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RESUMO 

 

NAKAJIMA, K. Avaliação do ciclo celular de células tronco/progenitoras da medula 

óssea de camundongos submetidos à desnutrição protéica. 2010. Tese (doutorado) – 

Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010.  

 

A hemopoese é um processo dinâmico regulado pelo microambiente no qual se 

situa. O principal tecido hemopoético após o nascimento, a medula óssea, é constituído 

basicamente por substâncias solúveis, como fatores de crescimento, por uma matriz 

extracelular (MEC) e por células estromais, além das células hemopoéticas. Esse 

microambiente indutor íntegro é capaz de regular os processos de sobrevivência, 

proliferação e diferenciação celular, induzindo a célula a sair de um estado quiescente e 

entrar em ciclo celular. Contudo, na desnutrição protéica (DP) observa-se redução 

significativa da celularidade das células hemopoéticas, tanto no compartimento 

periférico quanto no central, a medula óssea. O comprometimento estrutural do 

microambinte medular decorrente da desnutrição pode prejudicar a sinalização de 

indução do ciclo celular, fato este que justificaria o quadro de pancitopenia. Portanto, no 

presente estudo nos propusemos avaliar o ciclo celular de células tronco/progenitoras 

hemopoéticas (CTPH) da medula óssea de camundongos desnutridos. Para tanto, 

utilizamos um modelo murino, sendo a desnutrição induzida a partir de uma ração 

hipoprotéica. As CTPH foram obtidas por método de depleção imunomagnética e 

utilizadas para a avaliação do ciclo celular a partir da incorporação de Iodeto de 

Propídeo (PI) e Laranja de Acridina (AO). Também, foram quantificadas proteínas 

regulatórias do ciclo celular por western blot e avaliada a expressão de receptores para 

fibronectina, VLA4 e VLA5. Paralelamente, em modelo ex vivo, avaliou-se a influência de 

fatores de crescimento e de uma matriz de fibronectina sobre a proliferação das CTPH. 

Considerando a importância das células estromais na sinalização celular, realizamos o 

ensaio de CFU-F para a quantificação de células estromais e dos fatores de crescimento 

secretados. Por fim, avaliamos a eficácia da recuperação nutricional frente às 

alterações no ciclo celular observadas no modelo de desnutrição. Resumidamente, 
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observou-se um comprometimento no ciclo celular das CTPH de camundongos 

desnutridos, com um aumento desta população celular nas fases G0/G1. As proteínas 

indutórias do ciclo celular apresentaram uma expressão reduzida enquanto que as 

proteínas inibitórias apresentaram um aumento de expressão nas CTPH dos animais 

desnutridos. Ex vivo, porém, as CTPH dos animais desnutridos responderam 

adequadamente aos estímulos externos fornecidos, uma vez que a proliferação celular 

foi igual para ambos os grupos. A avaliação da cultura de CFU-F indicou 

comprometimento quantitativo das células estromais nos animais desnutridos e uma 

redução da produção de citocinas importantes no controle da hemopoese. Após a 

renutrição, observamos uma reversão das alterações do ciclo celular, com recuperação 

da celularidade medular, aumento da população de CTPH nas fases proliferativas 

(S/G2/M) e a normalização da expressão das proteínas regulatórias do ciclo celular. 

Podemos concluir que a desnutrição protéica compromete o ciclo celular de CTPH, 

provavelmente devido às alterações no microambiente medular, comprovadas pela 

redução de células estromais e de fatores de crescimento. Uma vez que o fornecimento 

de quantidades ótimas de fatores de crescimento e de uma matriz de fibronectina, 

mimetizando ex vivo o microambiente íntegro, estimula as células de animais desnutrido 

a proliferarem, podemos sugerir que todo o mecanismo intracelular de controle do ciclo, 

aparentemente, não foi comprometido. Em relação à recuperação nutricional, podemos 

afirmar que esta é eficaz na reversão do quadro de pancitopenia, sendo demonstrado um 

aumento da proliferação das CTPH 

 

Palavras-chave: Ciclo celular, hemopoese, desnutrição protéica  
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ABSTRACT 

 

NAKAJIMA, K. Hematopoietic stem/progenitor cell cycle evaluation from bone 

marrow of malnourished mice. 2010. Thesis (PhD) – Faculty of Pharmaceutical Sciences, 

University of São Paulo, Brazil, 2010.  

 

 

Hematopoiesis is a dynamic process governed by the microenvironment in witch it is 

located. Basically, the main hematopoietic tissue, the bone marrow, is composed by 

soluble factors such growth factors, extracellular matrix (ECM) and stromal cells, 

besides the hematopoietic cells. This intact inducible microenvironment is capable to 

control cell survival, proliferation and differentiation, inducing cell to exit a quiescent 

state and enter the cell cycle. However, in protein malnutrition (PM) is observed a 

significant reduction of hematopoietic cells, both in peripheral and central 

compartments. The bone marrow structural impairment due to malnutrition could harm 

the cell cycle signaling, a fact that could justify the establishment of pancitopenia. 

Therefore, in this study we set out to assess the cell cycle of hematopoietic 

stem/progenitors cells (HSPC) from bone marrow of malnourished mice. We used a 

murine model, and malnutrition induced from a low protein diet. The HPSC were 

obtained by immunomagnetic depletion method and used for the evaluation of cell cycle 

from the incorporation of propidium iodide (PI) and Acridine Orange (AO). Also, we 

quantified the cell cycle regulatory proteins by western blot and evaluated the 

expression of receptors for fibronectin, VLA4 and VLA5. Meanwhile, in ex vivo model, 

we evaluated the influence of growth factors and a matrix of fibronectin on the 

proliferation of HSPC. Considering the importance of stromal cells in cell signaling, we 

performed the CFU-F assay for the quantification of stromal cells and growth factors 

secreted. Finally, we evaluated the efficacy of nutritional recovery in the face of cell 

cycle alterations observed in the model of malnutrition. Briefly, we observed an 

impairment in the cell cycle of HSPC of undernourished mice, with an increase in this 

cell population in G0/G1 phase. The proteins that induce cell cycle showed a reduced 
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expression whereas the inhibitory proteins showed increased expression in HPSC of 

malnourished animals. Ex vivo, however, HSPC of malnourished animals responded 

appropriately to external stimuli provided, since cell proliferation was similar for both 

groups. Assessing the culture of CFU-F showed a quantitative impairment of stromal 

cells in malnourished animals and reducing production of cytokines important in 

controlling hematopoiesis. After refeeding, we observed a normalization of the cell 

cycle, with recovery of cellularity, an increased population of proliferative phases HSPC 

(S/G2/M) and normalization of the expression of cell cycle regulatory proteins. We can 

conclude that malnutrition compromises the HPSC cell cycle, probably due to changes in 

the bone marrow microenvironment, as proven by the reduction of stromal cells and 

growth factors. Since the supply of great quantities of growth factors and a matrix of 

fibronectin, mimicking an intact microenvironment, stimulates the cells of malnourished 

animals to proliferate, we suggest that the whole mechanism of intracellular cycle 

control is apparently not been compromised. Regarding the nutritional recovery, we can 

say that this is effective in reversal of the pancytopenia, and demonstrated an 

increased proliferation of HSPC. 

 

Keywords: cell cycle, hemopoiesis, malnutrition 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Desnutrição 

 

Atualmente, a desnutrição é considerada um dos principais problemas de saúde 

pública mundial. Em sua grande maioria, os indivíduos desnutridos encontram-se nos 

países em desenvolvimento. Na Ásia e Pacífico, estima-se que 642 milhões de pessoas 

apresentem-se cronicamente desnutridos; na África Sub-Saariana, 265 milhões; no 

norte da África 42 milhões e na América Latina e Caribe, 53 milhões. Já nos países 

desenvolvidos, a desnutrição afeta, aproximadamente, 15 milhões de pessoas. 

Mundialmente, um sexto da população é considera desnutrida, ou seja, cerca de 1 bilhão 

de pessoas (FAO, 2009).  

A desnutrição acomete principalmente crianças, idosos e indivíduos hospitalizados 

sob alimentação parenteral ou que apresentam distúrbios alimentares (WAITZBERG et 

al., 1999; MARCOS, 2000; BRUNDTLAND et al., 2000; GADDUCCI et al., 2001; AKNER 

e CEDERHOLM, 2001; NOVA et al., 2002; KEUSCH, 2003 JOOSTEN, 2008, 

PAWELLEK, 2008; MAIA, 2008). Dentre os indivíduos hospitalizados, a prevalência da 

desnutrição varia de 20% a 50% (NORMAN, 2007). No Brasil, estima-se que 12 milhões 

de pessoas, ou seja, 6% da população apresentam algum tipo de desnutrição (FAO, 

2004), das quais aproximadamente 60% encontram-se em áreas urbanas (IBGE, 2001).  

Clinicamente, as conseqüências da desnutrição dependem da intensidade, da duração 

e da causa da deficiência e, na dependência dos mesmos, pode-se observar o 

comprometimento do desenvolvimento psico-motor, no caso de crianças, alterações 

histológicas e funcionais em diversos órgãos como coração, pulmão, rins, trato gastro-

intestinal e aumento da susceptibilidade às infecções (DE ANGELIS, 1986; AUGUSTO 

et al., 1995; COTRAN et al., 2000, GROVER, 2009). Estas alterações, de maneira geral,  

levam a problemas de saúde, o que contribui para a deterioração do estado nutricional. 

Esses efeitos são observados principalmente em crianças, sendo que dados de 2001 

(WHO) indicam que, aproximadamente, 54% dos casos de mortalidade infantil no mundo 

foram decorrentes da desnutrição.  
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Estudos evidenciam que a morbidade causada por diarréia em crianças desnutridas 

está aumentada em relação às crianças nutridas (CHANDRA, 1991; BERKOWITZ, 1992; 

CAULFIELD, 2004) uma vez que a desnutrição pode modificar a imunidade mediada por 

células (GOOD e LORENZ, 1988; CHANDRA, 1991, 1997; SCHAIBLE, 2007). Indivíduos 

desnutridos são susceptíveis a infecções por patógenos intracelulares que, 

reconhecidamente, acometem indivíduos com imunidade celular deprimida (REYNOLDS 

et al, 1992).  

Muitos autores reconhecem, na desnutrição, a existência de duas síndromes – 

Kwashiorkor e Marasmus (WATERLOW, 1971). Ainda hoje, considera-se que 

Kwashiorkor e Marasmus representem dois aspectos do desbalanço e inadequação 

nutricional mais do que duas entidades separadas com origens em dietas diferentes 

(WATERLOW, 1971; CHANDRA, 1977). Assim, os quadros clínicos não podem ser 

definidos como resultantes de carências específicas de proteínas e/ou de calorias (DE 

ANGELIS, 1977).  Kwashiorkor e Marasmus são os dois extremos da desnutrição, porém 

muitos estados intermediários são reconhecidos sendo que em todos eles é freqüente a 

presença de infecções (OLSON, 1975; CHANDRA, 1981). Assim, pode-se dizer que a 

desnutrição é geralmente composta de deficiências múltiplas de nutrientes em 

extensões variáveis (CHANDRA, 1981). 

 

1.2. Linhagens celulares hemopoéticas de camundongos 

 

A hemopoese consiste em um processo dinâmico no qual células tronco 

hemopoéticas (CTH) pluripotentes, através de estímulos específicos, proliferam e se 

diferenciam para originar as diferentes linhagens celulares que compõem o sistema 

sanguíneo. O controle desse processo é multimediado por um sistema constituído por 

citocinas, fatores de crescimento, hormônios, por uma matriz extracelular e por células 

estromais, constituindo um microambiente indutor, de forma a estabelecer o “pool” 

celular de acordo com as necessidades, sejam fisiológicas ou patológicas (EVANS et al., 

1991; BRACH e HERMANN, 1991; MAYANI et al., 1992; ABBOUD e LICHTMAN, 2001). 

Nesse processo, uma única célula tronco pluripotente é capaz de originar inúmeras 
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outras células, comprometidas para a linhagem mielóide ou linfóide, segundo uma 

progressão geométrica e/ou então é capaz de se auto-renovar para manter constante a 

quantidade de células tronco na medula óssea. Segundo o “modelo de sucessão clonal”, 

primeiramente descrito por KAY em 1965, um pequeno número de células tronco é 

responsável pela manutenção da quantidade de células sanguíneas maturas, enquanto que 

o restante encontra-se em quiescência sem contribuir para a hemopoese até que as 

células tronco em atividade tenham exaurido a sua capacidade proliferativa (EZOE et al. 

2004). Porém, nesse caso, deveria haver um controle muito rigoroso capaz de, 

seletivamente, induzir o ciclo celular das CTH. Por essa razão, outros modelos foram 

sugeridos, incluindo o modelo estocástico, o qual pressupõe que as CTH entram no ciclo 

celular e se diferenciam de forma aleatória (BRADFORD et al, 1997; CHESHIER et al, 

1999), sendo que a proliferação e a sobrevivência dos progenitores aparentemente são 

controlados por fatores de crescimento (OGAWA, 1989). De fato, estudos 

demonstraram que o sistema hemopoético de camundongos irradiados pode ser 

totalmente reconstituído após o transplante de um pequeno número de células tronco, 

sendo que a manutenção da hemopoese é promovida pela ativação seqüencial de 

diferentes clones de células tronco (WILLIAM et al. 1984; LAMISCHKA et al, 1986). 

Outras teorias procuram explicar a ontogenia do sistema: a teoria determinista, em que 

a definição entre auto-renovação e diferenciação já estaria previamente determinada, e 

a teoria instrutiva, que propõe que a auto-renovação e/ou diferenciação seria definida 

por substâncias solúveis, provavelmente fatores de crescimento. Quesenberry et al, 

(2002, 2005, 2006) propõe que o sistema hemopoético pode, na verdade, contemplar 

todas as hipóteses ontogênicas, o que a nosso ver é perfeitamente possível e explicaria a 

plasticidade do tecido hemopoético frente a diferentes situações.  

As células tronco hemopoéticas, de origem mesodérmica, originam progenitores 

multipotentes com pequena ou sem capacidade de auto-renovação que, por sua vez, 

originam progenitores mais restritos quanto à capacidade de diferenciação, 

(WEISSMAN, 2000; BRYDER, 2006). Estudos indicam que o comprometimento das 

células tronco pluripotentes para uma determinada linhagem hemopoética ocorra nos 

estágios iniciais da divisão celular e de forma assimétrica, ou seja, podendo resultar em 
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duas células filhas com graus de comprometimento diferentes (SUDA et al, 1984; 

TAKANO et al, 2004; QUESENBERRY et al., 2005) ou simétrica.  Em camundongos, 

assim como em humanos, as CTH originam um progenitor multipotente (PHM) o qual se 

diferencia para duas linhagens celulares restritas: a de progenitores linfóides (PL), da 

qual resultam os linfócitos T, linfócitos B e células “natural killers“ (NK) e a de 

progenitores mielóides (PM) que originam os progenitores granulomonocíticos (PGM) e 

megacariocítico/eritróide (PME) (KONDO et al, 1997; AKASHI et al, 1999; WEISSMAN  

e SHIZURU, 2008).  

Em relação às CTH, estudos in vivo e in vitro demonstram uma extensa 

heterogeneidade de fenótipo e de comportamento, sendo que estas podem diferir 

quanto a sua capacidade de auto-renovação, ao número de progenitores diferenciados 

por CTH, a capacidade de diferenciação e o padrão de migração (SPANGRUDE et al, 

1988; SIEBURG et al, 2006).  Contudo, as principais características que definem as CTH 

consistem na sua habilidade em manter um equilíbrio entre a auto-renovação e a 

diferenciação; serem pluripotentes podendo originar de 8 a 10 linhagens distintas de 

células maduras; apresentarem uma extensa capacidade proliferativa apesar de a 

maioria da população encontrar-se em G0; serem muito raras, variando em torno de 1 a 

cada 10.000 a 100.000 células da medula óssea e serem capazes de repovoar o tecido 

lesado (BONNET, 2002).  

As CTH de camundongos podem ser classificadas em dois grupos, de acordo com a 

sua habilidade em reconstituir as diferentes linhagens celulares em animais irradiados: 

as CTH com capacidade de reconstituição por tempo indefinido (“long-term 

reconstituting cells – LTRC”), que podem manter o sistema hemopoético durante a vida 

inteira do animal transplantado e as com capacidade de reconstituição por um curto 

período (“short-term reconstituting cells – STRC“), que podem repovoar as populações 

de células linfóides e mielóides por algumas semanas (ZHONG, 2005). As LTRC, as mais 

primitivas e consideradas as verdadeiras células tronco, proliferam mais lentamente que 

as SLTC acarretando em um “engraftment” (enxertamento) tardio, mas sustentável da 

medula óssea. Por outro lado, as SLTC apresentam um “engraftment” precoce, porém, 

não sustentável (JONES, 1990). Dessa forma, para que um animal irradiado sobreviva à 
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aplasia medular é necessário o transplante concomitante de células com capacidade de 

“enxertamento” precoce juntamente com as LTRC (ZHAO et al, 2000).  

A forma mais utilizada para isolar e caracterizar as diferentes populações de 

células hemopoéticas é a partir de um conjunto de marcadores de superfície, ou seja, de 

seu imunofenótipo (WEISSMAN e SHIRUZU, 2008). As células tronco são comumente 

caracterizadas por não expressarem marcadores de células diferenciadas (linhagem), 

mas expressarem os marcadores Sca-1 (“stem cell antigen-1”), c-Kit (receptor de “stem 

cell factor”) e, expressar, pelo menos em baixas quantidades, Thy-1 (CD90), logo sendo 

denominadas Lin- Sca-1+ c-Kit+ Thy-1low (SPANGRUDE, 1988; USHIDA, 1992; 

WEISSMAN, 2000, 2008; PEARCE, 2004; BRYDER, 2006). Essa rara população de 

células engloba, praticamente, toda as LTRC e a maioria das STRC, que podem ser 

distinguida das primeiras devido à co-expressão de Flt3 (CD135) e Mac-1 (CD11b) 

(MORRISON, 1997; CHRISTENSEN, 2001). Outros dois marcadores importantes são 

CD34 e CD38. Em camundongos é aceito que as CTH mais primitivas, ou seja, as LTRC 

encontram-se na população de células CD34- (OSAWA, 1996; SATO, 1999); porém, 

Donnelly et al verificou que células CD34+ Lin- também contém uma parcela de LTRC, mas 

provavelmente não na subpopulação Sca-1+c-Kit+. ZHAO et al (2000), caracterizou três 

subpopulações de CTH Lin- Sca-1+ c-Kit+ : CD38+ CD34-,  CD38+ CD34+ e CD38- CD34+. Nos 

estudos competitivos de repopulação, verificou-se que a subpopulação CD38+ CD34- 

promoveu a reconstituição por tempo indefinido do sistema hemopoético após três 

transplantes de medula subseqüentes, ou seja, nessa subpopulação estavam contidas as 

LTRC (IWASAKI, 2007). Já as subpopulações CD38+ CD34+ e CD38- CD34+ apresentaram 

baixa capacidade de reconstituição por tempo indefinido, porém, apresentamram uma 

excelente atividade de reconstituição por um curto período, ou seja, nessas 

subpopulações estavam contidas as STRC (ZHONG, 2005) 

A partir das CTH, diferenciam-se as células progenitoras hemopoéticas 

multipotentes (CPM) as quais podem se comprometer para as linhagens linfóides (PL) e 

mielóides (PM). Essa diferenciação irreversível resulta na modificação do fenótipo 

celular, sendo que a expressão dos marcadores de superfície é alterada devido ao 

comprometimento gênico. As CPM são definidas como as células Flt3+ Thy1.1- na 
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população Lin - Sca-1 + c-Kit + .  .   A partir destas, os progenitores l infóides 

podem ser isolados a partir do fenótipo Lin - IL-7Rα+ Thy1.1 - Sca-1 l o c-

Kit l o (WEISSMAN, 2000, 2008; BRYDER, 2006) e os progenitores 

mielóides pelo fenótipo Lin - IL-7Rα- Thy1.1- Sca-1 l o c-Kit l o .  Logo,  

isolando-se a população de células Lin -,  são recuperadas as células tronco, 

os progenitores multipotentes e os progenitores mielóides e l infóides, de 

forma que podemos denominá-las como células tronco/progenitoras (Figura 

1).  

Além da marcação de antígenos de superfície, as CTH também podem 

ser isoladas com base na elevada atividade da aldeído desidrogenase 

(ARMSTRONG, 2004) e na habil idade em efluir certos corantes 

fluorescentes, como Rodamina-123 (Rho) e Hoechst 33342 (Ho).   O 

método alternativo mais util izado envolve a identificação da denominada 

“side population” (SP), a qual é caracterizada pela capacidade das células 

tronco em efluir o corante Ho devido a presença seletiva de 

transportadores ABC/G2 na superfície das CTH (ZHOU, 2001; KIM, 

2002). A freqüência da subpopulação LTRC dentro da “side population” 

depende da eficiência com que ocorre o efluxo do corante: quanto mais 

eficiente for o processo, mais purificada é essa subpopulação. Em relação 

aos marcadores de superfície, as células SP são Lin - Sca-1 +  c-Kit + ,  

apresentando subpopulações positivas para CD34, CD11b, Thy-1 e CD31 

(PECAM-1) e subpopulações negativas para CD34, Thy-1 e CD135 (PEARCE, 

2004). Porém, Morita et al (2006) verificou que, dentre a população Lin -  

Sca-1 +  c-Kit +  CD34 - (CTH), havia tanto células SP quanto não-SP em 

quantidades quase equivalentes, confirmando outros estudos que 

identificaram CTH na população não-SP (PEARCE, 2004; BALAZS, 2006).   

