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1.-Introdução

Um dos aspectos peculiares da hematologia como especialidade

médica, diz respeito à terapêutica, que inclui não apenas moléculas

farmacológicas, mas também, as próprias células sanguíneas que são o

objeto de estudo desta especialidade. Investigando e elucidando as

complexas funções destas células, hematologistas e hemoterapeutas vêm

utilizando a transfusão de células sanguíneas no reparo de lesões endoteliais,

na melhoria do transporte de oxigênio e na reconstituição da hemostasia.

A terapia celular mais simples consiste na transfusão das células

sanguíneas maduras obtidas do sangue circulante. Ela exige apenas o

fracionamento do sangue em componentes, e é extremamente eficaz na

reposição de hemácias e plaquetas.

A segunda fase da terapia celular nesta especialidade médica

iniciou-se com a transfusão de células hematopoéticas progenitoras

multipotentes, através do transplante de medula óssea. Estas células são

capazes de reconstituir um sistema hematopoético doente ou danificado, por

quimioterapia ou radioterapia.
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O uso das células progenitoras hematopoéticas para recuperar a

função medular se faz através da infusão de uma pequena quantidade

destas células, injetada intravenosamente, que se expande in vivo e gera um

novo sistema hematopoético.

O primeiro procedimento de transplante de células progenitoras

hematopoéticas foi realizado em 1968. A fonte de células progenitoras

utilizada foi a própria medula óssea. O transplante de medula óssea

apresenta algumas limitações para sua utilização: a obtenção das células

multipotentes em quantidade suficiente exige múltiplas aspirações da medula

óssea em ambiente cirúrgico. Mesmo assim, o número de células obtido é

pequeno, e a fonte destas células, que é preferencialmente, um doador

familiar HLA compatível, pode não existir (Horowitz, M.M., 1999).

Um outro aspecto limitante é o tempo médio para se obter efeito

terapêutico, cerca de duas a quatro semanas, isto é, para a geração das

novas células sanguíneas.

Aqueles pacientes que necessitam de um transplante de células

progenitoras hematopoéticas e não dispõem de um doador HLA compatível

familiar, podem ter como alternativas terapêuticas, o transplante autólogo ou

o transplante com células de doadores não-relacionados.

O transplante autólogo se difundiu rapidamente na década de 80 e

se tornou o tratamento de escolha para pacientes portadores de linfoma

recidivado, mieloma múltiplo e outras doenças quimiossensíveis. Neste tipo

de procedimento, a fonte das células progenitoras hematopoéticas é o
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próprio paciente. Este necessita ter, preferencialmente, uma medula óssea

sadia ou minimamente infiltrada por células doentes. Portanto, este

procedimento pode não estar indicado para alguns pacientes.

Além disto, a ausência do efeito imune-mediado contra o tumor,

chamado GVL (graft versus leukemia), parece estar relacionada à maior

incidência de recidiva de algumas doenças tratadas com este tipo de

transplante (IBMTR/ABMTR, 2002).

Outra alternativa para pacientes que não têm doadores de medula

óssea familiares compatíveis é a utilização de doadores não-familiares. No

entanto, a utilização de doadores não-relacionados, catalogados nos grandes

registros internacionais de doadores de medula óssea esbarra na

representação étnica destes registros, composto principalmente, por

caucasianos (Conrad e Emerson, 1998). Representantes de minorias étnicas

ou de populações com grande miscigenação, como a nossa população

brasileira, compreendem uma pequena fração destes registros.

Na última década, vários estudos demonstraram o potencial da

utilização do sangue de cordão umbilical (SCU) como fonte de células

progenitoras hematopoéticas, podendo ser utilizado na reconstituição da

hematopoese em pacientes, após tratamento com altas doses de

radioterapia ou quimioterapia.

O primeiro transplante utilizando células de SCU foi realizado em

outubro de 1988 (Gluckman et al., 1989). Esta primeira experiência bem
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sucedida estimulou a realização de outros transplantes e a formação de

bancos de SCU em diversos países. No momento, calcula-se que mais de

2000 transplantes, com esta fonte de células progenitoras hematopoéticas já

tenham sido realizados, e existam mais de 70.000 unidades congeladas e

testadas, disponíveis para uso (Burgio et al., 2003).

O principal fator limitante para o uso do SCU como fonte de células

progenitoras hematopoéticas é o número reduzido de células contidas em

cada unidade coletada, fazendo com que estes bancos atendam

preferentemente crianças ou indivíduos com baixo peso corporal. A análise

de alguns bancos de SCU revela que, apenas cerca de 25% das unidades

armazenadas contém células suficientes para a realização de um transplante

em indivíduos acima de 50kg (Kogler et al., 1998).

Diversas variáveis influenciam o resultado do transplante, algumas

relacionadas ao paciente, como diagnóstico e estadio da doença, e outras

relacionadas ao enxerto. Uma destas é o número de células nucleadas e de

células CD34+ infundidas, que geralmente se correlaciona com a velocidade

de reconstituição da hematopoese. A ocorrência de infecções oportunísticas

no período de mielossupressão é um dos principais eventos adversos

relacionados ao transplante de células progenitoras hematopoéticas, que

influencia o sucesso do transplante e, portanto a sobrevida do paciente

(Migliaccio et al., 2000).
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A manipulação ex vivo de células progenitoras hematopoéticas

pluripotentes ou de células progenitoras já comprometidas com alguma

linhagem hematopoética, tem sido usada de maneira crescente no contexto

do transplante destas células. A manipulação engloba técnicas diversas:

seleção positiva de células CD34+, seleção negativa de células tumorais ou

de linfócitos T; geração de células imunologicamente ativas contra tumores,

tais como células dendríticas; a expansão ex vivo de células progenitoras

primitivas e de células pós-progenitoras mielóides ou megacariocíticas

(McNiece et al., 1999)

As aplicações clínicas da cultura in vitro de células progenitoras

hematopoéticas, são diversas: a) diminuir a contaminação tumoral do

enxerto; b) diminuir a necessidade de grandes coletas de medula óssea ou

do número de aféreses; c) suplementar o produto a ser infundido no

paciente com células precursoras mais maduras, podendo levar a redução do

período de pancitopenia; d) aumentar o número de células progenitoras

primitivas pluripotentes, possibilitando o suporte hematopoético para ciclos

múltiplos e sequencias de quimioterapia ou gerar células suficientes, a partir

de uma unidade de sangue de cordão umbilical, para reconstituir a

hematopoese em um indivíduo adulto; e) modificação genética das células

através de vetores virais (Makino et al., 1997).

A escolha da metodologia ideal para a expansão ex vivo não está

definida e depende da aplicação clínica que se deseja obter. A composição

do meio de cultura utilizado, o tipo de cultura: líquida ou semi-sólida, a
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necessidade de suporte celular utilizando estroma de medula óssea; o tempo

de cultivo; o material a ser semeado; a combinação e dosagem de fatores de

crescimento hematopoético, são variáveis importantes a serem consideradas

(Almici et al., 1997).

O maior desafio da manipulação celular in vitro é a manutenção das

características funcionais das células cultivadas, que no caso das células

hematopoéticas primordiais, significa manter a capacidade de diferenciação e

auto-renovação. Mudanças na fase do ciclo celular das células em cultura e a

alteração na expressão de moléculas de adesão são dois exemplos de

fatores, que parecem influenciar o potencial hematopoético das células

obtidas de expansão ex vivo (Srour et al., 1996).

O fenômeno de morte programada, isto é, a apoptose, ocorre

durante a expansão celular in vitro e pode comprometer a capacidade de

reconstituição hematológica das células obtidas em cultura (Traycoff et al.,

1998).

Embora exista uma metologia para quantificar as células

hematopoéticas primitivas CD34+, utilizando-se a citometria de fluxo, os

ensaios para análise funcional destas células são ainda diversos, de difícil

execução e reprodução. Além disto, as características celulares e marcadores

exclusivos das células hematopoéticas multipotentes não foram identificados

e definidos.

É o entendimento do efeito da cultura in vitro nas características

funcionais das células primordiais e progenitoras, e os mecanismos
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envolvidos nesta interferência, que irá determinar a aplicabilidade clínica da

hematopoese ex vivo.

O presente trabalho visou analisar o efeito da cultura de curta

duração de células mononucleadas previamente congeladas, obtidas de

sangue de cordão umbilical e sangue periférico estimulado de pacientes. Esta

escolha decorre do fato, que é desta forma que as unidades de SCU e células

progenitoras hematopoéticas para uso autólogo encontram-se armazenadas

e disponível para uso clínico.

Optamos por não realizar a seleção positiva de células CD34+ no

material a ser colocado em cultura, por entender que este procedimento

adicionaria custo e complexidade à técnica.

Como o objetivo final dos estudos de manipulação celular in vitro é a

obtenção de um produto terapêutico, utilizamos meio de cultura sem soro

fetal bovino. Analisamos as diferentes populações celulares geradas em

presença de diversos fatores de crescimento hematopoético e o incremento

da capacidade proliferativa do material cultivado. Investigamos também, o

fenômeno de apoptose e as possíveis alterações que a cultura in vitro

poderia ocasionar na expressão de molécula de adesão, principalmente nas

células progenitoras CD34+.
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2.- Objetivos

Este projeto teve como objetivos:

- Avaliar a capacidade proliferativa de células progenitoras hematopoéticas,

obtidas de sangue de cordão umbilical e de sangue periférico de

pacientes previamente estimulados, colocadas em cultura in vitro, em

meio líquido contendo citocinas, com ou sem estroma medular.

- Avaliar as diferentes populações celulares geradas em cultura através da

análise quantitativa das populações: linfóide, granulocítica, eritróide,

megacariocítica, monocítica e das células progenitoras hematopoéticas

CD34+.

- Analisar o efeito da cultura in vitro na expressão de molécula de adesão

nas células de SCU e células progenitoras de sangue periférico (CPSP)

semeadas, em especial nas células progenitoras hematopoéticas CD34+.
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- Avaliar a viabilidade e o grau de apoptose das células obtidas na cultivo

in vitro.
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3.-Revisão de literatura

3.1. Transplante de Células Hematopoéticas

Desde o primeiro procedimento realizado em 1968, o transplante de

medula óssea vem sendo utilizado de maneira crescente, no tratamento de

doenças hematológicas malignas, como leucemias e linfomas, doenças

hematológicas não-malignas, tais como aplasia de medula óssea ou anemia

de Fanconi, em algumas imunodeficiências congênitas e em doenças

hereditárias, como a Síndrome de Wiskott-Aldrich e anemia falciforme.

A indicação mais frequente de transplante de medula óssea, é no

tratamento das leucemias, seguida por um grupo de doenças não-

hematológicas. Dados revelam que cerca de 40.000 procedimentos são

realizados anualmente, com uma taxa de crescimento de 20% ao ano

(IBMTR/ABMTR, 2002).

Em grande parte, o sucesso desta abordagem terapêutica decorre

da possibilidade do uso de altas doses de quimioterapia ou radioterapia, que

pode eliminar células tumorais residuais, ou levar à destruição da medula
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óssea doente, com a subseqüente substituição por células progenitoras

hematopoéticas de um doador sadio e compatível, ou por células autólogas

colhidas previamente. O transplante também é usado para corrigir defeitos

na produção celular ou na função imune da medula óssea (Conrad e

Emerson, 1998).

 No transplante alogênico, o doador preferencial das células

hematopoéticas, é um doador familiar HLA-compatível, o que restringe o uso

deste procedimento à cerca de 25-30% dos pacientes que dele necessitam.

Aqueles que não dispõem de um doador HLA-compatível familiar, podem ter

como alternativas terapêuticas, o transplante autólogo ou o transplante com

células de doadores não-relacionados.

 Para aumentar a disponibilidade de doadores de medula óssea, foi

instituído em 1986, o National Marrow Donor Program (NMDP) nos Estados

Unidos e posteriormente, um outro registro unificado compreendendo

diversos países: o Bone Marrow Donors Worldwide  (BMDW). Efetivamente, o

número de transplantes com doadores não relacionados vem aumentando e

já corresponde a cerca de 25% dos transplantes alogênicos (IBMTR/ABMTR,

2002).

Embora em algumas situações, a sobrevida dos pacientes

submetidos a transplante de medula óssea com doador não-familiar seja

semelhante à aquela com doador HLA-idêntico familiar, a incidência de

complicações decorrentes da incompatibilidade imunológica ainda é alta, tais

como a Doença do enxerto contra o hospedeiro (Graft-versus-host disease-
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GVHD) e falha de enxertia. O sucesso deste tipo de procedimento também

sofre influência do longo período entre o diagnóstico, a indicação e a

realização do transplante (Horowitz, M.M., 1999).

Há uma década, o número de transplantes autólogos suplantou o de

transplantes alogênicos. Células progenitoras hematopoéticas colhidas de

sangue periférico (CPSP) têm sido usadas na restauração da hematopoese

após quimioterapia em altas doses, no tratamento de doenças onco-

hematológicas e de tumores sólidos (IBMTR/ABMTR, 2002).

A tecnologia de coleta de células progenitoras hematopoéticas

colhidas a partir do sangue periférico, através de aféreses, após estimulação

dos doadores/pacientes com fator de crescimento hematopoético, permitiu a

obtenção de produtos que contém células com capacidade de regenerar a

hematopoese de maneira mais rápida que a infusão de medula óssea. Este

passou a ser, o método preferencial de obtenção de células progenitoras

hematopoéticas nos transplantes autólogos (Brugger et al., 1995; Korbling,

1997).

No entanto, em alguns pacientes não se consegue obter o material

adequado de células progenitoras a partir do sangue periférico. Em alguns

casos, devido ao número insuficiente de células decorrente do esgotamento

de reservatório de células progenitoras, causado por intensas quimioterapias

ou radioterapia prévias. Em outros pacientes, devido ao envolvimento

medular pela doença de base, causando a contaminação tumoral do produto

colhido.
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Além da aplicabilidade mais fácil, o transplante autólogo apresenta

menor morbidade e mortalidade, uma vez que não ocorre a Doença do

Enxerto contra o hospedeiro (GVHD) e a reconstituição da hematopoese é

mais rápida. No entanto, a recidiva da doença ainda compromete o resultado

deste tipo de transplante (Horowitz, 1999).

3.2. Transplante de células de sangue de cordão umbilical

 Na última década, vários estudos demonstraram o potencial da

utilização do sangue de cordão umbilical como fonte de células progenitoras

hematopoéticas, podendo ser utilizado na reconstituição da hematopoese de

pacientes, após tratamento com altas doses de radioterapia ou

quimioterapia (Broxmeyer et al., 1989). O primeiro transplante de sangue

de cordão umbilical (SCU) foi realizado em outubro de 1988 (Gluckman et

al., 1989), e desde então passou a ser uma opção terapêutica para diversos

pacientes.

As principais vantagens desta fonte de células para doação são

(Donaldson et al., 2000):

•  Disponibilidade quase irrestrita de doadores, o que permite a

obtenção de um inventário de unidades com ampla diversidade genética;

•  Aproveitamento de material biológico habitualmente

descartado, através de uma coleta simples, sem risco para o doador;
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•  Presença de células progenitoras hematopoéticas imaturas com

maior capacidade proliferativa que a medula óssea;

•  Menor contaminação por patógenos e agentes virais, como

citomegalovírus;

•  Menor reatividade imunológica.

Esta última característica facilita a utilização de SCU em transplantes

que apresentam um certo grau de incompatibilidade genética entre doador e

receptor (Rocha et al., 2001). Isto aumenta a possibilidade de utilização de

cada unidade de SCU, fazendo com que um número muito menor de

doadores e de unidades armazenadas, possa atender à necessidade da

população.

Outra vantagem, é que no caso de bancos de sangue de cordão, as

unidades já estão disponíveis para uso, enquanto que nos registros

internacionais de doadores de medula óssea, há apenas a coleta de dados e

análise laboratorial de amostras sanguíneas. Isto se reflete em uma  rápida

disponibilidade do material para o transplante (Rubinstein et al., 1993;

Conrad e Emerson, 1998).

 Desvantagens existem, sendo as mais importantes:

- Pequeno volume das amostras coletadas, refletindo num número

limitado de células hematopoéticas ;
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- Realização da coleta em um único momento, impossibilitando uma

coleta adicional em caso de falha de enxertia ou a coleta de linfócitos do

doador alogênico, no caso de recidiva da doença;

- Possibilidade de transmissão de doenças genéticas que não foram

diagnosticadas no doador, no momento da coleta;

- Longo período até a reconstituição hematológica.

 Um dos fatores relacionados à lenta reconstituição hematológica no

transplante com células de SCU, é o número restrito de células progenitoras

hematopoéticas (Kurtzberg et al., 1996; Wagner et al., 1996). O número

médio total de células nucleadas por unidade coletada é 12,3 x108, em um

volume médio de 102 mL. A maioria dos bancos de SCU processa a unidade

coletada para concentrar a fração mononuclear e reduzir o volume das

unidades, com o objetivo de ampliar a capacidade de armazenamento das

unidades de SCU congeladas. Este procedimento leva a uma perda de células

totais, células CD34+ e unidades formadoras de colônias (CFU), na ordem de

10 a 16% (Yurasov et al., 1996; Ademokun et al., 1997).

Além da celularidade, outro fato que parece influenciar a

repopulação mais lenta da medula óssea, é a imaturidade das células

progenitoras do SCU, que pode necessitar de maior número de divisões para

se diferenciar.
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A mediana do tempo para se atingir a contagem de granulócitos

acima de 500/µL é de cerca de 29 dias para crianças e 32 dias para adultos,

conforme o levantamento de 527 transplantes de SCU de doadores não-

relacionados (Gluckman, 2000). Nestes grupos de pacientes, o número

médio de células nucleadas infundidas foi de 1,7x107/kg, nos receptores

adultos e 4,5x107/kg, nas crianças.

A recuperação da contagem plaquetária também é lenta, ocorrendo

por volta de 57 dias após a infusão (Gluckman et al., 1997). Quando se

analisa apenas a população adulta submetida a transplante de SCU não-

relacionado, este tempo é ainda maior, levando cerca de 69 dias para se

atingir a contagem de plaquetas acima de 20.000/mm3 (Sanz et al., 2001).

Um número baixo de células nucleadas utilizadas no resgate dos

pacientes no transplante de SCU está relacionado a uma pior sobrevida no

pós-transplante (Gluckman et al.,1997). Isto provavelmente em decorrência

de infecções oportunísticas. Este é um dos principais eventos adversos

relacionados ao transplante de células progenitoras hematopoéticas que

influenciam o sucesso do transplante e, portanto a sobrevida do paciente

(Migliaccio et al., 2000).

O Eurocord é um registro internacional sediado em Paris, que conta

com a participação de mais de 100 centros médicos de transplante,

localizados principalmente na Europa.

No levantamento realizado pelo Eurocord, de 102 crianças

portadores de leucemias agudas e tratadas com transplante de células de
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sangue de cordão umbilical familiar ou não-relacionado, o fator mais

importante que influenciou a recuperação dos neutrófilos, foi a dose de

células nucleadas infundidas maior que 3,7 x 107/Kg do receptor. É

importante realçar, que mesmo este número, é cerca de um log a menos que

a dose ideal utilizada para o transplante de medula óssea (Rocha et al.,

2001).

Este mesmo levantamento confirmou a baixa incidência de GVHD

crônica nestes pacientes, cerca de 13% nos transplantes com doador de SCU

relacionado, e 28% nos transplantes com SCU não-relacionado, quando

comparados com os pacientes tratados com transplante de medula óssea

não-relacionados, cuja incidência é de cerca de 50 a 60% (Locatelli et al.,

1999).  

Quando a análise compreende transplantes realizados em crianças

com patologias diversas e não somente leucemias agudas, a incidência de

GVHD crônica, nos transplantes com doador de SCU relacionado é ainda

menor, cerca de 5% (Rocha et al., 2000). Neste estudo, Rocha et al.

compararam a evolução de 113 transplantes em crianças, utilizando SCU

HLA-idêntico familiar, com 2052 transplantes de medula óssea em crianças,

no mesmo período. O risco de GVHD aguda foi menor no grupo de

transplante de SCU : 14%  versus 28%, e a severidade da complicação

também foi menor, com 2% dos pacientes com GVHD grau III e nenhum

com grau IV.
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A análise dos transplantes de SCU não-relacionados em adultos é

bem mais difícil, pois os poucos registros disponíveis, são de pacientes

heterogêneos, submetidos a regimes de condicionamento e profilaxia para

GVHD diferentes. O estudo de Sanz et al. (2001) com 22 pacientes com

neoplasias hematológicas, demonstrou que a taxa de sobrevida livre de

doença no primeiro ano, foi de 53%.  A idade foi o principal fator a

influenciar esta taxa, pois pacientes com até 30 anos de idade, apresentaram

uma projeção de sobrevida livre de doença de 73%. A mortalidade

relacionada ao transplante foi o fator adverso que mais comprometia o

resultado final do tratamento: dez dos 22 pacientes faleceram nos primeiros

150 dias de complicações, tais como infecção, sangramento e GVHD.

Como existe uma correlação entre baixa incidência de GVHD e um

risco maior de recaída de leucemia, outra área de interesse é o efeito do

enxerto contra a leucemia (grafts versus leukemia-GVL), no transplante com

células do SCU. Felizmente, os estudos iniciais demonstraram a existência de

atividade anti-leucêmica de �LAK cells� originadas do sangue de cordão

umbilical (Gardiner et al., 1998).

3.3 - Características Biológicas das células do SCU

Há mais de 10 anos, Broxmeyer et al. (1989) descreveram os

diferentes compartimentos hematopoéticos do SCU humano. Eles

observaram que a concentração de células progenitoras no SCU, calculada
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pelo número de colônias formadas por número de células plaqueadas, é

maior que a encontrada na medula óssea. A frequência de células

progenitoras no SCU (1 a 5 para 1.000 células mononucleares) é também

maior que no sangue periférico de um indivíduo adulto ( 1 a 5 em 20.000

células).

Na verdade, foi a observação do número de unidades formadoras de

colônias, obtidas a partir de cultura in vitro com células de SCU, em meio

semi-sólido, que sugeriu aos pesquisadores a possibilidade do SCU ser uma

fonte de células hematopoéticas transplantáveis (Broxmeyer et al., 1989).

O número médio de colônias granulocítica-macrofágica (CFU-GM)

encontradas nas unidades de SCU é de 3,31 + 0,60 x 105 (Ademokun et al.,

1997).

O percentual de células CD34+ entre as células nucleadas, calculado

por citometria de fluxo, é menor no SCU que na medula óssea (MO): 0,92+

0,28% versus 1-3%  (DiGiusto et al., 1996).

No entanto, Timeus et al. (1998) demonstraram, que o percentual

de células mais primitivas CD34+/CD38- é maior no SCU, cerca de

16%+8,8% do total de células CD34+, comparado ao percentual encontrado

na MO: 4,7% + 3,0%.  O que resulta em números totais comparáveis de

células CD34+/CD38- em ambas as fontes de células.

O imunofenótipo CD34+/CD38-, define uma subpopulação celular

rara, que se caracteriza por manter uma clonogenicidade por longo período,

nos ensaios de cultura de longa duração.  Hao et al. (1995) descreveram
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características funcionais diferentes entre as células CD34+/CD38- de SCU e

de medula óssea: as células originadas de SCU apresentam maior resposta

proliferativa a citocinas, e geram cerca de sete vezes mais progenitores

hematopoéticos em cultura, que as células  CD34+/CD38- de MO.

Asosingh et al. (1998) analisaram a expressão de antígenos de

maturação e diferenciação nas células CD34+ de SCU e observaram que a

maioria, cerca de 62 a 73%, expressam os marcadores mielóides, CD13 e

CD33, enquanto que apenas 10% expressam antígeno linfóide B (CD19).

Embora não haja evidência da existência de células primitivas

exclusivas do SCU, que não são encontradas na medula óssea, estudos

demonstraram algumas características que sugerem uma maior imaturidade

das células progenitoras de SCU:  a presença de telômeros mais longos, o

número e o tamanho das colônias hematopoéticas (Broxmeyer et al, 1995).

 Noort e Falkenburg (2000) relataram que a  capacidade de auto-

renovação, medida pelos ensaios de LTC-IC (células iniciadoras de cultura de

longo termo) também é maior, assim como a capacidade de regeneração da

hematopoese em modelos animais, como em camundongos  com

imunodeficiência combinada grave (SCID).

Rosler et al. (2000) ao injetarem simultaneamente células CD34+ de

medula óssea e de SCU, em camundongos SCID, observaram que a enxertia

de células CD34+ de SCU era marcadamente superior que a de células CD34+

de medula óssea: 100% dos ossos injetados apresentavam células de SCU e,
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em apenas 50% dos ossos injetados, encontravam-se células de medula

óssea.

As análises imunofenotípicas das células de SCU revelam resultados

conflitantes. Roncarolo et al., (1996) observaram expressão similar de

antígenos de linfócitos T: CD2, CD3 e CD8, aos das células mononucleares

do sangue adulto. Enquanto Racadot et al. (1993) descreveram menor

expressão de CD3 e uma proporção maior de células CD2+, CD5+ , CD4+ e

CD8+, no SCU.

Em verdade, a análise das subpopulações de linfócitos T presentes

no SCU, é objeto de estudo freqüente desde o início do uso terapêutico deste

material biológico. As células de SCU apresentam propriedades imunológicas

diferentes daquelas encontradas em outras fontes de células progenitoras,

como o sangue periférico estimulado com citocinas ou medula óssea.

Tanto as células T, como as células Natural-Killer, isoladas de SCU

apresentam função reduzida quando comparada às células do indivíduo

adulto. Portanto, sua atividade citotóxica é menor. Este fato pode estar

relacionado ao achado de menor prevalência de GVHD, nos transplantes que

utilizam SCU (Cohen et al., 1999; Han et al., 1995).

A maioria dos linfócitos T do SCU é CD45RA, enquanto a maioria dos

linfócitos adultos é CD45RO. Mesmo esta população imatura difere, de

acordo com a fonte: células CD4+/CD45RA+ do SCU não produzem

interleucina-2 (IL-2) quando estimulada (Roncarolo et al., 1998).
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As células T do SCU têm menor capacidade de produzir TNF-α (

fator de necrose tumoral α), interleucina-4 (IL-4) e interleucina-10 (IL-10).

