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RESUMO 

Souza, L. E. B. Geração de organoides vascularizados como veículos produtores 
do fator VIII da coagulação em um modelo murino de hemofilia A. 2016. Tese 
(Doutorado). Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo. 
 

A hemofilia A (HA) é uma doença hemorrágica causada por mutações que levam à 
deficiência na produção ou função do fator VIII da coagulação (FVIII). O desafio atual é 
estabelecer uma terapia profilática e duradoura capaz de assegurar níveis plasmáticos de 
FVIII suficientes para corrigir o fenótipo da HA. Uma das estratégias é modificar células 
ex vivo para expressar o FVIII e transplantá-las para que secretem a referida proteína in 
vivo. No entanto, esta abordagem tem sido limitada pela sobrevida curta das células 
transplantadas. Neste trabalho, hipotetizamos que células endoteliais vasculares da veia 
do cordão umbilical (HUVECs) e células progenitoras perivasculares como as células 
estromais do tecido adiposo (ADSCs) poderiam ser co-transplantadas para formar 
organoides vascularizados que serviriam como veículos produtores de FVIII in vivo. Para 
isso, primeiramente investigamos o potencial do meio para crescimento de células 
endoteliais (EGM-2) contendo fatores de crescimento pró-angiogênicos na manutenção 
das propriedades progenitoras e pró-angiogênicas das ADSCs após cultivo. Para tanto, 
primeiramente comparamos o efeito de formulações de meios convencionais (DMEM + 
10% de soro fetal bovino [DMEM] e αMEM + 15% de SFB [αMEM]) e do EGM-2 na 
eficiência clonogênica, proliferação e diferenciação in vitro das ADSCs. ADSCs cultivadas 
em EGM-2 (ADSC-EGM) apresentaram a maior eficiência clonogênica, maior potencial 
proliferativo e maior capacidade de diferenciação adipogênica e osteogênica, seguidas 
pelas ADSC-αMEM e pelas ADSC-DMEM, respectivamente. Em seguida, investigamos o 
potencial das ADSC-EGM e ADSC-αMEM em dar suporte à sobrevida das HUVECs e de 
estimular a angiogênese. Para isso, modificamos HUVECs para expressar a proteína 
repórter bioluminescente luciferase 2 e utilizamos o sinal bioluminescente para monitorar 
a sobrevida das mesmas. Após co-cultivo em meio reduzido de fatores de crescimento, 
apenas as ADSC-EGM atenuaram a apoptose das HUVECluc, sendo que a sobrevida das 
HUVECluc foi diretamente proporcional à quantidade de ADSC-EGM nos co-cultivos. Além 
disso, apenas as ADSC-EGM estimularam a formação de cordões endoteliais pelas 
HUVECluc durante o co-cultivo sob privação de fatores de crescimento. Notadamente, a 
extensão e ramificação da rede de cordões endoteliais formada foi diretamente 
proporcional à quantidade de ADSC-EGM. Estes efeitos anti-apoptótico e pró-angiogênico 
das ADSC-EGM foram recapitulados quando utilizamos apenas o meio condicionado das 
ADSC-EGM, indicando que o secretoma das ADSCs é alterado após cultivo em EGM-2. Em 
seguida, ADSCs e HUVECluc foram co-transplantadas subcutaneamente em camundongos 
imunodeficientes e a sobrevida das HUVECluc foi avaliada pela quantificação da 
bioluminescência. Após 60 dias, a quantidade de HUVECluc vivas foi equivalente entre 
aquelas transplantadas sozinhas ou com ADSC-αMEM (15,0%±0,7% vs 13,0%±0,5%, 
respectivamente). Entretanto, a sobrevida das HUVECluc co-transplantadas com ADSC-
EGM atingiu 105%±3,5%. Análises histológicas demonstraram que os organoides 
gerados pela co-infusão de HUVECluc e ADSC-EGM apresentaram maior densidade 
vascular e os vasos sanguíneos eram funcionais, a julgar pela presença de eritrócitos em 
seus lúmens. Em seguida, as ADSC-EGM e HUVECs foram modificadas para expressar o 
FVIII humano com o domínio B parcialmente deletado e transplantadas subcutaneamente 
em camundongos hemofílicos A imunodeficientes, os quais foram gerados após o 
cruzamento de machos NSG com fêmeas hemofílicas. Em todas as tentativas de 
transplante não houve aumento na atividade biológica do FVIII no plasma dos animais. 