Por essa razão, a identificação de células somente pelo fenótipo SP,  não é 

um recurso confiável para a purificação das CTH presentes na medula  

óssea, somando-se ao fato de tal corante apresentar uma toxicidade que 

pode interferir em análises subseqüentes das CTH.  
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(Modificado) 

Figura 1: Caracterização fenotípica das diferentes linhagens hemopoéticas de camundongos e 
humanos. PMM correspondem às células progenitoras multipotentes, PL aos progenitores 
linfóides, PM aos progenitores mielóides, PGM aos progenitores granulomonocíticos, PME aos 
progenitores megacariocítcos/eritróides. Modificado de Bryder, 2006.  
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1.3. Hemopoese e desnutrição 

 

A hemopoese ocorre em regiões histo-anatômicas específicas onde existem 

localizações denominadas de microambientes e que permitem a formação das diferentes 

linhagens sanguíneas. Esse microambiente hemopoético foi primeiramente aventado por 

Schofield (1978) como o principal regulador das CTH, controlando todo o processo de 

diferenciação, proliferação e auto-renovação. Basicamente, o microambiente é 

constituído por células sanguíneas em diferentes estágios de maturação, células 

estromais (células reticulares, macrófagos, fibroblastos, adipócitos), por uma matriz 

extracelular, formada principalmente por fibronectina, laminina, colágeno, 

proteoglicanos e ácido hialurônico, e por substâncias solúveis (EVANS et al., 1991; 

BRACH e HERMANN, 1991; MAYANI et al., 1992; ABBOUD e LICHTMAN, 2001), 

apresentando-se como uma estrutura compartimentalizada e dinâmica que, além de 

fornecer o parênquima de sustentação para as células hemopoéticas, permite um 

“ambiente bioquímico” fundamental para a proliferação, diferenciação e maturação das 

mesmas (MAYANI et al., 1992; OPAS, 1994; ABBOUD e LICHTMAN, 2001; ARAI, 

2005; RENSTRÖM et al. 2010). Dessa maneira, supõe-se a existência de fatores 

regulatórios que formariam microambientes indutivos (TRENTIN, 1978; TESTA e 

DEXTER, 1990) controlando a hemopoese pela produção e secreção local de citocinas 

e/ou hormônios pelas células estromais, pela co-localização de citocinas para as células 

tronco nos locais de contato célula-célula e/ou célula-MEC ou ainda, por estímulo direto 

pelo contato celular (RIOS e WILLIANS, 1990; METCALF, 1992; OPAS, 1994; ABBOUD 

e LICHTMAN, 2001; ARAI, 2005; RENSTRÖM et al. 2010).  Atualmente, está bem 

estabelecido como nicho das CTH as regiões endosteais dos ossos trabeculares (CALVI, 

2003; ZHANG, 2003) porém, mais recentemente, foi descrito um segundo nicho, o 

vascular. Tal nicho foi primeiramente descrito após a verificação de que tratamento 

mieloablativo, induz a mobilização das CTH, as quais se soltam do nicho endosteal e 

migram para o centro da medula óssea, até o nicho vascular, restabelecendo a 

hemopoese (WILSON, 2006; RENSTRÖM, 2010). Logo, pressupõe-se que os nichos 
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endosteal e paratrabecular são as regiões que abrigam as CTH em quiescência e que no 

nicho vascular encontram-se as células em proliferação/diferenciação.  

Um dos pré-requisitos para a hemopoese é a fixação da célula em microambientes 

particulares, possibilitando interações célula-célula e célula-MEC (TAVASSOLI e 

MINGUELL, 1991).  Demonstrou-se que a implantação da célula tronco é dependente de 

migração intramedular seguida de retenção seletiva em nichos específicos (NILSSON, 

2001; WILSON, 2006), sendo que a interação das células primitivas e o estroma 

depende da presença de proteoglicanos na MEC secretados pelas células estromais 

(MAYANI, 1992).  Proteoglicanos associados à membrana celular podem interagir com 

outros componentes da MEC como fibronectina, constituindo um sistema de regulação da 

proliferação celular (TAVASSOLI e MINGUELL, 1991).  

Na medula óssea, as células tronco/progenitoras estão em contato estrito com a 

fibronectina, sendo que integrinas expressas por essas células, VLA-4 (α4β1 integrina) e 

VLA-5 (α5β1 integrina), são reconhecidas como mediadoras da interação entre essa 

população celular e a fibronectina tanto em camundongos quanto em humanos 

(WILLIAMS, 1991; LOO, 1998).  Alguns estudos demonstraram que a expressão dessas 

integrinas em células progenitoras hemopoéticas é modulada após continua exposição a 

citocinas em culturas ex vivo (BECKER, 1999; PROSPER, 1998), sendo verificado relação 

importante entre o ciclo celular e a adesão dessas células, via VLA-4 e VLA-5. 

Em culturas ex vivo, a população de células progenitoras em S/G2/M estaria 

predominantemente aderida à fibronectina enquanto que as células em G0 seriam 

encontradas com mais freqüência na população de células não aderidas, sugerindo que a 

transição de um estado de quiescência para a ativação do ciclo celular esteja associado 

ao potencial de adesão à fibronectina (GIET et al, 2001 e 2002). Porém, a ativação do 

ciclo celular não causa a adesão da célula à fibronectina, uma vez que são encontradas 

células em ciclo na fração não aderente.  Giet (2001) verificou também que a adesão das 

células durante o ciclo é mediada, preferencialmente, por VLA-5, sendo que a 

estimulação por citocinas permite a superexpressão desse receptor.  
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Ainda em relação às integrinas, sua porção citoplasmática é capaz de interagir com o 

citoesqueleto celular, logo, estão intimamente relacionadas à morfologia e à migração 

celular. Porém, a importância das integrinas não está relacionada somente com a 

adesão/migração da célula. Verifica-se também que a ativação dessas moléculas induz a 

transdução de sinal afetando a expressão gênica (HANKS, 1997; DANEN, 2001).  A 

interação entre integrinas e a MEC ativa a via da FAK (“focal adhesion kinase”) que se 

une à via da MAPK (“mitogen-activated protein kinase”) promovida por fatores de 

crescimento. Dessa forma, a interação das células tronco/progenitoras à fibronectina 

intensifica o crescimento e a sobrevivência das mesmas (EZOE et al, 2004).  

Alterações hematológicas quantitativas como anemia (MARTINS et al., 1971; DE 

ANGELIS, 1986; AUGUSTO, 1995; LEE e HERBERT, 1999; COTRAN et al., 2000), 

leucopenia (GARCIA, 1992; BORELLI et al., 1995, 1998, 2001, 2007) linfocitopenia 

(GARCIA, 1992; BORELLI et al., 1995; AUGUSTO, 1995; BARON, 1997) e neutropenia 

(BORELLI et al., 1995, 1998, 2001, 2007; BARON, 1997) são um reflexo do 

comprometimento dos órgãos linfo-hematopoéticos em condições de desnutrição e estão 

associadas à modificação da resposta imune que se traduz por maior suscetibilidade a 

infecção (SCRIWSHAW, 1969; GROSS e NEWBERNE, 1980; TOMKINS, 1986; 

VICTORIA e HERNANDEZ, 1990; SCHAIBEL, 2007). 

Em estudos no nosso laboratório temos encontrado em desnutrição protéica, 

hipoplasia de medula óssea de camundongos (BORELLI et al, 1995, 2001, 2007) com 

evidências histológicas de alteração da matriz extracelular. VITURI et al. (2000) 

encontrou alterações na proporção de proteínas, especialmente de fibronectina, 

trombospondina e laminina, na MEC de camundongos desnutridos, situação que poderia 

contribuir para a hipoplasia observada.  Mais recentemente, a partir da caracterização 

imuno-histoquímica e ultra-estrutural de tais alterações evidenciou-se aumento na 

deposição de fibronectina na medula óssea esternal de animais desnutridos 

especialmente em sítios endosteais/paratrabeculares (regiões de fixação de células 

tronco hemopoéticas) e aumento na deposição de laminina, particularmente em regiões 

perisinusais.  Tais alterações podem modificar a co-localização de uma série de fatores 

de crescimento e citocinas que poderiam interferir na regulação dos processos de 
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crescimento e diferenciação de células hemopoéticas (BORELLI et al., 1995, 2001, 

2007; KLEIN, 1995; VITURI, 2000).  

 

1.4. Microambiente medular e ciclo celular 

 

O ciclo celular é o fenômeno básico de manutenção do número de células de um 

organismo/tecido e corresponde à série de acontecimentos e alterações compreendidas 

entre uma mitose e outra.  O ciclo da divisão celular é coordenado e regulado por meio 

de eventos em que as células duplicam seu material genético (DNA) e, posteriormente, 

entram em divisão. Concluída a mitose, as células neoformadas podem continuar a dividir-

se, passando por todas as fases do ciclo, ou podem deixar o ciclo, tornando-se células 

com baixa atividade metabólica em estado de repouso (G0).  Estas células podem 

reentrar no ciclo por meio de estímulos apropriados (SCHAFER, 1998).  

O ciclo celular divide-se em fases que apresentam funções e tempos de duração 

distintas. O processo de divisão nuclear e a separação das células filhas ocorrem na 

mitose (fase M); o período entre uma mitose e outra é denominada Intérfase. A 

replicação do DNA nuclear ocorre somente na fase S (período de síntese).  O intervalo 

entre o término da mitose e o começo da síntese de DNA é chamado de fase G1, e o 

intervalo entre o final da síntese de DNA e o início da mitose é a fase G2; essas fases 

propiciam um tempo adicional para o crescimento celular.   

A seqüência dos eventos do ciclo é coordenada por um sistema controle, o qual 

ciclicamente desencadeia os processos essenciais da reprodução celular tais como 

replicação de DNA e a segregação cromossômica.  Este controle é mediado pela ação de 

quinases dependentes de ciclinas (Cdk) a partir da ativação promovida por suas 

subunidades, as ciclinas.  A formação, ativação e separação dos complexos de ciclina-Cdk 

são os eventos fundamentais que coordenam o ciclo celular (BLAIN et al., 1997), uma vez 

que esses complexos induzem processos pela fosforilação de serinas e treoninas, em 

proteínas selecionadas.   

A progressão de G1 depende da expressão sustentável de ciclina D (EKHOLM e 

REED, 2000), sendo que a adesão celular mediada por integrinas associada aos estímulos 
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promovidos por fatores de crescimento acarreta no acúmulo de ciclina D1 (ZHU et al, 

1996).  O complexo ciclina D/cdk4,6 formado leva a fosforilação inicial de Rb, que em 

última instância leva a síntese de ciclina E, além de resultar na redistribuição de p21 e 

p27, impedindo que estas proteínas inibitórias atuem sobre o complexo ciclina E/cdk2. 

Dessa forma, o complexo ciclina E/cdk2 fica livre para hiperfosforilar Rb e leva a de-

repressão do gene para ciclina A (SHERR e ROBERTS, 1999). Logo, na presença de 

fatores de crescimento, a adesão celular promove a progressão da fase G1 

primariamente pelo aumento da expressão de ciclina D e posteriormente pela redução da 

expressão e pela redistribuição de p21 e p27 (WELSH, 2004).  

A proliferação celular é dependente, dentre outros estímulos, da ativação 

conjunta de receptores tirosina quinase (RTK), induzida por fatores de crescimento, e 

de integrinas, induzida pela adesão à proteínas da MEC, sendo que esta regulação é 

restrita à indução da fase G1. Uma vez ativados, a partir da formação de um “cross-

talking” entre diferentes cascatas de sinalização inicia-se um programa de expressão 

gênica e regulação de proteínas requeridas para a progressão da fase G1 e a transição 

entre G1/S do ciclo celular (SHERR, 1996). Este controle é mediado por um complexo 

transcricional formado por (i) família E2F de fatores transcripcionais; (ii) proteínas da 

família Rb; (iii) enzimas de remodelagem da cromatina, como as deacetilases de histonas 

(HARBOUR & DEAN, 2000).  

A via clássica da MAPK mediada por Erk1/2 (Figura 2) é o componente mais 

estudado da via regulatória promovida tanto pelos fatores de crescimento quanto pelas 

integrinas.  A atividade de ERK em células aderidas à MEC na ausência de fatores de 

crescimento rapidamente retorna à linha basal, sendo que esta breve ativação, 

entretanto, não é suficiente para induzir a síntese de DNA (CHEN, 1994; MORINO, 

1995).  Mais uma vez, a interação entre células e componentes da MEC mostra-se 

importante sobre a proliferação, diferenciação e sobrevivência celular (HANKS e 

POLTE, 1997; DANEN; YAMADA, 2001; ALAHARI et al., 2002; REENSTRA et al, 2002; 

JULIANO, 2003). 

Erk1/2 consistem em um subgrupo da família da MAPK, a qual regula processos 

como proliferação, diferenciação e apoptose (PIMIENTA, 2007).  Uma das principais 
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vias de indução de Erk tem início  com a ativação de receptores ligados a tirosina quinase 

(RTKs) a partir dos fatores de crescimento. Os RTK´s são receptores 

transmembrânicos que contém um domínio de ligação extracelular N-terminal e um 

domínio intracelular C-terminal tirosina quinase.  Em geral, os RTKS são monômeros 

inativos que, quando ativados, dimerizam-se e ligam-se aos seus ligantes.  A dimerização 

induz a ativação do receptor e a autofosforilação dos resíduos de tirosina que atuam 

como sítios de ligação para proteínas assessórias.  Ras GTPase é essencial para a 

ativação de Erk via RTK, uma vez que ativação deste leva a troca de GTP por GDP de Ras, 

via proteínas assessórias Grb2 e Sos, de forma a interagir Ras e seu efetor, Raf, 

iniciando a cascata de Erk.  Recentemente, estudos demonstraram que a ativação de Ras 

não é exclusiva a sítios da membrana plasmática; outras regiões o citosol também 

localizam a ação desta GTPase, como o Complexo de  Golgi e retículo endoplasmático, 

além de endossomos (BURKE, 2001; CHIU, 2002; JIANG, 2002).   
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Figura 2: Modelo de sinalização promovido por fatores de crescimento e por integrinas levando a 

síntese de ciclina D e a progressão da fase G1. Por Karina Nakajima.  
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Na seqüência da cascata de sinalização, Ras interage diretamente com as quinases 

da família Raf (a-RAf, b-Raf e c-Raf). A ativação de Raf é um processo dinâmico que 

envolve desde a localização na membrana até ciclos de fosforilação e desfosforilação, 

além de interação com outras proteínas.  Raf apresenta-se constitutivamente no citosol 

na forma inativa sendo que seu domínio N-terminal age como um autoinibidor da porção 

C-terminal, a qual tem a função quinase. Para a estabilização do estado de autoinibição, 

Dímeros 14-3-3ligam-se a sítios de fosforilação em ambas as regiões, C-teminal e N-

terminal.  

Após a ativação de RTK, Raf é recrutado para a membrana plasmática via Ras, que 

induz a liberação do dímero 14-3-3 da porção N-terminal, promovendo a fosforilação do 

domínio que apresenta a atividade quinase, estabilizando a conformação ativa de Raf. 

Recentemente, verificou-se que a ativação de Ras também induz a heterodimerização de 

B-Raf e C-Raf, o que contribui para a ativação de C-Raf (GARNNETT, 2005; 

RUSHWORTH, 2006), porém, ainda não se sabe se a heterodimerização influencia na 

ativação de B-Raf, ou se A-Raf também é capaz de se apresentar nessa conformação.  

Uma vez ativado, Raf é capaz de dar continuidade a cascata de sinalização a partir da 

fosforilação em sítios específicos de MEK que consequentemente fosforila Erk 

(ALESSI, 1994; MANSOUR, 1994, ZHENG, 1994). Existem 3 membros do grupo de 

MEK: MEK1, MEK 2 e MEK3, cuja ativação envolve a fosforilação de resíduos de serina 

(ALESSI, 1994). MEKS são proteínas quinases extremamente seletivas que reconhecem 

a forma nativa de Erk e são capazes de ativá-la a partir da fosforilação de resíduos de 

tirosina e treonina.  

Outra forma de ativação de Erk1,2 é a partir das integrinas (Figura 2).  Múltiplos 

mecanismos de ativação de Erk via integrinas foram propostos.  Um dos mecanismos 

depende da ativação de FAK (quinase de adesão focal) a partir de um mecanismo não 

totalmente esclarecido; outro depende da ativação GTPases da família Rho.  A partir de 

FAK, muitas vias já foram descritas até a ativação de Erk.  A autofosforilação de FAK 

na Tyr397 cria um sítio de ligação para Src que posteriomente pode fosforilar paxilina e 

p130Cas de forma a recrutar outras proteínas intermediárias e induzir por fim Ras-Raf-

MEK-Erk (GUAN, 1997; PARSONS e PARSONS, 1997). Ainda, Src pode fosforilar FAK 
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na Tyr925, criando um sítio de ligação para Grb2 e Sos, novamente direcionando para a 

ativação da cascata Ras-Raf-MEK-Erk (SCHLAEPFER et al, 1994). Outra via decorre da 

ativação de PI(3)K a partir de FAK (TAMURA et al, 1999); PI(3)K pode ativar Erk agindo 

como uma proteína quinase (BONDEVA et al, 1998) ou através da modulação da atividade 

de Sos a partir da produção de fosfatidilinositol -3,4,5-trifosfato (RAMEH et al, 1997). 

Em contrapartida, diversos estudos já demonstraram a ativação de Erk independente de 

FAK a partir de Shc (WARY et al, 1996; 1998). Certas integrinas, como VLA-5, 

encontram-se ligadas a quinase da família Src, a proteína Fyn, a partir da associação com 

a caveolina-1. Com a associação entre a integrina e seu ligante, Fyn é ativada e recruta 

Shc, formando um “link” com Grb2-Sos-Ras-Raf-Mek-Erk (WARY, 1998) (Figura 2). 

Adesão celular à fibronectina também leva a ativação das GTPases da família Rho, 

Rac e Cdc42, a partir das GEF (“guanina exchange factor”) Vav1 e Sos (LIU e 

BURREDGE, 2000; NIMNUAL et al, 1998).  Os efetores de Rac e Cdc42, as PAKs (p21-

activated protein kinases”), estão envolvidas na ativação de Erk via integrinas, uma vez 

que são capazes de ativar MEK1 e Raf (FROST et al, 1997; KING et al, 1998; 

CHAUDHARY et al, 2000). Ainda, as integrinas regulam a atividade de PAK de uma 

forma alternativa: a adesão mediada por integrinas suprime a atividade de PKA (“cAMP-

dependent protein kinase”) cuja função de serina/treonina quinase é capaz e inibir PAK 

(HOWE e JULIANO, 2000). Enquanto Cdc42 e Rac são ativados a partir da adesão 

celular à fibronectina, a atividade de Rho também aumenta levando a formação de fibras 

de actina e de “clusters” de integrinas e proteínas acessórias. A ativação de Rho é 

importante para a progressão do ciclo celular, uma vez que a redução da atividade de 

ciclina E/cdk2 induzida pela dissociação da ligação entre fibronectina – integrina está 

associada com a redução de Rho.  Ainda, a inibição de Rho, Rac e Cdc42 pode inibir a 

progressão da fase G1 de células aderentes (OLSON, 1995, DANEN, 2000), a partir da 

redução dos níveis de ciclina D e do aumento de p21 (OLSON, 1998; DANEN, 2000). 

Além de modular a expressão de ciclina D e de p21, as estruturas reguladas por Rho (as 

fibras de actina) permitem a geração de uma tensão mecânica envolvida na regulação do 

formato celular, o que é de grande importância para a sobrevivência e a proliferação 

celular (CHEN et al, 1997).  
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A estimulação promovida pelos fatores de crescimento e pela adesão celular 

induz a célula a sair do estado de repouso (G0) e entrar no ciclo celular.  No início da 

fase G1, ciclinas-D (D1, D2 e D3) reunem-se em um complexo de holoenzimas com uma ou 

duas subunidades catalíticas, as quinases dependentes de ciclinas (Cdk), Cdk4 e Cdk6. 

Estas seis holoenzimas exibem função bioquímica similar e atuam fosforilando a família 

de proteínas Rb (retinoblastoma). Persistindo a estimulação mitogênica ocorre uma 

progressiva acumulação de quinases dependentes de ciclinas-D dentro do núcleo celular. 

Aqui, o complexo ciclinaE-Cdk2 também colabora para fosforilar os membros da família 

Rb, p107 e p130, facilitando assim a entrada na fase S (SHERR, 2002). 

A proteína Rb é uma molécula abundante no núcleo de células de mamíferos, 

independente da fase do ciclo em que a célula esteja, ligando-se a muitas outras 

proteínas, incluindo proteínas regulatórias de genes, mas sua capacidade de ligação 

depende do seu estado de fosforilação.  Quando Rb está desfosforilada, liga-se a uma 

série de proteínas regulatórias que promovem a ativação de genes relacionados à 

proliferação celular, mantendo-os isolados e fora de ação.  A fosforilação de Rb faz com 

que haja a liberação destas proteínas, favorecendo a transcrição desses genes 

promovendo, assim, o ciclo celular.  Os complexos de proteínas quinases (cdk-ciclina) 

impedem a inibição exercida por Rb em proteínas regulatórias, pela fosforilação de 

múltiplas serinas e treoninas de Rb.  Assim, as células, então, ultrapassam o ponto G1 e 

iniciam a síntese de DNA.  Em células que estão proliferando a fosforilação da proteína 

Rb aumenta e diminui em cada ciclo: aumenta no final de G1, permanece elevada em S e 

G2 e diminui até um estado desfosforilado assim que a célula entra em mitose (LEWIN, 

1996; KEENAN et al., 2003). 

As proteínas Rb, p107 e p130 ligam-se a membros da família E2F de fatores de 

transcrição que são essenciais para a replicação de DNA (DYSON, 1998; NEVINS, 2001; 

TRIMARCHI; LESS, 2002). Complexos entre membros da família Rb e vários E2Fs 

ativamente reprimem a expressão gênica de deacetilases de histonas (HDACs) e outros 

fatores de remodelamento de cromatina em resposta promovida por E2F (HARBOUR; 

DEAN, 2000; RAYMAN et al., 2002; OGAWA et al., 2002).  Entretanto, fosforilação de 

membros da família Rb mediada por Cdk-ciclina, previne a associação dela com HDACs e 
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E2F, e capacita a expressão de genes E2F dependente.  Portanto, a atividade de 

membros da família Rb hipofosforilados bloqueiam a passagem da célula de G1 para fase 

S, por inibir o programa transcricional de E2F (SHERR, 2002).  Rb somente é capaz de 

bloquear a atividade de E2F quando está hipofosforilado e este estado de fosforilação é 

regulado pelos complexos ciclinas-D/Cdk4, 6 e ciclina-E/Cdk2 em G1 (EWEN et al., 1993; 

SHERR et al., 1996; LUNDBERG; WEINBERG, 1998).  Através da fosforilação de Rb, 

uma importante função de ciclina-D/Cdk4 é regular o acesso de ciclina-E para o seu sítio 

de fosforilação em Rb. Esta fosforilação inicial de Rb promovida por ciclina-D/Cdk4 

também permite o rompimento da ligação com HDAC, acabando assim com a repressão do 

gene de ciclina-E e permitindo a progressão para fase S (ZHANG et al., 2000).  Após a 

fosforilação inicial de Rb por ciclina-D/Cdk4,6, o complexo ciclina-E/Cdk2 intensifica 

esta fosforilação de Rb proporcionando a transição de G1 para S.  A atividade das 

quinases dependentes de ciclina D e ciclina E é controlada por agentes da família 

“Cip/Kip” de inibidores de Cdk, que incluem p27, p21 e p53 (ROBERTS, 1999).  Quinases 

dependente de ciclinas D também são inibidas por proteínas de outra família, a Ink4, que 

incluem p15, p16, p18 e p19 (BLAIN et al., 1997; RUAS; PETERS, 1998; SHERR; 

ROBERTS, 1999; ROUSSEL, 1999; ORTEGA et al., 2002). As proteínas p27 e p21 são 

inibidoras de complexo ciclina-E/Cdk2 mas, in vivo, são pouco efetivas no bloqueio da 

atividade enzimática de ciclinaD1-Cdk4 (SOOS et al., 1996; BLAIN et al., 1997).  Na 

realidade, a estabilidade e a retenção nuclear de complexo ciclinaD1-Cdk4 é facilitada 

pela associação física com Cip/Kip p27 (LABAER et al., 1997; CHENG et al., 1999; ALT 

et al., 2002; MURAOKA et al., 2002).  

