaca-se o GATA3 (Fischer et al., 2007; Ho et al., 2009). 

O fator transcricional GATA3 é expresso em células do sistema imune e pode ser 

facilmente detectado em células T maturas ou em desenvolvimento e em células NK (Ho et al., 

2009). Ele é requerido para o desenvolvimento inicial de progenitores da linhagem T e em outros 

estágios do desenvolvimento dessas células (Rothenberg et al., 2005; Singer  et al., 2008; Hosoya 

et al., 2009, van de Walle  et al., 2009). Em células do sistema imune, GATA3 apresenta a função 

de principal regulador da diferenciação celular T helper 2 (Th2) e, recentemente, vem sendo 

descrito como participante do comprometimento das células T, na β-seleção e no 

desenvolvimento de células T CD4+ (Singer et al., 2008; Ho et al., 2009). Ainda, camundongos 

deficientes para este fator apresentam letalidade na fase embrionária, enquanto que, outro 

experimento realizado com camundongos quiméricos para deficiência no gene GATA3 permitiu 

apenas a detecção de células B e NK, mas não de células T, evidenciando a necessidade de 

GATA3 para o desenvolvimento de células T (Ting et al., 1996). 

Apesar da ativação da via Notch em CTH adultas, promover a auto-renovação e a 

manutenção do fenótipo indiferenciado, em condições fisiológicas, esta via não tem 

importância aparente na manutenção da auto-renovação das CTH após sua geração (Duncan, 

2005). De acordo com as idéias correntes, tanto a via Notch como a via Wnt/B-catenina 

atuariam na manutenção de um fenótipo indiferenciado e a proliferação/auto-renovação das 

CTH; no entanto, controvérsias existem quanto aos mecanismos de interação entre estas vias, 

bem como os responsáveis por seus papéis (Reya, 2003; Duncan, 2005; Weerkamp, 2006; 

Stall, 2010). 
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Dentre as funções atribuídas à via Wnt, estaria o controle transcricional de um fator de 

transcrição com importante função nas CTH primitivas, HOXB4 (Buske et al., 2002). O fator 

de transcrição HOXB4 faz parte da família dos genes homeobox (HOX), os quais regulam o 

desenvolvimento e a homeostase tecidual pós-natal (Giannola et al., 2000). Na fisiologia das 

células-tronco hematopoéticas, os genes Hox mantêm uma crítica relação das células-tronco 

para diferenciação específica em células sanguíneas ao longo da vida. Além disso, diversos 

estudos demonstram que a expressão dos genes HOX varia com a diferenciação das células-

tronco (Giannola et al., 2000). O fator HOXB4 tem abundante expressão nas células 

hematopoéticas primitivas e sua expressão declina com a especificação durante o processo de 

diferenciação celular, isso ocorre porque o HOXB4 tem papel na regulação do balanço entre a 

auto-renovação e a diferenciação das células-tronco hematopoéticas, sendo responsável, 

principalmente, pela manutenção do fenótipo das células-tronco primitivas (Sauvageau et al., 

1994; Giampaolo  et al., 1994; Moretti  et al., 1994; Giannola et al., 2000; Pineault et al., 

2002; Haddad et al., 2008; Milson, 2009). Ainda, genes HOX apresentam funções no 

desenvolvimento dos linfócitos T normais, e na ativação de NK (Lawrence et al., 1996). 

Devido a esse papel fundamental na hematopoese, anormalidades no gene Hox levam a 

anormalidades de múltiplas linhagens de células hematopoéticas (Tsiftsoglou et al., 2009). 

 

5.2 Fatores de Transcrição 

 

5.2.1 RELA, RELB, NFKB1 e NFKB2 

Os genes das diferentes subunidades que compõe os complexos transcricionais da 

família NF-κB (RelA, RelB, NF-KB1 e NF-KB2) possuem, em seus promotores, seqüências 

específicas para a ligação de complexos NF-κB (Panepucci et al., 2010) e consequentemente, 
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constituem potenciais alvos diretos desta via (Liptay  et al., 1994; Lombardi  et al., 1995; 

Bren  et al., 2001). 

Como esperado, mediante a ativação da via NF-κB, em presença de TNF-α, esses 

fatores têm seu nível transcricional elevado. Ainda, o pré-tratamento das células-tronco com a 

droga CHX implicou em um aumento ainda maior do nível de expressão, evidenciando um 

mecanismo de feedback negativo, mediado por proteínas sintetizadas pelas células CD34+ 

durante o cocultivo; em linha com a indução de alvos transcricionais diretos de NF-kB, que 

codificam proteínas, como TNFAIP/A20 e IkBα, que modulam a atividade dessa via (Werner 

et al., 2008). 