 

Para avaliar se a rota de infusão estava influenciando a distribuição do FVIII na 
circulação, transplantamos células de adenocarcinoma hepático SK-HEP expressando 
FVIII e luciferase pelas vias subcutânea e intra-hepática. Após 8 dias, apenas os animais 
que receberam o transplante intra-hepático apresentaram uma atividade biológica do 
FVIII no plasma superior a 0,5 UI/mL. Após 15 dias, a atividade detectada foi pelo 
menos de 1 UI/mL, ao passo que os animais transplantados subcutaneamente não 
apresentavam níveis detectáveis de FVIII no plasma. Utilizando dados de 
bioluminescência, observamos que as células transplantadas subcutaneamente ou no 
fígado apresentavam a mesma velocidade de crescimento. Em suma, nosso dados 
demonstram que o cultivo das ADSCs em um microambiente pró-angiogênico aumenta 
sua eficiência clonogênica, sua capacidade de diferenciação in vitro e seu potencial em 
promover a sobrevida de células endoteliais e estimular a angiogênese in vivo em 
comparação com estratégias de cultivo convencionais. Estas observações abrem caminho 
para a identificação de moléculas importantes na regulação da multipotência e da 
atividade pró-angiogênica das ADSCs. Além disso, nossos achados estabelecem uma 
estratégia capaz de aumentar a eficiência terapêutica das ADSCs contra doenças 
isquêmicas e de elevar a sobrevida de células endoteliais co-transplantadas para servir 
como veículo produtor de proteínas terapêuticas in vivo. Por fim, concluímos que o local 
de implante das células expressando FVIII é crítico para a eficiência terapêutica deste 
tipo de terapia celular para a correção da HA. 
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ABSTRACT 

Souza, L. E. B. Generation of vascularized organoids as vehicles for production of 
coagulation factor VIII in a mouse model of hemophilia A. 2016. Tese 
(Doutorado). Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo.  
 