Em células em estágio quiescentes (G0), a baixa quantidade de ciclina D1 impede a 

formação do complexo ciclinaD1-Cdk4 e altos níveis de p27 suprime a atividade do 

complexo ciclinaE-Cdk2.  A estimulação mitogênica induz a síntese de ciclina D1 a qual se 

associa a Cdk4, degradando p27 e ativando ciclinaE-Cdk2.  Ambas quinases dependentes 

de ciclinas da fase G1 podem colaborar fosforilando e inativando Rb aproximando as 

células da transição G1/S (SHERR, 2002). 
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1.5. Recuperação nutricional 

 

Atualmente, a Organização Mundial da Saúde tem desenvolvido protocolos de 

recuperação de indivíduos, principalmente crianças, em estado severo de desnutrição 

(WHO, 1999). Tais protocolos instituem três fases de tratamento: estabilização, na qual 

são tratados os eventuais casos de infecção e realizada a rehidratação do indivíduo; 

reabilitação nutricional, na qual são restabelecidos os nutrientes em termos qualitativos 

e quantitativos; acompanhamento e prevenção, de forma a evitar o retorno do quadro de 

desnutrição. Os parâmetros utilizados para a avaliação dado estado nutricional 

consistem no acompanhamento de valores antropométricos, de dados bioquímicos e 

hematológicos.   

De maneira geral, os relatos na literatura referentes ao processo de renutrição 

referem-se ao aumento do peso corpóreo, porém, também são descritos relatos de que 

as lesões anatômicas desaparecem, com a normalização das funções, de que há correção 

das alterações bioquímicas plasmáticas e acúmulo normal das reservas de nutrientes 

(OLIVEIRA e MARCHINI, 1998). Contudo, muitos dados da literatura mostram-se 

controversos, principalmente em relação ao sistema imunológico. É sabido que a 

desnutrição pode acarretar em um comprometimento da resposta imune inata, 

principalmente em relação a funcionalidade de macrófagos. Estudos estabeleceram que 

na desnutrição há redução da produção de citocinas inflamatórias, fato que contribuiria 

para o aumento da susceptibilidade às infecções (GRIMBLE, 1989; FOCK et al., 2007). 

Nagata et al. (1999) encontraram um aumento na capacidade de produção de citocinas 

durante a renutrição. Walrand et al. (2000) relatam um aumento de TNF-α após o 

processo de recuperação nutricional. Já Nova et al. (2002) mostraram uma diminuição na 

produção de TNF-α e IL-6 e um aumento na produção de IL-1β em indivíduos 

desnutridos, sendo que esta situação não foi revertida após 1 mês de renutrição.  

Muitos estudos demonstram que o processo de recuperação nutricional é eficaz 

na reversão das alterações metabólicas observadas na desnutrição (CAREGARO et al., 

2001; NOGUCHI, 2000; PALACIO et al., 2002; SOLIMAN et al., 2000).  Em relação ao 

sistema hematológico, poucos estudos avaliam a recuperação nutricional. VAISMAN 
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(2004) demonstra que as alterações também são revertidas, sendo observado um 

aumento nos precursores hemopoéticos e nos níveis de eritropoitina. Contudo, as 

alterações estruturais observadas nos tecidos hemopoéticos de camundongos 

desnutridos ainda não foram completamente avaliadas, sendo que novos estudos são 

necessários para corroborar a reversão das alterações no quadro hematológico.  
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2. OBJETIVOS 

 

Tendo em vista as alterações no microambiente medular e a pancitopenia sanguínea 

encontrada em situação de desnutrição protéica, pretendemos avaliar os efeitos desta 

sobre o ciclo celular de células tronco/progenitoras hemopoética da medula óssea de 

camundongos. Ainda, nos propusemos a verificar se as possíveis alterações são 

revertidas com a recuperação nutricional.  

Para atingir estes objetivos realizamos os seguintes ensaios: 

 

�  Caracterizar o quadro de pancitopenia dos animais desnutridos, avaliando hemograma, 

mielograma e esplenograma; 

�  Quantificar IGF-1, insulina, TGF-β e corticosterona plasmáticos para avaliação do 

estado nutricional;  

�  Quantificar células tronco, Lin-Sca-1+c-Kit+, por citometria de fluxo; 

�  Avaliar os efeitos da DP sobre o ciclo celular da população de células 

tronco/progenitoras hemopoéticas (Lin-) da medula óssea de camundongos utilizando 

Iodeto de Propídeo (PI) e Laranja de Acridina (LA); 

�  Avaliar os efeitos da DP na expressão de proteínas regulatórias do ciclo celular por 

western blotting; 

�  Avaliação de fibronectina na medula óssea esternal por imunohistoquímica; 

�  Avaliar os efeitos da DP na expressão de receptores para a Fibronectina, VLA-4 e 

VLA-5, em células CD34+ e em células Lin- por citometria de fluxo; 

�  Avaliar os efeitos da DP na expressão dos receptores para fatores de crescimento, 

CD117, CD123 e CD126, em células tronco/progenitoras hemopoéticas (Lin-) por 

citometria de fluxo;  

� Avaliar, quantitativamente, as células estromais a partir do ensaio de CFU-F e 

quantificar as citocinas produzidas;  

� Avaliar o efeito, ex vivo, de fatores de crescimento hemopoéticos sobre a atividade 

proliferativa da população de células tronco/progenitoras, em sistema de cultura de 

células em meio líquido;  
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�  Avaliar, ex vivo, a interação de células tronco/progenitoras hemopoéticas com as 

proteínas da matriz extracelular e o seu efeito sobre a proliferação em sistemas de 

cultura sobre superfície recorberta com fibronectina;  

�  Avaliar a via de sinalização de ERK1/2, induzida por fatores de crescimento e 

integrinas; 

�  Avaliar os parâmetros hematológicos após a recuperação nutricional; 

�  Quantificar células tronco, Lin-Sca-1+c-Kit+, por citometria de fluxo após a 

recuperação nutricional; 

�  Avaliar o ciclo celular da população de células tronco/progenitoras hemopoéticas da 

medula óssea em um modelo de recuperação nutricional; 

�  Avaliar os efeitos da recuperação nutricional na expressão de proteínas regulatórias 

do ciclo celular por western blotting. 
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3.  MATERIAL E MÉTODOS 

3.1.  Animais 

 

Foram util izados camundongos da l inhagem C57Bl/6J, machos, de 

dois a três meses de idade, oriundos de colônias do biotério da Faculdade 

de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo.  Este projeto foi  

submetido e aprovado, pelo Comitê de Ética em Experimentação Animal da 

Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo 

(Protocolo CEEA nº 92 e 242) 

 

3.2.  Indução da desnutrição 

 

Os animais, previamente pesados, foram separados em gaioleiros 

metabólicos (ZUCAS et al. ,  1969), sendo mantidos sob temperatura 

ambiente de 22 a 25 °C, ciclo de luz claro-escuro de 12 horas (luzes 

acesas as 7:00 horas da manhã), umidade de 55 ± 10%. Durante período de 

adaptação às condições do gaioleiro metabólico, todos os animais 

receberam ração controle contendo 12% de proteínas, para em seguida 

serem separados em dois grupos:  nutrido ou controle (C), que 

permaneceram recebendo a ração controle; e desnutrido (D), que 

passaram a receber ração contendo 2% de proteínas (Du al . ,  2000). Os 

animais de ambos os grupos tiveram livre acesso à água e as rações. 

Ambos os grupos permaneceram sob as mesmas condições 

ambientais, sendo avaliado o estado nutricional dos animais pela 

determinação do peso corporal e do consumo de água e de ração a cada 48 

horas e pela determinação das concentrações séricas de proteínas totais 

e albumina. Após 5 semanas de indução do processo de desnutrição, os 

animais de ambos os grupos foram sacrificados para a obtenção das 

amostras biológicas. 
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3.3.  Indução do processo de recuperação nutricional 

 

Paralelamente, um segundo grupo de animais util izado para a 

avaliação da recuperação nutricional .  Após o período de desnutrição os 

animais do grupo desnutrido passaram a receber ração normoprotéica por 

um período de 4 semanas, sendo denominado grupo renutrido (R) ,  após o 

qual foram sacrificados juntamente com seu respectivo grupo controle 

(CR)  para a realização das análises (figura 3)  

 

3.4.  Preparo das rações 

 

As rações, na forma granulada, foram preparadas em nosso 

laboratório, util izando a caseína comercial (LABSYNTH®) como fonte de 

proteína. As rações eram isocalóricas, diferindo apenas na concentração 

protéica, definida pela quantidade de caseína adicionada (Tabela 1) .  Pelo 

fato de, aproximadamente, 80% do fosfato provir da caseína, a adição de 

menor quantidade de caseína na ração hipoprotéica diminuiria a quantidade 

disponível do mesmo. Portanto, foram feitas correções na composição da 

mistura salínica para corrigir essa deficiência (Tabela 2) .  Como base para 

a preparação das rações foi util izada a AIN-93M (REEVES et al. ,  1993).  

 

3.4.1.  Avaliação das concentrações protéicas das rações 

 

A concentração protéica das rações foi determinada pelo método de 

micro-Kjedahl, segundo normas do Instituto Adolfo Lutz, 1967 e 

realizadas no Laboratório de Bioquímica da Nutrição (Faculdade de 

Ciências Farmacêuticas, Universidade de São Paulo), pela sra Ivanir Pires 

e sob responsabil idade do Prof. Dr. Júlio Tirapegui.  
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1 Grupo I: grupo controle                                    
2 Grupo II: grupo desnutrido 
3 Coleta de material biológico para a realização das análises 

 

Figura 3: esquema do processo de recuperação nutricional. Por Amanda Rabello Crisma.  
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Tabela 1: Composição das Rações experimentais 

Constituintes Ração controle 

Ração I 

Ração hipoprotéica 

Ração II 

Proteínas (%) 12 2 

Mistura salínica (g)* 3,5 3,5 

Mistura vitamínica (g)** 1 1 

Fibra (g) 5 5 

Óleo de Soja (g) 4 4 

Sacarose (g) 10 10 

L-cistina (g) 1,8 0,257 

Colina (g) 2,5 2,5 

Tert-butilhidroquinona (mg) 8 8 

Amido de milho q.s.p. (g) 100 100 

Dietas isocalóricas de 3601,0 kcal/kg de ração.  g = grama 

* Vide Tabela 2 

** Vide Tabela 3 
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Tabela 2: Composição da mistura salínica 

Composição da mistura de minerais Ração controle 

(g/Kg de Mix) 

Ração hipoprotéica 

(g/Kg de Mix) 

Carbonato de cálcio anidro 357,00 357,00 

Fosfato de potássio monobásico 236,16 353,21 

Cloreto de sódio 74,00 74,00 

Citrato de potássio 39,00 xx 

Sulfato de potássio 46,60 46,60 

Óxido de magnésio 24,00 24,00 

Citrato férrico 6,06 6,06 

Carbonato de zinco 1,65 1,65 

Carbonato de manganês 0,63 0,63 

Carbonato cúprico 0,30 0,30 

Iodato de potássio 0,01 0,01 

Selenato de sódio anidro 0,01025 0,01025 

Paramobilidato de amônio tetrahidratado 0,00795 0,00795 

Meta-silicato de sódio 9-hidratado 1,45 1,45 

Sulfato de potássio e crômio 0,275 0,275 

Cloreto de lítio 0,0174 0,0174 

Ácido bórico 0,0815 0,0815 

Fluoreto de sódio 0,0635 0,0635 

Carbonato de níquel 0,0318 0,0318 

Vanadato de amônio 0,0066 0,0066 

sacarose 212,646 134,596 

Composição salínica das misturas para as rações controle e hipoprotéica. Foram utilizados 350g 

da mistura salínica para cada 10kg de ração preparada. Mix=Mistura 
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Tabela 3: Composição da mistura vitamínica 

Composição da mistura de vitaminas   Rações controle e desnutrida 

g/Kg de mix 

Ácido nicotínico 3,00 

Pantotenato de cálcio 1,60 

Piridoxina-HCl 0,70 

Tiamina-HCl 0,60 

Riboflavina 0,60 

Ácido fólico 0,20 

D-biotina 0,02 

Vitamina B-12 2,50 

Vitamina E 15,00 

Vitamina A 0,80 

Vitamina D3 0,25 

Vitamina K 0,075 

Sacarose 974,655 

Composição vitamínica das misturas para as rações controle e hipoprotéica. Foram utilizados 100g 

da mistura vitamínica para cada 10kg de ração preparada. Mix=Mistura 
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3.5. Obtenção de amostras sanguíneas 

 

As amostras sangüíneas foram obtidas por meio de punção do plexo axilar, em 

camundongos previamente anestesiados com 10mg/Kg de peso de cloridrato de xilazina 

(Rompum, Bayer) e 100mg/Kg de peso de cloridrato de cetamida (Ketamina, Cristália).  

Amostras sanguíneas, coletadas sem anticoagulante, de animais de ambos os grupos 

foram utilizadas para obtenção do soro e utilizadas para as dosagens de proteínas totais 

e albumina sérica. O soro foi separado por centrifugação (2000xg por 15 minutos) a 4°C, 

congelado em alíquotas a -40°C e, posteriormente, utilizado para a dosagem das proteínas 

totais e albumina sérica. 

Amostras sanguíneas coletadas com o anticoagulante EDTA 10% foram utilizadas para 

a realização do hemograma e contagem de reticulócitos. 

 

3.6. Avaliação das concentrações de proteínas totais e albumina séricas 

 

A determinação de proteínas totais foi feita pelo método do Biureto (GORNALL, 

1949) e a determinação de albumina realizada pelo método do Verde de Bromo Cresol 

(RODKEY, 1965; DOUMAS, et al., 1971), sendo utilizado ““kit” s" comerciais da 

Labtest®, a partir de amostras de soro. As amostras foram processadas em duplicata e 

as leituras realizadas em espectrofotômetro (EL800 Universal Microplate Reader – Bio-

Tek Instrumentals, Inc).  

 

3.7. Hemograma e contagem de reticulócitos 

 

A partir de sangue total foram realizados o hemograma e contagem de reticulócitos, 

de acordo com as técnicas utilizadas no Laboratório de Hematologia Experimental da 

Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo (DACIE, 1995). A 

dosagem de hemoglobina foi realizada pelo método da cianometahemoglobina e a 

determinação do volume hematócrito pelo método de Strumia. A contagem de 

eritrócitos e de leucócitos foi realizada em hemocitômetro de Neubauer, utilizando 
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como diluentes os líquidos de Gower e Turk, respectivamente. Para a contagem dos 

reticulócitos o sangue foi imediatamente processado, sendo corado com corante 

supravital azul de Cresil Brilhante e os reticulócitos contados nas extensões preparadas. 

A contagem diferencial dos leucócitos foi feita em extensões sanguíneas preparadas 

imediatamente após a coleta e coradas pelo corante de May-Grunwald-Giemsa, 

modificado (ROSENFELD, 1947). As lâminas foram analisadas em microscópio óptico, 

contando-se no mínimo, 100 leucócitos.  

 

3.8. Avaliação de IGF-1, TGF-ββββ, insulina e corticosterona séricos  

 

Para a obtenção de amostra para as determinações de insulina, TGF-β, 

corticosterona e IGF-I, os animais foram mantidos em jejum por 8 horas. Após este 

período, foram sacrificados por decapitação no período da manhã (8 horas da manhã) 

para coleta do sangue. Este foi coletado sem anticoagulante e deixado em repouso por 2 

horas à temperatura ambiente para retração do coágulo. Passado este período de tempo 

o sangue foi centrifugado (2000xg durante 20 minutos, a 4ºC) para a obtenção do soro. 

Este foi armazenado em “freezer” a -80°C, onde permaneceu até a realização das 

análises. 

 Os ensaios foram realizados por imunoensaio tipo ELISA sendo que para a 

quantificação de IGF-1 utilizou-se o “kit” Mouse IGF-1 Quantikine ELISA (R&D 

SYSTEM); para insulina utilizou-se o “kit”  Rat/Mouse Insulin ELISA (LINCO); para 

TGF-β utilizou-se o “kit” Mouse TGF-β Quantikine ELISA (R&D SYSTEM). Para 

corticosterona realizou-se o ensaio do tipo ELISA indireto utilizando-se o “kit” 

Corticosterone EIA (IDS). Em um leitor de placas (EL800 Universal Microplate Reader – 

Bio-Tek Instrumentals, Inc) foram obtidas as absorbâncias a 450 e 570nm. 

     

3.9. Obtenção de células do baço 

Após o processo de desnutrição os animais dos grupos controle e desnutrido foram 

anestesiados conforme descrito no item 3.5, exsangüinados, sacrificados e executado o 

deslocamento cervical. O baço, mantido em meio de cultura Iscove´s (Sigma ®, Chemical 
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Company, USA) gelado contendo EDTA 10 %, teve sua cápsula rompida em uma de suas 

extremidades com o auxílio de duas agulhas dobradas em “L” e fixadas em seringas. As 

células esplênicas foram retiradas pelo método de dissociação mecânica.  

 

3.9.1. Esplenograma 

 

A partir das amostras da suspensão total de células do baço e imediatamente após a 

coleta, foram preparadas lâminas por citocentrifugação (Incibrás®, Brasil). As lâminas 

foram coradas pelo método de May-Grünwald-Giemsa, modificado (ROSENFELD, 1947), 

e para a análise diferencial foram contadas no mínimo 300 células ao microscópio óptico. 

A contagem total de células foi realizada em hemocitômetro de Neubauer após diluição 

das amostras da suspensão celular com líquido de Turk.  

 

3.10. Obtenção de células da medula óssea 

 

Após o processo de desnutrição os animais dos grupos controle e desnutrido foram 

anestesiados conforme descrito no item 3.5, exsanguinados, sacrificados e executado o 

deslocamento cervical. As células da medula óssea foram obtidas por meio de lavagem da 

cavidade medular de ambos os fêmures e tíbias com meio Iscove´s (SIGMA, 

CHEMICAL COMPANY, USA). A suspensão celular foi cuidadosamente homogeneizada e 

mantida imersa em gelo até a realização do mielograma e para a obtenção das células 

tronco/progenitoras hemopoética (Lin-) tempo que não ultrapassou 1 hora após a coleta.  

 

3.10.1. Mielograma 

 

A partir das amostras da suspensão total de células da medula óssea e 

imediatamente após a coleta, foram preparadas lâminas por citocentrifugação 

(Incibrás®, Brasil). As lâminas foram coradas pelo método de May-Grünwald-Giemsa, 

modificado (ROSENFELD, 1947), e para a análise diferencial foram contadas no mínimo 

300 células ao microscópio óptico. A contagem total de células foi realizada em 
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hemocitômetro de Neubauer após diluição das amostras da suspensão celular com líquido 

de Turk.  

 

3.10.2. Separação das células Lin- (depleção negativa) por método 

imunomagnético 

 

As células tronco/progenitoras hemopoéticas foram obtidas por depleção negativa 

utilizando método imunomagnético (Lineage cell depletion “kit”, Milteny Biotec®). Após 

coleta das células da medula óssea com meio Iscove´s sem soro bovino e contagem em 

hemocitômetro de Neubauer, a suspensão foi centrifugada por 10 minutos a 300xg à 4oC 

e as células foram ressuspensas em 1mL de meio. Adicionou-se 2mL de tampão de lise 

(NH4Cl 150mM, NaHCO3 10mM e EDTA 0,1mM, pH 7,4) e após 5 minutos de incubação no 

gelo, foram adicionados 5mL de meio. A suspensão foi novamente centrifugada por 10 

minutos a 300xg à 4oC e as células ressuspensas em 40uL de PBS, pH 7,2 (Solução 

tampão fosfato contendo 2mM de EDTA; 0,5 % de BSA; 0,01 % de azida sódica). A essa 

suspensão foi adicionado 10µL do “coquetel” de anticorpos (anticorpos monoclonais 

biotina-conjugado, anti-CD5, CD45R (B220), CD11b, Anti-Gr-1 (Ly-6G/C) e Ter-119), 

seguido de incubação a 4 – 8oC e sob o abrigo da luz, por 20 minutos. Após esse período 

foram adicionados 30µL de PBS, pH 7,2 e 20µL de “microbeads” anti-biotina, sendo a 

suspensão novamente incubada por 20 minutos, a 4 – 8oC e sob o abrigo da luz. As células 

foram lavadas com a adição de 2mL de PBS, pH 7,2, sendo a suspensão centrifugada a 

300xg por 10 minutos. As células foram, então, ressuspensas em 500µL de PBS, pH 7,2 e 

a seguir, a suspensão de células marcadas foi colocada sobre a coluna de separação tipo 

LS MACS Columns (Milteny Biotec®), previamente tratada com PBS, pH 7,2 e mantida 

em campo magnético, e, apenas sob ação da gravidade, colheu-se o eluente. A coluna foi 

lavada três vezes com 3mL de PBS pH 7,2, recolhendo-se o eluente de todas as lavagens. 