Apesar da regulação desses fatores pela via de sinalização Notch não ter sido 

evidenciado na ausência de estímulos complementares, certa dependência da via de 

sinalização Notch pode ser inferida pela redução nos níveis transcricionais, observados na 

presença de TNF-α e com a inibição da síntese protéica pela CHX, mediante a inibição da via 

Notch pela droga DAPT, principalmente para NFKB1 e NFKB2. Em linha com o potencial 

papel de Notch na regulação destes fatores, Vilimas e colaboradores (2007) identificaram a 

indução transcricional direta de NFKB2 e RELB, pelo domínio intracelular de Notch1 

(NICD) e, ainda, identificaram a ligação do NICD ao complexo IKK, com o aumento da 

atividade de fosforilação de IkBα (com sua conseqüente degradação e de-repressão do 

complexo NF-kB). Nossos resultados corroboram este mecanismo e estão em linha com a 

observação inicial feita anteriormente por nosso grupo, da presença de sítios de ligação de 

CSL (parceiro do NICD na ativação transcricional) nos promotores de todas as subunidades 

da família NF-κB (com exceção de NFKB1), e da correlação entre os níveis dos transcritos de 

Notch1 e NFKB2 e RELB (Panepucci et al., 2010). 
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5.2.2 HES1 

Nossos resultados evidenciam a dependência da via Notch para a expressão HES1, de 

acordo com a literatura (Tomita 1999; Kageyama et al., 2000; Hoebeke, 2006; Challen  et al., 

2010).  

Os resultados obtidos por nós indicam que em presença de TNF-α (na concentração de 

0,25ng/ml), a expressão de HES1 apresenta uma variação maior, sofrendo aparentemente, um 

efeito negativo, porém, o efeito deste fator não fica claro. A literatura também mostra 

resultados divergentes; Johnston e colaboradores (2009) verificaram que o HES1 tem 

expressão reduzida em presença de TNF-α, enquanto, outros (Aguilera et al., 2004; Espinosa 

et al., 2002) mostram um efeito positivo de TNF-α sobre a expressão de HES1. No modelo 

proposto por Aguilera e Espinosa, em condições sem estímulo, o inibidor da via NF-kB IkBα 

ligaria e recrutaria repressores transcricionais, como N-CoRs e HDACs, se associando a 

seqüências regulatórias de alvos transcricionais de Notch (como HES1), inibindo sua 

transcrição; em resposta ao TNF-α, as kinases IKKs atuariam sobre IkBα, causando a 

liberação do complexo N-CoRs e HDACs, o que resultaria na acetilação do promotor HES1 e 

no aumento da ativação transcricional desse gene. Ao contrário de nosso estudo, no entanto, 

os estudos acima foram feitos utilizando fibroblastos, alem de utilizarem uma concentração de 

TNF-α 10 vezes maior (25ng/ml) e avaliarem o efeito nos minutos iniciais após a adição de 

TNF-α. Portanto, as diferenças observadas podem estar ligadas ao comportamento oscilatório 

da resposta transcricional da via NF-kB, mediado pelo feedback negativo das proteínas IkBα 

sintetizadas tardiamente. 
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Figura 16. O modelo indica que as proteínas IkBα são recrutadas pelo promotor de HES1, juntamente com 
elementos repressores, levando a repressão de sua transcrição. E que em presença de TNF-α, há liberação 
do sistema, pois as IKKs são recrutadas para o promotor, resultando em liberação das IkBα, e, 
consequentemente, causando a ativação transcricional desse gene 

  

Em relação ao tratamento com a droga CHX verificamos que esta promove aumento 

da taxa transcricional de HES1, e isso é coerente com a literatura (Kuroda et al., 1999; 

Schawanbeck 2008). O aumento transcricional promovido pelo uso da CHX estaria em linha 

com o feedback negativo resultante da expressão tardia das proteínas IkBα (Schawanbeck, 

2008; Chadwick et al., 2009). Esse mecanismo de feedback na regulação de HES1 implicaria 

na oscilação de sua expressão, o que também pode ser observado em nossos experimentos 

(variação do nível de transcrição) (Hirata et al., 2002; Fischer et al., 2007; Song  et al., 2008; 

Chadwick et al., 2009; Kobayashi et al, 2010). 

 

5.2.3 HEY1 

De acordo com os nossos resultados, podemos notar que a regulação de HEY1 é, de 

fato, diretamente relacionada com a via de Notch, concordante com os dados de Curry e 

colaboradores (2006). Entretanto, contrastando com a regulação de HES1, o bloqueio da 

síntese protéica pelo pré-tratamento das CTH com cycloheximide resulta numa menor 

indução transcricional de HEY1, no cocultivo com as células OP9-DL1, indicando um efeito 

positivo de proteínas sintetizadas de novo. Além disso, TNF-α exerce um efeito positivo sobre 

a transcrição de HEY1, mesmo na presença de DAPT (e, portanto, de forma independente da 

via Notch), no entanto, este aumento não ocorre com a inibição da síntese protéica pela CHX 
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(e, portanto, é dependente de proteínas sintetizadas de novo). Assim, a regulação 

transcricional de HEY1 pelo TNF-α não estaria ligada à modulação negativa de proteínas 

IkBα, sobre o complexo NICD/CSL, ao contrario do modelo proposto para HES1 (Aguilera et 

al., 2004; Espinosa et al., 2002). 