De maneira geral, as células do SCU têm menor capacidade de produzir

citocinas que as células adultas, podendo ser reflexo de sua imaturidade

imunológica. Além disto, os linfócitos T do SCU apresentam menor

capacidade de apresentação de antígenos (Cohen et al., 1999).

A atividade lítica das células NK do SCU é bem menor que atividade

das células NK do sangue periférico, e pode estar relacionada à baixa

percentagem de linfócitos CD56+ nas unidades de SCU.

A alta proporção de células CD16+/CD56- é um achado que reafirma

a imaturidade das células NK do SCU. Elas apresentam produção diminuída

de interferon-γ e, portanto, menor citotoxicidade. O nível de atividade NK das

células de SCU é de cerca de 4,6% (taxa de efetor/alvo de 50:1), enquanto

no sangue de indivíduo adulto é de cerca de 41,7% (Lee et al., 1996).

A atividade lítica induzida por citocinas (lymphokine actived killer�

LAK) é semelhante entre as células mononucleares de sangue periférico e de

cordão umbilical. Ensaios utilizando células LAK obtidas de SCU após

estimulação com IL-2 e IL12, demonstraram que estas células têm

capacidade de destruir células malignas de pacientes com leucemia mielóide

aguda, como acontece com as células LAK de medula óssea e de sangue

periférico estimulado (Gardiner et al., 1988).

A proporção de células T supressoras CD8+/CD28- está aumentada

no SCU. No entanto, a citotoxicidade anticorpo-dependente (ADCC) é
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satisfatória e semelhante àquela observada em células sanguíneas adultas

(Racadot et al., 1993).

O fenômeno de apoptose é distinto entre os linfócitos T maduros do

SCU e os do sangue periférico. Na estimulação primária com anti-CD3, os

linfócitos de SCU são mais resistentes a apoptose, enquanto que na resposta

a re-estimulação com anti-CD3, observa-se apoptose em uma maior

proporção de linfócitos T de SCU (Aggarwal et al., 1997).

O percentual de linfócitos B é significativamente menor no SCU, e o

percentual de monócitos CD14+ é maior no SCU que no sangue periférico do

adulto (Racadot et al., 1993).

3.4 - Avaliação laboratorial do potencial hematopoético

Testes e ensaios laboratoriais para avaliar o número e função das

células progenitoras hematopoéticas são fundamentais na atividade clínica

do transplante de medula óssea, ao garantir o número mínimo de células

para a recuperação hematológica adequada. Eles também são indispensáveis

para avaliar as técnicas de expansão e manipulação ex vivo (Traycoff et al.,

1995; Pecora et al., 2001). Descreveremos a seguir, alguns dos testes
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usados para este fim, tanto na prática clínica, quanto na pesquisa

laboratorial.

 Quantificação de células CD34+

O antígeno CD34 foi o primeiro antígeno de superfície celular

descrito, cuja expressão no sistema hematopoético normal, é restrito às

células primitivas multipotentes. Estas células têm capacidade de auto-

renovação e também, capacidade de diferenciação em oito linhagens

celulares diferentes. As células progenitoras hematopoéticas CD34+ têm

capacidade de restaurar a hematopoese de pacientes submetidos a

tratamentos mieloablativos (Sutherland et al, 1996). No entanto, a maioria

das células CD34+ já se encontra comprometida com alguma linhagem

celular.Sendo necessárias outras técnicas laboratoriais para identificar as

células CD34+, que não apresentem antígenos de linhagens celulares, como:

HLA-DR, CD38, CD45RA ou CD71, e que são as células mais primitivas e

indiferenciadas (Shih et al., 1999),.

Cerca de 1-3% das células da medula óssea expressam o antígeno

CD34. No sangue periférico de indivíduos normais, estas células são

extremamente raras, representando apenas cerca de 0,01-0,1%, e no SCU,

este percentual é de cerca de 0,1% (Korbling, 1997; Noort e Falkenburg,

2000).
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 Os protocolos para enumeração das células CD34+, por citometria

de fluxo, são diversos. Por tratar-se da análise de um evento raro em

citometria de fluxo, ela é mais sensível a problemas e limitações técnicas,

como autofluorescência e ligação inespecífica do anticorpo marcador a

células mortas ou a restos celulares. Um dos protocolos mais utilizados,

devido a sua simplicidade, sensibilidade e reprodutibilidade, é o protocolo

sugerido pela International Society for Hemotherapy and Graft Engineering

(ISHAGE). Ele utiliza dois anticorpos monoclonais, o anti-CD45 e anti-CD34,

permitindo a identificação de leucócitos (CD45+) e a identificação das células

CD34+ �verdadeiras�, isto é, aquelas com baixa fluorescência e baixa

complexidade (Gratama et al., 1999).

A enumeração das células CD34+ por citometria de fluxo é a método

mais simples e útil para avaliar a qualidade do material obtido por aférese,

para realização de transplante. Os resultados são concluídos em cerca de

uma hora, possibilitando também, através da quantificação das células

CD34+ no sangue periférico, definir o melhor momento para se iniciar as

coletas.

A dose mínima de células CD34+ para o transplante autólogo está

entre 2,0 a 5,0 x106 /Kg de peso do receptor. Vários estudos demonstraram

uma correlação entre o número de células CD34+ e o número de unidades

formadoras de colônias e o tempo para restauração da hematopoese

(Mossuz et al.,1998).
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No entanto, a presença de células progenitoras hematopoéticas

multipotentes CD34- em humanos, com capacidade de reconstituir a

hematopoese e gerar células CD34+, já foi demonstrada (Zanjani et al.,

1998).

Sabemos também, que a análise quantitativa do total de células

CD34+ obtidas após expansão ex vivo, não é suficiente para avaliar o efeito

da cultura in vitro na função celular (Traycoff et al., 1995; Selva David et

al.,1997). Algumas culturas que demonstraram aumento de células

hematopoéticas primitivas através da análise por citometria de fluxo,

demonstraram redução de células pluripotentes, quando medidas por ensaios

competitivos da capacidade de reconstituição da hematopoese in vivo ( Koller

et al., 1995).

Ensaios para análise de Células formadoras de Colônias

Este método permite avaliar a funcionalidade das células

progenitoras hematopoéticas, ao analisar a formação de diferentes colônias

em meios semi-sólidos (agarose ou methilcelulose), com nutrientes e

citocinas. A quantificação e o tipo de colônias formadas na cultura permite

inferir o número, e de qual progenitor ela foi originada. Existem ensaios que

permitem distinguir células bem indiferenciadas: HPP-CFC (células

formadoras de colônias com alto potencial proliferativo) e quantificar células
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multipotentes através da análise de CFU-GEMM ( Unidades formadoras de

colônias granulocítica-eritróide-macrofágica-megacariocítica).

Os ensaios mais utilizados são aqueles que avaliam os progenitores

mais diferenciados, restritos a uma ou algumas linhagens celulares: CFU-GM,

com capacidade de diferenciação em granulócitos e macrófagos; CFU-G,

unidades formadoras de colônias granulocíticas; BFU-E, com capacidade de

diferenciação em células eritróides (Broxmeyer, 1998). A mais importante

limitação destes ensaios para uso prático, é o tempo de 12 a 14 dias para a

realização da leitura e obtenção do resultado. Além disto, as colônias

identificadas representam progenitores mais maduros, responsáveis pela

reconstituição hematopoética mais imediata, porém transitória (Charbord et

al., 1996).

Outro aspecto deste método laboratorial, é a dificuldade de

reprodutibilidade entre os laboratórios e de padronização da técnica (Serke

et al., 1997).

Os ensaios de cultura de longo termo, por pelo menos cinco

semanas, permitem identificar e quantificar células com características de

auto-renovação e proliferação. Estes ensaios procuram mimetizar o ambiente

medular, permitindo a interação entre as células progenitoras

hematopoéticas e as células acessórias da medula óssea. Estas células

iniciadoras de cultura de longo termo (LTC-IC), crescem sob efeito de

citocinas e de células de estroma, e parecem representar as células capazes

de reconstituir a população celular da medula óssea (DiGiusto et al., 1996).
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Técnicas de diluição acrescentadas a estes ensaios, permitem avaliar

a frequência de LTC-IC entre as novas células CD34+ geradas, sem

interferência das células CD34+ originais (Traycoff et al., 1995).

Modelos in vivo

Embora os ensaios para análise de CFU (Unidade formadora de

colônias) e LTC-IC ofereçam informações sobre as propriedades funcionais

das células expandidas in vitro, eles não avaliam a capacidade de

reconstituição da hematopoese por longo tempo. Para este fim, foram

desenvolvidos os modelos animais (Shih et al., 1999).

O modelo mais conhecido é o de camundongo com Doença de

imunodeficiência combinada grave (SCID), que é utilizado como receptor de

células progenitoras humanas, após ser submetido à irradiação sub-letal.

Células humanas são injetadas intravenosamente nos camundongos, e

semanas mais tarde, a medula óssea destes animais é analisada quanto à

presença de células humanas. Dados recentes demonstraram que

camundongos não-obesos com diabetes e portadores de SCID (NOD/SCID)

são melhores hospedeiros que o camundongo SCID (Noort e Falkenburg,

2000).

Devido à complexidade das interações que regulam a hematopoese,

o microambiente hemato-linfóide de camundongos parece não ser
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suficientemente fisiológico para manter a auto-renovação e diferenciação das

células hematopoéticas humanas. Na tentativa de contornar este problema,

outro modelo foi desenvolvido, com a implantação de células de tecido

hemato-linfóide humano em camundongos, produzindo o camundongo SCID-

hu (Shih et al., 1999).

As células capazes de reconstituir a medula óssea (MO) de um

camundongo SCID são encontradas na fração CD34+/CD38-, e são chamadas

de células repovoadoras de SCID (SRC). Este parece ser, atualmente, o

ensaio ideal para as células hematopoéticas mais primitivas. Existe cerca de

uma célula SRC, para cada 600 células CD34+/CD38-. Wang et al. (1997)

demonstraram que a concentração de SRC no SCU é bem maior que na

MO.E maior que a concentração encontrada no sangue periférico estimulado

com fator de crescimento:  1 SRC para 9,3 x105 células no SCU, na medula

óssea: 1 para 3,0 x106  e  1 para  5,0 x106  células de sangue periférico

estimulado.

3.5. - Moléculas de Adesão

A proliferação e diferenciação das células progenitoras

hematopoéticas (CPH) são reguladas por mecanismos complexos que

envolvem o micro-ambiente medular, a presença de citocinas estimuladoras
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e inibidoras, as interações célula-célula e célula-matriz extracelular (Timeus

et al, 1998;  Legras et al., 1997).

Durante a ontogenia, a hematopoese inicia-se no saco vitelino,

muda-se para o baço, fígado e finalmente instala-se na medula óssea. Este

processo é caracterizado pela migração e alojamento (�homing�) seletivo das

CPH. O termo �homing�, se refere a uma série de eventos, que se inicia com

o alojamento inicial das células nos sinusóides da medula óssea, seguido da

transmigração através do endotélio e indo finalmente se estabelecer nos

espaços medulares extravasculares. A mudança da localização anatômica da

hematopoese parece estar relacionada a alterações nas propriedades

adesivas das células. A interação das células com a matriz extracelular, faz

com que elas sejam expostas a fatores de crescimento, necessários para

diferenciação (Asosingh et al., 1998; Yong et al., 1999).

As interações envolvidas na proliferação, diferenciação, mobilização

e na capacidade de alojamento das CPH são mediadas por moléculas de

adesão expressas nas próprias CPH, no endotélio e nas células do estroma.

O sucesso do transplante de CPH requer que as células infundidas alojem-se

na medula óssea, proliferem e se diferenciem em células sanguíneas

maduras (Ramirez et al., 2001).

As moléculas de adesão mais estudadas, expressas pelas CPH, são:

L-selectina (CD62-L); as β1 integrinas: VLA-4 (very late antigen) e VLA-5; β2

integrinas, tais como o LFA-1 (lymphocyte function antigen)  /CD11a; ICAM-

1, da família das imunoglobulinas; e H-CAM ( homing-associated cell
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adhesion molecule)/CD44 (Timeus et al., 1998; Aosingh et al., 1998; Ramiréz

et al., 2001).

Alguns estudos demonstraram que as CPH podem aderir

diretamente a matriz extracelular da medula óssea, através da molécula de

adesão H-CAM/CD44. O CD44 é o principal receptor do hyaluronan, que é

um glicosaminoglicano, abundante na matriz extracelular.  Este receptor

também está presente em diversos tipos de células, incluindo linfócitos,

granulócitos e timócitos. Quando a fonte das células CD34+ é o SCU ou

sangue periférico de pacientes mobilizados, a expressão de CD44 nestas

células é alta, variando de 96,6% a 99,7%, (Neu et al., 1997; Asosingh et

al., 1998).

Degushi et al. (1999), no entanto, encontraram uma expressão de

CD44 nas células CD34+ de medula óssea mais baixa, cerca de 52,5%.

Estes autores observaram que, as células CD34+/CD44-, quando em

cultura líquida de curta duração, apresentaram queda na celularidade, queda

no número de colônias granulocíticas e eritróides e maior grau de apoptose.

Enquanto que nas culturas com células CD34+/CD44+, havia um aumento de

cerca de 17 a 22 vezes na celularidade, e cerca de cinco a seis vezes nas

unidades formadoras de colônias granulocítica e eritróide.

Watanabe et al. (1998) demonstraram que, quanto maior é o

percentual de células CD34+ com expressão de CD44 e L-selectina na

população infundida, mais rápida é a restituição da hematopoese no

transplante autólogo. Estes autores sugeriram que o tempo menor de
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aplasia, que se observa nos transplantes com células progenitoras do sangue

periférico, pode estar relacionado a maior expressão da molécula de adesão

CD44 nestas células.

 No entanto, a expressão de CD44 nem sempre significa adesão a

este glicosaminoglicano. Legras et al. (1997) demonstraram que, embora

este receptor seja amplamente expresso nas células CD34+, apenas 13,3%

aderem espontaneamente ao hyaluronan.

As integrinas são outra classe de moléculas de adesão relacionadas

principalmente, com a adesão a proteínas da matriz medular, em especial

com a fibronectina. Tanto a proteína VLA-4 (α4β1) quanto a proteína VLA-5

(α5β1) são expressas nas células CD34+. Sendo que a primeira se mantém

até o estágio de células mielóides maduras. Tanto a α4β1 como a α5β1,

mediam adesão das células CD34+ a diferentes domínios da fibronectina. A

importância da integrina α4β1 é demonstrada ao se observar retardo na

mielopoese e suspensão da linfopoese, nas culturas de medula óssea de

longo termo, quando se adicionam anticorpos anti-α4β1 (Schofield et al.,

1997).

Alguns pesquisadores avaliaram o efeito das integrinas na

proliferação celular. Schofield et al. (1998) demonstraram que células

cultivadas em contato com placas cobertas com fragmentos de fibronectina

contendo o sítio de ligação para α4β1, apresentavam maior expansão que as
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cultivadas em placas cobertas com fragmentos, sem os sítios de ligação ou

placas sem fragmentos.

Timeus et al. (1998) demonstraram que células CD34+/CD38- de

SCU expressam mais freqüentemente LFA-1 que as da medula óssea. Células

CD34+/CD38+ da medula óssea, por outro lado, expressa mais LFA-1 que as

de SCU. Estes achados não são concordantes com os achados de Aosingh et

al. (1998), que relatou que as células CD34+ de SCU e sangue mobilizado

apresentam maior expressão de LFA-1 e L-selectina que as de medula óssea.

Koenig et al. (1999) sugeriram, a partir de seus estudos analisando

a expressão de L-selectina nas células progenitoras de SCU, que a alta

expressão desta molécula nas células CD34+ do SCU, média de 84,9%, pode

estar relacionada a maior capacidade clonogênica e proliferativa destas

células. As células da medula óssea apresentam menor expressão de L-

selectina, média de 49,2%. Colônias derivadas de células CD34+/L-selectina+

eram cerca de 3 a 5 vezes mais numerosas que  as obtidas de células

CD34+/L-seletina-.

Procedimentos como aféreses, congelamento e descongelamento,

levam a diminuição da expressão de L-selectina nas células (Boer et al.,

1998).

O retardo na reconstituição da hematopoese, observado no

transplante de células obtidas após expansão ex vivo, tem levado vários
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pesquisadores a estudar o efeito de diversas citocinas e dos diferentes tipos

de protocolo de cultura in vitro na expressão de moléculas de adesão.

3.6 - Apoptose

O fenômeno de apoptose é uma forma de regulação fina da morte

fisiológica das células, que é dependente de processos metabólicos celulares

intrínsecos. Estes processos são desencadeados por estímulos endógenos,

tais como os proto-oncogens, c-myc, p53, e estímulos exógenos, como

Interleucina-3 (IL-3), stem cell factor (SCF), interleucina-10 (IL-10),

eritropoetina (EPO) e thrombopoetina (TPO) (Peters et al., 1998; Vermes et

al., 2000).

A apoptose se distingue da necrose celular pela presença de eventos

únicos, como: a perda do volume celular, com quebra do citoesqueleto; a

condensação da cromatina nuclear; quebra do DNA do cromossomo nos

sítios inter-nucleossomal e alteração da membrana celular levando a perda

da simetria e exposição de fosfolípideos.

A necrose celular é resultado passivo de uma injúria celular,

enquanto a apoptose é parte integrante de um processo fisiológico das

células.

Pode-se analisar a apoptose, pela citometria de fluxo, através da

pesquisa das diversas alterações biológicas, que ocorrem de maneira
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ordenada, durante este fenômeno. Primeiro, ocorre perda de volume celular,

com a membrana celular ainda intacta. A ativação das caspases, que são

proteases que realizam a clivagem de DNA em sítios específicos, leva a

alteração no potencial transmembrana mitocondrial. Ocorre também, a

alteração na função dos lipossomas, e na fase mais adiantada de apoptose, a

ativação de endonucleases leva a alteração da distribuição de fosfolipídeos

na membrana celular.  A exposição de fosfatidilserina na face externa da

membrana plasmática é característica desta etapa. Ao final do processo,

identificamos os corpos apoptóticos (Vermes et al., 2000).

Diferentes técnicas permitem analisar e quantificar as diversas

alterações descritas acima. Anticorpos monoclonais que reconhecem

produtos da clivagem do cito-esqueleto pelas caspases, ou anticorpos que

reconhecem esta protease na forma ativada, podem ser utilizados. Outro

exemplo, é o uso de fluorocromos para análise do decaimento da

fluorescência após estimulação, como por exemplo, com a irradiação, que

pode indiretamente, avaliar a função lipossomal das células.

Um tipo de ensaio, por citometria de fluxo, para análise de apoptose

faz uso de anexina-V, que é uma proteína com grande afinidade pela

fosfatidilserina. Nesta técnica, a anexina-V, conjugada a um fluorocromo, é

usada em combinação com Iodeto de Propídio (PI), permitindo diferenciar

células viáveis, apoptóticas e mortas. Células viáveis não apresentam

nenhum marcador, as células apoptóticas marcam apenas para anexina-V, e

as células mortas marcam para ambos. A exposição de fosfatidilserina parece
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ser um fenômeno universal de apoptose, independente do tipo celular ou do

fator desencadeante do processo, tornando este ensaio com anexina-V e PI,

atraente para análise de apoptose (Van Engeland et al.,1998).

A morte apoptótica, que observamos com a retirada de certas

citocinas das culturas celulares, é um processo ativo e não passivo: células

hematopoéticas de camundongo p53-negativo são mais resistentes a

apoptose, depois da retirada de fatores de crescimento das culturas,

sugerindo que a ativação de uma via intrínseca celular é um pré-requisito

para o início de apoptose, causada por deprivação de fatores de crescimento

(Peters et al., 1998).

A regulação da sobrevida das células é fundamental na

embriogênese, no desenvolvimento e regulação do sistema imunológico, e

na manutenção da hemostasia hematopoética. A apoptose assegura o

equilíbrio entre proliferação e morte celular, controlando o tamanho das

populações celulares e tecidos. Ela é o destino normal das células

diferenciadas. Ao contrário das células pluripotentes primitivas, que precisam

manter a capacidade de auto-renovação por toda a vida do indivíduo.

A hematopoese é regulada por interações complexas entre citocinas

e moléculas de adesão. Stem cell factor (SCF), IL-3, ligante Flt3 e

trombopoetina suprimem a apoptose. Este efeito é seletivo; o SCF, por

exemplo, promove a sobrevida de células hematopoéticas primitivas,



37

enquanto que a IL-3 bloqueia a morte de células progenitoras mais

diferenciadas (Wickremasinghe e Hoffbrand, 1999).

Outras citocinas induzem a apoptose, como fator de necrose

tumoral-α (TNF-α.) e o interferon-γ (IFN-γ).  O IFN-γ é expresso no micro-

ambiente da medula óssea, e seu efeito é mais potente quando esta citocina

é secretada pelas células de estroma nas culturas in vitro, do que quando ela

é adicionada ao meio de cultura. Esta observação reforça a importância do

micro-ambiente na regulação da hematopoese (Seleri et al., 1996).

Kadereit et al. (2002), estudando o efeito de células mesenquimais

humanas em culturas de células mononucleares de SCU, demonstraram que

as células CD34+/CD38+/HLA-DR-, geradas em culturas com células

mesenquimais, apresentavam maior expressão citoplasmática da proteína

anti-apoptótica bcl-2, comparada às células CD34+/CD38+/HLA-DR-, geradas

nas culturas sem a camada de células mesenquimais.

A proteína bcl-2 atua como antagonista de apoptose. Sua expressão

in vivo, está associada à maior sobrevida de células hematopoéticas, assim

como a de linfócitos maduros e células mielóides imaturas.

Outras proteínas atuam como pró-apoptóticas, como as proteínas

bax, bad e bak. Peters et al. (1998) estudando a expressão de proteínas bcl-

2 e seu homólogo bcl-x, em culturas de células CD34+ de sangue periférico

de pacientes mobilizados com fator de crescimento, observaram uma alta

expressão de bcl-2. No entanto, houve aumento na expressão de antígenos
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pró-apoptose: bax, bad e bak, nas células CD34+/CD38-. Estes dados

revelam a importância de monitorar a expressão destas proteínas, quando

está se definindo as condições de cultura para expansão ex vivo.

 A apoptose parece ser um fenômeno chave na tolerância

imunológica das células de SCU. Hagihara et al. (1999) estudaram a resposta

imunológica de linfócitos de SCU à estimulação com alo-antígenos, e

observou maior frequência de apoptose nos linfócitos CD4+ e CD8+ após

estimulação com o alo-antígeno, quando comparado aos linfócitos de sangue

periférico (SP).

3.7 - Fatores de crescimento hematopoético

A intensa flexibilidade do sistema hematopoético é explicada pela

atuação de múltiplos mecanismos reguladores, que atuam em diferentes

níveis da hierarquia celular. A maior influência é exercida pelos fatores de

crescimento hematopoético (FCH), muitos deles produzidos pelas células do

estroma do microambiente medular, que atuam estimulando ou inibindo a

proliferação ou diferenciação das células hematopoéticas (Haylock et

al.,1997).

A íntima interação com o estroma medular, coloca a célula

progenitora hematopoética sob influência de diversas citocinas. As mais

estudadas são aquelas que atuam na fase inicial de proliferação e
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diferenciação celular, como: a interleucina-1 (IL-1), a interleucina-6 (IL-6), a

interleucina-11 (IL-11), stem cell factor (SCF), FLT3 ligante (FLT3L) e fator

inibidor de leucemia (LIF). Todos os FCH que atuam na fase inicial são

sinérgicos, isto é, agem aumentando a atividade estimulatória de outros

fatores, tais como a eritropoetina (EPO), a trombopoetina (TPO) e a

interleucina-3, que tem pouco efeito de proliferação in vitro quando sozinhos

(Brugger et al., 2000).

Células hematopoéticas pluripotentes requerem a ação estimulatória

combinada de múltiplos FCH para iniciar a proliferação. Enquanto que, a

célula progenitora comprometida com alguma linhagem hematopoética,

necessita de apenas um único FCH para ser estimulada.

Stem cell factor (SCF), também conhecida como c-Kit ligante, e

FLT3-L são duas citocinas de atuação na fase precoce da diferenciação

celular hematopoética. Elas apresentam estruturas homólogas e agem sobre

o mesmo tipo de receptor com atividade tirosina-quinase. Este receptor é um

produto do proto-oncogen c-Kit e está presente na célula progenitora bem

primitiva. Nas células CD34+/HLA-DR+ do sangue de cordão umbilical, o

receptor de SCF está presente em cerca de 94,4 % destas células (Almici et

al.,1997).

As culturas in vitro, com o objetivo de aumentar as células

progenitoras hematopoéticas, devem conter pelo menos SCF ou FLT3-L,

associado a IL-6 (Conrad e Emerson, 1998).
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A atuação da IL-3 é controversa, havendo estudos demonstrando

seu efeito positivo na amplificação do número de células CD34+ e de

progenitores, em culturas com sangue de cordão umbilical (Roβmanith et al.,

2001). Enquanto outros estudos demonstraram que, a presença de IL-3

levou a redução da capacidade de reconstituição hematopoética das células

CD34+ obtidas da expansão de sangue de cordão umbilical, devido ao

aumento da maturação em detrimento da proliferação (Knaan-Shanzer et al.,

1999; Piacibello et al., 2000).

Um uso clínico bem difundido de FCH é na mobilização e no

aumento do número de células CD34+ no sangue periférico. O FCH mais

utilizado para esta finalidade, é o fator de crescimento granulocítico, G-CSF

(De Bruyn et al.,1997).

Outra aplicação clínica deste FCH é na redução do período de

granulocitopenia após quimioterapia. O G-CSF é um fator de crescimento de

atuação em fases mais avançadas da diferenciação, regulando a

granulopoese e a função de neutrófilos maduros. No entanto, ensaios

laboratoriais sugerem que, também há a ação de G-CSF, em linhagens

hematopoéticas mais precoces, ao mostrar a redução da geração de

unidades formadoras de colônias granulocítica-macrofágica (CFU-GM)

quando este fator é omitido de culturas de expansão ex vivo (Makino et al.,

1997). Além disto, a presença de G-CSF parece ser importante para a

expansão de megacariócitos in vitro (LaIuppa et al., 1997).
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A eritropoetina (EPO) é um regulador fisiológico da eritropoese que

age principalmente na fase tardia da maturação eritróide. Kogler et al.