Hemophilia A (HA) is a hemorrhagic disorder caused by a deffective production or 
function of the coagulation factor VIII (FVIII). One of the frontiers in HA treatment is to 
establish a long-lasting prophylactic therapy to provide sufficient plasma levels of FVIII 
to correct the bleeding phenotype. One of the strategies to accomplish this is to modify 
cells ex vivo to express FVIII and transplant them to secrete the therapeutic protein in 
vivo. However, this approach has been limited by the poor survival of the transplanted 
cells. In this work, we hypothesized that the human umbilical vein endothelial cells 
(HUVECs) and perivascular progenitor cells such as the adipose-derived stromal cells 
(ADSCs) could be co-transplanted to form vascularized organoids which could serve as 
vehicles for FVIII production in vivo. For this, we innitially investigated the potential of 
endothelial cell growth medium (EGM-2) containing pro-angiogenic growth factors on the 
maintenance of progenitor and pro-angiogenic properties of ADSCs after culture. To this 
end, we first compared the effect of conventional media formulations (DMEM + 10% fetal 
bovine serum [DMEM], and αMEM + 15% FBS [αMEM]) and EGM-2 on the clonogenic 
efficiency, proliferation and in vitro differentiation of ADSCs. ADSCs cultured in EGM-2 
(ADSC-EGM) presented the highest clonogenic efficiency, proliferative potential and 
adipogenic and osteogenic differentiation abilities, followed by the ADSCs cultured in 
αMEM (ADSC-αMEM) and in DMEM (ADSC-DMEM), respectively. Next, we investigated the 
potential of ADSC-EGM and ADSC-αMEM to support the survival of HUVECs and to 
promote angiogenesis. For this purpose, HUVECs were modified to express the 
bioluminescent enzime luciferase 2 and the bioluminescent signal was used to monitor 
cell survival. After co-culture in a growth factor reduced medium (i.e. αMEM+1% FBS), 
only the ADSC-EGM attenuated HUVECluc apoptosis, and the survival of HUVECluc was 
directly proportional to the amount of ADSC-EGM seeded. Furthermore, only the ADSC-
EGM were able to stimulate the formation of endothelial cords by HUVECluc during co-
culture under growth factor starvation. Notably, the length and branching of the 
endothelial cords were directly proportional to the amount of ADSC-EGM in the co-
cultures. These anti-apoptotic and pro-angiogenic effects of ADSC-EGM were 
recapitulated by the ADSC-EGM conditioned medium, indicating that the secretome of 
the ADSCs is altered upon culture in EGM-2. Next, HUVECluc and ADSCs were co-
transplanted subcutaneously into immunodeficient mice and the survival of HUVECluc was 
monitored by bioluminescent imaging. After 60 days the amount of living HUVECluc was 
equivalent between those transplanted with HUVECluc alone and those co-transplanted 
with HUVECluc and ADSC-αMEM (15.0%±0.7% vs. 13.0%±0.5%, respectively). However, 
the survival of HUVECluc co-transplanted with ADSC-EGM reached 105.0%±3.5%. 
Histological analysis showed that the organoids generated by the co-transplanation of 
HUVECluc and ADSC-EGM had the higher vascular density and that the blood vessels 
formed were functional, as indicated by the presence of erythrocytes within their lumens. 
Next, the ADSC-EGM and HUVECs were engineered to express human FVIII with the B-
domain partially deleted and were transplanted subcutaneously in immunodeficient 
hemophilic A mice, which were generated after crossing NSG males with hemophilic A 
females. All attempts of transplantation did not resulted in any increase of the biological 
activity of FVIII in the plasma of the animals. To evaluate whether the site of 
transplantation was influencing the distribution of FVIII to the circulation, we 



 

transplanted liver adenocarcinoma SK-HEP cells expressing both FVIII and luciferase 2 by 
subcutaneous and intrahepatic injections. After 8 days, the animals receiving the 
intrahepatic injections displayed plasma levels of FVIII above 0.5 IU/mL. After 15 days, 
the FVIII levels increased to at least 1.0 IU/mL. In a sharp contrast, animals that 
received subcutaneous injections showed no increase in the plasmatic levels of FVIII. 
Using bioluminescence quantification, we observed that the cells transplanted 
subcutaneously or intrahepatically showed similar growth rates in vivo. Collectively, 
these findings demonstrate that the cultivation of the ADSCs in a pro-angiogenic millieu 
increases their clonogenic efficiency, in vitro differentiation capacity and their potential to 
promote survival of endothelial cells and stimulate angiogenesis in vivo. These findings 
lay the groundwork for identifying key modulators of ADSCs multipotency and pro-
angiogenic properties. Moreover, our pre-conditioning strategy may be explored as a 
strategy to increase the therapeutic efficiency of ADSCs against ischemic diseases and to 
increase the survival of co-transplanted endothelial cells to serve as a vehicle for 
delivering therapeutic proteins in vivo. Finally, we conclude that the implantation site of 
FVIII-expressing cells is crucial to achieve the correction of HA. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Mecanismo da hemostasia e as hemofilias 

 A hemostasia é definida como uma resposta fisiológica que ocorre após a 

danificação de vasos sanguíneos e o consequente sangramento. Esta resposta fisiológica 

é dividida em duas etapas: a primeira inicia-se logo após a lesão tecidual e é 

caracterizada pela contração vascular e a agregação de plaquetas para formar um 

tampão provisório para conter o sangramento. A etapa seguinte é iniciada pela liberação 

do fator tecidual (TF) e deflagra uma reação em cadeia em que os fatores da coagulação 

(F) são ativados sequencialmente até a conversão do fibrinogênio em fibrina, culminando 

na estabilização do coágulo. Esta reação em cadeia é conhecida como cascata da 

coagulação (figura 1). 