 

5.2.4 GATA3 

De acordo com trabalhos já publicados, a expressão de GATA3 sofre aumento ao 

longo do processo de diferenciação dos linfócitos T (Chari  et al., 2008; Ho et al., 2009). 

Resultados obtidos anteriormente por nosso grupo; entre eles, a alta correlação entre 

os níveis transcricionais de NOTCH1 e GATA3 e a presença de sítios de ligação para CSL no 

promotor da isoforma GATA3a indicavam a possível regulação de GATA3 pela via Notch 

(Panepucci et al., 2010). Resultados obtidos por outros grupos identificaram a regulação 

direta da isoforma GATA3a pelo complexo transcricional CSL/NICD, no entanto, durante a 

diferenciação de linfócitos T naive em linfócitos Th2 (Amsen et al., 2007; Fang et al., 2007; 

Kubo, 2007; Ho et al., 2009). Nossos resultados evidenciam que a transcrição de GATA3 é 

dependente da via de sinalização Notch, também em CTH, e de forma direta. 

Interessantemente, a dependência da via Notch (verificada pelo efeito negativo da droga 

DAPT sobre a indução transcricional) só ficou evidenciada na presença concomitante do 

estimulo proporcionado pelo TNF-α, tornando-se estatisticamente significativa na presença 

adicional da CHX. Nestas condições, a indução transcricional proporcionada pelo TNF-α é 

completamente eliminada com a inibição da via Notch (CHX vs CHX TNF vs CHX TNF 

DAPT, gráficos 17 e 18), evidenciando que o TNF-α atua diretamente sobre a via Notch (por 

mecanismos que independem da síntese protéica de novo), modulando positivamente a 

transcrição de GATA3. 
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Interessantemente, GATA3 apresenta uma transcrição basal aumentada no cocultivo 

com a linhagem OP9-DL1 (cerca de 1,5 x, em comparação às OP9), que não depende da via 

Notch (mantendo-se na presença de DAPT). Esta expressão basal independente da via Notch 

é elevada com o bloqueio da síntese protéica pela CHX (cerca de 3 x, em comparação às OP9) 

indicando o papel negativo de proteínas constitutivamente expressas nas CTH. Ainda, 

comparado ao observado nas CTH cocultivadas com a linhagem OP9, o TNF-α causa um 

aumento nos níveis de GATA3, de cerca de 6x nas CTH sem a inibição da via Notch, e de 

cerca de 4x com a inibição desta via por DAPT. Estes resultados indicam que TNF-α poderia 

regular os níveis basais de GATA3 na ausência de sinalização da via Notch e, ainda, modular 

a transcrição induzida pela ativação desta via. O mecanismo proposto acima, explicaria os 

resultados obtidos por Smits e colaboradores, que relataram a indução transcricional de 

GATA3 em CTH mediante o tratamento com TNF-α (10ng/ml) durante 60 horas, sem, no 

entanto, encontrar variações nos níveis transcricionais de receptores Notch ou do alvo HES1 

(Smits et al., 2007). 

Nossos resultados, quando confrontados com outros obtidos utilizando o mesmo 

sistema de cocultivo, apresentam algumas diferenças relevantes. Enquanto Awong e 

colaboradores (2009) identificaram um aumento na expressão de GATA3 de 6x somente no 

sexto dia de cocultivo (aumentando gradativamente até 10x no 14º dia avaliado), na presença 

de TNF-α na reduzida concentração utilizada por nós, esta indução já pode ser observada com 

apenas 12 horas de cocultivo. Em outro estudo, feito por Van de Walle e colaboradores 

(2009), a expressão de GATA3 não apresentou variação significativa após 40 horas de 

cocultivo com a linhagem OP9-DL1 e tampouco variou com diferentes concentrações do 

inibidor da via Notch (GSI), provavelmente devido ao curto período avaliado e à ausência do 

co-estímulo do TNF-α. 
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5.2.5 HOXB4 

Em estudos prévios deste grupo, uma alta correlação entre os níveis transcricionais dos 

fatores de transcrição HOXB4 e USF1 foi identificada, o que indicaria uma possível 

regulação de HOXB4 por USF1 (Panepucci et al., 2010). De fato, a literatura indicava que a 

expressão de HOXB4 pode ser regulada nas CTH, por um complexo formado pelos fatores 

transcricionais USF1/2 e NF-Y (Giannola et al., 2000; Zhu et al., 2003). No entanto, a alta 

correlação observada entre os níveis transcricionais dos fatores de transcrição HOXB4 e 

NOTCH1, nos levaram a explorar a uma possível regulação de HOXB4 por Notch1. 