(1998) observaram aumento de colônias BFU-E nas culturas de sangue de

cordão umbilical, ao se acrescentar EPO, com diminuição concomitante de

colônias mais indiferenciadas. Porém, alguns estudos demonstraram a

atuação de EPO na diferenciação de células eritróides imaturas no embrião, e

Abe et al., (1996) observaram que a EPO pode levar a um aumento

significativo de LTC-IC em culturas com estroma, dependendo da

concentração utilizada.

A trombopoetina (TPO) não atua somente na linhagem

megacariocítica. A combinação de TPO com citocinas de atuação na fase

mais precoce da hematopoese, leva a expansão de células progenitoras

hematopoéticas multipotentes com capacidade de auto-renovação (Conrad e

Emerson, 1998; LaIuppa et al., 1997).

Além da atuação na proliferação e diferenciação de células

progenitoras hematopoéticas em cultura celular in vitro, os FCH interferem

na viabilidade e sobrevida destas células, atuando na regulação de apoptose.

Borge at al. (1997), em um estudo com células CD34+/CD38- de medula

óssea, demonstraram o efeito de IL-3, SCF e TPO em promover a viabilidade

das células progenitoras cultivadas.
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3.8 - Expansão e Terapia celular

Há cerca de 30 anos, Dexter et al. (1977) realizaram as primeiras

tentativas de expansão ex vivo de células progenitoras hematopoéticas

foram realizadas, ao tentar simular o microambiente medular e cultivar as

células progenitoras hematopoéticas (CPH). Estes pesquisadores inocularam

medula óssea de camundongo em cultura de meio líquido, e aguardavam a

formação de uma camada de estroma aderente a placa de cultura. Durante o

período da cultura, realizavam trocas constantes do meio e retiravam

amostras seriadas, que eram analisadas quanto à presença de células

progenitoras hematopoéticas.  Presumia-se que as células do estroma

medular forneceriam os fatores estimulatórios para a manutenção das

células.

Desde este conceito, iniciado com as culturas de Dexter, diversos

pesquisadores têm tentado melhorar este primeiro sistema, que não

conseguia manter as células viáveis por mais de seis a 12 semanas.  Diversas

técnicas foram desenvolvidas, através da manipulação de vários fatores. O

tipo de meio utilizado, o tempo de cultivo, o uso de citocinas em altas doses,

a presença ou não de estroma, variação da tensão de oxigênio, perfusão

contínua para troca constante do meio, foram alguns aspectos estudados e

modificados.
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Nos dias atuais, já existem sistemas automatizados para expansão

celular, que se encontram liberados para uso clínico experimental (Emerson

et al, 1996; Kohler et al., 1999; Pecora et al., 2001).

A escolha da metodologia ideal para a expansão ex vivo não está

definida, e depende da aplicação clínica que se pretende: se o objetivo é

aumentar o número de tipos diferentes de células progenitoras mais

maduras e diferenciadas, ou se o objetivo é aumentar o número de células

pluripotentes primitivas, capazes de reconstituir a medula óssea por longo

tempo ( Srour et al., 1999; McNiece et al., 1999).

As aplicações clínicas da expansão ex vivo de CPHs, são diversas

( Makino et al., 1997; Brugger et al., 2000):

a) diminuir a necessidade de grandes coletas de medula óssea ou

do número de aféreses;

b) diminuir a contaminação tumoral do enxerto;

c) suplementar o produto a ser infundido no paciente, com células

precursoras mais maduras, podendo levar a redução no período de

pancitopenia, após quimioterapia e/ou radioterapia;

d) aumentar o número de células progenitoras primitivas

pluripotentes, possibilitando o suporte hematopoético para múltiplos ciclos

de quimioterapia;

e) gerar células hematopoéticas pluripotentes de uma única

unidade de sangue de cordão umbilical, suficientes para reconstituir a

hematopoese em um indivíduo adulto.
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 O material a ser inoculado na cultura, que pode ser células CD34+

previamente selecionadas através de técnicas de separação, ou células

mononucleares não-separadas; o tipo de cultura: com a presença ou não de

estroma; a combinação de fatores de crescimento hematopoético; a adição

ou não de soro animal, são objetos de análise, nos diversos estudos de

expansão ex vivo (Almici et al., 1997).

A seleção positiva de células CD34+ parece ser etapa inicial

importante, principalmente nas culturas sem perfusão ou troca periódica do

meio, onde o acúmulo de produtos e metabólitos das células CD34-

(negativas), poderia exercer efeito supressor à proliferação hematopoética

(Emerson, 1996).

No entanto, cerca de 50% de células CD34+ são perdidas durante o

processo de seleção, e esta perda celular pode interferir no resultado final da

cultura (Paquette et al., 2000).

 A expansão de células progenitoras imaturas CD34+ é possível sem

seleção prévia, como demonstraram Koller et al. (1995), utilizando células de

medula óssea; Sandstron et al. (1995), cultivando células mononucleares de

sangue periférico de pacientes mobilizados e Fietz et al. (1999), cultivando

células mononucleares de SCU.
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Embora os resultados sejam controversos, células de estroma têm

sido consideradas importantes para proliferação e manutenção de células

progenitoras hematopoéticas em cultura, principalmente nas culturas de

longa duração (Shih et al.,1999).

Quando as células de medula óssea de seres humanos ou de

camundongos são inoculadas em meio de cultura de longo termo,

rapidamente se desenvolve uma camada de estroma aderente. Esta camada

é composta de fibroblastos, adipócitos, macrófagos e células endoteliais, e

exerce a importante função de produzir citocinas e possivelmente outros

efeitos regulatórios da hematopoese, via contato célula-célula (Conrad e

Emerson, 1998).

Alguns autores descreveram a obtenção e expansão de células

progenitoras bem primitivas em culturas sem estroma, a partir de células

CD34+ de SCU, por mais de seis meses (Piacibello et al., 1997). Enquanto

outros observaram um nítido efeito positivo na expansão de células totais, de

células CD34+ e unidades formadoras de colônias, nas culturas de SCU

contendo estroma (Kohler et al., 1999).

Conrad et al. (1999) descreveram um sistema utilizando um

substituto ósseo sintético, a hydroxyapatita, que era recoberto com células

endoteliais de cordão umbilical, e fornecia uma matriz para cultura de células

CD34+ de SCU. Yamagushi et al. (2001) descreveram um sistema de co-

cultura de células CD34+ de SCU com células de estroma de medula óssea
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humana, obtendo expansão de cerca de 100 vezes no número de células

CD34+.

Outro fator que parece influenciar o comportamento das culturas in

vitro é a utilização de fatores protêicos. Porém, quando se pretende infundir

o resultado da expansão in vitro em um paciente, a presença de soro animal

nas culturas, traz implicações clínicas importantes, tais como processos

alérgicos e a possibilidade de contaminação viral.

Mesmo quando não existe o objetivo de uso clínico, o uso de soro

protéico dificulta a análise comparativa de experimentos, pois a composição

dos soros é pouco definida e variável (Schain et al., 1997).

Diversos relatos na literatura demonstraram bons resultados no

aumento do número de colônias CFU-GM e BFU-E, LTC-IC e células

CD34+/CD38-, nas culturas sem soro fetal ou sem suplementação de

proteínas (Schain et al., 1997; Kogler et al., 1998; Knaan-Shanzer et al.,

1999; Donaldson et al., 2001).

Embora não tenham observado diferença no incremento de células

CD34+ cultivadas, obtidas de sangue periférico mobilizado de pacientes

portadoras de câncer de mama, Vogel et al. (1996) demonstraram um efeito

benéfico do uso de soro, relacionado à inibição do crescimento de células

tumorais.
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Apesar de ser claramente possível a expansão de células

progenitoras hematopoéticas in vitro, nem sempre este aumento se reflete

na aceleração da reconstituição hematopoética (Szilvassy et al.,2000).

3.9 - Expansão de células de sangue de cordão umbilical

O principal objetivo da expansão de células progenitoras de SCU é

aumentar �dose� celular a ser transplantada, possibilitando o uso em adultos

e possivelmente, diminuindo o tempo de neutropenia e trombocitopenia

(DiGiusto et al., 1996; Piacibello et al., 1997; Bruyn et al., 1997).

Estudos iniciais de Broxmeyer at al. (1992) demonstraram que era

possível a expansão de células progenitoras mielóides, a partir de células de

SCU, em cultura líquida de curta duração, contendo fatores de crescimento

hematopoético.

DiGiusto et al. (1996) avaliaram o potencial de reconstituição da

hematopoese das células expandidas, a partir de SCU previamente

congelado. Uma semana de cultivo de células CD34+, em presença de IL-3,

IL-6 e SCF, resultava em aumento de 3 a 5 vezes no número de LTC-IC. As

células expandidas apresentaram a mesma capacidade de enxertia em

camundongos SCID, que as células não-expandidas.
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No entanto, havia diferença na capacidade de reconstituição da

hematopoese entre a população obtida de cultura com seleção prévia de

células CD34+ e a população das culturas sem seleção prévia de células

CD34+. Esta última apresentando uma capacidade bem menor de

reconstituição. Estes autores especularam que, a razão desta diferença seria

uma rejeição imune devido ao maior número de células maduras

expressando altos níveis de antígenos HLA, que eram inoculadas nas culturas

sem seleção celular prévia.

Os resultados acima não foram semelhantes aos encontrados por

Eichler et al. (2002). Estes autores observaram que, camundongos

NOD/SCID transplantados com células de SCU descongelados sem seleção

prévia de células CD34+, apresentavam mais células humanas que aqueles

transplantados com células selecionadas. A maioria das células humanas

encontradas apresentava marcadores antigênicos CD38, CD14, CD33 e

CD19, indicando um potencial proliferativo maior para células mielóides e

linfócitos B.

Bruyn et al. (1997) estudaram a expansão de células CD34+ na

presença de IL-3, IL-6, SCF, GM-CSF e fator de crescimento anti-

transformador (TGF-β) por 21 dias, em cultura sem estroma. E observaram

que, apesar do aumento progressivo da celularidade, a expansão de células

CD34+ e CD34+/CD38- atingia o pico no 14o dia, caindo rapidamente após

este período. Ao analisar a expressão antigênica das células ao final da
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cultura, verificou-se que todas as linhagens: mielóide, eritróide, linfóide e

megacariocítica estavam presentes.

Resultados diferentes foram encontrados por Piacibello et al. (1997),

que descreveram os resultados de culturas de células CD34+, sem estroma,

com diversas combinações de citocinas e trocas periódicas do meio de

cultura. Estes autores observaram a produção de progenitores

hematopoéticos por um período mais longo de tempo, superior a seis meses,

nas culturas contendo trombopoetina e FLT3 ligante.

Alguns pesquisadores, como Brindell et al. (1997), observaram

aumento expressivo de CD34+ e CFU-GM e BFU-E, somente em culturas com

material submetido à purificação prévia de células CD34+. Nestas culturas,

eles obtiveram aumento de 72 vezes no número de CFU-GM, enquanto na

cultura sem seleção prévia, havia aumento discreto de células, cerca de 1,8

vezes, e decaimento do número de CFU-GM.

Resultados semelhantes foram encontrados por Kohler et al. (1998):

aumento de cerca de 154 vezes na celularidade; 88 vezes no número de

CFU-GM e oito vezes nas LTC-IC.

Outros pesquisadores, como Fietz et al. (1999), demonstraram

aumento da clonogenicidade apenas nas culturas, com células

mononucleares, além de aumento no percentual de células CD34+: de 0,94%

para 5,8%. Enquanto que nas culturas de células CD34+, houve um

decréscimo de 62,2% para 27,7% no número de células CD34+.



50

Kogler et al. (1998a, 1998b), ao analisarem diferentes tipos de

culturas de SCU, não evidenciaram nenhuma diferença nas culturas de

células CD34+ de SCU a fresco ou descongelado. Outra observação destes

autores, foi o efeito negativo da presença de soro fetal bovino nas culturas.

Kohler et al. (1998) demonstraram que culturas com células CD34+

semeadas sobre uma camada celular de suporte apresentavam maior

expansão de células totais, células CD34+ e CFU-GM, que as culturas

líquidas. Os melhores resultados na expansão ex vivo eram obtidos com a

combinação dos seguintes fatores de crescimento: SCF+FLT-3+IL-3.

O resultado acima confirma as observações de Bryun et al. (1997),

que observaram bons resultados de expansão de células CD34+/CD38- com a

associação de SCF e IL-3.

Denning-Kendall et al. (1998) demonstraram aumento de cerca de

49 vezes no número de CFU e cinco vezes nas LTC-IC, em culturas de 14

dias com IL-3, IL-6, G-CSF, GM-CSF e SCF.Estes autores  sugeriram um

modelo expansão ex vivo para uso clínico, que seria a expansão parcial da

unidade de SCU, cerca de 20% a serem infundidos com os 80% restantes,

não seriam manipulados. Os autores ressaltaram que toda a manipulação,

como o descongelamento e a seleção positiva de células CD34+, leva a perda

de células. E que a seleção também remove linfócitos T e células NK, o que

poderia reduzir o efeito do GVL (graft-versus-leukemia).

A análise da capacidade de reconstituição da hematopoese pelas

células de SCU cultivadas, comparadas com as células de SCU primárias,
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através de ensaios competitivos em camundongos SCID, utilizando células

com HLA diferentes, foi realizada Rosler et al. (2000). E eles observaram que

as células primárias não expandidas, apresentavam maior capacidade de

repovoar a medula óssea.

Resultados semelhantes foram descritos por Xu et al. (2001), que

encontraram a frequência de uma célula repovoadora de SCID (SRC) para

cada 20.000 células CD34+, nos camundongos transplantados com células

não-cultivadas, e uma célula SRC para 418.000 células CD34+, naqueles que

receberam produtos da expansão in vitro.

Denning-Kendall et al. (2002) analisaram a reconstituição da

hematopoese de células cultivadas em camundongos NOD/SCID, e

observaram uma tendência menor a enxertia, nas células expandidas.

Uma das possíveis explicações para esta redução da capacidade de

restituição da hematopoese, é o efeito da cultura e da exposição a citocinas

no ciclo celular, fazendo as células progredirem para a fase S/G2/M. Glimm et

al. (2000) cultivaram células de SCU sem marcadores de linhagem positiva

(células lin-) por quatro dias, em presença de fator derivado de estroma-1

(SDF-1), potente inibidor do ciclo celular. Eles observaram um aumento de

cerca de duas vezes no número de unidades com capacidade de repovoar a

medula óssea.

Embora o principal intuito na expansão ex vivo seja a amplificação

das células progenitoras hematopoéticas pluripotentes, a diferenciação de

células CD34+ em precursores mais maduros sempre ocorre.
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Capmany et al. (1999) obtiveram expressiva expansão de células

precursoras diferenciadas em culturas estáticas, de apenas seis dias, sem

comprometer o compartimento de células indiferenciadas. Houve aumento

de 8 a 15 vezes no número de CFU-GM, 21-51 vezes de BFU-E e aumento de

11 a 30 vezes no número de células CD34+.

Yoo et al. (1999) demonstraram que a adição de G-CSF é

indispensável para a diferenciação mielóide até estágios mais maduros.

Além de precursores mielóides, a expansão ex vivo pode gerar

precursores megacariocíticos, com o objetivo de diminuir a duração da

plaquetopenia no pós-transplante. Su et al. (2001), em culturas de células

CD34+ de SCU, obtiveram expansão máxima de unidades formadoras de

linhagem megacariocítica (CFU-Meg) e de células CD41+/CD61+, cerca de

220 vezes e 36 vezes respectivamente, com a adição de fator de crescimento

derivada de plaquetas (PDGF) à combinação de citocinas contendo: IL-1β;

IL-3, IL-6 e FLT-3 ligante.

Sasayama et al. (2001) desenvolveram um método simples de

cultura para expandir CFU-Meg, a partir de concentrado leucocitário de SCU

descongelados. Células mononucleadas eram cultivadas em meio líquido sem

soro, com combinações diferentes de trombopoetina, FTL-3 ligante e SCF,

por cinco dias. Estes pesquisadores obtiveram aumento de 7,7 a 8,9 vezes

no número de CFU-Meg.
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Outro uso clínico da expansão ex vivo de células de SCU, seria a

obtenção de precursores linfóides, como as células citotóxicas CD56+. Estas

células poderiam auxiliar no efeito antileucêmico do transplante de SCU,

atuando como um tipo de imunoterapia celular. Condiotti et al. (2001)

demonstraram que células citotóxicas CD56+ podem ser expandidas in vitro,

mantendo uma potente capacidade de lise de células tumorais.

Os estudos clínicos iniciais, com infusão de células de SCU

expandidas em pacientes, não demonstraram efeitos adversos severos à

infusão, porém não observaram diminuição no tempo de reconstituição da

hematopoese.

Fernandez et al. (2000) analisaram transplantes com duas unidades

diferentes de SCU em cada cinco pacientes. Uma unidade era transplantada

logo após o descongelamento e a outra era cultivada in vitro após seleção

das células CD34+. O DNA da unidade de SCU expandida não era mais

detectado quando a leucometria atingia 500/mm3, neste período apenas o

DNA da unidade que não havia sido expandida era observado.

Sphall et al. (2002) avaliaram 37 pacientes que receberam

simultaneamente, transplante com células expandidas e não-manipuladas, de

uma única unidade de SCU. Parte da unidade, 40%, era descongelada e após

seleção positiva de células CD34+, eram colocadas em cultura, 10 dias antes

da infusão da parte não-manipulada. O tempo médio para a contagem de
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leucócitos atingir 500/mm3 foi de 28 dias e o tempo para a contagem

plaquetária atingir 20.000/mm3, sem transfusão, foi de 106 dias.

Jaroscak et al. (2003) descreveram os resultados do estudo clínico

de fase I com 28 pacientes, submetidos a transplante com células de SCU

expandidas ex vivo, utilizando um sistema automatizado fechado, chamado

AastromReplicell System. Parte da unidade descongelada era infundida no

paciente, e outra parte era colocada em cultura sem seleção prévia de

células CD34+, por 12 dias. A expansão resultou em um aumento discreto na

celularidade (2,4 vezes), aumento de 82 vezes no número de CFU-GM e

nenhum aumento de células CD34+. Não houve diferença no tempo de

�pega�, quando se comparou com um grupo histórico. E não foram

observados efeitos adversos graves.

Kogler et al. (1999) obtiveram um resultado melhor, com o

transplante de SCU familiar em uma criança portadora de leucemia linfóide

aguda. Dez dias antes do transplante, eles descongelaram 1/8 da unidade a

ser transplantada, e esta fração foi colocada em cultura. As células de SCU

não-manipuladas foram infundidas no dia 0 e dia +1, e as células

expandidas, no dia +1. O período de leucopenia foi curto, com os leucócitos

atingindo 700/mm3 no dia +14.
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3.10 - Expansão de células progenitoras de sangue periférico

A expansão ex vivo de CPSP oferece diversas vantagens potenciais,

como diminuir a necessidade de múltiplas aféreses, acelerar a restauração da

hematopoese e diminuir a possibilidade de contaminação tumoral (Brugger

et al., 1993; Shapiro et al., 1994, Vogel et al, 1996).

Células hematopoéticas diferenciadas, obtidas de culturas in vitro,

que originassem neutrófilos maduros na fase de granulocitopenia, poderiam

funcionar como uma suplementação ao enxerto. Neste cenário, a

manutenção e proliferação de células hematopoéticas pluripotentes não seria

fundamental.

 Shapiro et al. (1996) avaliaram a expansão de 24 amostras de

leucaféreses de 19 pacientes portadores de câncer de mama. Células CD34+

previamente selecionadas eram colocadas em cultura contendo SCF+IL-

3+IL-6+eritropoetina+G-CSF por 28 dias. Estes autores observaram que, nas

culturas líquidas ocorria um aumento de precursores mielóides e eritróides,

de cerca de 40 vezes no 14o dia de cultura, 46 vezes no 21o dia  e 21 vezes

no 28o dia. Enquanto que, nas culturas sem troca de meio, os resultados

foram: o aumento de 14 vezes no dia 10 de cultura e 10 vezes no dia 14,

caindo progressivamente depois. Outro dado importante foi que, plasma

autólogo poderia substituir o soro fetal bovino, sem levar a queda da

proliferação.
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Mahé et al. (1996) realizaram a expansão ex vivo de amostras de

produtos de leucaféreses de quatro pacientes com mieloma múltiplo e três

pacientes com linfoma. Após seleção positiva de células CD34+, as células

eram cultivadas em frascos de cultura com ou sem fibronectina, contendo IL-

1+IL-3+IL-6+GM-CSF+G-CSF+SCF. Eles demonstraram aumento de 4,3 a

5,3, na celularidade, 15,6 a 19,8, no número de células CD34+ e aumento

superior a 1000 vezes, nas CFU-GM.

Schain et al. (1997) demonstraram que culturas de células CD34+,

sem soro animal, contendo IL-1+IL-3+SCF, levavam a proliferação de células

progenitoras maduras, principalmente com marcação antigênica para

linhagem mielóide, e que as culturas sem soro animal apresentavam

resultados equivalentes a aquelas contendo soro fetal.

Outros autores procuraram avaliar a manutenção e amplificação de

progenitores pluripotentes nas culturas in vitro de células CD34+, obtidas de

sangue periférico estimulado, através da análise das células iniciadoras de

cultura de longo termo (LTC-IC).

Henschler et al. (1994) avaliaram a expansão ex vivo de células

CD34+ de seis pacientes, em cultura líquida de 12 dias com plasma autólogo

e diferentes combinações de citocinas. As culturas, contendo IL-1+IL-3+IL-

6+EPO+SCF, conseguiram preservar as LTC-ICs, embora em  nenhuma

cultura observou-se aumento destas células.

Paquette et al. (1998) avaliaram culturas de CPSP sem seleção de

células CD34+, e observaram a expansão progressiva de CFU-GM até o 12o
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dia e progressiva diferenciação para linhagem mielóide. As células

neutrofílicas produzidas em cultura, apresentavam função fagocitária

preservada e semelhante às células sanguíneas normais.

Wagner et al. (2001) também obtiveram expansão de CFU-GM,

cerca de 9,5 vezes, em culturas líquida de CPSP, sem seleção celular prévia,

contendo SCF e IL-3.

Estrov et al. (2002) descreveram um método simples de cultura de

células mononucleares de aféreses, contendo apenas dois fatores de

crescimento hematopoéticos, G-CSF+SCF, utilizando bolsas plásticas. Após

sete dias, estes autores não observaram aumento no número de células

semeadas. No entanto, houve um aumento de sete vezes no número de

CFU-GM e de nove vezes no número de CFU-GEMM e 10 vezes no número de

células CD34+. Houve uma diminuição no número relativo de células CD19+,

enquanto que o número relativo de células T se manteve.

Alguns autores estudam a possibilidade de gerar progenitores

megacariocíticos a partir de cultura de células progenitoras de sangue

periférico e oferecer um produto complementar a ser infundido para acelerar

a recuperação plaquetária.

Halle et al. (1998) obtiveram bons resultados com culturas de

células CD34+ de CPSP em presença de IL-3+IL-6+ IL-11+TPO+SCF+ FLT-3

ligante + MIP-1α. Houve aumento de 60 vezes no número de células
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CD34+/CD41+ e um aumento mais discreto, cinco vezes, no número de CFU-

Meg.

Uma das preocupações de pesquisadores, que atuam na área de

expansão ex vivo de CPSP, é se células tumorais também poderiam proliferar

durante a cultura. Vogel et al. (1996) observaram uma desvantagem relativa

no crescimento de células tumorais, quando co-cultivas com células CD34+

de CPSP, embora as células tumorais permanecessem vivas. A seleção

positiva de células CD34+ poderia ter o efeito benéfico de diminuir a

contaminação tumoral, apesar de não ser totalmente eficiente (Spyridonidis

et al. 1998).

Dos experimentos iniciais realizados em laboratórios, partiu-se para

os estudos clínicos, visando verificar o efeito da infusão de células

hematopoéticas obtidas de cultura in vitro, em pacientes submetidos a

transplante. Alcorn et al. (1996) demonstraram que, alíquotas de CPSP

criopreservadas poderiam ser submetidas à seleção de células CD34+,

expandidas ex vivo em cultura líquida e posteriormente infundidas nos

pacientes, sem toxicidade ou efeito adverso. Embora o método de cultura

utilizado, houvesse levado ao aumento da celularidade (21 vezes) e aumento

no número de CFU-GM (139 vezes), não se observou diferença no tempo

médio de reconstituição hematológica, entre os dez pacientes estudados e

dez pacientes controles (grupo histórico).
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Willians et al. (1996) realizaram um estudo onde o material colocado

em cultura era todo o produto de uma aférese sem congelamento prévio,

que era posteriormente infundido com os outros produtos de três ou quatro

aféreses criopreservadas. No 12o dia de cultura, o aumento médio de células

foi de 26 vezes. Não houve toxicidade com a infusão destas células. O tempo

médio para a contagem de granulócitos atingir 500/mm3, foi de oito dias, e

para a contagem plaquetária atingir 50.000/mm3, foi de 12 dias.

Brugger et al. (1998) investigaram a reconstituição hematopoética

de 10 pacientes submetidos a altas doses de quimioterapia, que receberam

células progenitoras hematopoéticas geradas em cultura in Vectra. Cinco

destes pacientes receberam apenas células cultivadas. Cerca de 11,0 x 106

células CD34+ foram colocadas em cultura contendo SCF+IL-1β+ IL-3+IL-

6+EPO por 12 dias. No 7o dia era acrescentado à cultura, o mesmo volume

inicial de meio fresco com citocinas. Ao final da cultura, houve aumento de

cerca de 62,4 vezes no número total de células, gerando em média 11,0 x

106/Kg de peso do paciente. O aumento no número de CFU-GM foi de 50,3

vezes, em média. Cerca de 85% eram células positivas para CD33 e menos

que 0,5 a 2,5 % das células tinham expressão de CD34. Nos cinco pacientes

que receberam apenas células geradas em cultura, o tempo médio para os

neutrófilos atingirem 500/mm3, foi de 13 dias e no grupo que receberam

células cultivadas e não-cultivadas, foi de seis dias. O tempo para a

contagem plaquetária atingir 20.000/mm3 foi semelhante nos dois grupos: 12

dias.
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Estudo semelhante foi realizado por McNiece et al. (2000) com

pacientes com câncer de mama. Nos 10 pacientes que receberam células

expandidas ex vivo e células não-manipuladas, estes pesquisadores

observaram uma média de seis dias, para se atingir a �pega� de granulócitos,

contagem acima de 500/mm3. Nos 11 pacientes que receberam apenas

células expandidas ex vivo, este tempo de �pega� foi de oito dias. A média

histórica para se atingir esta contagem de granulócitos, nos pacientes

transplantados por este grupo, com o mesmo regime de condicionamento,

era de nove dias. O tempo para recuperação da contagem de leucócitos em

sangue periférico foi diretamente relacionado ao número de células obtidas

após expansão ex vivo.