Na suspensão assim obtida estavam contidas as células hemopoéticas Lin-, sendo que a 

contagem e a viabilidade celular foi avaliada com o azul de tripan 1% em hemocitômetro 

de Neubauer.  
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3.10.3. Caracterização imunofenotípica das células Lin- 

 

As suspensões de células obtidas conforme descrito no item 3.10.2 foram 

centrifugadas por 10 minutos a 300xg, em temperatura de 20-25°C. O sobrenadante foi 

retirado e o sedimento ressuspenso em 400µL de PBS, pH 7,2 e 2 a 5µL de anticorpo 

para cada 1 x 106 células/mL (Tabela 4) sendo incubado por 20 minutos, em temperatura 

de 20-25°C. Também foi feito como controle, a marcação para o isotipo de cada cadeia 

do anticorpo. Após esse período, a suspensão foi centrifugada por 10 minutos a 300xg, 

em temperatura de 20-25°C. O sobrenadante foi retirado e o sedimento ressuspenso em 

500µL de PBS e centrifugado por 10 minutos a 300xg, em temperatura de 20-25°C. 

Repetiu-se a lavagem. Adicionou-se 400µL de PBS pH 7,2 e realizarama-se as aquisições 

em citômetro de fluxo. A fluorescência celular foi medida em citômetro de fluxo 

FACSCalibur® (BECTON DICKSON, San Jose, CA) em 488nm de excitação  com íon 

argônio, utilizando-se o sistema CELLQuest® para análise. 

            

3.11. Quantificação de células tronco, Lin-Sca-1+c-kit+, da medula óssea 

por citometria de fluxo 

 

Após a separação das células Lin- foram separadas 1x106 células as quais adicionou-se 

de 2 a 5uL de anticorpos anti-ckit  (FITC) e anti-Sca1 (PE) (BD Biosciences) sendo a 

suspensão incubada por 20 minutos, em temperatura de 20-25°C. Após esse período, a 

suspensão foi centrifugada por 10 minutos a 300xg, em temperatura de 20-25°C. O 

sobrenadante foi retirado e o sedimento ressuspenso em 500µL de PBS pH 7,2 e 

centrifugado por 10 minutos a 300xg, em temperatura de 20-25°C. Também foi feito, 

como controle, a marcação para o controle isotípico de cada cadeia do anticorpo. Após 

esse período, a suspensão foi centrifugada por 10 minutos a 300xg, em temperatura de 

20-25°C, o sobrenadante foi retirado e o sedimento ressuspenso em 500µL de PBS e centrifugado 

por 10 minutos a 300xg, em temperatura de 20-25°C. Repetiu-se a lavagem. Adicionou-se 400µL de 

PBS pH 7,2 e realizou-se as aquisições em citômetro de fluxo. A fluorescência celular foi medida em 
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citômetro de fluxo FACSCalibur® (BECTON DICKSON, San Jose, CA) em de 488nm e excitação  

com íon argônio, utilizando-se o sistema CELLQuest® para análise. 

                       

3.12. Avaliação do perfil proliferativo das células Lin- utilizando iodeto de propídeo 

(PI) e RNAse 

 

Após a obtenção das células Lin- foram separadas 1x106 células para a marcação com Iodeto de 

Propídeo (BD Biosciences Pharmigem). As células foram lavadas com PBS (solução de tampão 

fosfato pH 7,4) e posteriormente centrifugadas a 300xg por 10 minutos à 4oC. O sedimento celular 

foi ressuspenso em 400uL de uma solução contendo Iodeto de Propídeo, RNAse e Triton-X100 

(Solução tampão fosfato com 0,5µg/mL de Iodeto de Propídeo, 100µg/mL de RNAse e 0,1% de 

Triton-X100) e analisadas por citometria de fluxo utilizando FACSCalibur® (BECTON DICKSON, 

San Jose, CA) em 488nm de excitação  com íon argônio, utilizando-se o sistema CELLQuest® para 

análise. 

 

3.13. Avaliação do perfil proliferativo das células Lin- utilizando Laranja de Acridina 

(LA) 

 

Para 500µL de suspensão de células Lin- contendo 2x106 células/mL, foram adicionados 0,4mL 

de solução ácida detergente (0,1% Triton X-100; 0,08N HCl; 1,5M NaCl). Após 15 segundos foi 

adicionado 1,2mL da solução de Laranja de Acridina 20 µM, pH 6,0. A avaliação do DNA e do RNA 

foi realizada no prazo de duas horas. A fluorescência celular foi medida em citômetro de fluxo 

utilizando FACSCalibur® (BECTON DICKSON, San Jose, CA) em 488nm e excitação  com íon 

argônio e detecção em fluorescente verde (530 ± 20nm) e vermelha (>620nm), utilizando-se o 

sistema CELLQuest® para análise. A intensidade da fluorescência verde é proporcional ao conteúdo 

de DNA, enquanto que a intensidade da fluorescência vermelha corresponde ao conteúdo de RNA 

(HSIEH et al., 2002). 
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Tabela 4: Painel de anticorpos utilizados para caracterização imunofenotípica das 

células Lin- 

 

População Celular de 

Medula Óssea Murina 

 

Anticorpos1 
 

Clone 

 

Isotipo1 

(Κ de rato) 

 

Fluorocromo 

 

Célula Tronco 

 

Anti-Sca-1 

 

D7 

 

IgG 2a 

 

FITC ou PE 

 

Células Progenitoras  

 

Anti-CD34 

 

8G12 

 

IgG 1a 

 

FITC ou PE 

 

Linhagem Granulocítica 

 

Anti-Gr-1 

 

RB6– 8C5 

 

IgG 2b 

 

APC 

 

Linhagem Linfóide B 

 

Anti-B220 

 

RA3- 6B2 

 

IgG 2a 

 

FITC 

 

Linhagem Linfóide T 

 

Anti-CD5 

 

53 - 7.3 

 

IgG 2a 

 

APC 

 

Linhagem Eritróide 

 

Anti-Ter-119 

 

Ter-119 

 

IgG 2b 

 

FITC 

Progenitores 

multipotentes 

 

Anti- CD11b 

 

M1/70 

 

IgG 2b 

 

FITC 
1 BD Biosciences Pharmigem 
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3.14. Avaliação da expressão de proteínas regulatórias do ciclo celular de 

células Lin- por western blotting 

 

Após a separação, as células tronco/progenitoras hemopoéticas foram lisadas para a 

extração das proteínas totais. Cada 1x106 células tronco foi ressuspensa em 150µL de 

tampão RIPA® (25mMde TrisHCl pH 7,6, 150mM de NaCl, 1%de NP-40, 1% de 

deoxicolato de sódio, 0,1% SDS, Pierce) gelado contendo inibidores de fosfatase e 

proteases (0,5mM de PMSF, 50mM de NaF, 10µg/mL de leupeptina e 10µg/mL de 

aprotinina) e mantida sob agitação vigorosa por 15 minutos a 4oC. A amostra foi, então, 

centrifugada a 14000xg por 15 minutos e ao sobrenadante, contendo as proteínas totais, 

foi adicionado tampão Laemmli 5X concentrado (Tris HCl 1M pH 6,8, 0,01% de azul de 

bromofenol, 10% de SDS, 50% de glicerol e 10% de mercaptoetanol) na proporção de 4 

partes de amostra para 1 parte de tampão. A solução foi, então, aquecida em banho de 

água à 95oC por 5 minutos para desnaturar as proteínas e armazenada a -40oC até o uso. 

Uma pequena alíquota do sobrenadante foi separada antes da adição do tampão Laemmli 

para a quantificação de proteínas utilizando kit comercial (BCATM protein assay “kit”, 

Pierce).  

Após a quantificação das proteínas totais foi realizada eletroforese em SDS-PAGE, 

utilizando mini gel de poliacrilamida a 12%, sendo que 30µg de proteínas das amostras 

foram aplicadas em cada poço, juntamente com o padrão de peso molecular. A 

eletroforese foi executada a 100V em tampão de corrida (25mM de Trizma base, 

192mM de glicina, 0,1% de SDS e pH 8,3) até que as amostras percorressem todo o gel. 

Imediatamente após a separação procedeu-se a transferência das proteínas para uma 

membrana de PVDF (Millipore). A transferência foi realizada no sistema semi-seco 

(Amershan) com tampão de transferência (25mM de Trizma base, 192mM de glicina, 

20% de metanol e pH 8,3) a 65mA por 60 minutos. Após a transferência, a membrana foi 

corada com Ponceau S por 5 minutos e depois lavada com TBS (tampão Tris com 0,1% de 

Tween 20).  

A membrana foi previamente tratada com tampão de bloqueio, solução de leite a 5% 

(TBS e leite em pó desnatado (Molico) a 5%), “overnight” a 4°C. A membrana foi, então, 
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lavada 3 vezes com TBS por 10 minutos e sob agitação a temperatura ambiente para 

depois ser incubada com o anticorpo primário anti-ciclina D1, anti-PCNA, anti-Cdk2, anti-

Cdk4, anti-Cdc25a, anti-p27, anti-p21 e anti-p53 (BD Biosciences Pharmingen) em 

solução de leite a 1% (TBS e leite em pó desnatado (Molico)) por 3 horas a temperatura 

ambiente. Posteriormente, a membrana foi novamente lavada da forma descrita 

anteriormente. A seguir, a membrana foi incubada com o anticorpo secundário (anti IgG 

de camundongo conjugado com peroxidase, BD Biosciences Pharmigen) em solução de 

leite 1% por 1 hora, a temperatura ambiente e sob agitação. Novamente a membrana foi 

submetida ao processo de lavagem e prosseguiu-se com a detecção por 

quimioluminescência utilizando o “kit” de revelação ECL (ECL Plus Western Blotting 

Detection Reagents, Amersham Biosciences) no equipamento ImageQuant 400 (GE, 

Healthcare). A análise foi realizada utilizando o programa ImageQuant TL.  

 

3.15. Avaliação de fibronectina na medula óssea esternal por 

imunohistoquímica 

 

Após os animais serem sacrificados, os esternos foram coletados e fixados em 

solução de formalina 10% pH 7,2, preparada imediatamente antes do uso, por 1 hora a 

temperatura ambiente e sob constante agitação. Após esse período, o material foi 

transferido para solução de ácido nítrico 10% por 3 horas, a temperatura ambiente e 

sob constante agitação, para a descalcificação. Por fim, os esternos foram lavados em 

água corrente por 1 hora e mantidos em álcool 95% por no máximo 24 horas até serem 

emblocados em parafina. Após a parafinização dos esternos, foram feitos cortes de 

aproximadamente 5um. Os cortes foram, então, tratados para a desparafinização com 

xilol por 20 minutos, seguido de solução de xilol/álcool absoluto por mais 5 minutos. Os 

cortes foram progressivamente hidratados, primeiramente com álcool absoluto por 5 

minutos, seguido de álcool 95% por 5 minutos e por fim, com álcool 70% por mais 5 

minutos. Após a hidratação, os cortes foram lavados duas vezes com PBS (0,02M e 

pH7,2) por 5 minutos para serem incubados com solução de peróxido de hidrogênio 

(H2O2) 3% para o bloqueio da peroxidase endógena das células da medula óssea por 30 
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minutos em câmara escura. Novamente os cortes foram lavados 2 vezes com PBS por 5 

minutos e incubados com solução de PBS contendo soro de cavalo (VECTASTAIN 

UNIVERSAL ABC KIT, Vector Laboratories) na diluição de 1:100 para bloquear as 

ligações inespecíficas. Após 45 minutos de incubação em câmara escura e úmida, foi 

retirado o excesso da solução de bloqueio e os cortes foram incubados com anticorpo 

primário anti-Fibronectina (DAKO) na diluição 1:400 em diluente para anticorpo (solução 

de PBS 0,02M ph 7,2, azida sódica 1%, albumina bovina 1%), sendo incubado overnight em 

câmara escura e a 4oC. Após esse período, os cortes foram lavados 2 vezes com PBS por 

5 minutos para serem incubados com o anticorpo secundário biotinilado (VECTASTAIN 

UNIVERSAL ABC KIT, Vector Laboratories) na diluição 1:100 por 30 minutos em câmara 

escura à temperatura ambiente. Novamente os cortes foram lavados 2 vezes com PBS 

por 5 minutos para serem incubados com estreptavidina-peroxidase (VECTASTAIN 

UNIVERSAL ABC KIT, Vector Laboratories) por 30 minutos em câmara escura à 

temperatura ambiente. A reação foi revelada com DAB (0,05% de DAB) por 5 minutos 

sendo os cortes lavados 2 vezes com PBS por 5 minutos e contra-corados com 

hematoxilina de Harris. Por fim, os cortes foram desidratados (incubações subsequentes 

com álcool 70%, álcool 95% e álcool absoluto).  

 

3.16. Avaliação da expressão de receptores de fibronectina, VLA-4 e VLA-

5, em células CD34+ e em células Lin- da medula óssea 

 

A suspensão de células totais, obtida conforme descrito no item 3.10, foi 

centrifugada por 10 minutos a 300xg, em temperatura de 20-25°C. Adicionou-se 2mL de 

tampão de lise (NH4Cl 150mM, NaHCO3 10mM e EDTA 0,1mM, pH 7,4) e após 5 minutos 

de incubação no gelo, foram adicionados 5mL de meio. A suspensão foi novamente 

centrifugada por 10 minutos a 300xg em temperatura de 20-25°C. Foram separadas 

1x106 células totais ou de células Lin- obtidas conforme o item 3.10.2 e adicionou-se de 2 

a 5µL de anticorpos anti-VLA-4 e anti-CD34 ou anti-VLA-5 e anti-CD34 (BD Biosciences) 

sendo a suspensão incubada por 20 minutos, em temperatura de 20-25°C. Após esse 

período, a suspensão foi centrifugada por 10 minutos a 300xg, em temperatura de 20-
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25°C. O sobrenadante foi retirado e o sedimento ressuspenso em 500µL de PBS pH 7,2 

e centrifugado por 10 minutos a 300xg, em temperatura de 20-25°C. Também foi feito, 

como controle, a marcação para o controle isotípico de cada cadeia do anticorpo. Após 

esse período, a suspensão foi centrifugada por 10 minutos a 300xg, em temperatura de 

20-25°C, o sobrenadante foi retirado e o sedimento ressuspenso em 500µL de PBS e 

centrifugado por 10 minutos a 300xg, em temperatura de 20-25°C. Repetiu-se 

a lavagem. Adicionou-se 400µL de PBS pH 7,2 e realizaram-se as aquisições 

em citômetro de fluxo. A fluorescência celular foi medida em citômetro de 

fluxo FACSCalibur® (BECTON DICKSON, San Jose, CA) em de 488nm e 

excitação com íon argônio, utilizando-se o sistema CELLQuest® para análise. 

 

3.17. Avaliação da expressão de receptores para fatores de crescimento, 

CD123 (IL3R), CD126 (IL6R) e CD117 (c-kit) de células Lin- da medula 

óssea por citometria de fluxo 

 

Após a obtenção das células Lin- conforme o item 3.10.2, foram separadas 1x106 

células sendo estas marcadas para c-kit (FITC) e IL3R (FITC)/IL6R (PE), utilizando de 

2 a 5µL de anticorpos (EBiosciences). A suspensão foi mantida sob incubação a 

temperatura ambiente por 20 minutos ao abrigo da luz. Após esse período, a suspensão 

foi centrifugada por 10 minutos a 300xg, em temperatura de 20-25°C. O sobrenadante 

foi retirado e o sedimento ressuspenso em 500µL de PBS pH 7,2 e centrifugado por 10 

minutos a 300xg, em temperatura de 20-25°C. Também foi feito, como controle, a 

marcação para o controle isotípico de cada cadeia do anticorpo. Após esse período, a 

suspensão foi centrifugada por 10 minutos a 300xg, em temperatura de 20-25°C, o 

sobrenadante foi retirado e o sedimento ressuspenso em 500µL de PBS e centrifugado 

por 10 minutos a 300xg, em temperatura de 20-25°C. Repetiu-se a lavagem. Adicionou-

se 400µL de PBS pH 7,2 e realizaram-se as aquisições em citômetro de fluxo. A 

fluorescência celular foi medida em citômetro de fluxo FACSCalibur® (BECTON 

DICKSON, San Jose, CA) em de 488nm e excitação com íon argônio, utilizando-se o 

sistema CELLQuest® para análise. 
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3.18. Avaliação das células estromais da medula óssea: ensaio de CFU-F   

 

As células da medula óssea dos camundongos foram obtidas por lavagem da cavidade 

femural utilizando meio DMEM contendo baixa concentração de glicose (Cultilab, Brasil) 

com 10% de soro bovino fetal em ambiente asséptico. Após a coleta, foi realizada a 

contagem da viabilidade celular com Azul de Tripan (0,1%), sendo que as amostras 

apresentaram mais de 95% de viabilidade. As células foram cultivadas em placas de 24 

ou 96 poços, na concentração, respectivamente, de 1x105 e 1x104 células totais da 

medula óssea por poço, utilizando meio DMEM contendo baixa concentração de glicose 

(Cultilab, Brasil) com 10% de soro bovino fetal. Após 3 dias de cultivo a 37°C e a 5% de 

CO2, os poços foram lavados para a retirada das células não aderentes. Na seqüência foi 

realizada a troca de 50% do meio de cultura a cada 5 dias. Para as células cultivadas em 

placas de 96 poços foi realizado o ensaio de Cristal Violeta (conforme item 3.19.2) nos 

dias 3, 9, 15 e 21 após o plaqueamento. Para as células cultivadas em placas de 24 poços, 

foi realizada a coleta do sobrenadante para a quantificação de citocinas nos dias 3, 9, 

15, 21, 27 e 35 após o plaqueamento das células.  

 

3.18.1. Quantificação de citocinas produzidas por células estromais a 

partir da cultura de CFU-F 

 

As citocinas foram quantificadas por ensaio tipo ELISA, utilizando “kits” comerciais 

da R&D Systems. Foram quantificadas as seguintes citocinas: IL6, IL3, SCF, GM-CSF, 

IL10, IL1-β, TNF-α, IFN-γ.  Todas as amostras foram analisadas em duplicatas, sendo as 

concentrações obtidas a partir de uma curva padrão. Em um leitor de placas (EL800 

Universal Microplate Reader – Bio-Tek Instrumentals, Inc) foram obtidas as 

absorbâncias a 570 e 450nm. 
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3.19. Quantificação de proteínas da via de sinalização de MAPK e FAK de 

células tronco/progenitaras hemopoéticas (Lin-) da medula óssea por western 

blotting 

 

A obtenção e o processamento das amostras foram realizados conforme o item 3.13. 

A marcação foi realizada utilizando anti-fosfoERK1 (p42)/anti-fosfoERK2 (p44), anti-

Rho A, anti-fosfoRac/cdc42 e anti-fosfoFAK (Cell Signaling) sendo que para a marcação 

do anticorpo secundário foi utilizado anti-IgG de coelho ou camundongo conjugado com 

peroxidase (Cell Signaling). A aquisição e a análise dos resultados foram realizadas 

conforme o item 3.14. 

 

3.20. Ensaio de proliferação das células Lin- frente a fatores de 

crescimento (cultura líquida) e sobre uma matriz de fibronectina 

 

Após a coleta, a suspensão de células totais da medula óssea foi centrifugada por 10 

minutos a 300xg a 4oC e o sedimento ressuspenso em 1mL de meio Iscove´s. Foram 

adicionados 2mL de tampão de lise (NH4Cl 150mM, NaHCO3 10mM e EDTA 0,1mM) para 

lise das hemácias e após 5 minutos de incubação no gelo, foram adicionados 5mL de meio. 

A suspensão foi novamente centrifugada por 10 minutos a 300xg à 4oC e o sedimento 

ressuspenso em meio Iscove´s. Após determinação da viabilidade celular com azul de 

tripan 1%, as células foram plaqueadas em placas de 24 poços (SARTDEST®, EUA) - 

5x106 células/poço - em meio Iscove´s suplementado com 0,5% de soro bovino fetal por 

24 horas (para a adesão das células estromais e sincronização das células em G0) a 37oC 

em atmosfera úmida contendo 5% de CO2. Após essa incubação, procedeu-se a separação 

das células Lin-, conforme item 3.10.2. Previamente, placas de 96 poços (SARTDEST®, 

EUA) foram sensibilizadas com fibronectina (FN) obtida de plasma bovino (GIBCO®) na 

concentração de 1µg/poço (concentração definida em padronizações prévias) ou albumina 

bovina (BSA, Sigma® Chemical Company, USA), e incubadas por 3 horas a 37oC, em 

atmosfera úmida e contendo 5% CO2 e posteriormente mantidas, “overnigth” a 4oC. Após 

esse período, as placas foram lavadas com PBS e incubadas com albumina bovina na 
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concentração de 1mg/poço, por 2 horas a 37oC em atmosfera úmida contendo 5% CO2. 

As placas foram lavadas com PBS e mantidas a temperatura ambiente para a secagem. 

Foram plaqueadas, em triplicata, 1x104 células Lin-/poço em meio Iscove´s suplementado 

com 10% de soro bovino fetal e fatores de crescimento (IL3 – 10ng/mL; IL6 - 10ng/mL; 

SCF – 50ng/mL; Sigma® Chemical Company, USA), em poços recobertos com 

fibronectina ou BSA, por 3 e 5 dias a 37oC em atmosfera úmida contendo 5% de CO2. 

Como controle negativo, foram plaqueadas, em triplicata, 1x104 células Lin-/poço em meio 

Iscove´s suplementado com 10% de soro bovino fetal, porém sem fatores de 

crescimento, em poços sensibilizados somente com BSA. Após esse período, realizou-se 

o ensaio de viabilidade celular e de adesão celular. O ensaio de cultura líquida foi 

considerado aquele em que as células foram cultivadas sobre o poço sensibilizado com 

BSA (superfície não aderente) na presença de fatores de crescimento.  

  

3.20.1. Viabilidade celular: ensaio de MTT 

 

Utilizando células da medula óssea, foi feita uma curva padrão utilizando as 

seguintes concentrações de células, em triplicata:  

o 0 cél/poço (branco) 

o 32 x 103 cél/poço 

o 64 x 103 cél/poço 

o 128 x 103 cél/poço 

o 256 x 103 cél/poço 

o 512 x 103 cél/poço 

o 1024 x 103 cél/poço 

Posteriormente, tanto nas amostras quanto na a curva padrão foram adicionados 

10µL da solução de MTT (brometo de metiltiazolildifenil-tetrazolium) em cada poço 

(Sigma® Chemical Company, USA) na concentração de 5mg/mL, sendo as placas 

novamente incubadas a 37oC em atmosfera úmida contendo 5% de CO2, por 4 horas. Após 

esse período de incubação, foram adicionados 100µL de solução de SDS 10% em HCl 

0,01M em cada poço, seguido de nova incubação por 12-48 horas a 37oC em atmosfera 
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úmida contendo 5% de CO2. Em um leitor de placas, (EL800 Universal Microplate Reader 

– Bio-Tek Instrumentals, Inc) foram obtidas as absorbâncias a 550nm.  