Nossos resultados demonstram que, de fato, a transcrição de HOXB4 é induzida pela 

ativação da via Notch (nos cocultivos com OP9-DL1) e que a inibição por DAPT impede esta 

indução; no entanto, mediante o bloqueio da síntese protéica pela CHX, a inibição da via 

Notch por DAPT não impede a transcrição de HOXB4, que ocorre a níveis equiparáveis aos 

observados mediante a ativação da via Notch (Gráfico 23). Estes resultados implicam que a 

regulação transcricional de HOXB4 (mediada pela via Notch) não se daria necessariamente de 

forma direta, pela ligação do complexo NICD/CSL à região promotora de HOXB4 (e sua 

conseqüente ativação transcricional), mas, de forma indireta, uma vez que a transcrição ocorre 

mesmo na ausência da ativação da via Notch. 

Em um modelo compatível com os resultados observados por nós, outro fator 

transcricional seria responsável pela transcrição de HOXB4. Ainda, este fator estaria presente 

na CTH, sendo mantido num estado latente pela ação de uma proteína inibitória expressa 

constitutivamente e provavelmente com um rápido turnover. Assim, o bloqueio da síntese 

protéica levaria à redução nos níveis da suposta proteína inibitória, liberando a transcrição de 

HOXB4. Neste modelo, a regulação “Notch-dependente” poderia ser explicada por um 

mecanismo indireto envolvendo o controle da proteína inibitória. Assim, com a ativação da 

via Notch, o complexo NICD/CSL poderia bloquear a transcrição da própria proteína 
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inibitória, ou ainda, ativar a transcrição de uma proteína responsável pelo seqüestro da 

proteína inibitória, ou ainda, ativar a transcrição de um microRNA que controlasse a tradução 

da mesma. Em qualquer um dos mecanismos, a ativação da via Notch teria como 

conseqüência, a redução nos níveis da suposta proteína inibitória, liberando a transcrição de 

HOXB4. Inversamente, com a inibição da via Notch (por DAPT) esta regulação não ocorreria 

e a proteína inibitória continuaria sendo produzida. Em linha com nossos resultados, o 

bloqueio da síntese protéica pela CHX teria um efeito equivalente à ativação de algum destes 

mecanismos pela via Notch, explicando a transcrição de HOXB4, mesmo na presença de 

DAPT. 

O controle transcricional indireto pela via Notch, como o proposto acima, seria 

compatível com a cinética retardada observada na expressão de HOXB4 ao longo do período 

avaliado, com a ativação mais tardia (com pico em 36h, gráfico 17), em comparação com a 

indução precoce de alvos diretos do complexo CSL/NICD, como HES1 e HEY1. 

Além do complexo formado pelos fatores transcricionais USF1/2 e NF-Y (Giannola et 

al., 2000; Zhu et al., 2003), outro candidato ao controle transcricional de HOXB4 seria a β -

catenina (Reya  et al., 2003). No entanto, a ativação transcricional pela via canônica Wnt/ β-

catenina, resulta da inibição da proteína GSK3β (após a ligação de fatores Wnt solúveis a 

receptores Frizzled), que deixa de induzir a degradação da β-catenina (por sua fosforilação), 

levando ao seu acúmulo e translocação para o núcleo, onde se liga ao complexo TCF-LEF 

ativando a transcrição (Katoh & Katoh, 2007; Mikels & Nusse, 2006; Reya & Clevers, 2005). 

No entanto, este mecanismo implicaria a necessidade de síntese protéica da β-catenina para a 

ativação transcricional de HOXB4, o que não se encaixa com a indução mediante o bloqueio 

da síntese nas CTH pela CHX. 
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5.2.6 USF1  

Como mencionado acima, o fator USF1 poderia ser o responsável pela ativação 

transcricional de HOXB4, resultante da ativação da via Notch nas CTH (Zhu et al., 2003; 

Giannola et al., 2000). Os fatores de transcrição da família USF têm sido descritos como 

participantes da regulação gênica, da resposta imune, do ciclo celular e do controle da 

proliferação (Corre  et al., 2005). 

Como não observamos diferenças significativas na expressão deste fator mediante a 

ativação da via Notch, na presença ou ausência de TNF, concluímos que nas condições 

avaliadas, o controle da expressão de HOXB4, não se daria por variações nos níveis de USF1. 

Assim, se o controle transcricional de HOXB4, mediante a ativação da via Notch, se deva ao 

complexo contendo USF1, este controle deve ocorrer pela modulação direta de sua atividade 

transcricional (pelo controle da proteína inibitória), e não pela síntese secundária deste fator 

levando ao aumento de seus níveis. No entanto, isto não exclui a possibilidade de que em 

condições basais de CTH presentes na MO ou no SCU, como nas avaliadas anteriormente por 

este grupo (Panepucci, 2010), os níveis de USF1 possam ser responsáveis pelos níveis 

elevados de HOXB4. 