Outros pesquisadores transplantaram células obtidas de cultura de

CPSP sem seleção prévia de células CD34+. Paquette et al. (2000) cultivaram

CPSP a fresco, obtidas de pacientes com câncer de mama, em bolsas de

teflon contendo 1 litro de meio de cultura e citocinas (SCF+G-CSF+MGDF).

Após altas doses de quimioterapia, os 24 pacientes recebiam células

cultivadas, juntamente com, pelo menos, 5,0 x 106 células CD34+/kg não-

cultivadas e congeladas. A análise comparativa com o grupo-controle

histórico revelou que, o tempo para recuperação de neutrófilos foi inferior no

grupo estudado (p=0.0001), assim como o tempo para recuperação da

contagem plaquetária (p=0.01).
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4.- Material e Métodos

4.1. Coleta de sangue de cordão umbilical e de Células progenitoras

hematopoéticas de sangue periférico.

Foram coletadas 16 unidades de sangue de cordão umbilical (SCU)

no Hospital Israelita Albert Einstein, de  parturientes com tempo de gestação

de no mínimo 36 semanas, e histórico gestacional sem anormalidades. Todos

os partos ocorreram sem intercorrências obstétricas.

O SCU era coletado imediatamente após a secção do cordão e

dequitação, quando então a placenta era colocada sobre um suporte vazado

com cerca de 30 cm de altura. Após a realização da anti-sepsia do cordão

umbilical, a veia umbilical era puncionada com �scalp� flexível, e o sangue

era coletado em 3 seringas de 50 mL contendo, cada uma, 8 mL  de solução

anticuagulante CPDA-1. Através de um sistema de bolsa plástica, seringa e

torneira de três vias, o sangue era posteriormente acondicionado em bolsa

estéril.

Todas as parturientes assinaram termo de consentimento livree

esclarecido, permitindo o uso do sangue de cordão para fins de pesquisa.
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Todas unidades utilizadas apresentaram viabilidade superior a 90%,

antes do congelamento.

Unidades de células progenitoras de sangue periférico (CPSP)

utilizadas neste projeto, foram obtidas de um estoque de unidades coletadas

de pacientes que faleceram antes do uso dos componentes congelados. Os

pacientes haviam assinado, no momento da coleta, uma declaração cedendo

as unidades que estivessem congeladas após seu falecimento, para uso do

Serviço de Hemoterapia.

Foram utilizadas 13 unidades de CPSP. Doze unidades foram

coletadas de pacientes oncológicos em programa para transplante autólogo de

células progenitoras hematopoéticas, através de aféreses, utilizando a

processadora de células CS3000-Baxter. Um paciente era doador sadio. Estes

pacientes eram previamente preparados para coleta,  recebendo fator de

crescimento granulocítico (G-CSF) da Roche (Basiléia- Suiça), na dose de

10µg/Kg, iniciados quatro dias antes do início da coleta, para mobilizar e

elevar o nível das células CD34+ no sangue periférico.

Todas as unidades de SCU e de CPSP permaneceram armazenadas

em freezer a �80ºC, no prazo máximo de quatro anos, até seu uso nesta

pesquisa.

4.2. Processamento de sangue de cordão umbilical e de células

progenitoras hematopoéticas de sangue periférico
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O processamento do SCU consistia na retirada de plasma e hemácias

para redução de volume e obtenção de um concentrado leucocitário, e era

realizado até 36 horas após a coleta do SCU. Até o congelamento, as

unidades foram mantidas em temperatura ambiente, 20 a 24ºC, em agitação

contínua.

Após a unidade ser pesada, para se definir o volume coletado,

colhia-se 1,5 mL para: contagem celular, contagem de células CD34+ e

análise de viabilidade celular por método de exclusão pelo azul de Tripan

(Sigma - EUA).

A seguir era adicionado hydroxyetil-starch (HES, Fresenius - Brasil) a

6% na proporção de 1:5 do volume da bolsa. Após uma hora aguardando a

sedimentação das hemácias realizava-se uma primeira centrifugação a 300g

por 6 minutos a 8ºC. Retirava-se o plasma sobrenadante rico em leucócitos,

e este material era novamente centrifugado, a 650 g por 13 minutos a 8ºC

para retirada das hemácias. Após este etapa, que era realizada para redução

do volume a ser congelado, era colhida uma alíquota do concentrado

leucocitária rico de células linfomononucleares, para análise do número total

de células residuais.

A solução crioprotetora utilizada foi a solução contendo Dimetil-

sulfóxido (DMSO, Baxter � Ohio, EUA), HES e albumina (Baxter - Viena,

Suiça). Antes de iniciar-se o processo de congelamento, a bolsa contendo

SCU ou CPSP, e o recipiente com o crioprotetor, eram colocados em banho
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de gelo por 15 minutos. O produto a ser congelado era passado para uma

bolsa de congelamento e a solução crioprotetora era então adicionada à

bolsa, no volume final de 1:1, homogeneizando continuamente. A

concentração final da solução crioprotetora era 5% de DMSO, 6% de HES e

12% de albumina (Stiff, 1995).

Uma etapa importante do congelamento destes componentes era a

obtenção da celularidade ideal do produto, que deveria apresentar uma

concentração celular entre 20 a 100 x 106 céls/mL. Após análise para

determinação da concentração de leucócitos do material coletado e

processado, adicionava-se plasma autólogo ou RPMI (Sigma � Missouri,

EUA) para se atingir a concentração ideal. Após a adição do crioprotetor, a

bolsa era colocada dentro de um cassete metálico e armazenada de

imediato, em freezer mecânico a �80ºC.

As unidades de CPSP foram congeladas imediatamente após coleta,

através do mesmo processo descrito acima, sem processamento para

redução de volume.

4.3. Controle bacteriológico

Antes do processamento, todas as unidades coletadas foram

submetidas a controle bacteriológico e pesquisa para contaminação por
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fungos através de cultura microbiológica, com o objetivo de avaliação do

método de coleta.

4.4. Descongelamento de sangue de cordão umbilical e de células

progenitoras de sangue periférico

O SCU era descongelado com cuidados de assepsia a 37ºC, em

banho-maria. Após o descongelamento, cerca de 30 mL do conteúdo da

bolsa era colocado em dois tubos cônicos Falcon (Corning � New York, EUA)

de 50 mL, sendo 15 mL em cada tubo. Lentamente eram acrescentados 30

mL de solução com 5% de albumina e Dextran a 10% (Biossintética � São

Paulo, Brasil), em cada tubo. Cerca de 1 mL de heparina era adicionado para

evitar formação de grumos.

Os tubos eram centrifugados a 800G por 20 minutos a 4ºC, o

sobrenadante era retirado. Realizava-se, pelo menos uma segunda lavagem

com mesma solução, descrita acima, para retirada do crioprotetor e células

mortas. Ao final, as células eram ressuspensas com cerca de 10 mL da

solução de albumina a 5% + Dextran.

As bolsas de CPSP eram descongeladas com a mesma técnica

utilizada para o descongelamento de SCU. Como a concentração celular era

mais alta nas bolsas de CPSP, as células eram ressuspensas em 20 mL de

solução de albumina a 5% + Dextran a 10%.
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4.5. Contagem celular

A contagem das células foi realizada no contador automático Cobas

ABX (Montpelier - França). Nas alíquotas colocadas e retiradas do meio de

cultura, a contagem automática era confirmada através de contagem manual

em câmara de Neubauer. A celularidade foi analisada nas seguintes

amostras:

! após a coleta do material.

! após processamento para obtenção da fração linfomononuclear.

! após descongelamento.

! durante o cultivo das células: no terceiro e sétimo dia.

! ao final do tempo de cultura, no décimo dia.

O cálculo de aumento ou decaimento da celularidade, durante e ao

final da cultura, foi feito dividindo-se o valor de células nucleadas totais da

amostra retirada da cultura, com o número de células semeadas ao início do

cultivo.

4.6. Teste de viabilidade por azul de tripan

Após o descongelamento, isto é, no dia zero, no terceiro dia, no

sétimo dia de cultivo e ao final da cultura, analisávamos a viabilidade das
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células através do teste de exclusão pelo azul de tripan. Eram contadas 300

células, calculando-se o percentual de células não coradas, isto é, as células

viáveis. O total de células viáveis era calculado multiplicando o total de

células determinada pelo contador automático ou por contagem manual,

pelo percentual de células observado pelo teste de exclusão.

Quando a viabilidade ao descongelamento era inferior a 90%, fazia-

se o ajuste no cálculo do volume a ser semeado, para adequar o número de

células colocadas em cultura.

4.7. Análise de características celulares por citometria de fluxo

Após o descongelamento e ao final do tempo de cultivo, era

realizada a análise imunofenotípica por citometria de fluxo, da amostra da

população celular encontrada. Utilizamos o aparelho FACSCalibur (Becton

Dickinson � Califórnia, EUA) e diferentes anticorpos monoclonais conjugados

a três tipos de fluorocromo. As análises foram realizadas no Laboratório de

Imunopatologia da Fundação Pró-sangue Hemocentro de São Paulo.

A determinação das características celulares era obtida através da

emissão de fluorescência, por um filtro óptico, e eram representadas por um

gráfico de dispersão de pontos ou �dot plot�. Para aquisição dos eventos

celulares utilizou-se, o programa de computador Cell Quest (Becton

Dickinson - Califórnia , EUA).
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4.7.1. Identificação das linhagens celulares

Para identificação das diferentes populações celulares, foi utilizado

um painel de anticorpos monoclonais, capaz de identificar diferentes

antígenos na superfície celular, característicos de diversas linhagens. A

análise era feita no material de SCU e de CPSP, após descongelamento, isto

é, no dia zero de cultivo e após o término da cultura, no dia 10.

Para quantificação das linhagens linfóides foram utilizados os

anticorpos monoclonais, anti-CD3, conjugado ao isotilcianato de fluoresceína

(FITC), para linhagem linfóide T, e o anti-CD19, conjugado a ficoeritrina

(PE), para linhagem linfóide B.

Para quantificação da linhagem monocítica, utilizou-se o anticorpo

monoclonal, anti-CD14, conjugado a FITC. O anticorpo anti-CD33, conjugado

a PE, foi utilizado para identificação das células mielóides. O anticorpo anti-

CD41 (FTIC) e glicoforina A (PE), foram usados para identificação das

linhagens megacariocítica e eritróide, respectivamente. Todos os anticorpos

eram fabricados pela DAKO Corporation (Califórnia - EUA).

O antígeno CD45 (antígeno leucocitário comum) foi utilizado na

análise, pois permite distinguir a localização das diferentes populações

celulares contidas numa amostra, através da análise de granulosidade, ao

realizar-se o �gating� CD45/SSC. Utilizamos dois tipos de anticorpos anti-

CD45, um marcado com FTIC, usado na análise de células CD34+, e outro
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anticorpo anti-CD45, marcado com proteína Chrophyll peridinin (PercP),

ambos produzidos pela Becton Dickinson (Califórnia - EUA). Este último foi

usado para tripla marcação, nos tubos de controle e nos tubos para

identificação de apoptose e expressão de integrina.

Anticorpos �anti-mouse� IgG-PE e IgG-FITC , chamados de isotipo 1

e isotipo 2, foram utilizadas como controles negativos.

Análise de populações celulares através da pesquisa de

antígenos de superfície celular por imunofluorescência direta

Após o descongelamento, uma alíquota de CPSP era diluída 1:10 e

uma alíquota de SCU era diluída 1:2, em solução salina tamponada, PBS

(Gibco � Maryland, EUA). Deste material, era retirado uma alíquota contendo

cerca de 2,0 x106 células para cada tubo, nos quais seriam acrescentados os

anticorpos monoclonais.

Para obtenção da amostra da cultura ao fim dos 10 dias,  retirava-se

1 mL do meio de cultura, lava-se com 1 mL de PBS, e as células eram

ressuspensas com 1mL de PBS, ao final.

A alíquota contendo 2,0 x106 células , cerca de 100 µL do material a

ser analisado, era dispensada em tubos de poliestireno. Em cada tubo,

adicionavam-se 50 µL de soro AB a 2%, diluído em PBS-azida ( 0,02% de

azida, pH 7,4), e homogeneizava-se manualmente.
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Em seguida, adicionavam-se os anticorpos monoclonais aos tubos,

como descrito abaixo, no volume preconizado pelo fabricante:

Tubo 1 : controle isotipo 1 + controle isotipo 2 + CD45 Percp

Tubo 2 : CD3 + CD19

Tubo 3: CD41 + CD33

Tubo 4 : CD14 + Glicoforina A

Incubavam-se os tubos em câmara escura por 20 min, a

temperatura ambiente. Após este tempo, adicionavam-se 2 mL de PBS-azida

a 0,1%. Centrifugavam-se os tubos a 1500 rpm por 3 minutos. Desprezava-

se o sobrenadante e acrescentavam-se 2 mL de solução de lise, cloreto de

amônia a 10% (Sigma �  Missouri, EUA). Incubavam-se os tubos por 10

minutos, em câmara escura, e após centrifugação a 1500 rpm por 3 minutos,

retirava-se o sobrenadante e acrescentavam-se 2 mL de PBS azida a 0,1%.

Após nova centrifugação e lavagem, as células eram ressuspensas com 600

µL de paraformaldeído a 1%. Em no máximo duas horas, procedia-se a

aquisição de cerca de 10.000 células.

A quantificação das diferentes populações celulares foi feita na

região de células viáveis, com 90% de viabilidade, no mínimo. As células

mortas foram excluídas da área de análise utilizando a janela de FSC

(�Forward scatter�) � tamanho das células, versus SSC (�side scatter�) �
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granulosidade, e a marcação positiva com iodeto de propídio. A percentagem

de células positivas para cada marcador de linhagem particular foi

determinada dentro da população total presente na região de células viáveis

definida para análise.

Para determinação do número absoluto de células de uma linhagem

celular no início da cultura in vitro, multiplicava-se o percentual calculado

pela citometria de fluxo, pelo número total de células semeadas no dia zero.

Para cálculo ao final da cultura, multiplicava-se o percentual de células

positivas para o marcador, pelo número total obtido no 10o de cultura.

4.7.2. Análise de células CD34+

Para enumeração das células CD34+, foram utilizados: o anticorpo

monoclonal anti-CD34, conjugado a ficoeritrina (PE) e anticorpo monoclonal

anti-CD45 conjugado ao Isotilcianato de fluoresceína, (FITC), ambos da

Becton Dickinson (Califórnia, EUA). Este constituía o quinto tubo e foi

submetido à mesma técnica para marcação por imunofluorescência para

antígeno de superfície, descrita anteriormente.

A percentagem de células CD34+ era calculada, a partir da aquisição

de 100.000 eventos celulares. O método utilizado foi o preconizado pela

ISHAGE (International Society for Hematotherapy & Graft Engineering).
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Resumidamente, este protocolo preconiza uma estratégia de regiões

(�gates�) seqüenciais. A primeira região é baseada na marcação positiva para

o anticorpo anti-CD45 e nas propriedades de �side-angle light scatter� (SSC),

que se relaciona com a granulosidade das células. Uma segunda região é

identificada no gráfico CD34 (PE) x SSC. Desta região, identifica-se uma

terceira região com células CD34+ com baixo SSC, e fluorescência baixa ou

intermediária para CD45.  O quarto �gate� representa o gráfico FSC x SSC, e

revela as células identificadas nas regiões anteriores, que se encontram na

região de linfoblastos e apresentam marcação positiva para o marcador

CD34, característica das células progenitoras: FSC maior e SSC menor, que a

de linfócitos maduros (Sutherland et al., 1996).

A figura 1, na página seguinte, apresenta uma análise quantitativa

de células CD34+ realizada em uma amostra de SCU.
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Figura 1 � Análise e quantificação das células CD34+.
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4.7.3 Análise de expressão molécula de adesão Integrina

Após o descongelamento e ao final do tempo de cultivo, foi realizada

a análise da expressão de integrina por citometria de fluxo, utilizando-se

anticorpo monoclonal anti-CD11a, conjugado com FTIC (DAKO Corporation -

Califórnia, EUA), nas células CD34+ e na população total de SCU e de CPSP.

O anticorpo anti-CD11a identifica um α-heterodímero da molécula

LFA-1, que é uma integrina que age como receptor para diversas proteínas

da matrix extracelular (Dravid et al., 2002).

Acrescentávamos então, o sexto tubo, contendo a combinação de

três anticorpos com diferentes fluocromos: CD11a + CD34 (PE) + CD45

(Percp).

Utilizou-se a mesma técnica descrita para identificação de antígenos

de superfície por imunofluorescência direta. No entanto, realizávamos a

aquisição de cerca de 50.000 células.

Para a quantificação do percentual de células CD45+ com expressão

desta integrina, identificávamos, dentro da região de células viáveis escolhida

para análise, as células com marcação positiva concomitante de CD45 e

CD11a.
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Na figura 2, na página seguinte, exemplificamos a análise da

expressão de integrina nas células CD34+. Para análise da positividade de

CD11a nas células CD34+, definia-se inicialmente, a região R1, eram

excluídas as hemácias, eritroblastos, debris, plaquetas. Uma segunda região

(R2) era definida para análise, contendo as células CD34+ primitivas, aquelas

com alta imunofluorescência para o anticorpo CD34 e baixo SCC. Nesta

região, identificávamos as células CD34+ com marcação positiva para CD11a

(Timeus et al., 1998).
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    Figura 2 � Análise da expressão de CD11a nas células CD34+.
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4.7.4.  Análise de viabilidade e apoptose

A viabilidade e o processo de apoptose foram avaliados no material

de SCU e CPSP, ao descongelamento, dia zero, e no décimo dia de cultivo,

usando-se o citômetro de fluxo FCASCalibur (Becton Dickinson � Califórnia,

EUA), a proteína  Anexina-V, marcada com fluoresceína (Becton Dickinson

/Pharmigen - Califórnia, EUA), e Iodeto de propídeo (PI).

Quando ocorre o processo de apoptose, a fosfatidilserina, que se

encontra localizada na parte interna da membrana plasmática nas células

íntegras, é deslocada para a parte externa da membrana. A anexina-V é uma

proteína, dependente de cálcio, que tem alta afinidade pela fosfatidilserina

(van Engeland et al., 1998).

Foi realizado o método de tripla marcação, permitindo a análise da

viabilidade na população total, e a análise de apoptose nas células CD34+ e

na população total.

 Colocava-se cerca de 1,0 x106 células do material a ser analisado,

em dois tubos de poliestireno: um tubo para análise simultânea de células

CD34+ e apoptose, o outro para análise de apoptose e viabilidade global.

Adicionavam-se 50µL de soro AB a 2% diluído em PBS-azida, em

ambos os tubos e homogeneizava manualmente. A seguir, adicionavam-se 5

µL de anticorpo monoclonal anti-CD34 (PE) + 5 µL de anti-CD45 (Percp) no

tubo A. No tubo B, colocava-se apenas, o anticorpo anti-CD45 (Percp).

Incubavam-se os tubos em câmara escura por 20 minutos, a temperatura
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ambiente. Adicionavam-se 2 mL de PBS-azida 0,1% e centrifugavam-se os

tubos a 1500 rpm por 3 minutos. Após desprezar o sobrenadante, as células

eram ressuspensas com 100µL de tampão HEPES (Becton

Dickinson/Pharmigen - Califórnia, EUA). Acrescentavam-se 5 µL de anexina-V

no tubo A. No tubo B eram adicionados 5 µL de anexina-V + 5 µL de Iodeto

de Propídeo (concentração de 50 µL/mL). Incubavam-se as células por 15

minutos a temperatura ambiente, em câmara escura. A solução de lise não

era usada. Ao final, ressuspendia-se o material com 500µl de tampão Hepes.

Procedia-se a aquisição imediatamente, de no mínimo 50.000 eventos

celulares.

A análise da viabilidade celular e de apoptose global foi feita na

região celular sem debris ou restos celulares. Considerávamos células viáveis,

as células com marcação negativa para PI e anexina-V; células em processo

de apoptose, aquelas com marcação positiva para anexina-V e negativa para

PI, e células mortas aquelas com marcação positiva para ambos ou para PI.

Figura 3 (página 79).
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Figura 3 � Análise de viabilidade e apoptose global
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Para quantificar o percentual de células CD45+ em apoptose,

identificávamos, dentro da região escolhida para análise, as células com

marcação concomitante de CD45 e anexina-V.

Para análise de apoptose nas células CD34+, definiu-se inicialmente

a região R1, onde se excluia hemácias, eritroblastos, debris e plaquetas. Uma

segunda região R2, contendo as células CD34+ primitivas (alta

imunofluorescência para o anticorpo CD34 e baixo SCC), era definida para

análise. Nesta região, identificávamos as células CD34+ com marcação

positiva para anexina-V (Anthony et al., 1998).

A figura 4, na página 81, exemplifica uma análise de apoptose nas

células CD34+.



81

Figura 4 � Análise de apoptose nas células CD34+.
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4.8. Testes clonogênicos

A análise para determinação das unidades formadoras de colônias

foi realizada para cada material no momento inicial da cultura, isto é, no dia

do descongelamento das células de SCU e CPSP, e de uma alíquota de cada

cultura, ao fim dos 10 dias de cultivo.

Após o descongelamento em banho-maria a 37ºC, realizávamos  a

lavagem do material com Dextran e albumina, para retirada de células

mortas  ou hemolisadas e da solução crioprotetora. A seguir, uma amostra

da camada leucocitária era ressuspensa em 2 mL de Iscove�s modificado

Dulbecco (IMDM) da Sigma Chemical (Missouri, EUA).  Após a contagem da

celularidade, definia-se o volume a ser aspirado, que continha o número de

células a ser semeado na placa para o ensaio clonogênico: 2,0 x104 células

para SCU e 1,5 x104 células para CPSP.

O volume definido era colocado em uma seringa de 3 mL contendo

1mL de meio Methocult GF H4434 (Stem Cell Technologies � Vancouver,

Canadá), contendo methylcelulose a 1%, soro fetal bovino a 30%, albumina

sérica bovina a 1%, 10-4 M de 2-mercaptoetanol, 2 mM de L-glutamina e as

seguintes citocinas recombinantes: 50 ng/mL de Stem Cell Factor; 10 ng/mL

de GM-CSF; 10 ng/mL de Interleucina-3 e 3 U/mL de eritropoetina. À medida

que o material era colocado na seringa, aspirava-se o embolo e

homogenizava-se a solução, várias vezes. Utilizávamos placas Nunc com
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quatro poços (�wells�), distribuindo o conteúdo da seringa em 2 poços, cerca

de 0,5 mL em cada um. Cada análise era feita em duplicata.

Salina estéril era colocada na placa, ao redor dos �wells� para

umidificação.

Após 14 dias de incubação em estufa de atmosfera úmida a 37ºC e

5% de CO2, contava-se o total de colônias em microscópio invertido. Foram

consideradas como colônias mielóides (CFU-GM, �colony-forming unit-

granulocyte - macrofage�), aglomerados com mais de 50 células, e colônias

eritróides (BFU/CFU-E, �burst-forming / colony-forming unit-erytroid�),

aglomerados com mais de 500 células e coloração avermelhadas. A

contagem foi realizada por dois examinadores (Brugger et al., 1993; Schain

et al., 1997).

A média dos valores encontrados pelos dois examinadores nos

ensaios em duplicata, foi considerada o total de colônias para aquela

concentração de células utilizada: 2,0 x104 células ou 1,5 x104 células.

Para quantificar o total de colônias na cultura inicial, foi realizado o

cálculo considerando o total de células semeadas no dia zero: 2,0 x106

células ou 1,0 x106 células. Para quantificar o total de colônias obtidas ao

final da cultura in vitro do SCU ou CPSP, o cálculo foi feito considerando o

total de células obtidas ao final do cultivo e o número de colônias encontrado

no ensaio clonogênico da amostra da cultura, ao final dos dez dias.
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4.9. Preparação de estroma de medula óssea em placa de cultura

Em uma etapa pesquisa, utilizou-se estroma de medula óssea (MO)

nas placas de cultura, para expansão in vitro de células de SCU ou CPSP.

As amostras de MO, utilizadas para produção de estroma, foram

obtidas de um estoque de unidades coletadas de pacientes que faleceram

antes do uso dos componentes.

As bolsas contendo MO haviam sido colhidas em centro cirúrgico, de

pacientes candidatos a transplante, através de múltiplas punções realizadas

na crista ilíaca posterior. De cada medula óssea coletada, haviam sido

congeladas e armazenadas, quatro amostras de dois mL, com o mesmo

método de congelamento utilizado para as unidades de SCU e CPSP.

 Para a formação do estroma, utilizado nas culturas in vitro, foram

utilizadas, tanto amostras de 2 mL, quanto bolsas de 100 mL de MO.

As células de medula óssea eram descongeladas, com cuidados de

assepsia a 37ºC em banho-maria. Quando o material era obtido de bolsas

congeladas, cerca de 30 mL do conteúdo da bolsa eram colocados em dois

tubos cônicos de 50 mL. E era lentamente diluído com o dobro do volume de

meio Iscove�s modificado Dulbecco (IMDM), da Sigma Chemical (Missouri,

EUA). Quando o material era obtido de tubos de 2 mL de amostras de MO, o

conteúdo descongelado dos tubos, era colocado em tubos de Falcon de 15

mL, e diluído com 5 mL de meio IMDM.
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Cerca de 0,5 a 1 mL de heparina era adicionado aos tubos, e após

incubação por 10 minutos, centrifugava-se os tubos a 600G por 10 minutos a

4ºC. O sobrenadante era retirado e se procedia a uma segunda lavagem. As

células sedimentadas eram finalmente diluídas em IMDM e uma alíquota era

retirada para análise de celularidade em contador automático e viabilidade

por método de exclusão pelo azul de Tripan, para se definir qual era o

volume a ser colocado nas placas de cultura.