 

3.20.2. Adesão celular: ensaio de Cristal Violeta 

 

Após 3 e 5 dias de cultivo das células Lin_ sobre uma matriz de FN, as placas foram 

lavadas durante 10 minutos sob agitação com PBS por 4 vezes. As células aderidas sobre 

a matriz de fibronectina  foram fixadas com solução de paraformaldeído 1%, por 30 

minutos a temperatura ambiente. Após esse período, foi acrescentado 50µL de Cristal 

Violeta 0,5% (MERCK DO BRASIL) e as células foram mantidas por mais 10 minutos. As 

placas foram novamente lavadas durante 10 minutos sob agitação com PBS, por 4 vezes 

e, após a secagem dos poços, foi adicionado 50µL de solução de citrato de sódio 0,1M pH 

4,2. Em um leitor de placas (EL800 Universal Microplate Reader – Bio-Tek 

Instrumentals, Inc) foram obtidas as absorbâncias a 550nm. 
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4. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Para cada conjunto de dados, foi realizado o teste de normalidade. Após a 

verificação de que os dados seguiam uma distribuição normal, todos os resultados foram 

analisados por teste “t” sendo considerado estatisticamente significativo quando p<0,05. 

As análises estatísticas foram realizadas no programa GraphPad Prism 4.  
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5. RESULTADOS 

5.1. Avaliação das concentrações protéicas das rações 

 

As rações controle e hipoprotéica utilizadas neste trabalho foram avaliadas quanto à 

concentração de proteínas pelo método de micro-Kjedahl, apresentando resultados 

dentro do esperado: 12,89% ± 0,39 (n=7); 2,58% ± 0,10 (n=8), respectivamente.  

 

5.2. Avaliação do estado nutricional 

 

Verificou-se que os animais do grupo desnutrido tiveram aumento significativo do 

consumo de água e de ração, com consumo reduzido de proteínas (Figura 4A, 4B e 4C), 

mas não houve um ganho de massa corpórea quando comparado aos animais do grupo 

controle (Figura 5A e 5B). Em média, a perda de peso dos animais desnutridos ao final 

do período de indução foi de 2,1% ± 1,0 (média + SEM) enquanto que o ganho de peso dos 

animais controle durante o mesmo período foi de 27,4% ± 1,5 (média +SEM). 

 Em relação aos parâmetros bioquímicos, os animais desnutridos apresentaram 

valores séricos de proteínas totais e de albumina significativamente menores que os 

animais do grupo controle (Tabela 5), indicando o quadro de desnutrição protéica.  

 

5.3. Avaliação de IGF-1, insulina, TGF-ββββ e corticosterona séricos 

 

Após o período de desnutrição, a insulina sérica dos animais desnutridos foi 

significativamente menor em relação aos animais controles devido à baixa ingestão de 

proteínas (Figura 6). Da mesma forma, a concentração sérica de IGF-1 dos animais 

desnutridos foi significativamente menor em relação aos animais controles (Figura 7). 

Em relação à corticosterona sérica, observou-se que os animais desnutridos 

apresentaram um aumento significativo quando comparado com os animais controles 

(Figura 8). Por fim, a concentração sérica de TGF-β não diferiu entre os animais dos 

grupos controle e desnutrido (Figura 9).   
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Figura 4: Gráficos do consumo médio de água e ração por dia durante as 5 semanas de indução da 

desnutrição. Em A, média do consumo de ração por dia dos animais dos grupos controle (n= 17) e 

desnutrido (n= 20). Em B, média do consumo de proteínas por dia dos animais dos grupos controle 

(n= 17) e desnutrido (n= 20). Em C, média do consumo de água por dia dos animais dos grupos 

controle (n= 18) e desnutrido (n= 22). Resultados em média ± SEM. Avaliação estatística por 

teste t (***p< 0,0001); n indica o número de animais utilizados no experimento. 
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Figura 5: Em A, variação de peso (em valores médios) dos animais dos grupos controle (n= 27) e 

desnutrido (n= 38) a cada 48 horas, durante as 5 semanas de indução da desnutrição. Em B, 

porcentagem de variação do peso corporal após o processo de indução da desnutrição dos animais 

dos grupos controle (n=19) e desnutrido (n= 24), Avaliação estatística por teste t (***p< 0,0001); 

n indica o número de animais utilizados no experimento. 
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Tabela 5: Resultados das concentrações séricas de proteínas totais (g/dL) e 

albumina (g/dL). 

Parâmetros Controle 

(N=14) 

Desnutrido 

(N=16) 

Proteínas plasmáticas totais (g/dL) 

 

5,10 ± 0,35 4,16 ± 0,28 * 

Albumina plasmática (g/dL) 

 

2,00 ± 0,11 1,69 ± 0,13 * 

 

Valores das concentrações séricas de proteínas totais (g/dL) e albumina (g/dL) nos animais dos 

grupos controle (n=14) e desnutrido (n=16) Resultados em média ± SEM. Avaliação estatística por 

teste t (* p< 0,05); n indica o número de animais utilizados no experimento. 
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Figura 6: gráfico da concentração de insulina sérica, em ng/mL, entre os animais dos grupos 

controle (n= 3) e desnutrido (n=7). Valores dados em média ± SEM. Avaliação estatística por 

teste t (**p< 0,001); n indica o número de animais utilizados no experimento. 
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Figura 7: gráfico da concentração de IGF-1 sérico, em ng/mL, entre os animais dos grupos 

controle (n= 3) e desnutrido (n=5). Valores dados em média ± SEM. Avaliação estatística por 

teste t (**p< 0,01); n indica o número de animais utilizados no experimento. 
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Figura 8: gráfico da concentração de corticosterona sérica, em ng/mL, entre os animais dos 

grupos controle (n= 3) e desnutrido (n=3). Valores dados em média ± SEM. Avaliação estatística 

por teste t (*p< 0,05); n indica o número de animais utilizados no experimento. 
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Figura 9: gráfico da concentração de TGF-β sérico, em ng/mL, dos animais dos grupos controle 

(n= 3) e desnutrido (n=7). Avaliação estatística por teste t. Dados não significativos entre si; n 

indica o número de animais utilizados no experimento. 
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5.4. Avaliação hematológica 

5.4.1. Eritrograma 

 

A avaliação do quadro eritrocitário revelou que os animais desnutridos apresentaram 

redução significativa no número de hemácias, nos valores de hematócrito e na concentração 

de hemoglobina quando comparado aos animais do grupo controle, caracterizando um quadro 

de anemia (Tabela 6). A porcentagem de reticulócitos também foi significativamente menor 

nos animais desnutridos, indicando uma cinética de produção alterada. Os valores 

hematimétricos não apresentaram diferença entre os animais controles e desnutridos 

indicando que a anemia não era microcítica e nem hipocrômica, fato comprovado pela análise 

morfológica.   

 

5.4.2. Leucograma 

 

A análise da série leucocitária revelou que os animais desnutridos, quando comparados 

aos animais do grupo controle, apresentaram leucopenia significativa, com conseqüente 

redução nos valores absolutos de neutrófilos e monócitos, sendo verificada uma linfocitopenia 

significativa (Tabela 7). Eosinófilos e basófilos foram raramente encontrados nos animais de 

ambos os grupos. 

 

5.4.3. Mielograma 

 

Em relação à celularidade da medula óssea, os animais desnutrido apresentaram 

redução significativa, indicando um quadro de hipoplasia medular. Em relação ao número de 

células tronco/progenitoras hemopoéticas (Lin-) obtidas após a separação por método 

imunomagnético, houve uma diferença significativa nos valores percentuais, verificando-se 

uma redução nos animais desnutridos (Tabela 8). A análise diferencial demonstrou uma 

redução significativa de células das linhagens granulocítica e eritróide e um aumento da 

proporção G/E em camundongos desnutridos (Tabela 9).  
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Tabela 6: Valores da série eritrocitária  

Parâmetros Controle 

(n=14) 

Desnutrido 

(n=14) 

Hemácias (x106/mm3) 

 

9,32 ± 0,47 7,76 ± 0,28** 

Hemoglobina (g/dL) 

 

13,34 ± 0,39 11,96 ± 0,30** 

Hematócrito (%) 

 

38,57 ± 0,94 33,57 ± 1,20** 

VCM (fL) 

 

42,40 ± 2,16 41,75 ± 2,75 

CHCM (%) 

 

34,80 ± 1,17 36,11 ± 1,42 

HCM (pg) 

 

14,71 ± 0,74 15,57 ± 0,47 

Reticulócitos (%) 

 

4,03 ± 0,18 3,24 ± 0,18** 

 

Valores comparativos, entre os animais dos grupos controle (n=14) e desnutrido (n=14), dos 

parâmetros hematológicos da série eritróide. Resultados em média ± SEM. Avaliação estatística 

por teste t (** p< 0,01); n indica o número de animais utilizados no experimento. 
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Tabela 7: Resultados do número total de leucócitos e das diferentes populações 

leucocitárias (neutrófilos segmentados, linfócitos, eosinófilos e monócitos) 

Parâmetros Controle 

(n=14) 

Desnutrido 

(n=14) 

Leucócitos (/mm3) 

 

2532 ± 251,2 1338 ± 211,1** 

Neutrófilos 

Segmentados (/mm3) 

 

 

296,2 ± 49,8  

 

158,5 ± 114,4* 

Linfócitos (/mm3) 

 

2448,3 ± 919,5 1409,1 ± 1080,2* 

Eosinófilos (/mm3) 

 

3,1 ± 9,2 0,0 ± 0,0 

Monócitos (/mm3) 

 

81,9 ± 21,4 30,2 ± 10,1* 

 

Média ± SEM dos valores totais de leucócitos e dos valores absolutos de segmentados, linfócitos, 

eosinófilos e monócitos, em células/mm3, dos animais dos grupos controle (n=14) e desnutrido 

(n=14). Avaliação estatística por teste t (*p< 0,05; **p<0,01); n indica o número de animais 

utilizados no experimento. 
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Tabela 8: Resultado celularidade da medula óssea 

Parâmetros 

 

Controle Desnutrido 

Celularidade da medula óssea 

(x106/mL) 

40,76 ± 1,4 

n=17 

28,00 ± 1,23*** 

 n=20 

% de células tronco/progenitoras 

(Lin-) 

3,57 ± 0,39 

n=12 

2,47 ± 0,17** 

 n=17 

 

Média ± SEM do total de células na medula óssea dos animais dos grupos controle (n=17) e 

desnutrido (n=20), em x106/mL e da porcentagem de células tronco/progenitoras hemopoéticas 

na medula óssea dos animais dos grupos controle (n=12) e desnutrido (n=17) obtidas após a 

separação por método imunomagnético. Avaliação estatística por teste (**p<0,01; ***p<0,001); n 

indica o número de animais utilizados no experimento. 
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Tabela 9: Resultado dos valores absolutos das diferentes populações presentes na 

medula óssea  

Parâmetros 

 

Controle (n=3) 

(106/mm3) 

Desnutrido (n=3) 

(106/mm3) 

Mieloblastos  
 

0,54 ± 0,11 
 

0,67 ± 0,12 

Formas jovens 
 

0,84 ± 0,11 0,43 ± 0,04 * 

Formas em Anel 
 

1,91 ± 0,22 1,13 ± 0,09 * 

Neutrófilos Segmentados 
 

17,83 ± 0,57 12,60 ± 0,87 ** Gr
an
ul
óc
it
os
 

Eosinófilos 
 

0,55 ± 0,07 0,17 ± 0,06 * 

Linfócitos 
 

8,38 ± 1,24 6,97 ± 0,69* 

Monócitos/macrófagos 
 

0,09 ± 0,04 0,04 ± 0,04 

Eritroblatos basófilos 
 

0,69 ± 0,07 0,35 ± 0,04 * 

Eritroblasto policromático 
 

3,44 ± 0,34 1,81 ± 0,39 * 

Eritroblasto ortocromático 
 

5,18 ± 0,96 3,21 ± 0,22* 

Plasmócitos 
 

0,14 ± 0,08 0,09 ± 0,04 

Linhagem Megacariocítica 
 

1,17 ± 0,36 0,51 ± 0,16* 

Relação Granulo/Eritróide 
 

2,26 ± 0,09 2,80 ± 0,11 * 

Relação Linfo/Eritróide 
 

0,90 ± 0,17 1,33 ± 0,17 

 

Média ± SEM dos valores absolutos de blastos, formas jovens, formas em anel, netrófilos 

segmentados, eosinófilos, linfócitos, monócitos, eritroblastos totais, plasmócitos e 

megacariócitos, em células/mm3, e a relação G/E e L/E dos animais dos grupos controle (n=3) e 

desnutrido (n=3). Avaliação estatística por teste t (*p< 0,05; **p<0,01); n indica o número de 

animais utilizados no experimento. 
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5.4.4.  Esplenograma 

 

A ava l iação da celularidade do baço não indicou diferença 

significat iva  entre os animais dos grupos controle e desnutr ido,  apesar 

de os animais desnutr idos apresentarem uma pequena redução no número 

total  de célu las hemopoéticas (Tabela 10). Da mesma forma,  o peso do  

baço dos animais desnutr idos não apresentou diferença significat iva , 

porém,  foi  menor  que dos animais controles.  A anál ise diferencia l 

indicou uma redução significat iva somente no número de l infócitos em 

camundongos desnutridos (Tabela 11). 

 

5.5.  Caracterização imunofenotíp ica das célu las Lin- 

 

Para a  va l idação da técnica  de separação das células Lin - por  método 

imunomagnético, real izou-se a  caracter ização imunofenotípica . 

Ver ificou-se que mais de 80% das células recuperadas não apresentavam 

nenhum marcador  de l inhagem (Tabela 12) ,  caracter izando,  portanto,  

célu las tronco/progenitoras hemopoéticas.  

 

5.6.  Quantificação de célu las tronco, Lin-Sca-1+c-Kit + da medula 

óssea por c itometria de fluxo 

 

Dentre a população de célu las Lin - dos animais do grupo desnutr ido 

havia  uma porcentagem significat ivamente menor  de célu las duplamente 

posit iva  para Sca-1  e c-Kit ,  ou seja ,  os animais deste grupo 

apresentaram uma quantidade de células tronco menor  em relação ao 

grupo controle (Figuras 10 e 11 ).  
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Tabela 10: Resultado do número total de células do baço  

Parâmetros Controle 

(n=14) 

Desnutrido 

(n=14) 

Celularidade do baço (x106/mm3) 

 

84,29 ± 6,57 72,35 ± 5,77 

Peso do baço (g) 

 

0,08 ± 0,01 0,07 ± 0,01 

 

Média ± SEM do total de células totais baço, em 106/mm3, e o peso do baço, em grama, dos 

animais dos grupos controle (n=14) e desnutrido (n=14). Para nenhum dos parâmetros houve 

diferença estatística. Avaliação estatística por teste t. Dados não significativos; n indica o 

número de animais utilizados no experimento. 
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Tabela 11: Resultado dos valores absolutos das diferentes populações presentes no 

baço 

Parâmetros 

 

Controle (n=3) 

(106/mm3) 

Desnutrido (n=3) 

(106/mm3) 

Mieloblastos  
 

0 ± 0 0 ± 0 

Formas jovens 
 

0 ± 0 0 ± 0 

Formas em Anel 
 

0 ± 0 0 ± 0 

Neutrófilos Segmentados 
 

0,57 ± 0,31 0,65 ± 0,22 Gr
an
ul
óc
it
os
 

Eosinófilos 
 

0 ± 0 0 ± 0 

Linfócitos 
 

64,17 ± 2,60 51,53 ± 2,80* 

Monócitos 
 

0 ± 0 0 ± 0 

Eritroblatos basófilos 
 

0,84 ± 0,11 0,43 ± 0,26 

Eritroblasto policromático 
 

6,58 ± 0,49 6,56 ± 0,52 

Eritroblasto ortocromático 
 

12,12 ± 1,84 13,17 ± 2,23 

Plasmócitos 
 

0 ± 0 0 ± 0 

Linhagem Megacariocítica 
 

0 ± 0 0 ± 0 

Relação Granulo/Eritróide 
 

0,026 ± 0,013  0,035 ± 0,014 

Relação Linfo/Eritróide 
 

3,40 ± 0,50 2,82 ± 0,63 

 

Média ± SEM dos valores absolutos de blastos, formas jovens, formas em anel, netrófilos 

segmentados, eosinófilos, linfócitos, monócitos, eritroblastos totais, plasmócitos e 

megacariócitos, em células/mm3, e a relação G/E e L/E dos animais dos grupos controle (n=3) e 

desnutrido (n=4). Avaliação estatística por teste t (*p< 0,05; **p<0,01); n indica o número de 

animais utilizados no experimento.  
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Tabela 12: Caracterização imunofenotíca das células Lin- 

Marcadores 

  

% de células negativas % de células positivas 

Sca-1 

 

33,8 66,2 

CD34 

 

2,2 97,8 

Gr-1 

 

94,9 5,1 

B220 

 

80,2 19,8 

Ter-119 

 

97,6 2,4 

CD11b 

 

86,6 13,4 

CD5 

 

81,5 18,5 

 

Tabela com as porcentagens de células negativas e positivas para a expressão de marcadores 

de linhagem hemopoética. Validação da separação de células Lin- por método imunomagnético 

a partir de células da medula óssea de camundongos C57Bl/6J (n=2).  
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Figura 10: Gráficos representativos da expressão de c-Kit (FITC) e Sca-1 (PE) de células 

tronco/progenitoras hemopoéticas (Lin-) da medula óssea de animais controle e desnutrido. Em a, 

análise da população de células Lin- obtida após separação por método imunomagnético ; em b, 

controle isotípico IgG2b-FITC e IgG2a-PE; em c, expressão de c-Kit e Sca-1 da população de 

células Lin-). Gráficos representativos de um único experimento no qual foram utilizados 4 

animais controles e 4 desnutridos. Análises realizadas no citômetro FACSCalibur e analisadas no 

programa CELLQuest®. 
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Figura 11: Gráfico da porcentagem de células tronco hemopoéticas, Lin-Sca-1+c-Kit+, em relação 

à celularidade total da medula óssea dos camundongos dos grupos controle (n=4) e desnutrido 

(n=4). Avaliação estatística por teste t (*p< 0,05); n indica o número de animais utilizados no 

experimento. 
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5.7.  Aval iação do perfil  proliferativo das células Lin- da medula 

óssea ut il izando Iodeto de Propídeo e RNAse, por c itometria de 

fluxo 

 

Em animais desnutridos encontramos aumento significat ico da 

população de células tronco/progenitoras hemopoéticas (Lin -)  em G0/G1 

quando comparado com os animais do grupo controle.  Conseqüentemente, 

essa população celular apresentou uma redução nas fases mais tardias do 

c iclo celu lar (S/G2/M), fases em que se observam o aumento da p loidia 

da célula  (Tabela 13, Figura 12).  

 

5.8.  Aval iação do perfil  proliferativo das células Lin- da medula 

óssea util izando Laranja de Acridina, por citometria de fluxo 

 

A partir  da marcação com Laranja  de Acridina é possível separar a  

população de células em G0 e G1,  uma vez que este corante marca 

simultaneamente,  o DNA e o RNA.  Portanto,  é possível dist inguir estas 

duas fases do c iclo celular  uma vez que em G1 o conteúdo de RNA é 

maior.  

Os animais desnutridos apresentaram diferença significativa 

quanto à  população de células tronco/progenitoras (Lin -)  em estado de 

quiescência  (G0).  A marcação com Laranja  de Acridina  não mostrou 

nenhuma porcentagem de células em S,  G2 ou M (Tabela 14, Figura 13), 

talvez porque a  maioria  da população Lin - estivesse em G0/G1,  como foi 

ver ificado com a marcação com Iodeto de Propídeo.  
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Figura 12: Dados de um experimento representativo (de um n=4 para animais controle e n=6 para 

animais desnutridos) da análise por citometria de fluxo das células tronco/progenitoras marcadas 

com Iodeto de Propídeo. Em A, dados de uma amostra do grupo controle; em B dados de uma 

amostra do grupo desnutrido. Em a, R1 corresponde à população de células tronco/progenitoras. 

Em b, M1 corresponde à população de células tronco/progenitoras em G0/G1 e M2 corresponde à 

população de células tronco/progenitoras em S/G2/M. Análises realizadas no citômetro 

FACSCalibur e analisadas no programa CELLQuest®. 
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Figura 13: Dados de um experimento representativos (de um n=4 para animais controle e n=5 

para animais desnutridos) da análise por citometria de fluxo das células tronco/progenitoras 

marcadas com Laranja de Acridina. Em A, dados de uma amostra do grupo controle; em B dados 

de uma amostra do grupo desnutrido.  Em a, R1 corresponde à população de células 

tronco/progenitoras. Em b, R2 corresponde à população de células tronco/progenitoras em G0 e 

R3 corresponde à população de células tronco/progenitoras em G1. Análises realizadas no 

citômetro FACSCalibur e analisadas no programa CELLQuest®. 
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Tabela 13: Porcentagem da população de células Lin- em G0/G1 e S/G2/M 

Parâmetros Controle 

(n=4) 

Desnutrido 

(n=6) 

População de células Lin- em 

G0/G1 (%) 

73,34 ± 2,18 81,17 ± 1,41* 

População de células Lin- em 

S/G2/M (%) 

26,78 ± 2,20 18,92 ± 1,40* 

 

Média ± SEM da porcentagem da população de células Lin- em G0/G1 e em S/G2/M dos animais 

dos grupos controle (n=4) e desnutrido (n=6). Avaliação estatística por teste t (*p<0,05); n indica 

o número de animais utilizados no experimento. 