 

5.2.7 RUNX1 

O fator transcricional RUNX1, também conhecido por AML1 (leucemia mieloide 

aguda 1), é essencial para a regulação da hematopoese, participando na formação, proliferação 

e quiescência das CTH (Friedman 2009), além de apresentar papel na diferenciação e função 

de linfócitos T (Egawa et al., 2007; Ono et al., 2007; Hu et al., 2007). Os fatores da família 

RUNX são expressos no timo e possuem atividade durante o desenvolvimento de células T 

(Rothenberg  et al., 2005) e camundongos deficientes em RUNX1 possuem reduzido número 

de progenitores linfóides, e desenvolvimento anormal de células T (Friedman 2009).  
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Apesar da ligação entre as vias Notch e o fator Runx1 em CPH, identificada pela 

ativação da via de sinalização Notch, mediante a superexpressão de RUNX1 (Challen  et al., 

2010), a regulação de RUNX1 pela via (Notch) ou pela via NF-κB, não pode ser esclarecida 

através do presente trabalho, uma vez que não houve variação de transcrição de RUNX1 entre 

o cocultivo realizado com as células OP9-GFP e OP9-DL1, isoladamente ou em presença de 

outros tratamentos. De acordo com Chari e colaboradores (2008) uma elevada expressão de 

RUNX1 é verificada em linfócitos duplo positivos CD4+CD8+, enquanto que nos duplo 

negativos, a expressão deste fator transcricional é bastante reduzida. Em nosso trabalho como 

avaliamos nas primeiras horas do processo de diferenciação celular, não possuíamos células 

duplo positivas, mas somente duplo negativas, em linha com os resultados de Chari.  

 

5.3 Diferenciação Celular 

De acordo com Jaleco e colaboradores (2001), células precursoras hematopoéticas 

cultivadas com o ligante de Notch (DL1), apresentam um bloqueio completo da diferenciação 

em linhagens de células B, às custas da promoção de populações celulares com características 

de precursores de células T e NK. 

O processo de diferenciação celular linfocítica T, a partir das células-tronco 

hematopoéticas CD34+, não depende apenas da via de sinalização Notch, mas também das 

citocinas IL-7 e Flt3-L. Assim, neste trabalho, bem como nos demais trabalhos da literatura 

utilizando este sistema de cocultivo, as citocinas IL-7 e Flt3-L foram utilizadas, tanto nos 

cocultivos com a linhagem OP9-DL1, como nos cocultivos controle com a linhagem OP9-

GFP. Estas citocinas têm papel tanto na proliferação quanto na diferenciação celular. A IL-7 é 

um fator de crescimento, responsável pela proliferação, sobrevivência, diferenciação e 

desenvolvimento de células T, enquanto que a Flt3-L é um fator de crescimento, que ocasiona 

a proliferação, sem afetar a diferenciação celular (Wang, 2006c). 
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Nossos resultados, em relação ao processo de diferenciação celular, corroboraram com 

as informações já descritas na literatura. As CTH CD34+ passaram a expressar o marcador 

CD7 já com 12 dias de cocultura com as células estromais OP9-DL1 (células transduzidas 

com o ligante de Notch, Delta-like1). A expressão desse marcador, como é o esperado, 

aumenta com o tempo de cocultivo. Além disso, ocorre o aparecimento do marcador CD1a, 

que surge em grande proporção com 21 dias de cocultura com as OP9-DL1. 

De acordo com Awong et al. (2009) e La Motte-Mohs et al. (2005) a expressão de 

CD7 é considerada como o primeiro marcador de superfície que aparece no inicio da 

linfopoiese T, e que a transição de CD34+CD7+CD1a- para CD34+CD7+CD1a+ para timócitos 

iniciais é associado com o comprometimento para células T. A única diferença entre esses 

trabalhos e o nosso é que o surgimento dos marcadores, tanto do CD7+ quanto do CD1a+ 

ocorre anteriormente ao nosso.  