 A ativação da cascata de coagulação ocorre após a liberação do TF, o qual se 

associa ao FVII e ativa-o. Em seguida, o complexo formado pelo TF e o FVII ativado 

(FVIIa) catalisa a ativação dos FX e FIX. O FX ativado (FXa) associa-se ao FV ativado 

(FVa) para formar o complexo protrombinase e o FIX ativado (FIXa) associa-se ao FVIII 

ativado (FVIIIa) para formar o complexo tenase. Ambos os complexos convertem a 

protrombina (FII) em trombina (FIIa) que, por sua vez, convertem o fibrinogênio em 

fibrina. No entanto, a quantidade de fibrina produzida durante esta primeira ativação é 

cerca de 2% da quantidade necessária para estabilizar o plugue hemostático.1 Portanto, 

o papel principal da via do TF é iniciar um processo referido como “explosão” da geração 

de trombina, por meio da qual a trombina ativa vários componentes da cascata de 

coagulação (como o FVIII) por retroalimentação positiva. Esta fase também é conhecida 

como propagação da cascata de coagulação (figura 1).1 

 O mecanismo de coagulação é complexo e regulado em várias etapas por diversos 

inibidores, como a antitrombina (AT), as proteínas C (PC) e S (PS) e o inibidor da via do 

fator tecidual (TFPI). O papel destes elementos reguladores não será discutido, mas as 

etapas que eles regulam estão indicadas na figura 1. 
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fiFigura 1: Esquema da cascata de coagulação. O fator tecidual (TF) liberado pelo endotélio danificado 
associa-se ao FVII e ativa-o. Por sua vez, o complexo formado pelo TF e o FVII ativado (FVIIa) catalisa a 
ativação dos FX e FIX. O FX ativado (FXa) associa-se ao FV ativado (FVa) para formar o complexo 
protrombinase e o FIX ativado (FIXa) associa-se ao FVIII ativado (FVIIIa) para formar o complexo tenase. 
Ambos os complexos convertem a protrombina (FII) em trombina (FIIa) que, por sua vez, convertem o 
fibrinogênio em fibrina. No entanto, a quantidade de fibrina produzida durante esta primeira ativação é apenas 
~2% da quantidade necessária para estabilizar o plugue hemostático. Portanto, o papel principal da via do TF é 
iniciar um processo referido como “explosão” da geração de trombina, por meio da qual a trombina  ativa 
vários componentes da cascata de coagulação (como o FVIII) por retroalimentação positiva. Esta fase também 
é conhecida como propagação da cascata de coagulação. Adaptado de Lippi et al.1 

 

 Conforme exposto acima, a rota de propagação da cascata de coagulação é 

imprescindível para a formação de um coágulo estável para interromper o sangramento. 

Portanto, a deficiência dos fatores VIII ou IX impede o progresso da coagulação e resulta 

na incapacidade de estancar sangramentos. Esta classe de coagulopatias é conhecida 

como hemofilia. 

 As hemofilias são coagulopatias ligadas ao cromossomo X e causadas por 

mutações nos genes que codificam os fatores VIII e IX da coagulação, levando às 

hemofilias A e B, respectivamente. Pacientes portadores destas alterações genéticas 

apresentam os respectivos fatores da coagulação ausentes ou não funcionais, de modo 

que não são capazes de gerar quantidades suficientes de trombina durante a coagulação. 