Sete dias antes da colocação das células de SCU ou CPSP em

cultura, 5,0 x 106 células/mL de células de medula óssea descongeladas,

eram colocadas em placas de Nunc (Brand Products � Copenhague,

Dinamarca) em 2 mL de meio IMDM com 10 % de soro fetal, e incubadas em

estufa a 37ºC com 5% de CO2. No 4º dia de cultivo, o meio de cultura

sobrenadante era aspirado e 2 mL de meio novo era acrescentado.

No dia do descongelamento das células de SCU ou de CPSP, para o

início da cultura in vitro, o sobrenadante e as células de medula óssea não-

aderentes à placa de cultura, eram cuidadosamente aspirados e desprezados

(Nicol et al., 1996).

O estroma de medula óssea, aderido à placa, era irradiado com

2500 rads, antes do meio de cultura e as células de SCU ou CPSP serem

adicionados à placa de cultura.
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4.10. Cultura de células in vitro.

Na fase inicial do estudo, cinco unidades de SCU e cinco bolsas de

CPSP foram descongeladas. Alíquotas destas unidades eram semeadas em

cultura com 2 mL de meio líquido nutriente, sem soro animal. O meio de

cultura utilizado foi o StemSpan SFEM (Stem Cell Technologies � Vancouver,

Canadá), que eram colocados em placas de Petri de 35 mm, em estufa a

37oC, com atmosfera de 5% de CO2, por 10 dias.

O meio de cultura STEMSPAN, continha: Iscove�s MDM; 1% de

albumina bovina testada; insulina pancreática (10 µg/mL) bovina,

transferrina humana (200µg/mL), 10-4 M de 2-mercaptaetanol e 2mM de L-

glutamina.

As células obtidas de sangue de cordão umbilical e de sangue

periférico estimulado, eram cultivadas na concentração de 1,0 x 106

células/mL em 2 mL de meio, e no 4º dia de cultivo, era acrescentado 2 mL

de meio, contendo citocinas na mesma concentração inicial.

Nesta etapa inicial do estudo, para cada material cultivado, eram

realizados dois tipos de experimentos:

A- O SCU ou CPSP era cultivado em meio de cultura sem citocinas
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B- O SCU ou CPSP era cultivado em meio contendo as seguintes

citocinas: Interleucina recombinante humana-3 (IL-3), Interleucina

recombinante humana-6 (IL-6), Stem Cell Factor recombinante

humano (SCF), todos fabricados pela Sigma Chemical (Missouri,

EUA); Granulocyte colony-stimulating (G-CSF) da Roche ( Basiléia -

Suiça), todos na concentração de 50 ng/mL, e Eritropoetina

recombinante humana (EPO) da Sigma Chemical (Missouri, EUA),

na concentração de 2UI/mL.

Figura 5 � Fluxograma da técnica de cultura utilizada na etapa I.

SCU ou CPSP
1x106/mL

SCU /
CPSP

Adição de 2 mL de
meio no 4o dia

Descongelamento / Dia zero.
Análise de:  Celularidade,
Viabilidade, Análise por citometria
de fluxo, Contagem de colônias
CFU-GM e BFU/CFU-E

Placa de Petri:  2 mL
de meio de cultura

Citocinas:
SCF
IL-3
IL-6

G-CSF
EPO
No 10o dia: Análise de
 Celularidade,Viabilidade,
Análise por citometria de
fluxo e contagem de colônias.
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Devido aos resultados preliminares, o tipo de cultivo foi modificado e

iniciamos uma segunda etapa do estudo.

Nesta etapa, passamos a utilizar placas de cultura com volume

menor, placas Nunc (Brand Products � Dinamarca), sendo que algumas

placas recebiam previamente estroma de medula óssea. Além disto, a

combinação de citocinas foi modificada, retirando-se a eritropoetina e

aumentando-se a concentração de SCF para 100ng/mL.

Nesta segunda etapa, foram descongeladas 11 unidades SCU e oito

bolsas de CPSP. Para cada material cultivado, eram realizados quatro tipos

de experimentos:

A- O SCU ou CPSP era cultivado em placas sem estroma, contendo

meio de cultura sem citocinas.

B- O SCU ou CPSP era cultivado em placas sem estroma, contendo

meio e as seguintes citocinas: IL-3, IL-6, G-CSF, na concentração

de 50 ng/mL e SCF, na concentração de 100ng/mL. Sem

eritropoetina.

C-  O SCU ou CPSP era cultivado em placas com estroma, contendo

meio de cultura sem citocinas.

D- O SCU ou CPSP era cultivado em placas com estroma, contendo

meio e as seguintes citocinas: IL-3, IL-6, G-CSF, na concentração
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de 50 ng/mL e SCF, na concentração de 100ng/mL. Sem

eritropoetina.

Figura 6 � Fluxograma da técnica de cultura utilizada na etapa II.
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Durante o cultivo eram colhidas alíquotas para análise de

celularidade e viabilidade, no 3º e 7º dias, em todas as culturas.

Ao final da expansão, o meio de cultura era aspirado e a placa era

lavada com de solução PBS. Todo o volume era colocado em Tubo Falcon de

15 mL, centrifugado a 500 g por 10 minutos e diluído em 5 mL de PBS.

Amostras do material eram utilizadas para realização das seguintes análises:

contagem celular, teste de viabilidade com azul de tripan, análises por

citometria de fluxo e quantificação de colônias por ensaio clonogênico.

4.11. Análise Estatística

As análises estatísticas descritivas foram apresentadas na forma de

média±desvio padrão e mediana (valor mínimo � valor máximo). As

medianas foram comparadas para dados pareados, utilizando-se o teste não

paramétrico de postos com sinais de Wilcoxon. Amostras independentes para

dois grupos foram comparadas através do teste não paramétrico de Mann-

Whitney. E as amostras independentes para quatro grupos foram

comparadas através do teste não paramétrico de Kruskal-Wallis. Todas as

probabilidades de significância apresentadas, (valores de P), são do tipo

bilateral e valores menores que 0.05 foram considerados estatisticamente

significantes. A análise estatística dos dados foi efetuada através do Minitab

versão 13.1 (State College, PA, USA).
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5.- Resultados

5.1. Descrição do material utilizado nas culturas in vitro

Foram utilizadas 16 unidades de sangue de cordão umbilical (SCU) e

13 unidades de células progenitoras de sangue periférico (CPSP) de

pacientes previamente mobilizados, para a realização das culturas in vitro.

Todas as unidades foram coletadas no Hospital Israelita Albert Einstein,

processadas e congeladas no Departamento de Hemoterapia deste hospital.

Todos os partos foram cesarianas, ocorridas sem intercorrências

obstétricas, em gestantes com idade gestacional superior a 38 semanas.

Dos 13 pacientes que se submeteram à coleta por aférese de CPSP,

11 encontravam-se em remissão clínica e laboratorial de sua doença de base.

Um paciente, portador de leucemia mielóide crônica encontrava-se em fase

crônica de sua patologia, e outro paciente, era um doador sadio.

As tabelas 1 e 2 apresentam as características das unidades de SCU

e CPSP, antes do congelamento. A etapa I corresponde aos ensaios com
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cultura sem estroma de medula óssea e a etapa II, quando se passou a

utilizar estroma nas placas de cultura.

TABELA 1 - Características das unidades de SCU ao congelamento

Cordão Data
Coleta

Vol.
coletado

Céls
coletadas CD34+ CD34+ Viabilidade Céls pós

proc. Rendimento

  ml x108  x 106 % % x108 %

ETAPA I

SC29 08/12/98 105 8,42 2,27 0,27 100 8,42 70,0

SC30 09/12/98 56 4,29 1,45 0,34 100 4,29 100,0

SC31 17/12/98 128 7,80 2,80 0,37 100 7,80 87,0

SC32 22/12/98 108 6,76 5,54 0,82 100 6,76 91,0

SC37 18/07/00 82 8,60 0,40 0,10 100 4,02 47,0

Média 95,80 7,17 2,49 0,38 100 6,26 79,0
Mediana  105,00 7,80 2,27 0,34 100 6,76 87,0

ETAPA II         

SC26 01/12/98 77 5,65 0,65 0,21 100 3,12 55,0

SC28 03/12/98 104 11,13 4,91 0,51 100 9,70 87,0

SC35 04/07/00 60 5,30 0,77 0,25 100 3,10 58,0

SC36 06/07/00 74 8,28 1,05 0,2 98 5,86 70,0

SC43 12/04/01 68 7,44 1,37 0,25 92 5,51 74,0

SC44 18/04/01 80 9,95 7,43 0,75 97,5 9,91 99,0

SC45 18/04/01 52 4,44 1,19 0,34 99 3,51 79,0

SC47 12/07/01 67 11,41 1,25 0,12 100 10,44 91,5

SC48 12/07/01 73 11,02 .... ..... 99 9,61 87,0

SC49 18/07/01 73 9,60 .... ..... 96 8,68 90,4

SC51 05/12/01 87 9,50 2,1 0,22 100 7,05 75,0

Média 74,09 8,52 2,30 0,32 98,3 6,95 78,7

Mediana  73,00 9,50 1,25 0,25 99,0 7,05 79,0

SC= sangue de cordão; Vol= volume; céls= células; céls pós proc= total de células pós-processamento

5.1.1.Controle bacteriológico das unidades de SCU
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Antes do processamento, todas as unidades de SCU coletadas,

foram submetidas a controle bacteriológico e pesquisa para contaminação

por fungos. Todas as unidades apresentaram culturas com resultados

negativos para contaminação microbiológica.

TABELA 2  -  Características das unidades de CPSP ao congelamento

Paciente
Data

Coleta Diagnóstico
Céls x108

(Total)
Céls/bol

x108
CD34+/bolsa

x106
CD34+

% Viab.  % Data desc.

ETAPA I
ACC 21/10/97 LMC 310,30 310,30 3258,15 10,5 90 26/07/01

DR 08/12/97 LMA 679,56 91,39 21,02 0,23 90 06/08/01

LI 28/04/98 LMA 584,95 86,73 13,01 0,15 88 20/08/01

HVT 30/06/98 LMA 457,81 211,81 224,52 1,06 90 03/09/01

PCC 27/02/98 CPSP alo 767,15 308,37 104,85 0,34 93 04/10/01

Média 559,95 201,72 724,31 2,46 90,20

Mediana   584,95 211,81 104,85 0,34 90,00  

ETAPA II
ABJ 12/01/99 LMA 493,80 133,20 904,43 6,79 90 11/03/02

YS 09/03/99 LMA 549,99 101,40 59,83 0,59 86 18/03/02

GG 24/06/99 Tu SNC 235,64 49,56 155,12 3,13 97 01/04/02

LCL 14/06/99 LNH 1061,60 120,12 19,22 0,16 93 01/04/02

MRC 18/07/00 LNH 345,03 114,95 314,96 2,74 99 05/04/02

NCF 16/03/99 LMA 563,18 110,84 1100,64 9,93 90 05/04/02

BY 25/10/99 LMA 235,19 45,38 65,80 1,45 98 08/04/02

JRC 01/02/01 LMA 1027,47 81,07 2,76 0,034 95 08/04/02

Média 563,77 145,24 471,56 2,66 91,95

Mediana   521,9o 106,12 110,46 2,10 94,00  
LMC= leucemia mielóide crônica; LMA= leucemia mielóide aguda; CPSP alo= CPSP alogênica; TU SNC= tumor de
sistema nervoso central
LNH= linfoma não-Hodgkin; Céls=células nucleadas; viab=viabilidade; desc=descongelamento

5.1.2. Controle bacteriológico das unidades de CPSP
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Todas as unidades de CPSP coletadas foram submetidas a controle

bacteriológico e pesquisa para contaminação por fungos através de cultura

microbiloógica, antes do processamento. Todas as unidades apresentaram

resultados negativos.

5.2. Características ao Descongelamento

5.2.1. Células de Sangue de Cordão Umbilical

A tabela 3 apresenta as características de todas as unidades de SCU,

quanto a celularidade, ao percentual e número total de células CD34+,

viabilidade celular por teste de exclusão com azul de tripan e o número total

de colônias CFU-GM e BFU/CFU-E.

O tempo médio de congelamento foi de 19,4 meses, variando de 2,7

a 39,1 meses.

As unidades utilizadas na primeira etapa do estudo, com culturas

sem estroma, tiveram maior tempo de congelamento, média de 29,9 meses

e viabilidade média de 95,4%. As unidades semeadas na segunda etapa do

estudo, com culturas com estroma de medula óssea, tiveram o tempo médio

de congelamento de 14,6 meses e viabilidade média de 96,9%.

A viabilidade média global foi de 96,4%, variando de 95 a 100%, ao

descongelamento.
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TABELA  3 - Características das unidades de SCU ao descongelamento

Cordão
Data

descong
Tempo
Cong. Viabilidade Células CD34+ CD34+ CFU-GM BFU/CFU-E

  meses % x108 %  x106 x105  x105

ETAPA I

SC29 27/08/01 33,10 95,0 8,00 0,18 1,44 5,60 16,32

SC30 13/08/01 32,60 90,0 3,75 0,17 0,64 1,73 3,53

SC31 27/09/01 33,83 98,0 7,02 0,10 0,70 1,68 3,93

SC32 11/10/01 34,13 96,0 6,29 0,27 1,70 14,59 7,67

SC37 05/11/01 15,83 98,0 3,94 0,09 0,35 0,47 0,32

Média 29,90 95,4 5,80 0,16 0,97 4,81 6,35

Mediana 33,10 96,0 6,29 0,17 0,70 1,73 3,93
ETAPA II        

SC26 08/02/02 38,83 96,0 3,00 0,07 0,21 2,40 5,24

SC28 18/02/02 39,10 100,0 7,76 0,13 1,01 41,90 60,53

SC35 07/12/01 17,37 95,0 2,70 0,06 0,16 .... ....

SC36 17/12/01 17,63 97,0 5,39 0,11 0,59 .... ....

SC43 10/12/01 8,07 98,0 5,34 0,21 1,12 1,28 ....

SC44 31/12/01 8,57 96,0 9,12 0,38 3,46 23,70 45,22

SC45 07/01/02 8,80 98,0 3,40 0,10 0,34 8,58 15,39

SC47 14/01/02 6,20 95,0 8,77 0,12 1,05 31,57 37,88

SC48 28/01/02 6,67 96,0 8,17 0,28 2,29 11,84 22,87

SC49 08/02/02 6,83 97,0 7,64 0,28 2,14 31,32 78,68

SC51 25/02/02 2,70 98,0 6,70 0,10 0,67 11,05 20,76

Média 14,62 96,9 6,18 0,17 1,19 18,18 35,82
Mediana 8,57 97,0 6,70 0,12 1,01 11,84 30,38

SC= sangue de cordão; Descong= descongelamento; cong=congelamento

A rendimento médio, isto é, a recuperação de células após o final do

processo de descongelamento, foi de 78,80%. O total de células nucleadas

obtidas ao descongelamento variou de 2,70 a 9,12 x 108 , com o número

médio de 5,67 x 108.

As duas unidades com menor volume coletado, 35 SC e 45 SC,

foram as que apresentaram menor celularidade.
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5.2.2. Células Progenitoras de Sangue Periférico

A tabela 4 apresenta as características de todas as unidades de

CPSP, quanto a celularidade, ao percentual e número total de células CD34+,

análise de viabilidade com teste com azul de tripan e, em algumas unidades,

o número total de colônias CFU-GM e BFU/CFU-E.

O tempo médio de congelamento foi de 32,8 meses, variando de

14,2 a 47 meses. Tempo maior, portanto, que o tempo de congelamento das

unidades de SCU. As unidades utilizadas na primeira etapa do estudo, com

culturas sem estroma, tiveram maior tempo de congelamento, média de 41,2

meses e viabilidade média de 87,2%. As unidades utilizadas na segunda

etapa, com culturas com estroma, tiveram o tempo médio de congelamento

de 27,6 meses e viabilidade média de 92,5%.

A viabilidade média ao descongelamento de todas as unidades foi de

90,5%, variando de 76 a 95% .

TABELA  4 -  Características das unidades de CPSP ao descongelamento

Paciente
Temp
cong.

Céls/bolsa
x108

CD34+

%
Viabilidade

%
CFU-GM

x105/bolsa
BFU/CFU-E
x105/bolsa

ETAPA I

ACC 43,2 282,37 16,28 76 ..... ....
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DR 47 84,08 0,43 87 1,23 1,95
LI 39,8 73,72 0,10 94 0,50 0,40

HVT 39,1 177,92 0,55 91 0,40 0,64
PCC 37 283,70 0,60 88 ... ....

Média 41,22 180,36 3,59 87,2 0,71 1,00
Mediana 39,80 177,92 0,55 88,0 0,50 0,64
ETAPA II

ABJ 34 126,54 2,02 95 3,22 3,9
YS 24,3 94,30 0,33 90 2,88 4,95
GG 27,3 48,57 2,70 89 0,63 4,05
LCL 33,8 112,91 0,18 90 0,45 3,61
MRC 20,8 112,65 3,63 93 .... ....
NCF 36,7 107,51 5,73 95 .... ....
BY 29,5 43,11 0,68 93 .... ....
JRC 14,2 76,21 0,09 95 .... ....

Média 27,58 90,23 1,92 92,5 1,80 4,13
Mediana 28,40 100,91 1,35 93,0 1,76 3,98
Temp cong= tempo de congelamento ;Céls= células nucleadas

5.2.3. Análise das populações celulares nas unidades de SCU por

imunofenotipagem, ao descongelamento

A tabela 5 apresenta o percentual de positividade para os diferentes

anticorpos monoclonais, analisados por citometria de fluxo, utilizados para

identificar as populações celulares.

TABELA 5 - Populações celulares das unidades de SCU ao descongelamento
ETAPA I         

Cordão CD45+ CD34+ CD3+ CD19+ CD33+ CD41+ CD14+ Glicof+

 % % % % % % % %

SC29 83,12 0,18 35,11 10,68 13,37 20,33 24,26 9,31

SC30 74,20 0,18 13,67 8,61 15,95 14,82 23,35 15,52

SC31 91,15 0,10 40,87 14,74 20,17 17,94 19,60 13,47
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SC32 84,99 0,33 41,80 4,43 10,52 20,06 40,31 2,77

SC37 75,57 0,20 27,47 4,33 10,35 27,24 23,44 5,42

Média 81,81 0,20 31,78 8,56 14,07 20,08 26,19 9,30
Mediana 83,12 0,18 35,11 8,61 13,37 20,06 23,44 9,31

ETAPA II         
Cordão CD45+ CD34+ CD3+ CD19+ CD33+ CD41+ CD14+ Glicof+

 % % % % % % % %

SC26 86,55 0,13 25,58 1,27 16,10 21,50 29,35 8,1

SC28 98,40 0,13 60,44 8,96 25,75 22,59 20,38 1,85

SC35 86,08 0,06 40,90 6,93 0,13 20,28 16,69 13,13

SC36 91,17 0,11 38,53 7,65 10,02 49,44 17,43 2,59

SC43 90,96 0,24 52,88 6,11 9,61 16,89 11,50 1,8

SC44 94,40 0,41 42,60 6,92 10,35 17,17 13,39 12,64

SC45 96,37 0,12 49,32 12,47 10,01 24,35 11,54 2,54

SC47 99,05 0,15 50,43 10,06 14,98 8,76 21,31 4,13

SC48 93,68 0,30 27,27 3,30 30,72 35,85 35,35 1,51

SC49 94,12 0,29 41,75 16,51 15,79 28,98 19,36 7,37

SC51 72,90 0,10 26,72 6,81 27,91 17,77 25,24 5,64

Média 91,24 0,19 41,49 7,91 15,58 23,96 20,14 5,57

Mediana 93,68 0,13 41,75 6,93 14,98 21,50 19,36 4,13
Glicof= glicoforina A

5.2.4. Análise da expressão de molécula de adesão Integrina (CD11a).

Análise de apoptose nas células CD45+ e CD34+,  por citometria de fluxo, nas

unidades de SCU ao descongelamento.

Os dados de viabilidade celular, apoptose e expressão de integrina,

nas células obtidas de unidades de SCU, estão apresentados na tabela 6.

TABELA 6 - Viabilidade e expressão de integrina nas unidades de SCU
ETAPA I       

Cordão Vivas Apoptose CD45+/Anx+ CD34+/Anx+ CD45+/11a+ CD34+/11a+

 % % % % % %

SC29 60,52 10,89 28,75 18,86 92,14 40,00

SC30 83,86 5,61 28,09 7,07 93,43 10,34

SC31 87,15 0,71 10,59 2,52 96,30 23,76

SC32 84,91 8,54 34,84 8,76 85,62 27,54

SC37 89,77 1,91 14,42 ... 82,19 15,50
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Média 81,24 5,53 23,34 9,30 89,94 23,43
Mediana 84,91 5,61 28,09 7,92 92,14 23,76

ETAPA II       

Cordão Vivas Apoptose CD45+/Anx+ CD34+/Anx+ CD45+/11a+ CD34+/11a+

 % % % % % %

SC 26 54,38 16,41 46,04 19,24 95,73 37,68

SC 28 76,88 12,95 37,88 56,11 95,11 32,75

SC 35 60,16 21,74 44,68 33,20 97,59 60,87

SC 36 73,03 2,76 9,10 3,13 81,13 18,78

SC 43 82,87 4,45 24,08 15,48 99,13 33,70

SC 44 62,23 19,77 49,15 42,27 98,14 45,02

SC 45 75,91 6,74 21,41 18,02 94,93 33,11

SC 47 74,33 12,50 28,29 45,04 98,26 42,03

SC 48 83,95 2,20 10,30 14,00 88,22 �

SC 49 71,28 11,10 31,29 40,54 91,89 20,20

SC 51 86,90 7,06 22,05 19,05 98,46 40,68

Média 72,90 10,70 29,48 27,83 94,42 36,48

Mediana 74,33 11,10 28,29 19,24 95,73 35,69
Anx: anexina V

5.2.5. Análise das populações celulares nas unidades de CPSP ao

descongelamento, por imunofenotipagem.

A tabela 7 apresenta o percentual de positividade para os diferentes

anticorpos monoclonais, utilizados para identificar as populações celulares

nas unidades descongeladas de CPSP.

TABELA 7 - Populações celulares das unidades de CPSP ao descongelamento
ETAPA I

        
Paciente CD45+ CD34+ CD3+ CD19+ CD33+ CD41+ CD14+ Glicof+

 % % % % % % % %

ACC 63,84 16,28 32,59 4,65 1,95 20,54 67,89 23,21
DR 99,60 0,43 17,99 0,02 0,71 4,36 71,37 1,61
LI 98,68 0,10 15,92 0,45 2,28 6,99 75,95 1,85

HVT 99,64 0,55 60,26 0,80 20,94 29,13 31,91 0,74
PCC ... 0,60 ... ... ... ... ... ...
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MÉDIA 90,44 3,59 31,69 1,48 6,47 15,26 61,78 6,85
MEDIANA 99,14 0,55 25,29 0,63 2,12 13,77 69,63 1,73

ETAPA II         

Paciente CD45+ CD34+ CD3+ CD19+ CD33+ CD41+ CD14+ Glicof+

 % % % % % % % %

ABJ 98,91 2,02 21,06 1,51 0,67 13,14 59,94 1,40
YS 99,84 0,33 36,63 3,52 2,65 3,06 55,65 0,51
GG 99,09 2,70 30,72 13,96 0,26 29,03 47,06 4,44
LCL 99,80 0,18 48,73 0,54 0,62 14,58 37,25 0,34
MRC 97,15 3,63 37,62 1,34 0,40 33,25 53,36 1,19
NCF 98,80 5,73 39,90 0,31 1,84 14,41 13,60 1,60
BY 99,02 0,68 74,92 1,31 0,25 31,03 1,12 9,96
JRC 99,67 0,09 32,65 0 2,74 4,78 53,15 0,38

MÉDIA 99,04 1,92 40,28 2,81 1,18 17,91 40,14 2,48
MEDIANA 99,06 1,35 37,13 1,33 0,65 14,50 50,11 1,30

Glicof= glicoforina A

5.2.6. Análise de viabilidade celular, de apoptose, da expressão de molécula

de adesão Integrina (CD11a), nas células CD45+ e CD34+ de CPSP, ao

descongelamento.

Os dados de viabilidade, apoptose e expressão de integrina, nas

unidades de CPSP estão apresentados na tabela 8.

TABELA 8 - Viabilidade e expressão de integrina nas unidades de CPSP
ao descongelamento
ETAPA I       
Paciente Vivas Apoptose CD45+/Anx+ CD34+/Anx+ CD45+/11a+ CD34+/11a+

 % % % % % %

ACC ... ... ... 52,99 ... 0,56

DR 40,26 45,51 77,21 4,17 99,56 60,79

LI 18,71 46,92 53,21 22,14 99,45 26,98

HVT 43,50 5,32 42,42 12,56 99,88 6,06

MÉDIA 34,16 32,58 57,61 22,97 99,63 23,60

MEDIANA 40,26 45,51 53,21 17,35 99,56 16,52

ETAPA II       
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Paciente Vivas Apoptose CD45+/Anx+ CD34+/Anx+ CD45+/11a+ CD34+/11a+

 % % % % % %

ABJ 34,01 30,60 67,37 38,07 97,66 24,06

YS 29,49 34,14 58,78 22,24 99,77 36,41

GG 25,39 15,75 32,83 34,98 94,49 33,71

LCL 27,87 35,45 31,80 42,70 99,07 35,11

MRC 31,90 41,28 37,83 32,47 93,88 23,10

NCF 28,17 18,30 35,67 19,50 87,75 1,93

BY 31,05 24,91 17,20 33,14 98,16 47,01

JRC 23,51 47,99 63,90 62,60 99,84 76,86

MÉDIA 28,92 31,05 43,17 35,71 96,33 34,77

MEDIANA 28,83 32,37 36,75 34,06 97,91 34,41
Anx: anexina V

5.3.  Análise Comparativa de SCU e CPSP ao descongelamento

5.3.1. Análise das populações celulares através de imunofenotipagem  por

citometria de fluxo

Ao comparar os números percentuais das diferentes populações

celulares no SCU e no CPSP, observamos que as unidades de SCU

apresentaram maior número de linfócitos B, granulócitos e células da

linhagem eritrocitária. Enquanto que, as unidades descongeladas de CPSP

apresentaram maior número de monócitos, de células CD45+ e CD34+. Não

houve diferença na expressão de megacariócitos e linfócitos T, como

demonstra a tabela 9.