No trabalho realizado por La Motte-Mohs e colaboradores (2005) observam o 

aparecimento de CD7 apenas com 8 dias de cocultura, enquanto que o aparecimento de CD1a 

ocorreu em torno do 12º dia, período no qual há mais de 60% de células CD7, e apenas uma 

pequena quantidade dessas apresenta o marcador do comprometimento celular (CD1a), menos 

de 10%, isso em cocultivo das CTH CD34+CD38- com as OP9-DL1, enquanto, que o 

cocultivo com as OP9-GFP gera um pequeno número de células CD7 (não ultrapassando 

30%) e de CD1a (não ultrapassando 10%), o que também ocorreu em nosso trabalho. A 

porcentagem máxima de CD7 ocorreu com 52 dias, porém, este já era bastante grande desde o 

16º dias. Enquanto que em relação a CD1a apenas após 36º dias de cocultivo mais de 50% das 

células passam a expressá-los, o que indica os mesmos padrões de expressão encontrados em 

nosso estudo, evidenciando que o surgimento do marcador CD1a ocorre quando grande 

porcentagem das células já expressam o CD7, considerado como marcador comum para 

análise temporal da diferenciação de células T (Bloom et al., 2006). 
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Awong e colaboradores (2009) mostraram que em cocultivo das células murinas OP9-

DL1 com as CTH CD34+CD38-/lo leva ao aparecimento do marcador CD7+ já no quarto dia de 

cocultivo, que a porcentagem de células CD7+ aumenta rapidamente ao longo do tempo de 

cocultivo, e que o aparecimento de células CD1a+ começaram a ser detectadas com 10 dias, e 

correspondem a apenas 15% das células CD7+. Observam ainda, que as CD1a+ chegam a 

atingir 90% das células CD7+, mas isso apenas no 48º dias de cocultivo. 

Podemos extrapolar nossos resultados, e afirmar que se mantivéssemos o cocultivo por 

mais tempo observaríamos, provavelmente, o surgimento de células CD4+ e CD8+, ou seja, de 

linfócitos maduros como nos experimentos realizados por Awong (2009) e La Motte-Mohs 

(2005). A grande maioria dos trabalhos publicados avaliam a expressão desses dois 

marcadores já no 24º dia de cocultura, porém isso não foi possível em nosso trabalho, já que 

partimos de uma população de células-tronco hematopoéticas mais heterogênea (CD34+) 

quando comparadas as células empregadas nos demais trabalhos, isso porque eles utilizam 

sorting para isolar as CTH CD34+CD38-, e essa população por não possuir grande quantidade 

de progenitores mielóides apresenta cinco vezes mais potencial para originar células T  

(Martin et al., 2008; Plum 2008; Awong et al., 2009; La Motte-Moths et al., 2005). 

Visando estabelecer o efeito do pré-tratamento das CTH, por 12 horas, com TNF-α na 

concentração utilizada neste trabalho (0,25 ng/ml), avaliamos o possível efeito sobre a 

diferenciação T linfocítica utilizando os mesmos marcadores descritos acima, no entanto, não 

houve diferenças significativas no período de tempo observado para as populações avaliadas 

(Gráfico 2). A concentração de 0,25ng/ml de TNF-α foi escolhida visando avaliar o efeito 

deste fator em condições mais próximas às fisiológicas, uma vez que os efeitos biológicos 

deste fator, em condições não patológicas, ocorrem em concentrações abaixo de cerca de 

1ng/ml (Tartaglia , 1993; Corredor, 2002). O efeito do TNF-α sobre a linfopoese, descrito em 

outros trabalhos, não podem ser diretamente comparados ao nosso. A exemplo, os resultados 
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obtidos por Smits e colaboradores, relataram o aumento de linfócitos duplo-positivos em 

culturas FTOC, a partir de CTH CD34+CD38-, e mediante um pré-tratamento com TNF-α 

(10ng/ml) durante 60 horas (Smits et al., 2007). No entanto, neste mesmo trabalho, o pre-

tratamento por 12 horas, com uma concentração de 1ng/ml de TNF-α, foi suficiente para 

evidenciar um efeito positivo sobre a linfopoese T; assim, podemos considerar que nosso 

modelo experimental é capaz de reproduzir os efeitos benéficos do TNF-α, sobre o controle 

transcricional mediado pela via Notch, mesmo sem termos identificado efeitos com 

marcadores utilizados e no período de tempo avaliado. 

Em suma, a avaliação de marcadores de superfície, expressos especificamente em 

células durante o comprometimento com a linhagem linfocítica T, nos permitiu concluir que, 

nas condições experimentais utilizadas neste trabalho, as células-tronco hematopoéticas 

CD34+ de sangue de cordão umbilical foram induzidas à diferenciação em células T com 

sucesso. O processo de diferenciação das CTH ocorreu nos cocultivos com as células 

estromais expressando o ligante de Notch, Delta-like 1 (e na presença das citocinas IL-7 e 

Flt3-L), mas não quando cocultivadas com as células OP9-GFP (nosso controle). 

Estes resultados validam, portanto, as condições experimentais utilizadas por nós 

visando a avaliação dos mecanismos de regulação transcricional, ocorrendo no início do 

processo de comprometimento das CTH com a linhagem T linfocítica, mediante ativação da 

via Notch, bem como o papel de TNF-α na modulação deste processo. 