 

 

 

 Tabela 14: Porcentagem da população de células Lin- em G0 e G1 

Parâmetro Controle 

(n=4) 

Desnutrido 

(n=5) 

G0 (%) 82,37± 0,40 86,41 ± 1,28* 

G1 (%) 17,22 ± 0,42 13,00 ± 1,17* 

 

Média ± SEM da porcentagem da população de células Lin- em G0 e em G1 dos animais dos grupos 

controle (n=4) e desnutrido (n=5). Avaliação estatística por teste t (*p<0,05); n indica o número 

de animais utilizados no experimento. 
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5.9. Quantificação de proteínas regulatórias das fases G1/S do ciclo celular 

de células tronco/progenitoras hemopoéticas (Lin-) da medula óssea por 

western blotting 

 

Em relação às proteínas regulatórias do ciclo celular podemos separá-las em dois 

grandes grupos: proteínas que regulam positivamente o ciclo celular (ciclina D1, Cdk4, 

Cdk2, Cdc25a, PCNA e ciclina E) e proteínas que regulam negativamente o ciclo celular 

(p21, p27 e p53). Em relação às proteínas que regulam positivamente o ciclo celular as 

células Lin- dos animais desnutridos apresentaram redução significativa na expressão de 

ciclina D1, PCNA, Cdk2, cdc25a e ciclina E, contudo, não diferiu em relação à Cdk4 

(Figuras 14 e 15). Em contrapartida, as células dos animais desnutridos apresentaram 

aumento significativo na expressão das proteínas inibitórias p21 e p27 quando 

comparado com as células dos animais controle (Figura 16). Em relação a expressão de 

p53, proteína que interrompe o ciclo celular em caso de dano no DNA, não foi observada 

diferença entre animais desnutridos e controle (Figura 16).  

 

5.10. Avaliação de fibronectina da medula óssea esternal por imunohistoquímica  

 

A avaliação imunohistoquímica da medula óssea esternal indicou aumento no depósito 

de fibronectina nos animais desnutridos quando comparado com os animais controle 

(Figuras 17 e 18). Em especial observamos esse aumento em regiões subendosteais e 

perivascular (Figura 18B, setas), consideradas nicho de células tronco hemopoéticas. 

Porém, também observamos uma distribuição de fibronectina aumentada, dispersa em 

todas as regiões da medula óssea (Figura 17). Observamos também, que a medula óssea 

de camundongos desnutridos apresenta uma estrutura mais desorganizada em relação à 

medula óssea de camundongos controles, evidenciando estruturas com aspecto de 

adipócitos.      
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Figura 14: gráficos da expressão de ciclina D1 entre os animais dos grupos controle (n=4) e 

desnutrido (n=4); da expressão de PCNA entre os grupos controle (n=6) e desnutrido (n=8); e da 

expressão de Ciclina E entre os grupos controle (n=3) e desnutrido (n=3) em células 

tronco/progenitoras hemopoéticas (Lin-) da medula óssea. Valores dados em média ± SEM; 

resultados em unidades arbitrárias. Análise estatística por teste t (*p<0,05); n indica o número 

de animais utilizados no experimento.   

 

 C      D 

β-actina 

 

Ciclina D1 

 C      D 

β-actina 

 

PCNA 

       

Ciclina E 

 

β-actina 

 C      D 



 91 

Cdk4

controle desnutrido
0

50

100

U
A

                     

 

                     

Cdk2

controle desnutrido
0

25

50

75

100

***

U
A

                      
 

Cdc25a

controle desnutrido
0

25

50

75

100

**U
A

                      
 

Figura 15: gráficos da expressão de cdk4 entre os animais dos grupos controle (n=3) e 

desnutrido (n=3); da expressão de cdk2 entre os grupos controle (n=5) e desnutrido (n=7); e da 

expressão de Cdc25a entre os animais dos grupos controle (n=5) e desnutrido (n=6) em células 

tronco/progenitoras hemopoéticas (Lin-) da medula óssea. Valores dados em média ± SEM; 

resultados em unidades arbitrárias. Análise estatística por teste t (**p<0,01; ***p<0,001); n 

indica o número de animais utilizados no experimento.   
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Figura 16: gráficos da expressão de p21 entre os animais dos grupos controle (n=3) e desnutrido 

(n=5); da expressão de p27 entre os grupos controle (n=7) e desnutrido (n=9); e da expressão de 

p53 entre os grupos controle (n=3) e desnutrido (n=3) em células tronco/progenitoras 

hemopoéticas (Lin-) da medula óssea. Valores dados em média ± SEM; resultados em unidades 

arbitrárias. Análise estatística por teste t (*p<0,05); n indica o número de animais utilizados no 

experimento. 
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Figura 17: Fotomicrografias de cortes histológicos da medula óssea esternal marcadas, por 

imunohistoquímica, para fibronectina. Em A, controle negativo; em B, marcação de fibronectina 

de camundongo controle; em C, marcação de fibronectina de camundongo desnutrido.  Aumento 

20X.   
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Figura 18: Fotomicrografias de cortes histológicos da medula óssea esternal marcadas, por 

imunohistoquímica, para fibronectina. Em A, marcação de fibronectina de camundongo controle; 

em B, marcação de fibronectina  de camundongo desnutrido aumentada em regiões subendosteais 

e perivascular (setas). Aumento 40X.      

 

 

 

 

 

A 

B 



 95 

5.11.  Avaliação da expressão de receptores para fibronectina, VLA-

4 e VLA-5, de células CD34+ e de células Lin- da medula óssea 

por citometria de fluxo 

 

Em relação à expressão dos receptores para a fibronectina verificou-

se que a população de células tronco/progenitoras hemopoéticas (Lin -) dos 

animais desnutridos apresentaram aumento significativo da população de 

células Lin - expressando o receptor VLA-5 porém, não houve diferença na  

porcentagem da população expressando receptor VLA-4 (Figuras 19 e 

21). Quando avaliamos uma população mais comprometida, ou seja, para 

uma população de células hemopoéticas CD34+ ,  há redução significativa da 

população de células expressando tanto de VLA-4 quanto VLA-5 nos 

animais do grupo desnutridos quando comparados aos animais do grupo 

controle (Figuras 20 e 22).  

 

5.12. Avaliação da expressão de receptores para fatores de crescimento, 

CD123 (IL3R), CD126 (IL6R) e CD117 (ckit) de células Lin- da medula óssea 

por citometria de fluxo 

 

Ao se avaliar a expressão dos receptores para fatores de crescimento, verificamos 

que nos animais desnutridos há, significativamente, menos células tronco/progenitoras 

hemopoéticas expressando os receptores CD117 e CD123, receptores para SCF e IL3, 

respectivamente (Figuras 23 e 24). Em relação ao receptor para o fator de 

crescimento IL6, CD126, não foi observada alteração na porcentagem de células 

tronco/progenitoras hemopoéticas positivas, quando comparado os dois grupos 

experimentais . 
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Figura 19: Gráficos representativos da expressão de VLA-4 (FITC) e VLA-5 (PE) de células 

tronco/progenitoras hemopoéticas (Lin-) da medula óssea de animais controle e desnutrido. Em a, 

análise da população de células Lin- obtida após separação por método imunomagnético ; em b, 

controle isotípico IgG2b-FITC e IgG2a-PE; em c, expressão de c-Kit e Sca-1 da população de 

células Lin-). Gráficos representativos de dois experimentos nos quais foram utilizados um total 

de 7 animais controles e 10 desnutridos. Análises realizadas no citômetro FACSCalibur e 

analisadas no programa CELLQuest®. 
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ANIMAL DESNUTRIDO 

Figura 20: Gráficos representativos da expressão de VLA-4 (FITC) e CD34 (PE) e de VLA-5 (PE) 

e CD34 (FITC) de células totais da medula óssea de animais controle e desnutrido. Em a, R1 

corresponde às células mononucleares de baixa complexidade; em b, controle isotípico IgG2b-

FITC e IgG2a-PE; em c, expressão de CD34/VLA-4 e CD34/VLA-5 da população R1. Gráficos 

representativos de um único experimento no qual foram utilizados 4 animais controles e 4 

desnutridos. Análises realizadas no citômetro FACSCalibur e analisadas no programa 

CELLQuest®. 
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Figura 21: Gráficos da porcentagem de células Lin- que expressam os receptores VLA-4 e VLA-5 

dos animais dos grupos controle (n= 7) e desnutrido (n=10) após 5 semanas de indução da 

desnutrição. Valores dados em média ± SEM. Análise estatística por teste t (*p<0,05); n indica o 

número de animais utilizados no experimento. 
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Figura 22: Gráficos da porcentagem de células CD34+ que expressam os receptores VLA-4 e 

VLA-5 dos animais dos grupos controle (n= 4) e desnutrido (n=4) após 5 semanas de indução da 

desnutrição. Valores dados em média ± SEM. Análise estatística por teste t (*p<0,05); n indica o 

número de animais utilizados no experimento. 
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ANIMAL DESNUTRIDO 

 

Figura 23: Gráficos representativos da expressão de CD117 (FITC), CD123 (FITIC) e CD126 

(PE) de células totais da medula óssea de animais controle e desnutrido. Em a, R1 corresponde à 

população de células tronco/progenitoras hemopoéticas; em b, controle isotípico IgG2b-FITC e 

IgG2a-PE; em c, expressão de CD117, CD123 e CD126 da população R1. Gráficos representativos 

de um único experimento no qual foram utilizados 4 animais controles e 5 desnutridos. Análises 

realizadas no citômetro FACSCalibur e analisadas no programa CELLQuest®. 
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Figura 24: Gráficos da porcentagem de células Lin- que expressa o receptor CD117 (A), CD123 

(B) e CD126 (C) entre os animais dos grupos controle (n=4) e desnutrido (n=5).                        

Valores dados em média ± SEM. Análise estatística por teste t (*p<0,05), n indica o número de 

animais utilizados no experimento. 
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5.13. Avaliação da adesão/proliferação das células estromais por cristal violeta a partir 

do ensaio de CFU-F 

 

A avaliação do 3° dia de cultivo demonstrou que as células estromais dos animais desnutridos 

aderem, significativamente, mais em relação às células dos animais controle. Contudo, ao se avaliar 

os dias subseqüentes, ou seja, avaliando-se a proliferação das células estromais, observamos que 

há uma inversão na quantidade de células aderidas: é significativamente maior, no 15° dia, nos 

animais controle em relação aos animais desnutrido. Ao final do período avaliado, no 21° dia, 

verificamos que a quantidade de células aderidas dos animais desnutridos e controles se 

igualaram, sugerindo que as células estromais dos animais desnutridos apresentam um 

crescimento mais tardio (Figura 25A). Considerando a área sob a curva, verificamos que esta é 

significativamente menor no grupo desnutrido em relação ao grupo controle (Figura 25B).  

 

5.14. Quantificação de citocinas produzidas a partir da cultura de CFU-F 

 

A partir da cultura de CFU-F, foi coletado o sobrenadante para a quantificação de citocinas 

que participam da regulação da hemopoese. Contudo, não foi possível avaliar TNF-α e IFN-γ uma 

vez que os valores apresentaram-se abaixo dos valores de detecção do método. Para as outras 

citocinas observamos um comportamento variado. Comparando-se os dois grupos, obtivemos uma 

quantidade menor de IL6 nos animais desnutridos, sendo que em relação á cinética, a área sob a 

curva foi significativamente menor neste grupo em relação ao grupo controle (figuras 26A e 

26B). A produção de IL3 foi significativamente menor no grupo desnutrido somente no 35º dia, 

não havendo diferença em relação à cinética de produção (figuras 27A e 27B). A produção de 

SCF não apresentou diferença estatística em nenhum dos dias avaliados (figuras 28A e 28B). 

Para GM-CSF, ambos os grupos apresentaram uma produção tardia, sendo significativamente 

menor no grupo desnutrido (figuras 29A e 29B). Para IL10 observamos um aumento gradativo na 

produção para ambos os grupos, sendo significativamente maior no grupo controle, inclusive na 

média das áreas sob a curva (figuras 30A e 30B). Para IL1-β, porém, não foi observada nenhuma 

diferença quantitativa entre os grupos, sendo que ao observarmos o gráfico da cinética de 

secreção, as curvas praticamente se sobrepõem (figuras 31A e 31B). 



 102 

 

 

Cinética CFU-F

0 5 10 15 20 25
0

100

200

300

400

500

600

700
controle
desnutrido

**

*

dias

ab
s

 

 

 

área sob a curva - CFU-F

controle desnutrido 
0

2500

5000

7500

10000

**

m
éd

ia
 d

as
 á

re
as

 s
ob

 a
 c

ur
va

 

Figura 25: em A, gráfico da cinética de adesão/proliferação da cultura de CFU-F entre os 

animais dos grupos controle (n=5) e desnutrido (n=5) após 3, 9, 15 e 21 dias de cultivo a 37°C em 

atmosfera úmida contendo 5% de CO2. Em B, gráfico da média das áreas sob a curva entre os 

animais dos grupos controle (n=5) e desnutrido (n=5). Análise estatística por teste t (*p<0,05; 

**p<0,01); n indica o número de animais utilizados no experimento. 
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Figura 26: em A, gráfico da cinética da quantidade de IL6 do sobrenadante da cultura de CFU-F 

entre os animais dos grupos controle (n=5) e desnutrido (n=5) após 3, 9, 15, 21, 27 e 35 dias de 

cultivo a 37°C em atmosfera úmida contendo 5% de CO2. Em B, gráfico da média das áreas sob a 

curva entre os animais dos grupos controle (n=5) e desnutrido (n=5). Análise estatística por teste 

t (*p<0,05; **p<0,01); n indica o número de animais utilizados no experimento. 
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Figura 27: em A, gráfico da cinética da quantidade de IL3 do sobrenadante da cultura de CFU-F 

entre os animais dos grupos controle (n=6) e desnutrido (n=5) após 3, 9, 15, 21, 27 e 35 dias de 

cultivo a 37°C em atmosfera úmida contendo 5% de CO2. Em B, gráfico comparativo da média das 

áreas sob a curva entre os animais dos grupos controle (n=6) e desnutrido (n=5). Análise 

estatística por teste t (*p<0,05); n indica o número de animais utilizados no experimento. 
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Figura 28: em A, gráfico da cinética da quantidade de SCF do sobrenadante da cultura de CFU-F 

entre os animais dos grupos controle (n=6) e desnutrido (n=5) após 3, 9, 15, 21, 27 e 35 dias de 

cultivo a 37°C em atmosfera úmida contendo 5% de CO2. Em B, gráfico comparativo da média das 

áreas sob a curva entre os animais dos grupos controle (n=6) e desnutrido (n=5). Análise 

estatística por teste t. Não houve diferença estatística entre os grupos; n indica o número de 

animais utilizados no experimento. 
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Figura 29: em A, gráfico da cinética da quantidade de GM-CSF do sobrenadante da cultura de 

CFU-F entre os animais dos grupos controle (n=6) e desnutrido (n=5) após 3, 9, 15, 21, 27 e 35 

dias de cultivo a 37°C em atmosfera úmida contendo 5% de CO2. Em B, gráfico da média das 

áreas sob a curva entre os animais dos grupos controle (n=6) e desnutrido (n=5). Análise 

estatística por teste t (**p<0,01); n indica o número de animais utilizados no experimento. 
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Figura 30: em A, gráfico da cinética da quantidade de IL10 do sobrenadante da cultura de CFU-F 

entre os animais dos grupos controle (n=5) e desnutrido (n=5) após 3, 9, 15, 21 e 27 dias de 

cultivo a 37°C em atmosfera úmida contendo 5% de CO2. Em B, gráfico da média das áreas sob a 

curva entre os animais dos grupos controle (n=5) e desnutrido (n=5). Análise estatística por teste 

t (**p<0,01); n indica o número de animais utilizados no experimento. 
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Figura 31: em A, gráfico da cinética da quantidade de IL1-β do sobrenadante da cultura de CFU-

F entre os animais dos grupos controle (n=5) e desnutrido (n=5) após 9, 15, 21, 27 e 35 dias de 

cultivo a 37°C em atmosfera úmida contendo 5% de CO2. Em B, gráfico comparativo da média das 

áreas sob a curva entre os animais dos grupos controle (n=5) e desnutrido (n=5). Análise 

estatística por teste t. Não houve diferença estatística entre os grupos; n indica o número de 

animais utilizados no experimento. 
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5.15. Quantificação de proteínas da via de sinalização de MAPK e FAK de células 

tronco/progenitoras hemopoéticas (Lin-) da medula óssea por western blot 

 

Análise inicial da sinalização da via da MAPK demonstrou que, em relação à expressão das 

proteínas fosforiladas ERK1 (p42) e ERK2 (p44), há redução significativa nas células Lin- da 

medula óssea de camundongos desnutridos em relação aos animais controle (Figura 32). A 

marcação para β-actina foi realizada após a marcação para ERK uma vez que o peso molecular 

da β-actina é similar ao do fosfo-ERK (42kDa). Para a expressão de RhoA  e pra as proteínas 

fosforiladas Rac/cdc42 e FAK,  as principais proteínas sinalizadoras da via FAK, observamos 

expressão significativamente menor nas células Lin- de animais desnutridos quando 

comparados com animais controle (Figura 33).  

 

5.16. Avaliação da proliferação das células Lin-após cultivo sobre uma matriz de 

fibronectina e sob estimulação por fatores de crescimento: ensaio de MTT 

 

Após o cultivo das células Lin- por 3 e 5 dias, verificamos que na ausência dos fatores de 

crescimento IL3, IL6 e SCF, tanto as células dos animais controle quanto dos animais 

desnutridos não proliferaram (Figura 34, 35 e 36). Em relação à celularidade, ao 

compararmos o crescimento das células Lin- após suplementação com concentrações ótimas 

desses fatores de crescimento verificamos que, em ambos os grupos, o crescimento foi 

gradativo, tanto sobre uma matriz de fibronectina quanto sobre uma superfície não aderente 

de BSA (cultura líquida) (Figura 36). Após 3 e 5 dias de cultivo as células dos animais 

desnutridos proliferaram mais que as células dos animais controle, mas não de forma 

significativa, seja sobre uma matriz de fibronectina ou de BSA (cultura líquida) (Figura 36). 

Porém, somente para o grupo desnutrido a celularidade foi significativamente maior após o 

cultivo sobre a matriz de fibronectina quando comparada com a matriz de BSA (cultura 

líquida) (figura 37).  
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Figura 32: gráficos da expressão de fosfo-ERK1 (p42) e fosfo-ERK2 (p44) entre os animais dos 

grupos controle (n=3) e desnutrido (n=3) em células tronco/progenitoras hemopoéticas (Lin-) da 

medula óssea. Valores dados em média ± SEM; resultados em unidades arbitrárias. Análise 

estatística por teste t (**p<0,01); n indica o número de animais utilizados no experimento. 
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Figura 33: gráficos da expressão de RhoA, p-FAK e p-Rac/cdc42 entre os animais dos grupos 

controle (n=3) e desnutrido (n=3) em células tronco/progenitoras hemopoéticas (Lin-) da medula 

óssea. Valores dados em média ± SEM; resultados em unidades arbitrárias. Análise estatística 

por teste t (*p<0,05); n indica o número de animais utilizados no experimento. 
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Figura 34: fotos ilustrativas de células Lin- após 3 dias de cultivo a 37oC em atmosfera úmida 

contendo 5% de CO2 sobre uma matriz de fibronectina ou BSA, suplementadas ou não com 

fatores de crescimento IL3 (10ng/mL), IL6 (10ng/mL) e SCF (50ng/mL). Em A, C-CN e D-CN: 

células do grupo controle e desnutrido, respectivamente, cultivadas na ausência de fatores de 

crescimento; em B, C-BSA e D-BSA: células do grupo controle e desnutrido, respectivamente, 

cultivadas sobre uma matriz de BSA e suplementadas com fatores de crescimento; em C, C-FN e 

D-FN: células do grupo controle e desnutrido, respectivamente, cultivadas sobre uma matriz de 

fibronectina e suplementadas com fatores de crescimento. Aumento 100x. 
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Figura 35: fotos ilustrativas de células Lin- após 5 dias de cultivo a 37oC em atmosfera úmida 

contendo 5% de CO2 sobre uma matriz de fibronectina ou BSA, suplementadas ou não com 

fatores de crescimento IL3 (10ng/mL), IL6 (10ng/mL) e SCF (50ng/mL). Em A, C-CN e D-CN: 

células do grupo controle e desnutrido, respectivamente, cultivadas na ausência de fatores de 

crescimento; em B, C-BSA e D-BSA: células do grupo controle e desnutrido, respectivamente, 

cultivadas sobre uma matriz de BSA e suplementadas com fatores de crescimento; em C, C-FN e 

D-FN: células do grupo controle e desnutrido, respectivamente, cultivadas sobre uma matriz de 

fibronectina e suplementadas com fatores de crescimento. Aumento 100x. 
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Figura 36: gráficos da celularidade, células/poço, após 3 e 5 dias de cultivo a 37oC em atmosfera 

úmida contendo 5% de CO2. C-FN: grupo controle (n=3) cultivado sobre uma matriz de 

fibronectina e suplementado com IL3 (10ng/mL), IL6 (10ng/mL) e SCF (50ng/mL); C-BSA: grupo 

controle (n=3) cultivado sobre uma matriz de BSA e suplementado com IL3 (10ng/mL), IL6 

(10ng/mL) e SCF (50ng/mL); C-CN: grupo controle (n=3) cultivado sobre uma matriz de BSA sem 

fatores de crescimento; D-FN grupo desnutrido (n=4) cultivado sobre uma matriz de 

fibronectina e suplementado com IL3 (10ng/mL), IL6 (10ng/mL) e SCF (50ng/mL); D-BSA: grupo 

desnutrido (n=4) cultivado sobre uma matriz de BSA e suplementado com IL3 (10ng/mL), IL6 

(10ng/mL) e SCF (50ng/mL); D-CN: grupo desnutrido (n=4) cultivado sobre uma matriz de BSA 

sem fatores de crescimento. Não houve diferença estatística entre os grupos; n indica o número 

de animais utilizados no experimento. 
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Figura 37: Em A, gráficos da celularidade dos animais do grupo controle (n=3) após 3 e 5 dias de 

cultivo a 37oC em atmosfera úmida contendo 5% de CO2 sobre a matriz de fibronectina (C-FN) e 

sobre a matriz de BSA (C-BSA), ambas suplementadas com fatores de crescimento IL3 

(10ng/mL), IL6 (10ng/mL) e SCF (50ng/mL); em B, gráficos comparativo da celularidade dos 

animais do grupo desnutrido (n=4) após 3 e 5 dias de cultivo a 37oC em atmosfera úmida contendo 

5% de CO2 sobre a matriz de fibronectina (D-FN) e sobre a matriz de BSA (D-BSA), ambas 

suplementadas com fatores de crescimento IL3 (10ng/mL), IL6 (10ng/mL) e SCF (50ng/mL). Para 

A e B, avaliação estatística por teste t (**p<0,01 e ***p<0,001); n indica o número de animais 

utilizados no experimento. 
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5.17. Avaliação da adesão das células Lin- após cultivo sobre uma matriz de 

fibronectina e sob estimulação por fatores de crescimento: ensaio de Cristal 

Violeta 

 

A adesão celular foi avaliada considerando a celularidade das amostras; logo, os 

resultados foram discriminados como absorbância/celularidade (células/poço). 