TABELA  9 -  Análise comparativa das populações celulares entre SCU e CPSP
Descongelamento

  n mediana Teste Comparativo min-max
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Marcador material  % Teste de Mann-Whitney(p)  
CD45+ CPSP 12 99,06 0,0006 63,84-99,84
  SCU 16 91,06 72,90-99,05
CD34+  CPSP 13 0,60 0,0038 0,09-16,28
  SCU 16 0,16 0,06-0,41
CD3+  CPSP 12 34,64 0,4718 15,92-74,92
  SCU 16 40,89 13,67-60,44
CD19+  CPSP 12 1,06 0,0008 0,0-13,96
  SCU 16 7,29 1,27-16,51
CD33+  CPSP 12 1,27 0,0009 0,25-20,94
  SCU 16 14,18 0,13-30,72
CD41+  CPSP 12 14,50 0,2017 3,06-33,25
  SCU 16 20,31 8,76-49,44
CD14+ CPSP 12 53,26 0,0032 1,12-75,95
  SCU 16 20,85 11,50-40,31
Glicoforina A+ CPSP 12 1,50 0,0093 0,34-23,31
  SCU 16 5,53 1,51-15,52

Min=mínimo; max=máximo

 5.3.2. Análise de viabilidade e apoptose total e de apoptose das células

CD34+.

A viabilidade celular, analisada por citometria de fluxo, foi

expressivamente menor nas unidades de CPSP descongeladas. A ocorrência

do fenômeno de apoptose foi maior nestas unidades, na análise global e na

população de células CD45+.  No entanto,  nas células CD34+, a ocorrência

de apoptose foi semelhante para os dois materiais (Tabela 10).

TABELA 10 - Análise comparativa de viabilidade e apoptose entre SCU e CPSP
Descongelamento

  n mediana Teste Comparativo min-max
 

Marcador material  % Teste de Mann-Whitney (p)  
Vivas SCU 16 76,40 <0.0001  54,38-89,77

CPSP 11 29,49 18,71-43,50
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Apoptose SCU 16 7,80 0,0004   0,71-21,74
CPSP 11 31,14  5,32-47,99

CD45+/anx+ SCU 16 28,29 0,0072 9,10-49,15
CPSP 11 42,42  17,20-77,21

CD34+/anx+ SCU 15 18,86 0,15  2,52-56,11
CPSP 12 32,81  4,17-62,60

CD45+/11a+ SCU 16 95,02 0,0167  81,13-99,13
CPSP 11 99,07 87,75-99,88

CD34+/11a+ SCU 15 33,11 0,7884  10,34-60,87
 CPSP 12 30,35  0,56-76,86
Teste de Mann-Whitney : comparação de medianas para dois grupos
Min: mínimo; max: máximo;  anx: anexina V

5.3.3.  Análise da Expressão de integrina (CD11a) nas células CD45+ e

nas células  CD34+

Ao analisar a expressão da molécula de adesão integrina, observou-

se que, um maior número de células CD45+ do CPSP apresentaram a

expressão desta molécula, que as células CD45+ do SCU. A expressão desta

integrina nas células CD34+ foi semelhante, independente da origem das

células. A tabela 10, mostrada anteriormente, resume as dados desta

análise.

5.4. Análise das Culturas in vitro de SCU, sem estroma.
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Foram utilizadas cinco unidades de SCU nesta fase do estudo.  Para

cada unidade descongelada foram realizados dois tipos de culturas, uma

com e outra sem citocinas.

5.4.1. Análise da celularidade total, de células CD34+ e  CFU-GM e

CFU/BFU-E

A mediana de aumento da celularidade global nas culturas que

continham citocinas, foi de 4,9 vezes. Nas culturas que continham, apenas

meio nutriente, sem citocinas, houve redução de 86% da celularidade inicial.

Os gráficos 1 e 2 apresentam a cinética da variação da celularidade,

ao longo dos 10 dias de cultura.

Houve um aumento mais expressivo da celularidade, após o sétimo

dia, que pode ter sido decorrente da adição de meio com citocinas no quarto

dia de cultivo.

          Gráfico 1 – Culturas de SCU com citocinas
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          Gráfico 2 – Culturas de SCU sem citocinas
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CD34+, nas culturas sem citocinas, foi ainda mais acentuada que nas culturas

com citocinas (superior a 95%).

Os gráficos 3 e 4 apresentam a variação do número total de células

CD34+, durante as culturas.

       Gráfico 3 – Culturas de SCU com citocinas
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                   Gráfico 4 – Culturas de SCU sem citocinas
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Total de células CD34+ - Cultura sem citocinas
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Apesar da queda do número de células CD34+, houve um aumento

no número de colônias nas culturas com citocinas. A mediana de aumento

das colônias CFU-GM ao final de 10 dias de cultura, foi de 7,1 vezes, e para

as colônias BFU/CFU-E, a mediana de aumento foi de 3,1 vezes.

A tabela 11, na página seguinte, apresenta os dados referentes a

celularidade total, número absoluto e percentual de células CD34+, e de

colônias granulocítica-monocítica e eritróide.
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TABELA 11 - Análise de Celularidade, células CD34+ e colônias, nas culturas sem estroma de SCU

  Dia zero

 Dia 10 com
citocinas

 Dia 10 sem
citocinas  Dia zero

 Dia 10 com
citocinas

 Dia 10 sem
citocinas

Variável Mediana Média (DP)

   

Células x103 2000 9840 280 2000 (0) 7920 (3785) 382 (242)
CFU-GM 920 6494 31 1536 (1791) 6417 (4691) 97 (133,80)

BFU/CFU-E 1880 5760 57 1936 (1473) 8111 (7243) 59,20 ( 54,50)

%CD34+ 0,18 0,01 0,04 0,20 (0,08) 0,02 (0,02) 0,03 (0,02)

Total CD34+ 3600 1140 112 3960 (1664) 1329 (961) 123 (108,70)

N=5; DP= desvio padrão

5.4.2. Análise das populações celulares por imunofenotipagem, nas

culturas de SCU sem estroma

A tabela 12 apresenta as variações das diversas populações

celulares nos dois tipos de culturas, com e sem citocinas, analisadas por

citometria de fluxo. O baixo número de ensaios (n=5), não permitiu uma

análise estatística, porém, os resultados sugeriram uma variação semelhante

nos dois tipos de cultua, ao final dos 10 dias.

A única população que apresentou uma aparente elevação

percentual durante a cultura, foi a população com marcador glicoforina A, da

linhagem eritróide.

A queda percentual mais acentuada foi na população de linfócitos,

principalmente de células T. Além da queda percentual, estas células

apresentaram um decaimento no número absoluto.
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As células da linhagem granulocítica e monocítica apresentaram um

aumento no número absoluto, cerca de 2,8 e 2,2 vezes, respectivamente,

apesar da redução percentual nas culturas com citocinas. Células com

marcador de linhagem megacariocítica apresentaram um aumento de cerca

de 2,2 vezes, no total absoluto de células.

Embora tenha havido um aumento no percentual da população

eritróide nas culturas sem citocinas, em número absoluto, houve uma queda

de cerca de 50%.

5.4.3. Análise da viabilidade e apoptose celular global e de apoptose nas

células CD34+

 Dia zero  Dia 10 com 

citocinas

 Dia 10 sem 

citocinas

 Dia zero  Dia 10 com 

citocinas

 Dia 10 sem 

citocinas

Marcador
CD45+ 83,10 65,10 58,70 81,80 (7,00) 53,00 (21,05) 54,20 (23,90)
CD3+ 35,11 3,33 2,75 31,78 (11,63) 7,41 (7,78) 3,90 (3,50)

CD19+ 8,61 0,00 0,44 8,56 (4,41) 0,08 (0,12) 0,59 (0,69)

CD33+ 13,37 7,66 5,14 14,07 (4,11) 14,19 (13,59) 8,64 (12,86)
CD41+ 20,06 9,74 5,77 20,08 (4,57) 8,50 (6,75) 5,87 (1,98)
CD14+ 23,44 15,10 3,96 26,19 (8,10) 11,29 (6,81) 7,39 (8,83)

Glicof A+ 9,31 36,02 25,57 9,30 (5,33) 31,48 (18,01) 26,11 (7,69)

% %

 N=5; DP= desvio padrão; Glicof= glicoforina

mediana media (DP)

TABELA  12 - Populações celulares nas culturas de SCU sem estroma
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Nas culturas sem citocinas, houve um aparente aumento de

apoptose nas células totais. Um percentual menor de células CD45+

encontrava-se em apoptose nas culturas com citocinas que nas culturas sem

citocinas.

Foi observado aumento de apoptose nas células CD34+, tanto nas

culturas com citocinas, como nas culturas sem citocinas.

A gráfico 5 apresenta os dados na fase inicial e ao final do cultivo.

Gráfico 5 – Viabilidade celular total e apoptose nas culturas de
SCU
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5.4.4. Análise da expressão de integrina (CD11a) nas células CD45+ e

nas células CD34+

Os dados sugerem uma redução da expressão desta molécula de

adesão nas células CD45+, durante a expansão in vitro.

Ao observar a expressão da integrina CD11a, nas células CD45+ e

nas células CD34+, verificamos que a presença ou ausência de citocinas nas

culturas, não alterou a variação da expressão desta molécula.

O gráfico 6 apresenta a comparação do percentual de expressão de

CD11a nas células CD45+ e CD34+.

Gráfico 6 - Expressão de integrina nas células  CD45+ e CD34+
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5.5. Análise da Cultura in vitro sem estroma, de CPSP

Foram utilizadas cinco unidades de CPSP nesta etapa do estudo.

Cada unidade descongelada foi semeada em dois tipos de cultura: com e

sem citocinas. Nas culturas de CPSP não foi possível avaliar o número de

colônias, devido a problemas técnicos de contaminação.

5.5.1. Análise da celularidade total e de células CD34+

A celularidade global manteve-se igual, ao final das culturas de CPSP

que continham citocinas. Nas culturas que continham apenas meio sem

citocinas, houve redução de 88% da celularidade inicial, como demonstra a

tabela 13.

O número total de células CD34+ apresentou uma redução tanto nas

culturas com citocinas, 67% do número inicial, quanto nas culturas sem

citocinas, 88% do número inicial.

 Dzero  D10 com 
citocinas

 D10 sem 
citocinas

 Dzero  D10 com citocinas  D10 sem 
citocinas

n

Células x103 5 2000 2020 240 2000 (0) 2172 (1135) 539 (603)
%CD34+ 5 0,55 0,22 0,72 0,198 ( 0,083) 0,018 (0,019) 0,03 ( 0,017)

CD34+ x103 5 11,00 3,64 2,54 71,84 (141,91) 11,28  (13,01) 8,49 (13,6)

DP= desvio padrão

TABELA 13   - Celularidade e células CD34+ nas culturas de CPSP nas culturas sem citocinas

Mediana Média (DP)
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5.5.2. Análise das populações celulares por imunofenotipagem, nas

culturas de CPSP, sem estroma

O pequeno número de ensaios (n=4), não permitiu afirmar se houve

diferença, estatisticamente significante, entre os valores encontrados ao final

dos dois tipos de cultura, e o valor inicial. Porém, os resultados sugeriram

que houve uma aparente elevação percentual da população com marcador

da linhagem eritróide, glicoforina A, e com marcador megacariocítico, CD41+,

como apresentado na tabela 14.

Na cultura sem citocinas, embora houvesse um aumento  percentual

da população eritróide, não houve alteração em número absoluto.

 Dzero*
 D10 com 
citocinas*

D10 sem 
citocinas**  Dzero

 D10 com 
citocinas D10 sem citocinas

% %
CD45+ 99,14 46,58 51,38 90,44 (17,74) 52,33 (4,29) 52,50 (10,22)
CD3+ 25,30 6,67 8,08 31,70 (20,40) 10,80 (10,64) 10,33 (10,83)
CD19+ 0,63 0,19 1,17 1,48 (2,14) 0,22 (0,18) 3,79 (5,42)
CD33+ 2,11 0,29 1,41 6,47 (9,67) 0,79 (1,18) 5,33 (7,84)
CD41+ 13,77 27,30 18,46 15,26 (11,65) 31,40 (24,9) 18,70 (14,73)

CD14+ 69,60 8,89 1,10 61,80 (20,20) 12,36 (10,78) 1,32 (1,23)
Glicoforina A+ 1,73 10,10 22,40 6,85 (10,92) 18,70 (23,80) 18,89 (15,31)

media (DP)

* n=4; **n=3 ; DP= desvio padrão

TABELA 14 -  Populações celulares nas culturas de CPSP nas culturas sem estroma

Mediana
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5.5.3. Análise da viabilidade e apoptose celular global, e de apoptose

nas células CD34+

Os dados demonstraram que não houve aumento de apoptose ou

queda na viabilidade celular global. No entanto, eles sugerem que houve um

aumento de apoptose nas células CD45+ e nas células CD34+, ao final de 10

dias de cultura. A gráfico 7 resume os resultados desta análise.

Gráfico 7 – Viabilidade e apoptose nas culturas de CPSP
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Embora o percentual de células viáveis tenha aumentado ao final da

cultura em números absolutos, o número total de células viáveis permaneceu

o mesmo nas culturas com citocinas, e caiu, cerca de 80%, nas culturas sem

citocinas.
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5.5.4. Análise da Expressão de integrina (CD11a) nas células CD45+ e nas

células CD34+

O gráfico 8 demonstra uma tendência de queda, na expressão de

CD11a, tanto nas células CD45+, quanto nas células CD34+, ao final dos

dez dias de cultura, com e sem citocinas.

Gráfico 8 – Expressão de integrinas nas culturas de CPSP
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5.6. Análise da Cultura de SCU in vitro, com estroma

Foram utilizadas 11 unidades de SCU na segunda etapa do estudo.

Nesta etapa, algumas placas de cultura continham estroma de medula óssea.

A composição de citocinas utilizadas foi modificada e o volume de meio, que

era adicionado no quarto dia de cultivo, foi aumentado. Passou-se a

acrescentar o dobro do volume de meio colocado no dia zero.

5.6.1 Análise da celularidade total e de células CD34+ e CFU-GM e

CFU/BFU-E

A análise da variação da celularidade foi realizada nas culturas com

e sem estroma, com e sem citocinas, como demonstra a tabela 15.

TABELA 15 - Análise de celularidade nas culturas de SCU
Celularidade

  Dia zero Dia 10  Dia 10

  mediana Teste comparativo Min-Max

Culturas n Teste dos sinais

x 103 de Wilcoxon(p) x 103

Estroma + citocinas 10 1000 6885 0,004  4140-10200
Sem estroma com citocinas 11 1000 3510 0,006  1620-6600
Estroma sem citocinas 11 1000 1095 0,824  260-3840
Sem estroma sem citocinas 11 1000 420 0,004 250-960
Teste de Kruskal-Wallis (p)   <0,0001   
Min=mínimo; Max=máximo
Teste dos sinais de Wilcoxon : testa alteração de variável entre os dias zero e dia 10
Teste de Kruskal-Wallis : Denota comparação de medianas no dia 10 para quatro grupos
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Ao avaliar a mediana do total de células, ao início e ao final da

cultura in vitro, observou-se um aumento de 6,9 vezes nas culturas com

estroma e citocinas, e aumento de 3,5 vezes nas culturas sem estroma, com

citocinas. As culturas com estroma e sem citocinas não apresentaram

aumento de celularidade, sendo que as culturas sem estroma e sem citocinas

apresentaram uma redução de cerca de 58% na celularidade inicial.

O gráfico 9 apresenta a variação do total de células nos diferentes

tipos de culturas durante o período de cultivo.

Gráfico 9 – Cinética da variação celular nas culturas de SCU
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A tabela 16, a seguir, descreve as análises comparando: o número

de células CD34+, de colônias CFU-GM e CFU/BFU-E, nas culturas com

estroma, contendo ou não citocinas.

A avaliação das colônias foi possível em nove ensaios.

Embora tenhamos observado uma redução no percentual de células

CD34+ ao final da expansão ex vivo, o número absoluto total destas células

se manteve nas culturas que continham estroma e citocinas. No entanto, nas

culturas sem citocinas, o número total de células CD34+ caiu.

TABELA 16 - Análise de células CD34+ e de colônias nas culturas de SCU com estroma

n
Dia
zero Dia 10 Dia zero Dia 10

   Mediana
Teste

comparativo Min-Max
Culturas Teste dos sinais

   % de Wilcoxon(p) %

Células CD34+  estroma+citocinas 11 0,13 0,03 0,045 0,06-0,41 0,01-0,54
 estroma sem citocinas 11 0,13 0,03 0,005 0,06-0,41  0,02-0,13

 Teste de Mann-Whitney(p)         0,737    
Total Total

Células CD34+  estroma+citocinas 11 1300 1488 0,266 600-4100  794-47736
 estroma sem citocinas 11 1300 279 0,014 600-4100 78-1950

 Teste de Mann-Whitney(p)       0,0006    

CFU-GM  estroma+citocinas 9 2520 7866 0,009  240-5400 1521-41262
 estroma sem citocinas 9 2520 38 0,031  240-5400  0-1344

 Teste de Mann-Whitney(p)       0,0004    

CFU/BFU-E  estroma+citocinas 9 4320 11592 0,076  0-10300  1721-113288
 estroma sem citocinas 9 4320 29 0,021  0-10300  0,0-3278

 Teste de Mann-Whitney(p)       0,0062    
Mín=mínimo; Max=máximo
Teste dos sinais de Wilcoxon : testa alteração de variável entre o Dia zero e Dia 10

Teste de Mann-Whitney: Denota comparação de medianas no dia 10 para dois grupos
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Nas culturas com estroma e citocinas, a variação do número total de

colônias, não acompanhou a variação das células CD34+, pois houve um

aumento de cerca de 3,1 vezes no total de colônias CFU-GM e aumento de

2,7 vezes nas colônias CFU/BFU-E. Todas culturas que continham apenas

estroma, apresentaram queda no número total de colônias.

5.6.2. Análise das populações celulares nas unidades de SCU através

de imunofenotipagem

Os resultados das variações dos percentuais das diversas populações

celulares estão contidos na tabela 17.

Houve uma redução no percentual de expressão de quase todos os

marcadores celulares ao final das culturas. Apenas o percentual de

população de células eritróides se manteve nas culturas com estroma e

citocinas, e aumentou, nas culturas sem citocinas.

A queda no percentual de positividade para os diferentes anticorpos

monoclonais foi semelhante nos dois tipos de cultura com estroma, exceto

para a população de células CD45+, onde a queda foi mais acentuada nas

culturas sem citocinas.
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TABELA 17 - Análise de populações celulares nas culturas de SCU com estroma

   
Dia
zero Dia 10  Dia zero Dia 10

   mediana Teste comparativo min-max
Culturas n % Teste dos sinais %

de Wilcoxon(p)

CD45+  estroma+citocinas 11 93,68 57,31 0,004  72,9-99,05 30,55-88,43
 estroma sem citocinas 11 93,68 31,59 0,004  72,9-99,05 13,4-90,76

 Teste de Mann-Whitney(p)   0,0126   

CD3+  estroma+citocinas 11 41,75 2,85 0,007 25,58-60,44  0,09-65,50
 estroma sem citocinas 11 41,75 5,78 0,004  25,58-60,44 0,0-19,92

 Teste de Mann-Whitney(p)   0,8438   

CD19+  estroma+citocinas 11 6,93 0,22 0,004  1,27-16,51 0,0-2,06
 estroma sem citocinas 11 6,93 0,44 0,004  1,27-16,51 0,0-2,55

 Teste de Mann-Whitney(p)   0,2915   

CD33+  estroma+citocinas 11 14,98 3,41 0,029  0,13-30,72  0,32-19,25
 estroma sem citocinas 11 14,98 0,93 0,005 0,13-30,72  0,3-14,84

 Teste de Mann-Whitney(p)   0,115   

CD41+  estroma+citocinas 11 21,5 9,25 0,023 8,76-49,44 0,85-29,29
 estroma sem citocinas 11 21,5 5,99 0,011  8,76-49,44 1,20-26

 Teste de Mann-Whitney(p)   0,9476   

CD14+  estroma+citocinas 11 19,36 0,91 0,004  11,5-35,35  0,16-7,21
 estroma sem citocinas 11 19,36 0,53 0,004 11,5-35,35 0,0-4,5

 Teste de Mann-Whitney(p)   0,1674   

Glicof A+  estroma+citocinas 11 4,13 5,82 0,563 1,51-13,13 0,08-49,25
 estroma sem citocinas 11 4,13 19,73 0,009 1,51-13,13  2,32-48,97

 Teste de Mann-Whitney(p)   0,066   
Mín=mínimo; Max=máximo ; Glicof = glicoforina
Teste dos sinais de Wilcoxon : testa alteração de variável entre o dia zero (inicial) e dia 10
Teste de Mann-Whitney : Denota comparação de medianas no dia 10 para dois grupos

Em relação aos valores absolutos, houve aumento de 3,9 vezes no

número de células CD45+ nas culturas com estroma e citocinas (p=0,004).

Estas culturas também tiveram aumento de cerca de 2,8 vezes no número de

células com marcador megacariocítico, CD41+, (p=0,04). O aumento de

cerca de 1,8 vezes no número de células CD33+, não teve significância

estatística : p=0.1.
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O número total de células eritroídes aumentou nos dois tipos de

cultura: sete vezes naquelas que continham estroma e citocinas, (p=0,009),

e 3,2 vezes nas que continham apenas estroma (p=0,037).

5.6.3. Análise da viabilidade e apoptose celular total; e de apoptose

nas células CD34+

Houve uma queda na viabilidade nas culturas sem citocinas. E um

aumento de apoptose global nos dois tipos de cultura com estroma, com e

sem citocinas. Quando a apoptose foi analisada na população de células

CD45+, observou-se aumento apenas nas culturas com estroma e sem

citocinas.

Não foi observado um aumento significativo de apoptose na

população de células CD34+. Estes dados estão resumidos na tabela 18.

Ao se comparar os dois tipos de cultura com estroma, no décimo dia,

não houve diferença na viabilidade global, de apoptose global e de apoptose

nas populações de células CD45+ e CD34+.
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TABELA  18 - Análise de viabilidade e apoptose nas culturas de SCU com estroma
n Dia zero Dia 10 Dia zero Dia 10

   Mediana Teste comparativo Min-Max
Teste dos sinais

Variável Culturas % % de Wilcoxon(p)

Células vivas  estroma+citocinas 11 74,33 66,96 0,266 54,38-86,90  22,83-97,48
 estroma sem citocinas 11 74,33 56,37 0,037 54,38-86,90 19,58-98,01

 Teste de Mann-Whitney(p)   0,2372   

apoptose  estroma+citocinas 11 11,10 28,01 0,018  2,20-21,74  0,04-61,04
 estroma sem citocinas 11 11,10 42,7 0,007  2,20-21,74  0,02-79,10

 Teste de Mann-Whitney(p)   0,1679   

CD45+/Anx+  estroma+citocinas 11 11,10 27,70 0,563  2,20-21,74  6,43-81,44
 estroma sem citocinas 11 11,10 60,38 0,029  2,20-21,74 1,90-90,10

 Teste de Mann-Whitney(p)   0,1679   

CD34+/Anx+  estroma+ citocinas 11 19,24 40, 70 0,23  3,13-56,11  7,10-98,10
 estroma sem citocinas 6 19,24 33,76 0,625  3,13-56,11  0,0-80,09

 Teste de Mann-Whitney(p)   0,5541   
Min=mínimo; Max=máximo
Anx+ = anexina V positiva

5.6.4. Análise da Expressão de integrina (CD11a) nas células CD45+ e

nas células CD34+

O gráfico 10 apresenta os resultados referentes à expressão de

CD11a nas células CD45+ e CD34+. Houve uma redução significativa na

expressão de integrina durante a cultura, independente do tipo de ensaio.
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Gráfico 10 – Molécula de adesão nas culturas com estroma de SCU
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apresenta a variação do número total de células em diferentes dias durante o

tempo de expansão ex vivo.

Gráfico 11 – Variação celular na diferentes culturas de CPSP
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Apenas as culturas que continham citocinas apresentaram aumento

de celularidade: 2,3 vezes nas culturas com estroma e citocinas e 1,9 vezes

nas culturas com citocinas apenas. A presença de estroma nas culturas

evitou o decaimento no número total de células, como resume a tabela 19.
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TABELA  19 - Análise da celularidade nas culturas de CPSP
Dia zero Dia 10 Dia 10

   mediana
Teste

comparativo Min-Max
Variável Culturas n Teste dos sinais

   x 103
de Wilcoxon(p) x 103

Células  estroma+citocinas 8 1000 2295 0,014 1920-5760
 s/ estroma c/citocinas 8 1000 1940 0,014 1300-3765
estroma s/citocinas 8 1000 1045 0,834 320-1240
 s/ estroma s/citocinas 8 1000 935 0,234 300-1430

 Teste de Kruskal-Wallis(p)   <0,0001  

   Total  Total

Células CD34+  estroma+citocinas 8 13500 5915 0,08  218-19040
 s/ estroma c/citocinas 8 13500 940 0,107  52-25883
estroma s/citocinas 8 13500 1140 0,014  95-3168
 s/ estroma s/citocinas 8 13500 337 0,014 79-3432

 Teste de Kruskal-Wallis(p)   0,024  
Mín=mínimo; Max=máximo

Excetuando-se as culturas com estroma e citocinas, houve queda no

número total de células CD34+ nas demais culturas, ao final do cultivo. A

queda de 13.500 células CD34+ para 5.915, observada na cultura com

estroma e citocinas, não teve significância estatística.

5.7.2. Análise das populações celulares nas unidades de CPSP através

de imunofenotipagem

Os resultados das variações do percentual, das diversas populações

celulares, estão contidos na tabela 20.

Houve uma redução no percentual de células com marcadores de

linhagem linfóide B, megacariocítica, monocítica e de células CD45+. O
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percentual de células com marcadores granulocítico, eritróide e linfóide T,

não se alterou ao final da cultura de 10 dias.