 

5.4 Limitações da Abordagem Experimental Utilizada 

Apesar de conseguirmos inferir a dependência da via Notch para a transcrição de 

alguns fatores, a abordagem experimental utilizada por nós, apresenta certas limitações, 

algumas delas, apontadas abaixo. 
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Observamos uma variação experimental considerável para todos os transcritos 

avaliados neste trabalho, mesmo quando submetidos a condições bastante semelhantes, ou 

seja, empregando células estromais em mesma linhagem e em mesma quantidade, cultivo sob 

as mesmas condições e mesmo período, com a mesma quantidade de CTH CD34+ e com os 

mesmos tratamentos. Isso, de acordo com a literatura, pode ser devido a variação na 

densidade do ligante de Notch (Dallas et al., 2005).  

Dallas e colaboradores mostraram que menores densidades de Delta-like1 induzem 

sinalização Notch suficiente para o aumento do número de precursores de células B, 

enquanto, que grandes densidades desse ligante elevam o número de células T. Além disso, a 

curta exposição de Notch ao ligante Delta-Like 1 mostrou-se suficiente para induzir a 

diferenciação de células T e para aumentar o potencial de células T de CD34+ (Lefort, 2006). 

A diferença do nível de expressão dos transcritos também pode ser atribuída a 

diferenças de amostra para amostra das CTH, outro motivo poderia ser que a intensa 

sinalização de Delta-like 1 induz a apoptose de células CD34+ e reduz a diferenciação 

mieloide, enquanto não afeta o desenvolvimento de células T (Delaney et al., 2005), desta 

forma, a apoptose celular das CTH CD34+ poderia ser responsável pela variação nos níveis de 

expressão dos transcritos. 

Em alguns experimentos deste trabalho, a variação na intensidade da sinalização de 

DL1 pode ter resultado da obtenção de bolsas de SCU em dias posteriores ao programado, 

isso porque a montagem de placas de cocultivo (plaqueamento das células estromais OP9-

GFP e OP9-DL1) ocorria três dias antes do inicio do processo de separação imunomagnética 

das células CD34+. A falta de bolsas no dia programado e seu recebimento no dia seguinte 

resultavam em cocultivos com um maior número de células estromais, e consequentemente 

com uma maior densidade de ligante DL1. 
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De acordo com Fernandez e colaboradores (2008), o tratamento de células estromais 

com TNF-α numa concentração de 10ng/ml e por 24h pode modular positivamente o nível de 

expressão de ligantes de Notch (em específico Jagged 2). Apesar de termos utilizado uma 

concentração de TNF-α 40 vezes menor e por metade do tempo, não podemos descartar a 

possibilidade de que as células OP9-DL1 tenham os níveis de ligantes de Notch (ou qualquer 

outro fator) aumentados no período avaliado. O desenho experimental utilizado por nós não 

permite excluir esta possibilidade, uma vez que a inibição de síntese protéica foi feita 

exclusivamente nas CTH, deixando as células OP9-DL1 livres para expressarem proteínas 

sintetizadas de novo, durante o período de incubação com o TNF-α. Ainda, enquanto a 

modulação da expressão dos transcritos nas CTH tratadas por CHX pelo TNF-α, na presença 

concomitante do inibidor da via Notch (DAPT), não possa ser atribuída à sinalização de 

ligantes de Notch expressos pelas células OP9-DL1, ela pode, ainda, resultar da produção 

aumentada de outros fatores pelas células OP9-DL1. Assim, avaliação de efeitos indiretos, 

mediados por proteínas sintetizadas pelas células OP9-DL1, dependeria de avaliações 

adicionais com o bloqueio da síntese em todas as células em cocultivo. 

Apesar das dificuldades acima, conseguimos analisar nossos resultados e fazer 

importantes inferências sobre as vias de sinalização Notch e NF-κB durante o processo de 

diferenciação linfocítica T a partir de células-tronco hematopoéticas humanas sobre cocultura 

com as células OP9. Além de indicar a ação dessas vias de sinalização sobre a transcrição de 

diferentes fatores. 
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As principais observações obtidas por nós neste trabalho estão destacadas a seguir: 

 

• Durante o cocultivo com células OP9-DL1, proteínas sintetizadas de novo atuam 

positivamente na transcrição de HEY1, principalmente através da modulação direta da 

sinalização da via Notch. Por outro lado, o TNF-α induz a síntese de proteínas com 

efeito positivo sobre a transcrição de HEY1, atuando independentemente da via 

Notch. 

• Durante o cocultivo com células OP9-DL1, proteínas sintetizadas de novo atuam 

negativamente sobre a transcrição de HES1, por mecanismos independentes da via 

Notch. O TNF-α exerce um efeito negativo sobre a transcrição de HES1, 

independente da via Notch, e mediado por proteínas sintetizadas de novo. 

• A transcrição de GATA3 é modulada positivamente por TNF-α, através de 

mecanismos atuando tanto de forma independente, bem como diretamente sobre a via 

Notch, Estes mecanismos independem da síntese de novo de proteínas, as quais atuam 

negativamente sobre a transcrição de GATA3. 