Comparando a adesão das células Lin-, verificamos que no terceiro e no quinto dia de 

cultivo a adesão das células dos animais desnutridos não diferiu em relação às células 

dos animais controle (Figura 38).  

 

5.18. Recuperação nutricional  

5.18.1. Avaliação hematológica 

5.18.1.1. Hemograma 

 

 Após a recuperação nutricional, verificamos reversão do quadro de pancitopenia 

periférica observada na condição de desnutrição. A anemia foi revertida, com aumento 

no número de hemácias e nos valores de hemoglobina e hematócrito; a leucopenia 

também foi revertida com aumento no número de leucócitos (tabela 15). Os índices 

hematimétricos, assim como para os animais desnutridos, não apresentaram diferença 

entre os grupos controle R e renutrido.  

 

5.18.1.2. Mielograma 

  

 O quadro de hipoplasia medular também foi revertido com o processo de 

renutrição. A celularidade normalizou-se e a quantidade de células Lin- recuperadas após 

separação imunomagnética  igualou-se entre os animais controle R e renutrido (tabela 

15).  
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Figura 38: Gráficos da adesão celular, em absorbância/celularidade, após 3 e 5 dias de cultivo 

das células Lin- sobre uma matriz de fibronectina, suplementadas com IL3 (10ng/mL), IL6 

(10ng/mL) e SCF (50ng/mL). Em A, C-FN 3 dias: grupo controle (n=3) cultivado sobre uma matriz 

de fibronectina por 3 dias; D-FN 3 dias: grupo desnutrido (n=3) cultivado sobre uma matriz de 

fibronectina por 3 dias. Em B, C-FN 5 dias: grupo controle (n=3) cultivado sobre uma matriz de 

fibronectina por 5 dias; D-FN: grupo desnutrido (n=3) cultivado sobre uma matriz de fibronectina 

por 5 dias.  Para A e B, avaliação estatística por teste t (valores não significativos); n indica o 

número de animais utilizados no experimento. 
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Tabela 15: parâmetros hematológicos 

Parâmetros Grupo controle 

 

Grupo renutrido 

Hemácias (x106/mm3) 

 

8,57 ± 0,18  

(n=3) 

8,52 ± 0,19  

(n=10) 

Hemoglobina (g/dL) 

 

12,17 ± 0,28  

(n=3) 

12,40 ± 0,12 

 (n=7) 

Hematócrito (%) 

 

39,38 ± 0,44  

(n=4) 

39,30 ± 0,32 

(n=6) 

VCM (fL) 

 

44,67 ± 0,33  

(n=3) 

44,50 ± 0,19  

(n=8) 

CHCM (%) 

 

31,90 ± 0,25  

(n=3) 

31,61 ± 0,16  

(n=12) 

HCM (pg) 

 

14,20 ± 0,15  

(n=3) 

13,94 ± 0,13  

(n=13) 

Leucócitos (/mm3) 

 

2733 ± 484,2  

(n=3) 

2950 ± 306,3 

 (n=14) 

Celularidade da MO  

(x106/mL) 

38,14 ± 2,06 

(n=9) 

42,15 ± 1,89  

(n=11) 

% de células 

tronco/progenitoras (Lin-) 

4,05 ± 0,52 

 (n=7) 

4,52 ± 0,40  

(n=13) 

 

Valores comparativos, entre os animais dos grupos controle e renutrido, dos parâmetros 

hematológicos. Resultados em média ± SEM. Avaliação estatística por teste t (não houve 

diferença estatística entre os grupos). N indica o número de animais utilizados no experimento. 
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5.18.2.  Quantificação de células tronco, Lin-Sca-1+c-kit+, da 

medula óssea por citometria de fluxo após recuperação 

nutricional 

 

Após o período de 30 dias de recuperação nutricional, observamos 

que apesar do aumento do número de células tronco hemopoéticas na 

medula óssea de animais recuperados nutricionalmente, esse aumento não 

foi significante estatisticamente em relação ao grupo desnutrido (figura 

39).  

 

5.18.3.  Avaliação do perfil proliferativo das células Lin- da 

medula óssea após recuperação nutricional, util izando Iodeto 

de Propídeo 

 

Após o processo de recuperação nutricional, observou-se que a  

porcentagem de células tronco/progenitoras em G0/G1 dos animais 

renutridos igualou-se a dos animais controle, demonstrando que o ciclo 

celular voltou a normalidade (tabela 16). Quando comparamos o ciclo 

celular de animais renutridos e desnutridos, verificamos que o primeiro 

apresentou uma porcentagem de células tronco/progenitoras nos estágios 

proliferativos (S/G2/M) significativamente maior em relação ao segundo 

(figuras 40 e 41).   
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Figura 39: Gráfico da porcentagem de células tronco hemopoéticas, Lin-Sca-1+c-Kit+, em relação 

à celularidade total da medula óssea dos camundongos dos grupos controle D (n=4), desnutrido 

(n=4), controle R (n=3) e renutrido (n=3). Avaliação estatística por teste t (*p< 0,05; ***p<0,001); 

n indica o número de animais utilizados no experimento. 
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Figura 40: Dados de um experimento representativo (de um n=4 para animais controle, e n=5 

para animais renutridos) da análise por citometria de fluxo das células tronco/progenitoras 

marcadas com Iodeto de Propídeo. Em A, dados de uma amostra do grupo controle; em B dados de 

uma amostra do grupo renutrido.  Em a, R1 corresponde à população de células 

tronco/progenitoras. Em b, M1 corresponde à população de células tronco/progenitoras em G0/G1 

e M2 corresponde à população de células tronco/progenitoras em S/G2/M. 
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Tabela 16: Porcentagem da população de células Lin- em G0/G1 e S/G2/M dos 

animais dos grupos controle e renutrido 

 

Parâmetros Controle 

(n=4) 

Renutrido 

(n=5) 

População de células Lin- em 

G0/G1 (%) 

68.32 ± 2.37  60.95 ± 3.47 

População de células Lin- em 

S/G2/M (%) 

31.59 ± 2.34 38.29 ± 3.27 

 

Média ± SEM da porcentagem da população de células Lin- em G0/G1 e em S/G2/M dos animais 

dos grupos controle (n=4) e renutrido (n=5). Avaliação estatística por teste t. Não houve 

diferença estatística; n indica o número de animais utilizados no experimento. 
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Figura 41: Em A, gráficos da porcentagem de células Lin- em G0/G1 entre os grupos controle D 

(n=4), desnutrido (n=6), controle R (n=4) e renutrido (n=5); em B, gráficos comparativos da 

porcentagem de células Lin- em S/G2/M  entre os grupos controle D (n=4), desnutrido (n=6), 

controle R (n=4) e renutrido (n=5). Para A e B, avaliação estatística por teste t (*p<0,05; 

**p<0,01; ***p<0,001); n indica o número de animais utilizados no experimento.  

A 

B 
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5.18.4. Quantificação de proteínas regulatórias das fases G0/G1 do ciclo 

celular de células Lin- da medula óssea após recuperação nutricional  

 

Após a recuperação nutricional verificamos que há uma certa tendência para a 

normalização das proteínas regulatórias do ciclo celular. Duas proteínas importantes 

para a progressão do ciclo, as ciclinas D e E, apresentaram uma reversão completa, ou 

seja, a expressão de ambas as proteínas foi igual entre os grupos controle R e renutrido 

e significativamente maior em relação ao grupo desnutrido (figuras 42 e 43); da mesma 

forma, podemos afirmar que a expressão de p27 também foi revertida (figura 44). Para 

a proteína p21, verificamos que os animais do grupo renutrido apresentaram uma 

pequena redução (não significativa) na expressão quando comparado com os animais do 

grupo desnutrido, porém, normalizaram-se em relação ao grupo controle R (figura 45). 

Quanto a expressão de PCNA, apesar das diferenças, não houve significância estatística 

entre os grupos desnutrido e renutrido, porém, este grupo normalizou em relação ao 

grupo controle R (Figuras 46). Em relação à expressão de cdk4, assim como no grupo 

desnutrido, não foi observada nenhuma diferença entre os grupos controle R e renutrido 

(figura 47). Para a proteína constitutiva cdk2, não foi observada a reversão na 

expressão por parte dos animais renutridos quando comparados com os animais 

desnutridos, sendo que a expressão dessa proteína continuou menor em relação ao 

respectivo grupo controle R (figura 48).   
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Figura 42: gráfico da expressão de ciclina D entre os grupos controle D (n=4), desnutrido (n=4), 

controle R (n=3) e renutrido (n=5) em células tronco/progenitoras hemopoéticas (Lin-) da medula 

óssea. Análise estatística por teste t (*p<0,05); n indica o número de animais utilizados no 

experimento.  
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Figura 43: gráfico da expressão de ciclina E entre os grupos controle D (n=4), desnutrido (n=5), 

controle R (n=3) e renutrido (n=3) em células tronco/progenitoras hemopoéticas (Lin-) da medula 

óssea. Análise estatística por teste t (*p<0,05; **p<0,01); n indica o número de animais utilizados 

no experimento.  

 



 126 

p27

controle D desnutrido controle R renutrido 
0

10
20
30
40
50
60
70
80
90

100 **
*

*

U
A

 
Figura 44: gráfico da expressão de p27 entre os grupos controle D (n=6), desnutrido (n=9), 

controle R (n=4) e renutrido (n=3) em células tronco/progenitoras hemopoéticas (Lin-) da medula 

óssea. Análise estatística por teste t (*p<0,05; **p<0,01); n indica o número de animais utilizados 

no experimento.  
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Figura 45: gráfico da expressão de p21 entre os grupos controle D (n=3), desnutrido (n=5), 

controle R (n=2) e renutrido (n=3) em células tronco/progenitoras hemopoéticas (Lin-) da medula 

óssea. Análise estatística por teste t (*p<0,05); n indica o número de animais utilizados no 

experimento.  
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Figura 46: gráfico da expressão de PCNA entre os grupos controle D (n=6), desnutrido (n=7), 

controle R (n=4) e renutrido (n=4) em células tronco/progenitoras hemopoéticas (Lin-) da medula 

óssea. Análise estatística por teste t (**p<0,01); n indica o número de animais utilizados no 

experimento.  
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Figura 47: gráfico comparativo da expressão de cdk4 entre os grupos controle D (n=3), 

desnutrido (n=3), controle R (n=4) e renutrido (n=7) em células tronco/progenitoras 

hemopoéticas (Lin-) da medula óssea. Análise estatística por teste (não houve diferença 

estatística entre os grupos); n indica o número de animais utilizados no experimento.  
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Figura 48: gráfico comparativo da expressão de cdk2 entre os grupos controle D (n=5), 

desnutrido (n=7), controle R (n=2) e renutrido (n=4) em células tronco/progenitoras 

hemopoéticas (Lin-) da medula óssea. Análise estatística por teste t (*p<0,05; **p<0,01; 

***p<0,001); n indica o número de animais utilizados no experimento.  
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6. DISCUSSÃO 

6.1. Aspectos nutricionais 

 

 No modelo experimental utilizado os animais foram induzidos a uma desnutrição 

crônica moderada, a partir de uma restrição protéica severa. De maneira geral, os 

animais responderam a desnutrição, sendo observadas alterações nutricionais e 

hematológicas. Em relação ao status nutricional, dados da literatura mostram-se 

conflitantes sobre os efeitos de dietas hipoprotéicas e o consumo de ração, sendo 

verificado tanto aumento (COLOMBO et al, 1992; DESCHEPPER e DEGROOTE, 1995; 

WHITE et al, 1998) quanto diminuição do consumo (BECK et al, 1989; MERCER et al, 

1994). Nos experimentos executados o que se verificou nos animais pertencentes ao 

grupo desnutrido, foi aumento significativo do consumo de ração e de água logo no início 

do processo de indução da desnutrição. No geral, o peso corpóreo dos animais 

desnutridos não se modificou durante o período de desnutrição, sendo verificada apenas 

pequena perda de peso ao final do período, mas com comportamento significativamente 

diferente dos animais do grupo controle, que apresentaram aumento gradativo e 

significativo do peso corporal. De acordo com Huang & Fraker (2003), camundongos 

adultos submetidos à desnutrição crônica induzida por uma restrição protéica moderada 

e que apresentam discreta alteração do peso corpóreo aparentemente se adaptam à 

dieta, talvez aumentando a absorção e reabsorção de aminoácidos e aumentando o 

catabolismo protéico, situação esta que também poderia estar acontecendo com esse 

modelo de desnutrição. Por outro lado, o aumento do consumo de ração poderia 

compensar a falta de proteínas, provendo aos animais desnutridos energia e outros 

nutrientes, que não a proteína, suficientes para estabilizar a massa corpórea. Ainda, 

alguns estudos (WEBSTER, 1993; WHITE, 1998) sugerem que esse aumento de consumo 

de ração como tentativa de compensar a falta de proteínas poderia levar a um depósito 

do excesso de energia na forma de gordura, fato observado por nós em todos os animais 

desnutridos, o que contribuiria para a pouca perda de peso. Outra observação nutricional 

importante foi a diminuição significativa na concentração das proteínas totais e albumina 

séricas dos animais desnutridos. Este dado é coerente com o fato de haver uma redução 
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severa da ingestão de proteínas e sugere que, apesar de todo um possível mecanismo de 

adaptação, o organismo dos animais desnutridos não foi capaz de manter normal o 

metabolismo protéico. 

 Verificamos também alterações de alguns hormônios importantes na regulação do 

metabolismo, comprovando o comprometimento do status nutricional após a restrição 

protéica. É sabido que em processos de desnutrição, seja protéica ou protéico-

energética, há redução da secreção de insulina devido à baixa glicemia (CRACE, 1991). 

Considerando que este hormônio estimula a síntese protéica e reduz a proteólise 

muscular, baixas concentrações de insulina podem contribuir para o catabolismo protéico 

num mecanismo de adaptação à desnutrição. Da mesma forma, o aumento de 

corticosterona, hormônio essencialmente catabólico e diretamente ligado à condição de 

estresse, também pode estar associado a esse processo de adaptação. Já a redução de 

IGF-1 em animais desnutridos está totalmente de acordo com o esperado em modelo de 

desnutrição, uma vez que a concentração plasmática desse hormônio correlaciona-se à 

quantidade e à qualidade nutricional da proteína da dieta (AMMANN, 2000; NOGUCHI, 

2000).  

 

6.2. Aspectos hematológicos 

 

Em relação aos dados hematológicos, observamos um quadro de citopenia 

periférica, com redução significativa no número de hemácias e leucócitos no sangue de 

camundongos desnutridos. A redução no número de hemácias se refletiu na porcentagem 

do volume do hematócrito, que se mostrou reduzida no grupo experimental. A anemia dos 

animais desnutridos apresentou-se normocítica e normocrômica e foi evidenciada pela 

redução significativa da concentração de hemoglobina, porém, não é possível avaliar se 

essa redução é decorrente somente da menor quantidade de hemácias ou se há um 

comprometimento na síntese de hemoglobina. Considerando a porcentagem reduzida de 

reticulócitos nos animais desnutridos em relação aos animais controle, podemos afirmar 

que há comprometimento da eritropoese medular, o que justifica a anemia observada.  
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A leucopenia evidente nos animais desnutridos, além das alterações funcionais de 

macrófagos já estabelecidas em dados da literatura e em trabalhos anteriores do nosso 

grupo, poderia estar correlacionada ao aumento da susceptibilidade às infecções 

resultante dessa condição (SCHAIBLE, 2007; FOCK, 2007).  No presente estudo, 

observamos redução significativa no número de linfócitos, neutrófilos segmentados e de 

monócitos, o que pode comprometer tanto a resposta imune inata quanto a adquirida.  

Avaliando os compartimentos centrais de produção, medula óssea e baço, não 

observamos diferença significativa na celularidade do baço em camundongos desnutridos 

(na espécie murina o baço é um tecido hemopoético), porém, observamos redução 

significativa no número de linfócitos. A medula óssea, no entanto, apresentou-se 

hipoplásica, com redução significativa, de todas as linhagens hemopoéticas. Considerando 

a porcentagem de células tronco/progenitoras hemopoéticas (Lin-) obtidas após depleção 

imunomagnética, observamos redução significativa em camundongos desnutridos; da 

mesma forma, uma população ainda mais primitiva, as células tronco, ou seja, as Lin-

Sca1+c-Kit+, apresentou-se significativamente reduzida após a desnutrição. Esses 

resultados corroboram dados anteriores que demonstraram que a desnutrição protéica 

causa uma redução de progenitores hemopoéticos na medula e no baço, em especial, dos 

progenitores eritróides (BORELLI, 2007). Em suma, essa redução no número de células 

tronco hemopoéticas pode ser extremamente relevante se consideramos que esta é o 

ponto chave que regula a hemopoese, ou seja, é a partir dos processos de auto-

renovação, diferenciação e proliferação desta célula que é mantida, em condições 

fisiológicas, a integridade do sistema hematológico.  

 

6.3. Ciclo celular 

 

Ao se avaliar perfil proliferativo das células tronco/progenitoras dos camundongos 

isogênicos, verificou-se que essa população celular, nos animais desnutridos, apresentou 

aumento na quiescência e no estágio inicial do ciclo celular (G1). Em outras palavras, 

aparentemente, a desnutrição acarretou em uma redução na proliferação das células Lin- 
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uma vez que a porcentagem de células em S/G2/M foi menor. Diversos estudos indicam 

que, em condições fisiológicas, as CTH entram no ciclo celular muito raramente e, 

portanto, encontram-se principalmente em G0 (BRADFORD, 1997; CHESHIER, 1999; 

PASSEGUE, 2003); essas células mais primitivas apresentam ciclo celular mais 

prolongado quando comparado com seus progenitores mais comprometidos (NYGRERN, 

2006). Em suma, as células mais comprometidas apresentam uma cinética de proliferação 

maior quando comparadas com as CTH mais primitivas, ou seja, proliferam mais, 

característica esta que, inclusive, as diferenciam das células tronco (BONNET, 2002). 

Por essa razão, o aumento da população Lin- em G0/G1 pode ser significativo para o 

quadro de hipoplasia medular se considerarmos que ao longo da hemopoese as células 

mais comprometidas/diferenciadas apresentam uma cinética de proliferação maior 

sendo, portanto, mais susceptíveis aos efeitos da desnutrição. De fato, Borelli et al. 

(2009) demonstrou a retenção da população de células totais da medula óssea em G0/G1 

nos animais desnutridos e que, após tratamento mieloablativo com 5-Fluorouracil, a 

reconstituição do tecido hemopoético foi mais tardia.   

Corroborando os dados da avaliação do perfil proliferativo, a análise de proteínas 

chaves na regulação do ciclo celular também indicou um comprometimento. As principais 

proteínas que regulam a transição entre as fases G1 e S, ou seja, ciclina D1, Cdk4, Cdk2, 

Cdc25a e ciclina E, apresentaram baixa expressão nas células tronco/progenitoras 

hemopoéticas dos animais desnutridos quando comparadas com as células dos animais 

controle. Essas proteínas são essenciais para a transição de G1 para S, uma vez que é o 

complexo ciclina D1/cdk4 que fosforila as proteínas da família do retinoblastoma (Rb) 

sendo que o Cdc25a é um dos ativadores desse complexo (a partir da desfosforilação 

dos sítios inibitórios da atividade quinase). A fosforilação das proteínas do 

retinoblastoma acarreta na ativação dos genes da família E2F, sendo que um dos 

principais produtos da transcrição é a ciclina E. Esta por sua vez dá início a fase S, 

formando o complexo ciclina E/cdk2 responsável pela hiperfosforilção das proteínas do 

retinoblastoma, resultando na transcrição de genes importantes para a duplicação do 

DNA. Portanto, com a redução de ciclina D1 e Cdk4 o complexo não é formado o que 

impede a fosforilação de Rb e mantém os genes da família E2F reprimidos, fato 
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coerente com os resultados observados, uma vez que a expressão de ciclina E está 

reduzida em camundongos desnutridos. Sem o complexo ciclina E/cdk2 as células 

ficariam retidas em G1 ou retornariam ao estado quiescente. Em contrapartida, as 

proteínas que inibem a progressão no ciclo, p21 e p27, apresentaram uma alta expressão 

nas células dos animais desnutridos. Tais dados indicam que há um comprometimento do 

controle molecular do ciclo celular e, se considerarmos que a regulação do ciclo se baseia 

em uma cascata de sinalização, a ativação mediada pela interação entre a célula e o 

microambiente medular é a primeira a ser afetada.  

De fato, o marco inicial do ciclo celular é o balanço entre a proteína indutória ciclina 

D e a proteína inibitória p21, sendo que ambas são ativadas via MAPK (“Mitogen-

activated protein kinase”), ou seja, a partir de estimulação externa mediada por fatores 

de crescimento e pela ativação de integrinas. Diversos estudos já demonstraram que a 

ativação da via de ERK1/2 é necessária para a transcrição do gene da ciclina D1 e a que a 

ativação sustentável é imprescindível para a transição de G1 para S (ALBANESE, 1995; 

LAVOIE, 1996, MELOCHE, 2007). Paradoxalmente, a ativação de ERK também é 

necessária para a ativação de p21 (BOTTAZZI, 1999; LIU, 1996), porém, ROOVERS 

(2000), demonstrou que a indução de ciclina D1 é mediada por uma ativação sustentável 

de ERK, enquanto que a indução de p21 é mediada por uma ativação transiente. Logo, 

estímulos parciais decorrentes de um comprometimento do microambiente medular 

podem não estar sendo suficiente para a total ativação da cascata de indução do ciclo, 

prejudicando a transição entre as fases G1 e S.  