TABELA 20 - Análise de populações celulares nas culturas de CPSP com estroma
   Dia zero Dia 10  Dia zero Dia 10

   mediana
Teste

comparativo min-max
Culturas n % Teste dos sinais %

de Wilcoxon(p)

CD45+ estroma+citocinas 8 99,00 74,61 0,014  97,15-99,84  64,6-97,54
estroma sem citocinas 8 99,00 80,29 0,014  97,15-99,84  58,49-96,51

 Teste de Mann-Whitney(p)   1   

CD3+  estroma+citocinas 8 37,1 31,48 0,183  21,06-74,90  3,97-70,18
 estroma sem citocinas 8 37,1 16,27 0,234  21,06-74,90  2,94-70,63

 Teste de Mann-Whitney(p)   0,9581   

CD19+  estroma+citocinas 8 1,33 0,13 0,021  0,0-13,96 0,0-0,87
 estroma sem citocinas 8 1,33 0,16 0,022  0,0-13,96  0,0-4,07

 Teste de Mann-Whitney(p)   0,8744   

CD33+  estroma+citocinas 8 0,64 0,83 0,834  0,25-2,74  0,35-32,43
 estroma sem citocinas 8 0,64 0,89 0,529  0,25-2,74  0,02-30,34

 Teste de Mann-Whitney(p)   0,6365   

CD41+  estroma+citocinas 8 14,50 5,23 0,021  3,06-33,25  0,25-14,84
 estroma sem citocinas 8 14,50 1,07 0,08  3,06-33,25  0,06-35,30

 Teste de Mann-Whitney(p)   0,3184   

CD14+  estroma+citocinas 8 50,11 0,55 0,014  1,12-59,90  0,04-30,70
 estroma sem citocinas 8 50,11 0,58 0,014  1,12-59,90  0,04-29,49

 Teste de Mann-Whitney(p)   0,9581   

Glicoforina A+  estroma+citocinas 8 1,30 1,57 0,294 0,34-9,96 0,18-9,25
 estroma sem citocinas 8 1,30 1,42 0,834  0,34-9,96  0,0-9,48

 Teste de Mann-Whitney(p)   0,7927   

Mín=mínimo; Max=máximo

Quando se comparou a variação das diversas populações celulares,

ao final do tempo de cultura, não se verificou diferença para nenhuma das

populações estudadas, nos dois tipos de cultura com estroma.
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Embora houvesse uma redução no percentual de células CD45+,

houve aumento no número absoluto destas células em 1,8 vezes, nas

culturas com estroma e citocinas (p=0,014).

Neste mesmo tipo de cultura, com estroma e citocinas, houve

aumento de cerca de 3,3 vezes no número total de células eritróides, (p=

0,014). Houve uma tendência de aumento no número absoluto de

granulócitos, cerca de 4,1 vezes, porém sem significância estatística

(p=0,08).

5.7.3. Análise de viabilidade total e apoptose celular global e de

apoptose nas células CD34+

Nas culturas com estroma e citocinas, houve aumento significativo

da ocorrência do fenômeno de apoptose na população de células CD34+,

como demonstra a tabela 21, na página seguinte. A apoptose, quando

analisada em todas células, somente se mostrou maior nas culturas sem

citocinas.

No décimo dia de cultura, ao analisar os dois tipos de culturas com

estroma, não se observou diferença na viabilidade global, de apoptose global

e de apoptose nas populações de células CD45+ e CD34+.
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TABELA  21 - Análise de viabilidade e apoptose nas culturas de CPSP com estroma

n
Dia
zero

Dia
10 Dia zero Dia 10

   Mediana
Teste

comparativo Min-Max
Teste dos sinais

Variável Culturas % % de Wilcoxon(p)

Células vivas  estroma+citocinas 8 28,83 26,25 1  23,51-34,01   5,80-53,84
 estroma sem citocinas 8 28,83 18,65 0,183  23,51-34,01   6,88-39,93

 Teste de Mann-Whitney(p)  0,5635   
       

apoptose  estroma+citocinas 8 32,37 42,21 0,529  15,75-47,99  16,94-73,78
 estroma sem citocinas 8 32,37 58,18 0,042  15,75-47,99  33,13-78,19

 Teste de Mann-Whitney(p) 0,2271
       

CD45+/Anx+  estroma+citocinas 8 36,75 55,10 0,529  17,20-67,37 15,90-97,40
 estroma sem citocinas 8 36,75 59,40 0,234  17,20-67,37   9,80-99,30

 Teste de Mann-Whitney(p) 0,1893
       

CD34+/Anx+  estroma+citocinas 8 34,06 68,69 0,0319,50-62,60  30,39-91,13
 estroma sem citocinas 7 34,06 59,63 0,07619,50-62,60  34,36-96,15

 Teste de Mann-Whitney(p)  0,8622   
Mín=mínimo; Max=máximo
Teste dos sinais de Wilcoxon : Denota comparação de medianas no dia 0 (inicial) e dia 10
Teste de Mann-Whitney : Denota comparação de medianas no dia 10 para dois grupos
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5.7.4. Análise da Expressão de integrina (CD11a) nas células CD45+ e

nas células CD34+

Houve redução significativa na expressão de integrina nas células

CD45+ e CD34+ durante a cultura, independente do tipo de ensaio, como

mostra o gráfico 12, na página seguinte.

Gráfico 12 – Expressão de integrina nas culturas com estroma de CPSP
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5.8. Análise comparativa da celularidade total de SCU e de CPSP,

no 10o dia de culturas in vitro, com e sem estroma

O gráfico 13 mostra os números totais de células, ao final dos quatro

tipos de culturas, comparando os achados nas culturas com SCU e com

CPSP.

Gráfico 13 – Comparação da variação da celularidade nas
diferentes culturas de SCU e CPSP.

As culturas de SCU com citocinas apresentaram aumento maior de

celularidade comparada às culturas de CPSP. Na cultura sem estroma ou

citocinas, as culturas de CPSP tiveram uma queda menor na celularidade que

as de SCU.
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5.9. Análise comparativa no décimo dia de cultura in vitro de SCU e

CPSP, com estroma

5.9.1. Análise de viabilidade e apoptose total  e de apoptose nas

células CD34+

A tabela 23 mostra que, somente a viabilidade foi diferente, ao final

da cultura destes dois tipos de materiais. Sendo maior nas culturas com SCU.

Tabela 23 –  Comparação da viabilidade e apoptose no 10º dia de cultura
de SCU e CPSO, com estroma e citocinas.

Décimo dia de Cultura
  n mediana Teste Comparativo min-max

Marcador material  % Teste de Mann-Whitney(p)  
Vivas SCU 11 66,96 0,0044  22,83-97,48

CPSP 8 26,25  5,80-53,84
      
Apoptose SCU 11 28,01 0,265  0,04-61,04

CPSP 8 42,12 16,94-73,78
      
CD34+/anx+ SCU 11 40,00 0,0632 7,10-98,10

CPSP 8 68,69  30,39-91,13
      
CD45+/11a+ SCU 11 85,20 0,0632 6,31-97,35

CPSP 8 51,11  1,16-70,00
      
CD34+/11a+ SCU 11 0,00 0,1372 0,0-19,28
 CPSP 8 3,03   0,0-17,72
Teste de Mann-Whitney : comparação de medianas para dois grupos
Min-Max : mínimo-máximo
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5.9.2 Análise da Expressão de integrina (CD11a) nas células CD45+ e nas

células CD34+

A expressão de integrinas não foi diferente nas células CD45+ de

SCU e CPSP, nem nas células CD34+ destes dois materiais, conforme

demonstra a tabela 23, na página anterior.
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6.- Discussão

6.1. Características do material utilizado nas culturas in vitro

As características das unidades de SCU coletadas e utilizadas neste

trabalho são comparáveis aos dados publicados por diversos bancos de SCU

internacionais, e atendem às normas técnicas sugeridas pela Agência

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), sob consulta pública, desde 26 de

dezembro de 2002 . Esta portaria normatiza os padrões técnicos sobre

bancos de sangue de cordão umbilical e determina que o volume mínimo de

70 mL, para que a unidade coletada  seja congelada. E a celularidade mínima

deve estar acima de 6,0 x 108, para cada unidade coletada.

O congelamento e armazenamento preconizados para as unidades

que constituem o inventário dos bancos de sangue de cordão umbilical, são

diferentes dos realizados neste estudo. Quando o objetivo da coleta de uma

unidade de SCU é o armazenamento em bancos, para uso potencial em

transplantes, o congelamento ideal é aquele realizado com decaimento

programado de temperatura. E utiliza-se o crioprotetor DMSO com

concentração de 10%.
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A manutenção da unidade deve ser feita em temperatura inferior a �

1500C, pois com este procedimento, o prazo de validade da unidade

congelada é superior a 10 anos (Rubinstein et al.,1995).

O congelamento sem decaimento programado de temperatura, com

concentração de DMSO menor que 10%, e armazenamento a �800C, é

utilizado somente quando a intenção de manutenção do produto é por um

tempo mais curto, cerca de dois anos (Stiff, 1995).

Ayello et al. (1998) demonstraram que unidades manipuladas

conforme a técnica utilizada neste trabalho, isto é, congelamento não-

programado e armazenamento a �800C, mantém as características biológicas

e viabilidade celular adequada para uso, mesmo após um período superior a

três anos.

A comparação das características das unidades de SCU e de CPSP

utilizadas neste estudo, demonstrou que o tempo médio de congelamento

das unidades de CPSP foi maior que o das unidades de SCU.

 O tempo de armazenamento de algumas unidades de SCU acima de

dois anos, não influenciou a viabilidade celular ao descongelamento. Todas

as unidades apresentaram viabilidade acima de 95%. Porém, pode ter

contribuído para a queda de viabilidade das unidades de CPSP, cuja mediana

do tempo de armazenamento foi de 34 meses, contra 16 meses nas

unidades de SCU.
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A viabilidade média das unidades de CPSP ao descongelamento,

analisada pelo teste de exclusão com azul de trypan, foi 90,5%. Enquanto

que, nas unidades de SCU, foi ligeiramente maior: 96,4%.

No entanto, quando a viabilidade foi avaliada por citometria de

fluxo, ela foi significativamente diferente entre os dois tipos de materiais,

sendo bem menor nas CPSP.

A análise da viabilidade, com azul de trypan, é menos acurada que a

análise por citometria de fluxo. Na primeira se avalia um número menor de

células, entre 200 a 300, enquanto que na análise por citometria de fluxo,

avaliam-se cerca de 50.000 células. Além disto, pelo método de exclusão

com azul de trypan não se distingue entre as células não-necróticas, aquelas

que são viáveis e as células que estão em apoptose.

A explicação mais provável para o achado de baixa viabilidade das

unidades de CPSP, ao descongelamento, é o tempo de armazenamento mais

longo destas unidades, quando comparado com SCU.

O fenômeno de apoptose na população global foi maior nas

unidades de CPSP descongeladas, e também pode estar relacionado ao

maior tempo de congelamento das unidades de CPSP. Características

celulares peculiares deste material, são outros fatores a serem considerados.
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Anthony et al. (1998) demonstraram que cerca de 13 a 28% das

células CD34+ obtidas de uma coleta por aférese, apresentavam-se em

apoptose, logo após a coleta e antes da criopreservação. Estes autores

especularam que fatores, como o uso de G-CSF para mobilização, o tipo de

patologia e o dia da coleta, poderiam influenciar a ocorrência de apoptose

nas células progenitoras hematopoéticas.

Estes fatores: peculariadades biológicas de cada tipo célula,  SCU ou

CPSP, tempo de criopreservação, exposição prévia a fatores de crescimento

hematopoético, poderiam justificar as diferenças que foram encontradas na

viabilidade e apoptose das unidades, ao descongelamento.

No nosso estudo, o percentual de apoptose nas células CD34+ de

SCU e nas CPSP, não foi estatisticamente significante. Portanto este

fenômeno não deve ter influenciado na capacidade proliferativa das culturas

in vitro.

As características das unidades de SCU, utilizadas na primeira e na

segunda etapa desta pesquisa, foram comparáveis. A única característica,

aparentemente diferente, foi o número de colônias CFU-GM e BFU/CFU-E, ao

descongelamento.

O número médio de colônias hematopoéticas é um dado que

apresenta grande variação nas publicações dos grupos que pesquisam e

trabalham com SCU, em virtude da subjetividade e experiência técnica

particular de cada laboratório.
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Existe uma certa imprecisão nas contagens de CFU-GM e mesmo de

células CD34+. Serke et al. (1997), ao analisarem seis instituições européias,

encontraram um coeficiente de variação de 30%, nos resultados das colônias

de CFU-GM e de 10%, na contagem de células CD34+.

Os valores médios do número de colônias hematopoéticas que

observamos, encontram-se dentro da variação dos resultados descritos em

diversas publicações (Traineau et al., 1993; Ademokun et al., 1997).

As unidades descongeladas de SCU apresentaram um percentual

maior de granulócitos e de células da linhagem eritrocitária, que as unidades

descongeladas de CPSP. Este achado era esperado, uma vez que as aféreses

são procedimentos automatizados e programados para se obter de um

produto com mais de 85% de células linfomononucleadas e hematócrito

menor que 5% (Korbling, 1997).

As unidades de SCU, após serem processadas para obtenção da

fração mononuclear, apresentaram cerca de 30% de granulócitos. Este

resultado é compatível com a técnica utilizada e a preconizada por Rubinstein

et al. (1995).

O percentual de células CD34+, expressivamente maior nas unidades

CPSP, reproduziu o achado de diversas publicações científicas, que atestam

as diferenças de concentração dos progenitores hematopoéticos,
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encontradas nas diferentes fontes: medula óssea, SCU e CPSP (Korbling,

1997; Conrad e Emerson, 1998; Noort e Falkenburg, 2000).

O percentual de expressão da molécula de adesão LFA-1 nas células

CD34+ de SCU, identificada pelo anticorpo monoclonal CD11a,  foi

semelhante ao descrito por Yong et al. (1999) e Dravid et al. (2002). Porém,

o nosso resultado médio de 30%, foi inferior ao descrito por Timeus et al.

(1998), que observaram um percentual de cerca de 89% de células

CD34+/LFA-1+ no SCU.

Asosingh et al. (1998) descreveram um percentual maior, cerca de

93%, de células CD34+ de CPSP com expressão de CD11a.  No entanto, os

resultados de Yong et al. (1999) são semelhantes ao que encontramos,

cerca de 37%.

Ressaltamos que, as análises dos pesquisadores mencionados

acima, foram realizadas em material a fresco, e não após  processamento e

descongelamento, que podem influenciar a expressão desta integrina, com

descreveram De Boer et al. (1998).

 A alta expressão de CD11a nas células CD45+, é compatível com

importância desta molécula nas inter-relações célula-célula e célula-

endotélio. Uma vez que esta molécula está envolvida na adesão e

transmigração dos neutrófilos.
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6.2. Análise das culturas in vitro.

Análises retrospectivas dos transplantes de SCU demonstraram que

a probabilidade de enxertia e o tempo para recuperação das contagens de

granulócitos e de plaquetas no sangue periférico, estão relacionados com

número total de células nucleadas e o total de células CD34+ infundidos

(Locatelli et al., 1999; Gluckman E., 2000; Rocha et al., 2001).

Diversos pesquisadores vêm se dedicando a manipulação in vitro de

células obtidas de SCU, de medula óssea ou de sangue periférico estimulado,

com o objetivo de aumentar a população de células progenitoras

hematopoéticas indiferenciadas. Outro objetivo é a proliferação de células

pós-progenitoras das linhagens mielóide ou megacariocítica (Haylock et al.,

1922; Henschler et al., 1994; Makino et al. 1997).

A infusão de células progenitoras e pós-progenitoras geradas em

culturas in vitro, poderia acelerar a produção de células maduras e encurtar

o período de neutropenia e plaquetopenia no transplante (De Bryun et al.,

2003).

Este trabalho não teve como objetivo, a expansão de um tipo celular

específico, nas culturas in vitro. Tanto o aumento de células progenitoras

indiferenciadas, como o aumento de células precursoras comprometidas com

alguma linhagem celular, têm aplicações clínicas potenciais.
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A escolha que fizemos por utilizar unidades criopreservadas para

cultura in vitro, se deu pelo fato de ser desta forma, que as unidades de SCU

encontram-se armazenadas nos bancos internacionais, até seu uso clínico. O

mesmo ocorrendo com as unidades de CPSP autólogas. Almici et al. (1997a)

e Lazzari et al. (2001), demonstraram que a capacidade clonogênica e de

expansão ex vivo das células, não são comprometidas com a

criopreservação.

Uma vez que, o objetivo final da expansão ex vivo de células

progenitoras hematopoéticas, é a obtenção de um material para uso clínico

em pacientes, optamos por um meio de cultura sem soro animal.

Kogler et al. (1998a) observaram que, culturas de sete dias de

células de SCU, sem soro fetal, apresentavam maior expansão de CFU-GM e

BFU-E, que aquelas contendo soro fetal bovino a 20%. E somente nas

culturas sem soro, estes pesquisadores observaram aumento de colônias

mais indiferenciadas (LTC-IC).

Resultados semelhantes foram encontrados por Knaan-Shanzer et al.

(1999) ao cultivarem células CD34+ de SCU e de medula óssea. Apenas nas

culturas sem soro fetal e com estroma, foi observado aumento de células

CD34+/CD38-.

Uma possível fonte protéica  que pode ser adicionada às culturas, é

o plasma autólogo, retirado das unidades de SCU ou dos pacientes no

momento da coleta das CPSP. No entanto, Lam et al. (2001) desmonstraram

que a adição de plasma autólogo, em culturas de células CD34+ de SCU,
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promovia o aumento de colônias hematopoéticas, porém reduzia o número

de células CD34+.

A seleção positiva de células CD34+ é considerada uma etapa

importante para obtenção de bons resultados nas culturas in vitro. Brindell et

al. (1997), estudando culturas de células de SCU, observaram que as

culturas com células CD34+ previamente selecionadas, apresentaram um

aumento de mais de 100 vezes no número de células totais. Enquanto que

nas culturas sem enriquecimento  prévio de células CD34+, o aumento de

celularidade total era de apenas 1,4 vezes.

Infelizmente, cerca de 50% células CD34+ são perdidas durante o

processo de seleção celular. E esta perda celular, pode interferir no resultado

final da cultura (Paquette et al., 2000).

Além disto, a depleção de células linfóides, que ocorre na seleção

positiva de células CD34+, pode significar a eliminação de uma fonte

adicional de fatores de crescimento hematopoéticos (Laver et al., 1995; Fietz

et al., 1999).

Koller et al. (1995) observaram que os níveis de IL-6 e do fator

inibidor de leucemia (LIF), habitualmente encontrados nas culturas in vitro,

decaem à medida que aumenta a pureza da fração de células CD34+

semeada.
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Além dos fatores descritos acima, os procedimentos técnicos de

seleção celular são caros e demandam tempo e experiência para sua

execução (Estrov et al., 2002).

Diversos estudos já demonstraram que, em culturas sem seleção

células CD34+, é possível se obter expansão celular e aumento do potencial

proliferativo de células de SCU (Fietz et al., 1999; Sasayama et al., 2001) e

de CPSP (Paquete et al., 1995; Paquette et al., 2000; Wagner et al., 2001).

Alguns autores, como Sandstrom et al. (1995), demostraram

inclusive, resultados superiores com culturas de células mononucleares de

CPSP. Eles compararam culturas de células mononucleadas e de células

CD34+, contendo IL-3+IL-6+G-CSF+SCF. As células eram obtidas de

pacientes previamente mobilizados com ciclofosfamida e G-CSF. No 15o dia

de cultura, as culturas de células mononucleadas produziam 1,5 vezes mais

células totais; 2,6 vezes mais CFU-GM e 2,1 vezes mais LTC-IC, que a

mesma amostra que era submetida à seleção positiva de células CD34+.

Portanto, optamos pela técnica mais simples e barata, que é a

cultura sem seleção celular prévia.

A maioria das técnicas de expansão celular in vitro, para uso clínico,

utiliza culturas com 7 a 12 dias de duração (Paquette et al., 2000;

Zimmerman et al., 2000; Shpall et al., 2002). Tempo de cultura mais

prolongado adiciona mais custo ao experimento, maior probabilidade de
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contaminação e pode levar a depleção de células multipotentes (Shapiro et

al., 1994).

Consideramos o tempo de cultura de 10 dias adequado para os

nossos objetivos.

6.2.1. Cultura in vitro na 1a etapa da pesquisa

Iniciamos os ensaios com culturas sem estroma, evitando assim, o

uso de células alogênicas. O uso de estroma, produzido a partir de células de

medula óssea, poderia acrescentar o risco de sensibilização do possível

receptor, e de transmissão viral, como por exemplo de citomegalovírus. A

presença destas células, também adiciona um fator de difícil padronização

para cada experimento realizado, uma vez que a fonte de células de medula

não provém de um único doador (Xu et al., 2000).

Outro fator considerado nesta etapa, foi o relato de Liesveld et al.,

(1998) que descreveram, que a presença de estroma não levava a expansão

de células CD34+ e poderia levar a diminuição de colônias hematopoéticas.

Piacibello et al., (1997), De Bryun et al. (2003) obtiveram sucesso

na expansão de células progenitoras, e Sasayama et al. (2001) na expansão

de células pós-progenitoras, em culturas de células de SCU sem estroma.

Outros experimentos de expansão celular in vitro, que obtiveram bons

resultados, foram relatados por Brugger et al. (1995); Schain et al. (1997) e

Zimmerman et al. (2000). Para mencionar alguns pesquisadores, que
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utilizaram cultura sem estroma, a partir de células progenitoras obtidas de

sangue periférico de pacientes mobilizados.

Os tipos e a dose de citocinas utilizadas nas culturas in vitro são

fatores importantes no resultado da expansão celular. Combinações de

citocinas, semelhante a que usamos, contendo: SCF, IL-3, IL-6, G-CSF e

EPO, foram utilizadas por Shapiro et al (1994), Mahé et al. (1996), Xu et al.

(2000). Esta combinação nos pareceu adequada, por conter citocinas que

atuam preferencialmente nas células primordiais: SCF e IL-6, e outras

citocinas que atuam em células mais diferenciadas: EPO, IL-3 e G-CSF.

Celularidade Global

A cinética de proliferação celular das culturas sem seleção é

diferente daquela observada nas culturas in vitro de células CD34+

purificadas. O aumento da celularidade total é menor nas culturas sem

seleção. Fietz et al (1999) observaram aumento de celularidade de 2,3 vezes

nas culturas de SCU. Estrov et al., (2002), demonstraram somente,

manutenção do número total de células, durante a cultura de CPSP sem

seleção. Esta expansão discreta se dá provalmente, pela morte das células

que estão em fases mais avançadas de maturação, e que seguem cumprindo

seu ciclo fisiológico.
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O aumento da celularidade global de 4,9 vezes, que observamos nas

culturas de SCU que continham citocinas e a manutenção da celularidade

global nas culturas com citocinas de CPSP, são resultados semelhantes aos

encontrados na literatura.

Os dois trabalhos mencionados anteriormente, publicados por Estrov

et al. e Fietz et al., foram realizados com material a fresco, e não com células

descongeladas.

Sasayama et al. (2001) cultivando a fração mononuclear de SCU

descongelados, observaram aumento de 1,3 vezes na celularidade no décimo

dia de cultura. Resultado inferior ao que encontramos em nosso trabalho.

Nas culturas de SCU, o aumento mais expressivo da celularidade,

parecia ocorrer após o sétimo dia. Especulamos que isto poderia ser

decorrente da adição de meio de cultura �novo� com citocinas no 4° dia. O

meio de cultura adicionado, poderia estar proporcionando mais estímulo à

expansão celular ou poderia estar diluindo produtos tóxicos produzidos no

início da cultura. Shapiro et al. (1994) e Koller et al. (1995) já haviam

mencionado a necessidade de troca ou adição de meio, nas culturas líquidas.

As culturas de CPSP não apresentaram aumento na celularidade

total, embora contivesse maior número de células CD34+ no início da cultura.

Este achado pode estar relacionado às diferenças de fenótipo das

células hematopoéticas pluripotentes do SCU e de sangue periférico

mobilizado. As células pluripotentes hematopoéticas que corrrespondem a
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uma fração mais primitiva, isto é, células CD34+/CD38-, são mais freqüentes

no SCU (Conrad e Emerson, 1998).

Almici et al. (1997) demonstraram que, cerca de 34,9% a 77,95%

das células CD34+ de SCU não expressam o antígeno CD38 ou CD45RA.

Payne et al. (1995) observaram que 91% das células CD34+ de SCU

apresentam HLA-DR, sugerindo que o SCU contém uma proporção maior de

células progenitoras imaturas.

Outros pesquisadores, como Prosper et al. (1997) argumentaram

que, o fator de crescimento G-CSF mobiliza células CD34+ mais maduras no

sangue periférico, com capacidade proliferativa limitada.

A observação que mais de 65% das células de SCU e mais de 80%

das CPSP, morriam se não fossem adicionadas citocinas ao meio de cultura,

demonstrou que somente o meio com nutriente não foi suficiente para a

manutenção da viabilidade celular.

Células CD34+ e Colônias

Em nenhuma cultura sem estroma, houve aumento do número de

células CD34+. Este resultado difere daqueles encontrados por vários

autores, utilizando culturas sem seleção e sem estroma. Sandstrom et al.

(1995) observaram aumento de cerca de 10 vezes no número total de
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células CD34+, no décimo dia de cultura. Fietz et al. (1999) encontraram

aumento de cerca de 5,3 vezes, no 14o dia de cultura in vitro.

Apesar da queda do número de células CD34+, houve um aumento

no número de colônias nas culturas com citocinas. A mediana de aumento

das colônias CFU-GM foi de 7,1 vezes, e para as colônias BFU/CFU-E, foi de

3,1 vezes. Este achado não é contraditório, pois as células que dão origem a

estas colônias, são células que já se encontrariam com algum grau de

diferenciação e poderiam ter perdido o antígeno de superfície CD34.

Alguns autores descreveram resultados semelhantes. Zimmermam et

al. (2000) observaram aumento de 13 vezes na celularidade, aumento de 1,2

vezes no total de CFU-GM e uma queda de 40% no total de células CD34+,

em culturas in vitro de CPSP.

Jaroscak et al. (2003), em culturas de células de SCU, encontraram

uma mediana de aumento de 2,4 vezes na celularidade, 82 vezes no total de

colônias CFU-GM e queda de 50% no total de células CD34+.  Pecora et al.

(2001), em culturas com células CD34+ de medula óssea, observaram uma

mediana de aumento de 2,2 vezes na celularidade, 14 vezes de CFU-GM e

queda de 80% nas células CD34+.

Análise das populações celulares

A única população celular que apresentou uma aparente elevação

percentual nas culturas com citocinas, e também em número absoluto, foi a
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população eritróide. O aumento da linhagem eritróide também foi observado

nas culturas com CPSP.