• A transcrição de HOXB4 é regulada positivamente pela ativação da via Notch, não 

diretamente (como alvo do complexo NICD/CSL), mas, indiretamente, provavelmente 

pela de-repressão de outro fator transcricional diretamente envolvido na transcrição de 

HOXB4. Ainda, TNF-α atua positivamente na transcrição. 

 

Nossos resultados revelam que a expressão de GATA3, mediante a ativação da via 

Notch (por DL1), ocorre muito antes do relatado na literatura, implicando num papel precoce 

no controle dos eventos iniciais envolvidos no comprometimento das CTH em linfócitos T. 

Ainda, a modulação da indução transcricional de diferentes alvos de Notch (como HES1, 

HEY1 e GATA3) por uma concentração fisiologicamente relevante de TNF-α (muito inferior 

às usualmente utilizadas nos ensaios in vitro relatados na literatura), evidencia a importância 

deste fator como coadjuvante nos processos ligados à auto-renovação e ao comprometimento 

e à diferenciação T linfocítica. Ainda, dado que as proteínas de HES e HEY interagem com 
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fatores GATA, modulando sua atividade transcricional (Fischer et al., 2007); os diferentes 

mecanismos de controle transcricional atuando sobre a transcrição destes fatores, atuariam de 

forma a orquestrar a atividade destes fatores nos diferentes processos biológicos em que 

atuam. 

Finalmente, neste trabalho, nós estabelecemos de maneira inédita, o papel da via 

Notch, na regulação transcricional do fator HOXB4, estabelecendo uma ligação direta da via 

Notch com os processos de auto-renovação controlados por HOXB4. A identificação da 

relação entre estes fatores tem implicações diretas no entendimento dos mecanismos 

controlando a proliferação de progenitores hematopoéticos, tanto na emergência das células-

tronco no embrião (a partir do endotélio hemogênico), como nos passos iniciais de 

colonização do timo, com a proliferação dos progenitores e seu comprometimento frente à 

ativação da via Notch. Finalmente, a interação entre a via Notch e o fator HOXB4, bem como 

do papel de TNF nesta relação, têm implicações diretas no estudo de situações como o 

transplante de CTH, assim como no estudo de mecanismos alterados em situações 

patológicas, como as leucemias.  
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Anexo 2 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Eu, _______________________________________________________________, 

abaixo assinado, tendo sido devidamente esclarecido sobre todas as condições que constam do 

documento “Esclarecimento ao Paciente”, de que trata do Projeto de Pesquisa intitulado 

“Papel de NF-kB e Notch na regulação de fatores de transcrição durante a diferenciação in 

vitro de células T a partir de células progenitoras hematopoéticas CD34+” que tem como 

pesquisadora responsável a Sra. Josiane Lilian dos Santos Schiavinato, especialmente no que 

diz respeito ao objetivo da pesquisa, aos procedimentos a que serei submetido, aos riscos e 

aos benefícios, bem como à ausência de despesas da minha parte, declaro que tenho pleno 

conhecimento dos direitos e das condições que me foram assegurados, a seguir relacionados: 

a) A garantia de receber a resposta a qualquer pergunta ou esclarecimento de qualquer 

dúvida a respeito dos procedimentos, riscos, benefícios e de outras situações 

relacionado com a pesquisa e o tratamento a que serei submetido; 

b) A liberdade de retirar o meu consentimento e deixar de participar do estudo, a 

qualquer momento, sem que isso traga prejuízo à continuidade do meu tratamento; 

c) A segurança de que não serei identificado e que será mantido o caráter confidencial da 

informação relacionada à minha privacidade; 

d) O compromisso de que me será prestada informação atualizada durante o estudo, ainda 

que esta possa afetar a minha vontade de continuar dele participando; 

e) O compromisso de que serei devidamente acompanhado e assistido durante todo o 

período de minha participação no projeto, bem como de que será garantida a 

continuidade do meu tratamento, após a conclusão dos trabalhos de pesquisa. 

 

Declaro ainda que concordo inteiramente com as condições que me foram apresentadas e 

que livremente manifesto a minha vontade em participar do referido projeto. 

 

Ribeirão Preto, _____ de _________ de _______. 

 

 

Nome:__________________________________ 

Assinatura__________________________________ 
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Anexo 3  

 

SONDAS APPLIED BIOSYSTEM 

 

Símbolo do Gene ID sonda 

RELB Hs00232399_m1 

HES1 Hs00172878_m1 

HEY1 Hs00232618_m1 

NF-kB2 Hs00174517_m1 

GATA3 Hs00231122_m1 

RELA Hs00153294_m1 

HOXB4 Hs00256884_m1 

USF1 Hs00273038_m1 

NF-kB1 Hs00765730_m1 

RUNX1 Hs00231079_m1 

 

 

 