O microambiente medular é estritamente estruturado para regular a hemopoese, 

sendo que o controle da proliferação, diferenciação e auto-renovação das CTH é 

mediado pelo contato com células estromais, em especial osteoblastos, por fatores de 

crescimento e hormônios e pela adesão à matriz extracelular, principalmente a 

fibronectina. Nas células tronco/progenitoras hemopoéticas, os principais ligantes da 

fibronectina são as integrinas VLA-4 e VLA-5, as quais são constitutivamente expressas. 

Estas apresentam uma baixa afinidade pelo ligante, porém, essa ligação pode ser 

modulada a partir da formação de “clustering” das integrinas (favorecendo a avidez ao 

ligante) ou pela ativação das integrinas a partir de alterações conformacionais nos 
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domínios de ligação extracelular (favorecendo a afinidade pelo ligante) (SHATILL, 2010; 

CALDERWOOD, 2004; TAGAKI e SPRINGER, 2002), o que permite a ativação da via da 

MAPK e, em última instância de Erk1,2. Dessa forma, nos propusémos a avaliar a 

expressão de VLA-4 e VLA-5 nas células tronco/progenitoras hemopoéticas e 

verificamos que nos animais desnutridos houve maior população de células expressando 

tais receptores, principalmente, VLA-5. Curiosamente, quando avaliamos a expressão de 

VLA-4 e VLA-5 em células mais comprometidas, as CD34+, observamos um fenômeno 

inverso: os animais desnutridos apresentaram menor população celular expressando tais 

receptores quando comparado com os animais controle. É sabido que ao longo do 

processo de diferenciação e maturação das células hemopoéticas há uma modulação da 

expressão dessas integrinas, com a redução de sua expressão, principalmente de VLA-5. 

Ainda assim, VLA-4 é um importante receptor expresso na linhagem grânulo-monocítica 

e está envolvida no processo de mobilização dessas células para o sangue periférico. 

Portanto, o que podemos inferir é que em animais desnutridos a perda desses receptores 

é mais precoce em relação aos animais controle e, ainda, a perda de VLA-4 pode 

prejudicar o processo de mobilização celular. Paralelamente, a avaliação 

imunohistoquímica da medula óssea esternal de camundongos desnutridos demonstrou 

aumento no depósito de fibronectina em toda matriz extracelular, em especial, no 

subendósteo e na região perivascular, o que corrobora dados da literatura (VITURI, 

2001).  

Dessa maneira, em animais desnutridos temos uma maior quantidade do ligante 

(fibronectina) e mais células expressando o receptor – VLA-5 - porém, temos um 

comprometimento do ciclo celular. Há uma alteração da expressão de proteínas que 

controlam o ciclo celular, mas e a indução do ciclo? Como vimos, a indução do ciclo celular 

é mediada por estímulos externos à célula, seja via integrinas ou RTK´s (receptores 

tirosina quinase), ativando a via da MAPK, sendo que a ativação de Erk1,2 leva à 

transcrição de ciclina D. Uma das formas de ativação de Erk1,2 é dependente da via FAK 

(“Focal adhesion kinase”), mediada pelas integrinas (GIANCOT, 1999). Em nosso modelo 

experimental observamos que em animais desnutridos há redução da expressão de FAK 

no forma fosforilada, ou seja, ativada, em células tronco/progenitoras hemopoéticas. 
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Avaliando-se uma segunda via de ativação integrina dependente, a partir das Rho 

GTPases, também foi observado um comprometimento de ativação nessa mesma 

população celular, sendo reduzida a expressão de Rac/cdc42 fosforilado e de RhoA em 

animais desnutridos. A ativação de Rho é importante para a progressão do ciclo celular, 

uma vez que a redução da atividade de ciclina E/cdk2 induzida pela dissociação da 

ligação entre fibronectina – integrina está associada com a redução de Rho. Ainda, a 

inibição de Rho, Rac e Cdc42 pode inibir a progressão da fase G1 de células aderentes 

(OLSON, 1995, DANEN, 2000), a partir da redução dos níveis de ciclina D e do aumento 

de p21 (OLSON, 1998; DANEN, 2000). Em outras palavras, aparentemente a sinalização 

mediada pela interação integrina-FN não está sendo eficaz para induzir o ciclo celular 

nas células tronco/progenitoras hemopoéticas. Isso é comprovado a partir da verificação 

de que essa população celular dos animais desnutridos apresentaram redução da 

expressão de Erk 1 (p42) e Erk 2 (p44) na forma fosforilada, ou seja, na forma ativa. 

Podemos supor, então, que a menor expressão de ciclina D em células de animais 

desnutridos é resultante de uma menor ativação da via da MAPK decorrente de 

alterações no microambiente medular. Ainda assim, como a maior expressão do receptor 

(as integrinas) e do ligante pode resultar em uma menor ativação das vias integrina 

dependentes (FAK e Rho GTPases) e, em última instância, de Erk1,2? Existem diversas 

hipóteses: (i) quantitativamente há uma aumento de fibronectina, porém, esta pode ser 

não funcional, com alterações estruturais que impeçam a interação ligante-receptor; (ii) 

o que determina a interação ao ligante é a afinidade do receptor, ou seja, 

numericamente as integrinas estão mais expressas, porém, podem apresentar uma baixa 

afinidade; (iii) a ativação de Erk1,2 também pode ser mediada por outros parâmetros 

como fatores de crescimento e hormônios.  

A FN consiste em dímeros de, aproximadamente 250kDa, ligados entre si por pontes 

dissulfeto na porção C-terminal. Cada monômero consiste em três domínios de repetição 

- tipo I, II e III – sendo que cada um apresenta uma seqüência de repetição específica. 

Apesar de as moléculas de FN serem produto de um único gene, a proteína resultante 

pode existir em diversas formas devido a “splincing” alternativos; em humanos há mais 

de 20 isoformas e em camundongos 12 (FRENCH-CONSTANT, 1995; WHITE et al, 
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2008). As isoformas de FN levam a diferenças funcionais, tendo sido observadas 

alterações na afinidade com as integrinas (FRENCH_CONSTANT, 1995). Além de 

possíveis alterações estruturais na molécula de FN, a deposição desta proteína na matriz 

também poderia influenciar a sinalização integrina-dependente. Isso porque, assim que 

os dímeros solúveis de FN são secretados, a estruturação em uma matriz fibrilar é 

essencial para a deposição da proteína, sendo que esse processo é mediado pela 

interação FN-integrina (MAO, 2005; LEISS, 2008). Essa estruturação da matriz de FN 

é regulada por vias de sinalização intracelular, principalmente mediada pelas Rho 

GTPases e FAK (SECHLER, 1997; GEIGER, 2001). Ou seja, a fibrilogênese da FN 

necessita da contractilidade do citoesqueleto de actina-miosina, o qual é estimulado 

pelas Rho GTPases. Essa contractilidade celular cria tensão suficiente para esticar os 

dímeros de FN solúveis (que são compactos), expondo, assim, sítios de ligação na 

molécula de FN (ZHONG, 1998; WIERZBICKA-PATYNOWSKI, 2003; HUVENEERS, 

2008; LEMMON, 2009). Se considerarmos que temos uma baixa expressão de RhoA, 

fosfo-Rac/cdc42 e fosfo-FAK em células de camundongos desnutridos, podemos inferir 

que talvez o processo de fibrilogênese não esteja ocorrendo de maneira adequada, 

prejudicando assim, a exposição dos sítios de ligação da molécula. Ainda, podemos 

acrescentar o fato de que dependendo do tipo de integrina que interage com a FN há a 

formação de uma matriz fibrilar diferente com propriedades funcionais diferentes: a 

integrina α5β1 (VLA-5) resulta em uma matriz fina e delgada enquanto que as integrinas 

αv resultam em uma matriz espessa e grosseira (LEISS, 2008). Essas diferenças 

decorrem do fato de que cada integrina (ou outro ligante como colágeno, que também 

colabora para o processo de fibrilogênese) apresenta um sítio de ligação específico na 

molécula de FN, induzindo a um processo de polimerização peculiar (MAO, 2005). De 

maneira geral, essa estruturação da matriz de FN é essencial para a exposição de sítios 

de ligação da molécula de forma a permitir a ancoragem celular à matriz, mediando 

processos como migração e proliferação (HYNES e ZHAO, 2000).  

Esses processos de migração e proliferação celular decorrem de uma sinalização 

bidirecional mediada pelas integrinas, apresentando diferentes funções biológicas: 

“inside-out” e “outside-in”. Na primeira, ativadores intracelulares ligam-se à porção 
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citoplasmática β-integrina, acarretando em alterações conformacionais resultando no 

aumento da afinidade pelo ligante (“ativação” da integrina). Basicamente, o que modula a 

sinalização “inside-out” é a interação entre a proteína talina e o domínio citoplasmático 

β-integrina. Diversos efetores que medeiam essa interação foram estudados, entre eles 

as Ras GTPases, as quais são ativadas a partir da interação entre fatores de 

crescimento e as RTK´s (MARSHAL 1996; KINBARA, 2003). De fato, fatores de 

crescimento como IL3, SCF e GM-CSF já foram descritos como moduladores da 

afinidade (bem como da expressão) de VLA-4 e VLA-5 em células hemopoéticas 

(LEVESQUE, 1995; KOVACH, 1995; GIET, 2001). A sinalização “inside-out” controla a 

força da adesão e possibilita uma interação forte suficiente entre célula-matriz extra 

celular capaz de regular os processos de migração celular e estruturação da matriz (a 

exemplo da fibronectina). A sinalização “outside-in” ocorre a partir da ligação da 

integrina ao seu ligante, o que também acarreta em alterações conformacionais no 

receptor, porém, neste caso, aumentado a interação entre os heterodímeros de FN 

levando à formação de “clusteres”. Com isso, inicia-se o processo de sinalização 

intracelular que controla a expressão gênica e, consequentemente, a proliferação celular. 

Apesar de serem conceitos opostos, esses dois mecanismos estão intimamente 

correlacionados, uma vez que a sinalização “inside-out” pode favorecer a sinalização 

“outside-in” e vice-versa. Em suma, podemos afirmar que, ainda que haja FN e seu 

receptor – VLA-5 – em camundongos desnutridos, a interação está comprometida, seja 

devido a alterações conformacionais da molécula de FN, ou até mesmo de estruturação 

da matriz fibrilar, seja pela falta de afinidade do receptor, devido a ausência das 

sinalizações “inside-out” e “outside-in”. Isso pode ser comprovado pela redução da 

expressão de proteínas sinalizadoras das vias integrina-dependentes observado em 

células tronco/progenitoras hemopoéticas de camundongos desnutridos.    

Além da interação entre célula-MEC, as interações entre célula-fatores de 

crescimento e célula-estroma celular também são imprescindíveis para a regulação da 

hemopoese. Por essa razão, outro objetivo do nosso trabalho foi a avaliação quantitativa 

de células estromais e a produção de citocinas a partir destas. Para isso, utilizamos o 

modelo de CFU-U (unidade formadora de colônia de fibroblasto).  Em 1968, Friedenstein 
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e colaboradores reportou a presença de células não hemopoéticas na medula óssea, 

capazes de aderirem a uma superfície plástica e que apresentavam uma morfologia típica 

de fibroblastos. Descreveu, portanto, uma população multipotente capaz de se 

diferenciar em adipócitos, condrócitos e osteócitos – as células tronco mesenquimais. 

Além de fornecer uma estrutura celular de suporte e de sinalização, a partir dessa 

população celular são produzidos fatores de crescimento que modulam a hemopoese 

sendo, portanto, um excelente modelo para se avaliar a integração entre estroma e 

células tronco/progenitoras hemopoéticas. No presente estudo, observou-se que em 

camundongos desnutridos a proliferação de células estromais é mais tardia, o que 

poderia prejudicar sua interação com as células hemopoéticas. Ainda, verificamos que a 

produção de algumas citocinas, a partir das CFU-F, importantes para a proliferação de 

células tronco/progenitoras estava comprometida, ou seja, encontramos menor 

concentração de IL3, IL6, IL10, GM-CSF. Também observamos menor porcentagem de 

células tronco/progenitoras hemopoéticas expressando os receptores para IL3 (CD123) 

e SCF (CD117) em animais desnutridos. Essa redução de citocinas e da expressão de 

CD123 e CD117 poderia, juntamente com as alterações previamente descritas relativas à 

sinalização das integrinas, comprometer a sinalização de indução do ciclo celular, 

resultando em uma baixa expressão de ERK1,2 na forma ativa. Ainda, integrando as vias 

de sinalizações, a redução de IL3 e GM-CSF poderia comprometer a afinidade das 

integrinas via uma cascata “inside-out”, prejudicando ainda mais a indução do ciclo.  

Em vista da redução, in vivo, da proliferação das células tronco/progenitoras 

hemopoéticas dos animais desnutridos, nossos estudos ex vivo demostraram que sob 

estímulos adequados, promovidos por fatores de crescimento e uma matriz de 

fibronectina, essas mesmas células dos animais desnutridos respondem de forma similar 

às células dos animais controle. Na cultura suplementada com os fatores de crescimento 

IL3, IL6 e SCF, os quais são importantes para induzir a proliferação dessa população 

celular (BONNET, 2002; KEIL et al, 2002; EMA et al, 2000), verificou-se que a 

celularidade após 3 e 5 dias de cultivo foi similar entre os grupos controle e desnutrido 

seja sobre uma matriz de fibronectina ou de BSA e, como o esperado, na ausência de 

fatores de crescimento as células de ambos os grupos não proliferaram. Os resultados 



 139 

também indicam que, tanto para o grupo controle quanto para o grupo desnutrido, a 

proliferação das células é intensificada quando se compara o cultivo sobre uma matriz de 

fibronectina com o cultivo sobre uma superfície de BSA. A maior proliferação sobre uma 

matriz de fibronectina em relação a de BSA corrobora estudos anteriores nos quais 

sugerem que a presença de fatores de crescimento, como IL3 e SCF, aumentam a 

afinidade de VLA-4 e VLA5 pela fibronectina (apesar de não alterar a expressão dos 

mesmos) e que a adesão da célula a essa proteína está intimamente ligada aos estágios 

finais do ciclo celular, S/G2/M (GIET, 2001, 2002). Em outras palavras, aparentemente, 

a adesão das células à fibronectina intensifica a estimulação promovida pelos fatores de 

crescimento, uma vez que permite uma ativação mais eficiente do complexo ciclina 

D/Cdk4,6 e ciclina E/Cdk2 induzindo a célula a passar da fase G1 para a fase S 

(BOONSTRA, 2003). Também verificamos que as células dos animais desnutridos 

aderiram à matriz de fibronectina no terceiro dia de cultura tanto quanto as células dos 

animais controle, porém, a adesão celular foi reduzida para ambos os grupos 

possivelmente porque no quinto dia de cultivo as condições ótimas não foram mantidas e 

as células podem ter se soltado precocemente devido a falta de nutrientes. 

Em resumo, avaliando-se as células tronco/progenitoras hemopoéticas de 

camundongos desnutridos observamos redução do perfil proliferativo, com redução da 

expressão de proteínas reguladoras (ciclina D, ciclina E, cdk2, cdk4, Cdc25a e PCNA) e 

aumento da expressão de proteínas inibitórias (p21 e p27) do ciclo celular. Já a 

sinalização de indução do ciclo celular, mediado por estímulos externos, também se 

apresentou comprometida em células de animais desnutridos, com uma baixa expressão 

de fosfo-FAk, fosfo-Rac/cdc42, RhoA e, principalmente, de fosfo-ERK1/2. Avaliando-se, 

então, o microambiente medular, observamos um aumento no depósito de FN, que ainda 

assim não resultou na ativação da cascata de sinalização integrina-dependente, e uma 

redução da produção de citocinas (IL3, IL6, IL10 e GM-CSF) que regulam a proliferação 

celular. Dessa forma, podemos inferir que as alterações no microambiente estão 

comprometendo a sinalização celular, resultando em uma parada no ciclo celular, levando 

à hipoplasia medular e à citopenia periférica. No entanto, sob condições ótimas, 

fornecendo-se uma matriz de FN e fatores de crescimento, as células retornam a 
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proliferação de maneira satisfatória, sugerindo que o controle molecular de indução e de 

regulação do ciclo celular permanecem responsivos, ou seja, aparentemente não há um 

comprometimento intrínseco à célula.    

A partir de tais achados, podemos traçar um paralelo em relação à clínica em 

humanos: a questão de transplantes medulares. Em casos clínicos em que há a 

necessidade de transplantes medulares, os indivíduos geralmente apresentam algum grau 

de comprometimento nutricional (RZEPECKI, 2007; MURRAY, 2009), o que poderia levar 

a alterações no microambiente medular, como a que observamos em nosso modelo. 

Podemos sugerir, então, que a desnutrição é um indicativo de mal prognóstico em casos 

de transplantes medulares, uma vez que, há a possibilidade de não haver o enxertamento 

das células doadas devido às interações entre um microambiente alterado do indivíduo 

transplantado e as células hemopoéticas do doador.  Considerando que é o microambiente 

que sinaliza à célula a promover os processos de proliferação e diferenciação, a presença 

de uma célula saudável não garantiria o sucesso do transplante. Por essa razão, nessas 

condições o status nutricional do indivíduo também seria um fator de risco.  

 

6.4. Recuperação nutricional 

 

No presente estudo, avaliamos o processo de recuperação nutricional com o intuito 

de verificar se as alterações hematológicas em camundongos desnutridos são revertidas. 

Aparentemente, o compartimento periférico é normalizado, sendo que verificamos 

aumento quantitativo no número de hemácias e leucócitos e na concentração de 

hemoglobina, confirmando que o quadro de anemia e leucopenia é revertido após a 

renutrição. No principal compartimento central, a medula óssea, observamos um retorno 

na celularidade, e a normalização do número de células Lin-. Porém, a porcentagem de 

células tronco, ou seja, as Lin-Sca1+c-kit+, embora tenha aumentado não diferiu 

estatisticamente em relação ao grupo desnutrido no período estudado, sugerindo que a 

auto-renovação seja um processo mais lento. Em outras palavras, possivelmente o 

organismo prioriza o restabelecimento do “pool” de células mais maduras em detrimento 

das células tronco, de forma a manter as condições fisiológicas do sistema. 
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Se a celularidade retorna à normalidade, é de se esperar que o ciclo celular das 

células tronco/progenitoras hemopoéticas esteja aumentado em relação ao grupo 

desnutrido. De fato, a porcentagem de células Lin- em G0/G1 de camundongos renutridos 

igualou-se ao seu respectivo grupo controle, sendo significativamente menor em relação 

ao grupo desnutrido. Ou seja, a porcentagem de células nas fases proliferativas, 

S/G2/M, foi significativamente maior no grupo renutrido quando comparado com o grupo 

desnutrido. Logo, entende-se que o aumento da proliferação das células 

tronco/progenitoras refletiu-se no restabelecimento numérico das células 

hemopoéticas, tanto no compartimento central quanto no periférico. Ainda, 

corroborando os dados do perfil proliferativo, a expressão das proteínas regulatórias do 

ciclo celular nas células tronco/progenitoras de camundongos renutridos também se 

igualou ao seu respectivo grupo controle, sendo que verificamos um aumento na 

expressão de ciclina D e ciclina E em relação ao grupo desnutrido. Curiosamente, a 

expressão de cdk2 e cdk4 permaneceu baixa, não sendo revertida após a recuperação 

nutricional. Podemos inferir, portanto, que tais proteínas não são fatores limitantes para 

a progressão do ciclo celular sendo que concentrações mínimas são capazes de levar a 

formação do complexo com as respectivas ciclinas e, enfim, causar a fosforilação das 

proteínas do retinoblastoma. Em relação à expressão da proteína inibitória p27, 

observamos que após a recuperação nutricional há uma redução significativa em relação 

ao grupo desnutrido, fato que não se repetiu com a proteína p21, uma vez que esta 

permaneceu similar ao grupo desnutrido.  

Considerando os dados preliminares em relação a recuperação nutricional podemos 

afirmar que esta é eficaz para a normalização das alterações hematológicas, se 

considerarmos em termos quantitativos. Porém, existem alguns pontos que a recuperação 

nutricional não conseguiu reverter, pelo menos não no período estudado: o número de 

células tronco e a expressão de algumas proteínas que regulam o ciclo celular. Tais 

parâmetros, contudo, não foram limitantes para o restabelecimento do sistema 

hematológico como um todo, então, podemos afirmar que a recuperação nutricional é um 

protocolo importante e relevante no contexto de saúde pública.  Por outro lado, outras 

avaliações terão de ser realizadas para a completa elucidação da reversão do 
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comprometimento do microambiente medular decorrentes da desnutrição. Em especial, a 

avaliação estrutural da MEC, principalmente em relação à FN, a produção de citocinas e 

a expressão de integrinas e RTK´s após a recuperação nutricional.  
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7. CONCLUSÃO  

 

Os resultados obtidos nos mostram um dos possíveis mecanismos pelo qual a 

desnutrição protéica afeta, em termos quantitativos, o sistema hemopoético. As células 

tronco/progenitoras hemopoéticas de animais desnutridos apresentam um 

comprometimento do ciclo celular, in vivo, quando comparado com animais saudáveis. Não 

só há alterações no controle molecular do ciclo celular, como também há um 

comprometimento da principal via de indução do ciclo: a via da MAPK. Com isso, podemos 

inferir que esse comprometimento da proliferação de células tronco/progenitoras 

hemopoéticas pode ser um dos grandes responsáveis pela hipoplasia medular e 

conseqüente citopenia periférica observada em modelos de desnutrição.  

Podemos sugerir que tal controle está alterado devido ao comprometimento do 

microambiente medular de camundongos desnutridos observado no presente estudo Esse 

comprometimento afeta a sinalização celular, reduzindo os estímulos necessários para o 

controle de proliferação e talvez, de diferenciação e auto-renovação das células 

tronco/progenitoras. Além disso, as células de animais desnutridos respondem de forma 

adequada quando estimuladas para a indução do ciclo celular. Logo, o fornecimento de 

quantidades adequadas de fatores de crescimento e de uma matriz de fibronectina, 

mimetizando ex vivo um microambiente íntegro, estimula as células de animais 

desnutrido a entrarem em ciclo, de forma que todo o mecanismo intracelular de controle 

do ciclo, aparentemente, não foi comprometido.  

Já em relação à recuperação nutricional os resultados preliminares demonstraram 

que, pelo menos para os parâmetros avaliados, tal procedimento é eficaz na reversão das 

alterações causadas pela desnutrição. Contudo, estudos estruturais mais detalhados em 

relação ao microambiente medular são necessários para a confirmação dos dados aqui 

apresentados.   
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