Mayani et al. (1995) demonstraram que nas três primeiras semanas,

a capacidade proliferativa das células progenitoras eritróides é maior que a

dos progenitores granulocíticos, quando avaliaram culturas com células

CD34+ de SCU, contendo SCF, EPO, IL-6, G-CSF.

O pequeno número de ensaios não nos permitiu fazer maiores

análises do comportamento das populações celulares nas culturas, nesta

etapa do estudo.

Análise da viabilidade e apoptose celular

Nas culturas sem citocinas, houve um aparente aumento de

apoptose nas células, o que é compatível com a diminuição progressiva da

celularidade e com incapacidade das células de se manterem vivas em

culturas com meio sem citocinas ou estroma.

Aparentemente, houve aumento de apoptose nas células CD34+ ao

final de 10 dias de cultura in vitro, independente da fonte de células

colocadas semeadas. Este fenômeno parece ter sido mais intenso nas células

progenitoras que na população total. Embora não haja análise estatatística,

que nos permita esta conclusão final.
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Análise da expressão de integrina (CD11a)

A proliferação celular em meios artificiais, isto é, nas culturas in

vitro, pode levar a alteração na expressão ou funcionamento de moléculas de

adesão. E, consequentemente, pode influenciar a principal função das células

obtidas destas culturas, que é a capacidade de  reconstituir a hematopoese.

Na primeira etapa de nosso estudo, não parece ter havido alteração

na expressão de CD11 nas células CD34+ nas de SCU. A observação da

manutenção da expressão de LFA-1 (CD11a), nas células CD34+, obtidas de

culturas in vitro de SCU, foi relatada por Reems et al. (1997) e Dravid et al.

(2002).

Nas culturas de CPSP, parece ter havido uma tendência de queda

na expressão desta integrina nas células CD34+.

6.2.2. Cultura in vitro na 2a etapa da pesquisa

Na 1a etapa do estudo, a técnica de expansão utilizada não levou a

proliferação celular nas culturas com CPSP, e houve um decaimento no

número total de células CD34+ ao final do experimento. E, embora

tivéssemos obtido aumento da celularidade, nas culturas com SCU, também

houve queda no número de células CD34+.
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 Consideramos que a adição de estroma de medula óssea poderia

estimular a proliferação celular global e de células CD34+.

Realizamos uma técnica simples para formação de estroma,

utilizando células descongeladas de medula óssea. Nicol et al. (1996) já

haviam demonstrado que estroma derivado de células de MO congeladas, ou

estroma pré-formado e congelado, levava a hematopoese sustentada em

culturas in vitro. E os resultados eram semelhantes aos observados nas

culturas com estroma de células de medula óssea a fresco. A técnica

utilizada por estes autores para formação de estroma, determinava a

manutenção das células em cultura por 5 semanas.

Posteriormente, Yamagushi et al. (2001), descreveram uma técnica

mais simples de formação de estroma, com duração de sete dias.

Procuramos então, avaliar se o estroma formado em um período

curto de tempo, sete dias, a partir de medula óssea criopreservada, teria um

feito benéfico na manutenção e proliferação de células hematopoéticas in

vitro. Esta técnica seria uma alternativa à utilização de estroma de células de

MO a fresco, cuja obtenção é mais difícil.

Especulamos que, a maior proliferação de células eritróides

observada na 1a etapa, poderia estar inibindo o crescimento das demais

linhagens celulares, por consumir o meio nutriente e por ocupar a área da

placade cultura, disponível para proliferação. Como o objetivo da expansão

ex vivo é a proliferação de células multipotentes e células comprometidas
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com as diversas linhagens hematológicas, a  EPO foi retirada da combinação

de citocinas.

Alguns autores como, David et al. (1997), Makino et al. (1997),

Almici et al. (1997), Denning-Kendall et al. (1998) obtiveram os melhores

resultados de expansão celular, nas culturas que continham esta combinação

de 4 citocinas (SCF+IL-3+IL-6+G-CSF), sem EPO.

A queda no número de células CD34+, observada na primeira etapa,

poderia significar uma dose baixa de citocinas de ação na fase precoce da

diferenciação. Por conseguinte, aumentamos a dose de SCF na segunda

etapa do estudo.

O aumento mais expressivo da celularidade nos ensaios de SCU com

citocinas, ocorria na segunda metade do tempo de cultivo. O que parecia

indicar que o acréscimo de meio com citocinas no 4o dia, levava a aceleração

da proliferação. Portanto, optamos por aumentar a quantidade de meio e

citocinas a serem acrescentados no 4o dia. O volume adicionado, passou a

ser o dobro do volume de meio nutriente, colocado no início da cultura.

Celularidade global

Efetivamente, a presença de estroma levou a um aumento maior da

celularidade nas culturas de SCU, com citocinas. Evitou também, o
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decaimento no número total de células nas culturas sem citocinas, isto é,

apenas a presença de estroma já mantinha a celularidade durante a cultura.

As culturas de CPSP também apresentaram aumento da

proliferação celular, com a adição de estroma à cultura.

Diversos autores consideram a presença de estroma nas culturas in

vitro importante, para a proliferação e manutenção das células totais, células

CD34+ e unidades formadoras de colônias (Miller et al., 1998; Conrad e

Emerson et al. 1998; Shih et al., 1999). O uso de culturas in vitro com

estroma poderia oferecer vantagens, ao proporcionar um ambiente que

mimetiza as inter-relações que ocorrem na hematopoese in vivo, e funcionar

como uma matriz de suporte a proliferação e divisão celular (Mahé et al.,

1996).

Além disto, células de estroma secretam citocinas, como IL-6, IL-7,

flt-3 ligante, SCF, entre outras, funcionando como uma fonte adicional

destes fatores de crescimento hematopoéticos (Koller et al., 1995; Kadereit

et al., 2002).

Kohler et al. (1998) demonstraram que culturas com células CD34+

de SCU, semeadas sobre estroma ou sobre uma camada de células

endoteliais, apresentavam maior expansão de células totais, células CD34+ e

CFU-GM, que as culturas líquidas. Notaram também, que o estroma derivado

de medula óssea exercia feito mais estimulador, que as células endoteliais da

veia umbilical. Não era necessário haver contato entre as células de SCU e a
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camada de estroma ou de células endoteliais, para que ocorresse o efeito

positivo na expansão.

Mahé et al. (1996), ao realizarem expansão ex vivo de amostras de

produtos de leucaféreses, obtiveram melhores índices de proliferação celular

nas culturas com fibronectina.

O sistema automatizado mais conhecido para expansão celular in

vitro, foi montado num sistema baseado em estroma. Trata-se do AAstrom

ReplicellSystem. Diversos ensaios clínicos com infusão de células expandidas

neste sistema, resultaram em expansão celular e aumento de CFU-GM ( Stiff

et al., 2000; Pecora et al.; 2000; Jaroscak et al., 2003).

Quando comparamos as culturas de SCU com a de CPSP,

observamos que as células de SCU se expandem mais que as de CPSP, em

resposta a citocinas.  Como mencionado anteriormente, este achado é bem

conhecido na literatura e parece estar relacionado às diferenças de fenótipo

das células hematopoéticas primitivas CD34+, do SCU e de sangue periférico

mobilizado. As células  CD34+/CD38-, estão em maior proporção no SCU

(Hao et al., 1995; Timeus et al., 1998), assim como as células CD34+/HLA-

DR+ (Payne et al. 1995).

Carow et al. (1993) demonstraram que a capacidade das unidades

formadoras de colônias  originadas de SCU de serem retiradas de uma

cultura e serem novamente plaqueadas, é cerca de 4 a 5 vezes maior que

as colônias derivadas de um adulto. Além disto, as colônias originadas dos
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progenitores do SCU, são maiores e multifocais, sugerindo maior capacidade

de proliferação e de auto-renovação. Confirmando, portanto, a observação

de outros autores, que células CD34+ de SCU preservam por mais tempo a

capacidade de auto-renovação quando em cultura. E apresentam maior

potencial proliferativo, que as células CD34+ de medula óssea.

Yong et al. (1999) ao analisarem as células CD34+ de SCU,

demonstraram que estas células são quiescentes, com cerca de 96,7% delas

na fase não cíclica (G0/G1). Entretanto, elas respondiam mais rapidamente à

estimulação por fatores hematopoéticos, que as células CD34+ de sangue

periférico mobilizado.

Sherley et al. (2002) ressaltaram que a dificuldade de cultivar

células progenitoras multipotentes hematopoéticas adultas in vitro, pode

estar relacionada à cinética celular assimétrica intrínsica destas células.

O aumento do volume de meio com citocinas adicionados no 4o dia,

não pareceu ter contribuído para o aumento da celularidade global nas

culturas de SCU. O aumento de 3,5 vezes nas culturas de SCU com citocinas

sem estroma, foi semelhante ao observado na 1a etapa do estudo, que foi

de 4,9 vezes.  Porém, parece ter tido um feito positivo nas culturas com

CPSP, que praticamente dobraram de celularidade, nas culturas sem

estroma com citocinas, na 2a etapa do experimento.

Outro dado que sugere que as CPSP necessitam mais do efeito

estimulador das citocinas, foi a observação que o aumento máximo de
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celularidade nas culturas com CPSP, ocorreu no sétimo dia, caindo a seguir.

Sugerindo que as células careciam de nova troca de meio ou mais citocinas

após o 4º dia, para manter a proliferação.

Aparentemente as CPSP são mais resistentes que as células de

SCU, quando colocadas em cultura sem citocinas ou estroma.

Uma possível fonte de fatores de crescimento hematopoético nestas

culturas, seriam as células linfóides presentes na fração mononuclear das

CPSP e SCU semeadas (Laver et al, 1995; Fietz et al., 1999).

Os relatos de literatura revelam que os linfócitos T do SCU são mais

imaturos, produzem menos citocinas e são mais propensos a apoptose após

reestimulação (Aggarwal et al., 1997; Roncorolo et al., 1998; Hagihara et al.,

1999). Efetivamente observamos uma queda no percentual de linfóctios T ao

final da cultura de SCU, enquanto que nas culturas de CPSP este percentual

se manteve.

As diferenças das populações linfóides nas culturas de SCU e CPSP

poderiam justificar os resultados diferentes que observamos nas culturas

sem citocinas e sem estroma, destes dois tipos celulares.

Uma outra possível explicação para esta aparente resistência das

células CD34+ de sangue periférico mobilizado em culturas sem suporte

celular ou citocinas, é a natureza mais imatura das células CD34+ do SCU
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que poderia necessitar de um ambiente mais adequado para manter sua

viabilidade.

Células CD34+ e CFU-GM e BFU-E.

A adição de estroma teve efeito positivo também nas células CD34+,

que não apresentaram decaimento, e se mantiveram nas culturas que

continha estroma e citocinas, tanto nas culturas de SCU como nas de CPSP.

Nestas últimas, este efeito foi menor, com uma nítida tendência de queda,

que poderia ser decorrente do aumento do fenômeno de apoptose

observado nas células CD34+, nas culturas de CPSP.

Semelhante ao que foi observado na 1a etapa do trabalho com

culturas sem estroma, a variação do número de colônias não acompanhou o

comportamento do número total de células CD34+. Observamos aumento do

número de colônias, principalmente da linhagem mielo-monocítica, nas

culturas de SCU com estroma e citocinas, sem aumento concomitante no

número de células CD34+.

Esta observação pode estar correlacionada a diferenciação das

células CD34+ (Capmany et al., 1999), uma vez que as colônias identificadas

(CFU-GM e BFU-E), são colônias originadas de células já com algum grau de

diferenciação.



157

No entanto, outros autores, como Bruyn et al. (1997) e Payne et al

(1995), encontraram uma correlação significativa entre a expansão de CD34+

e o aumento no número do total de CFU, ao estudarem a expansão de

células CD34+ de SCU em culturas sem estroma. O que não foi observado em

nossos resultados.

Zanjani et al. (1998) descreveram células CD34-(negativas)

humanas, que têm capacidade de reconstituir a hematopoese por longo

tempo em modelos animais e de se diferenciar em células progenitoras de

diversas linhagens linfo-hematológicas. A pesença destas células poderia

justificar a ausência de correlação entre células CD34+ e unidades

formadoras de colônias, que encontramos.

Análise das populações celulares

Em relação às populações celulares geradas nas culturas,

observamos a proliferação preferencial de células da linhagem eritróide,

megacariocítica e granulocítica. Embora o aumento em número absoluto não

tenha sido expressiva para estas últimas. Este é o achado mais

frequentemente encontrado nas culturas in vitro, que contêm as citocinas e o

meio com nutriente, que foram utilizados em nosso experimento (Schain et

al. 1997; De Bruyn et al., 1997).
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O aumento da população eritroíde em culturas sem eritropoetina já

foi observado por outros pesquisadores. Brindell et al. (1997) descreveram

aumento de cerca 49 vezes de BFU-E em culturas de SCU contendo SCF, G-

CSF e fator de crescimento para megacariócito. Schain et al. (1997), em

culturas de células CD34+ de CPSP, contendo IL-1+   IL-3+SCF, observaram

aumento de cerca de 100 vezes no número de colônias eritróides.

Recentemente, De Bruyn et al. (2003), desenvolveram um modelo de cultura

líquida, de curta duração (7 dias), para células de SCU descongeladas,

expostas a SCF, IL-3, G-CSF, Flt-3 ligante e TPO. Eles observaram, não

somente expansão de precursores mielóides, mas também, um aumento de

28 vezes de precursores eritróides.

O aumento no número absoluto de células eritróides em ambas as

culturas de SCU e CPSP, que encontramos, na ausência de EPO, também foi

encontrado por Schain et al. (1997). Estes autores demonstraram que existe

uma vantagem proliferativa das células da linhagem eritróide nos primeiros

10 dias de cultura, decaindo após a segunda semana.

 A mesmo achado foi descrito anteriormente por Mayani et al.

(1995), que descreveram uma assincronia entre a proliferação eritróide e

mielóide. Sendo que a população mielóide passa a predominar após o 14o dia

de cultura.

Ao final das culturas, todas as linhagens celulares estavam

representadas, demostrando que a capacidade de diferenciação em todas as

linhagens celulares foi mantida.
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As linhagens linfóides B e T, foram aquelas que apresentaram uma

queda percentual mais expressiva ao final da cultura. Para se obter a

proliferação de células linfóides em cultura in vitro, a combinação de fatores

de crescimento utilizados deve conter citocinas que atuam preferencialmente

nas células linfóides. E, até mesmo o meio de cultura deve ser específico

para este fim (Miller et al., 1998; Condiotti et al., 2001).

Estrov et al. (2002) encontraram resultados semelhantes aos

nossos, com a expansão ex vivo de células mononucleares de aféreses. Em

seu experimento houve diminuição do número relativo de células CD19+,

manutenção do número relativo dos linfócitos T e aumento da expressão de

células mielóides.

A diferença de comportamento da população linfóide T, que se

manteve nas culturas com CPSP e caiu nas culturas SCU, pode estar

relacionada à natureza imatura das células linfóides do SCU, que responderia

com menor intensidade a fatores de crescimento (Aggarwal et al., 1997;

Roncorolo et al., 1998).

Hagihara et al. (1999) ao estudarem a resposta imunológica de

linfócitos de SCU à estimulação com alo-antígenos, observou o índice de

30,5% de apoptose, nos linfócitos CD4+ de SCU e apenas 0,8% de apoptose

nos linfócitos de SP. Nos linfócitos CD8+ de SCU, o índice de apoptose foi

32%, enquanto que nos linfócitos de SP, foi de 1,3%.
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Ghalbzouri et al. (1999) compararam o grau de apoptose nos

linfócitos de SCU com o dos linfócitos de sangue periférico, sem estímulo e

após estimulação via HLA classe I. Eles observaram que os linfócitos de SCU

entram mais em apoptose espontaneamente que os de SP, e que a

estimulação aumenta a apoptose dos linfócitos de SCU, sem alterar a

viabilidade dos linfócitos de SP.

Análise da viabilidade e apoptose

Ao final da cultura de SCU, houve aumento de apoptose global, nos

dois tipos de cultura com estroma, com e sem citocinas.

A apoptose parece estar envolvida no declínio do potencial

hematopoético que se observam em alguns ensaios de cultura in vitro.

Traycoff et al. (1998), estudando culturas de células CD34+ obtidas de

medula óssea, de sangue periférico de pacientes estimulados e de SCU,

demonstraram que o declínio LTC-IC, que eles observaram  nas culturas,

estava relacionado a divisão celular, e com o declínio do potencial

proliferativo das células em divisão. O percentual de células CD34+ em

apoptose aumentava concomitantemente com as divisões celulares : menos

que 10% das células que se dividiram apenas uma vez, eram apoptóticas,

enquanto que mais de 25% que sofreram quatro ou mais divisões celulares,

entraram em morte celular programada.
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Nas culturas de CPSP, apenas naquelas com estroma e sem

citocinas, o fenômeno de apoptose mostrou-se maior. A ausência de

estímulo, pode ter interrompido a diferenciação das células já comicionadas e

que se encontravam em estágios intermediários da diferenciação ao serem

semeadas, levando a morte apoptótica.

Não foi observado um aumento significativo de apoptose na

população de células CD34+, nas culturas de SCU. Este achado foi diferente

do observado nas culturas sem estroma, onde havíamos encontrado um

aumento de apoptose nas células CD34+, ao final da cultura. Kohler et al.

(1999) observaram diminuição de apoptose nas culturas de SCU com

estroma de medula óssea, indicando uma possível ação de suporte desta

camada celular.

Kadeiret et al. (2002) demonstraram que a camada de estroma,

quando adicionadas às culturas de células mononucleares de SCU, melhorava

a expansão de células CD34+, ao inibir a diferenciação e apoptose durante a

cultura. Estes autores observaram uma expressão maior da proteína anti-

apoptótica BCL-2 nas células CD34+ cultivadas em culturas com estroma, que

nas células CD34+ cultivadas apenas com citocinas.

Seoh et al. (1999) analisaram o grau de apoptose de células CD34+

isoladas de SCU, cultivadas por mais de cinco semanas, e verificaram que a

apoptose depende da combinação de citocinas utilizadas e dos tipos

celulares presentes na cultura.
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A trombopoetina parece levar a proliferação de células

indiferenciadas, no entanto, parece induzir a diferenciação ou apoptose em

células mais maduras. Todas as culturas com presença de fator de

crescimento granulocítico (G-CSF) apresentaram algum grau de apoptose.

Nas culturas de CPSP, observamos aumento de apoptose nas

células CD34+. A queda da celularidade global observada a partir do sétimo

dia, sugere a necessidade de citocinas ou de renovação do meio de cultura

com nutrientes, durante nosso ensaio de expansão in vitro de CPSP. O

aumento de apoptose nas células CD34+ e a tendência de queda do número

total de células CD34+ nas culturas com estroma de CPSP, podem ser

decorrentes do meio de cultura inadequado ou insuficiente para proliferação

celular, como por exemplo, com carência de citocinas.

Uma das possíveis explicações para a alteração no potencial de

enxertia e diminuição da capacidade de reconstituição da hematopoese, que

alguns autores observaram nas células cultivadas in vitro, pode ser o

aumento da susceptibilidade a apoptose.

Young et al. (2001), embora não tenham verificado aumento de

apoptose nas culturas de 5 dias de CPSP, observaram aumento dos níveis

de CD95 (receptor de Fas) e aumento da reconstituição da hematopoese em

camundongos quando se adicionavam inibidores de caspases. Esta

observação comprova a importância de se analisar a apoptose nas culturas
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in vitro. O estudo deste fenômeno pode sugerir uma estratégia a ser

adicionada às técnicas de expansão ex vivo, para melhorar a qualidade

funcional das células geradas em culturas.

Ao compararmos as culturas de SCU e CPSP, contendo estroma e

citocinas, verificamos que a viabilidade celular foi diferente. Ela foi maior nas

culturas com SCU, corroborando as achados que as células de SCU são mais

facilmente cultiváveis in vitro que as células de CPSP e de MO (Brugger et

al., 2000; Sherley et al. 2002).

Análise da Expressão de integrina (CD11a)

Embora seja possível a expansão de células progenitoras

hematopoéticas in vitro, a infusão destas células em pacientes, nem sempre

se reflete na aceleração da reconstituição hematopoética. Szilvassy et al.

(2000) observaram que as unidades formadoras de colônias, obtidas de

expansão ex vivo, parecem adquirir um defeito na capacidade de alojamento

na medula óssea. Algumas possíveis explicações para esta observação são as

alterações na expressão e na função de moléculas de adesão.

Ramirez et al. (2001) cultivaram células CD34+ de SCU em presença

de IL-3, IL-6 e SCF por seis dias, e analisaram a expressão de moléculas de

adesão. Embora tenham observado aumento da expressão de integrinas,
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identificaram uma diminuição significativa da adesão das células progenitoras

a fibronectina. E, ao infundirem as células humanas expandidas in vitro em

camundongos NOD/SCID, encontraram uma capacidade menor de

repopulação da medula óssea que aquela observada com a infusão de

células não-expandidas.

No nosso estudo, houve uma redução significativa na expressão de

integrina durante a cultura, independente do tipo de ensaio e do material

estudado, seja CPSP ou SCU. A redução da expressão de LFA-1 nas células

CD45+, foi descrita por outros autores, mas não a redução, que  observamos

nas células CD34+.

É importante ressaltar que a diferença na expressão das moléculas

de adesão nas células CD34+, descrita em diversos trabalhos, pode estar

relacionada às diferenças de metodologia (Koenig et al., 1999; Asosingh et

al.,1998; Timeus et al,1998).

Reems et al. (1997) analisaram a expressão de VLA-4 (CD49d), LFA-

1 (CD11a), CD31(PECAM-1) e CD44 nas células CD34+, cultivadas com

diferentes combinações de citocinas. Eles observaram que, a maioria das

células cultivadas com IL-1+IL-3+IL-6+SCF+G-CSF+GM-CSF+EPO,

apresentava níveis indetectáveis de expressão de LFA-1 e PECAM-1. No

entanto, a expressão de todas as moléculas de adesão analisadas no

experimento, permaneceram essencialmente a mesma, nas células CD34+.

Dravid et al. (2002) investigaram o efeito da presença das citocinas

trombopoetina, FLt3 ligante e SCF, nas culturasde SCU in vitro, em relação a
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expressão de VLA-4 e LFA-1, nas células progenitoras hematopoéticas de

SCU. Estes autores não observaram alteração na densidade de expressão das

duas moléculas de adesão nas células CD34+, após a cultura.

Também diferente dos nossos achados, Denning-Kendall et al.

(2003) observaram um aumento consistente da expressão de integrinas nas

células CD34+ de SCU cultivadas. Estes autores utilizaram nas suas culturas,

duas citocinas que não estão presentes em nosso experimento:

trombopoetina e Flt-3 ligante. Outra diferença na metodologia utilizada, foi a

seleção prévia de células CD34+.

É possível que as diferenças no microambiente e o tipo de

combinação de citocinas utilizadas nas culturas, afetem em diferentes graus,

a expressão de moléculas de adesão.

Young et al. (2001) obtiveram resultados semelhantes aos autores

acima, estudando culturas de células CD34+ de sangue periférico estimulado.

A expressão de CD11a nas células CD34+ aumentou cerca de duas vezes, em

cultura contendo trombopoetina, Flt-3 ligante e SCF.

Efetivamente, não é somente a expressão das integrinas que é

influenciada pela cultura in vitro. Estudos têm demonstrado que a função das

integrinas é modulada por sinais originados da ativação de fatores de

crescimento ativados.

Schofield et al. (1997) avaliaram a influência de algumas

interleucinas na capacidade de adesão e de migração de células CD34+ de
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SCU e sangue periférico estimulado, quando semeadas em placas de cultura

especiais. Estes pesquisadores observaram que a iIL-3 foi o único fator a

reduzir significativamente a adesão das células CD34+, seja nas células de

SCU (redução de 63 a 73%), seja nas células de sangue periférico. O uso de

G-CSF não levou a nenhuma variação, enquanto que altas concentrações de

SCF aumentaram a média de células aderidas em 16%.

Ao analisar a migração das células, demonstrou-se que todos estes

três fatores hematopoéticos, G-CSF, SCF e IL-3, aumentavam a migração das

células CD34+ do sangue periférico, embora este efeito fosse bem maior com

a IL-3. Este mesmo evento foi observado com células CD34+ de SCU. No

entanto, estas células apresentaram capacidade migratória, cerca de dez

vezes maior que a observada nas células de sangue periférico.

O aumento de expressão de algumas moléculas de adesão parece

estar relacionado ao atraso na reconstituição da hematopoese, devido a

alteração da capacidade de alojamento (�homing�) que as células cultivadas

adquirem. A observação da redução da expressão de CD11 nas células

CD34+, no tipo de cultura in vitro que estudamos, poderia significar a

obtenção de células progenitoras sem este alteração, e portanto, com uma

característica vantajosa para uso clínico.

O próximo passo para comprovação desta suposição, seria a

utilização de modelos animais, que possibilitasse a análise da capacidade de

repopulação da medula óssea, a partir de células cultivadas.
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7.- Conclusões

1. As culturas in vitro com citocinas, de células mononucleares de

sangue de cordão umbilical, sem seleção prévia de células CD34+,

apresentaram proliferação e aumento da celularidade global. A adição

de estroma de medula óssea às placas de cultura, levou a um

aumento ainda maior da celularidade nestas culturas.

2. As culturas in vitro contendo citocinas, de células mononucleares de

sangue periférico estimulado com fator de crescimento granulocítico,

apresentaram aumento da celularidade, apenas naquelas culturas que

continham estroma de medula óssea.

3. O número absoluto de células CD34+ se manteve, apenas nas culturas

com estroma e citocinas, e caiu nos outros tipos de cultura.

4. As células eritróides apresentaram aumento no número absoluto, nas

culturas in vitro de SCU e CPSP e, também as células megacariocíticas



168

nas culturas de SCU. As células granulocíticas apresentaram uma

tendência de aumento em ambos tipos de cultura.

5. Não houve aumento de apoptose nas células CD34+ de sangue de

cordão umbilical, obtidas de culturas com estroma. Porém, o

fenômeno de apoptose nas células CD34+ de sangue periférico

estimulado foi maior, ao final da cultura com estroma e citocinas.

6. Houve uma queda na expressão de molécula de adesão integrina, nas

células CD45+ e CD34+ após 10 dias de cultura in vitro, com estroma

de medula óssea.
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