Estes defeitos resultam em complicações clínicas como artropatias e hemorragias que 

comprometem a qualidade de vida e podem levar à morte. 

 A hemofilia A é o tipo mais comum entre as hemofilias, acometendo 80-85% dos 

pacientes hemofílicos e apresenta uma incidência global de 1 caso para cada 5000 

homens.2 Segundo o relatório da Federação Mundial da Hemofilia (WFH) referente ao ano 
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de 2014, o Brasil é o terceiro país com o maior número absoluto de hemofílicos e o 

quarto com o maior número de pacientes com hemofilia A (tabela 1). 

 
Tabela 1: Os cinco países com o maior número absoluto de hemofílicos. Fonte: Relatório da Federação 
Mundial de Hemofilia (WFH) publicado em 2015 e referente à 2014. *Os dados da Rússia são referentes ao ano 
de 2013. 

País Pacientes hemofílicos Hemofilia A Hemofilia B 
EUA 17.131 13.010 4.121 
Índia 16.731 14.450 2.281 
Brasil 11.497 9.616 1.881 
China 11.108 9.675 1.433 

Rússia* 6.793 5.801 992 
 

 A gravidade da hemofilia A é classificada de acordo com a quantidade de FVIII no 

plasma, podendo ser definida como grave quando esta quantidade é menor que 0,01 

UI/mL (menos de 1% da quantidade normal), moderada quando a quantidade está entre 

0,01 e 0,05 UI/mL (entre 1% e 5% da quantidade normal) e leve quando há entre 0,05 e 

0,40 UI/mL de FVIII circulante (entre 5% e 40% da quantidade normal).3 

 A molécula de FVIII é codificada pelo gene F8 localizado no braço longo do 

cromossomo X e é sintetizada inicialmente como uma cadeia única subdividida em 6 

domínios: (NH2)-A1-A2-B-A3-C1-C2-(COOH).4 Em seguida, esta cadeia sofre diversas 

modificações pós-traducionais, incluindo clivagens que resultam na formação de um 

heterodímero composto pelas cadeias pesada (domínios A1, A2 e B) e leve (domínios A3, 

C1 e C2) e que são unidas por uma ligação mediada por íon metálico bivalente.5 

 Postula-se que o fígado seja o principal sítio produtor de FVIII, sobretudo após a 

observação de que o transplante deste órgão em pacientes hemofílicos corrigia o fenótipo 

da hemofilia A.6 A utilização de modelos animais e a engenharia genética permitiu 

demonstrar que a produção de FVIII pelos hepatócitos é irrisória e que as células 

endoteliais hepáticas são a principal população celular produtora de FVIII no fígado.7 No 

entanto, células endoteliais de outros órgãos contribuem com a secreção de FVIII, como 

as do rim e as células microvasculares dos pulmões.7,8 

 As células endoteliais, bem como os megacarióticos, sintetizam uma glicoproteína 

chamada fator de von Willebrand (VWF), que tem papel fundamental na estabilidade do 

FVIII. Duas regiões da cadeia leve do FVIII medeiam sua ligação não covalente ao fator 

de VWF. A ligação ao VWF retarda a degradação proteolítica e o sequestro do FVIII por 

outras células, estendendo, portanto, sua meia-vida na circulação.9 

  

1.2. Tratamento atual da hemofilia A 

 Atualmente, o tratamento para a hemofilia A é a terapia de reposição ou 

substituição, que consiste na administração intravenosa de FVIII a fim de assegurar a 
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hemostasia. Os pacientes podem receber a terapia de reposição sob o regime de 

demanda, isto é, no momento do sangramento, ou sob regime profilático, que consiste 

na infusão regular de FVIII para prevenir sangramentos. Uma das vantagens do regime 

profilático é prevenir sangramentos não traumáticos que ocorrem nas articulações, que 

levam à inflamação do tecido sinovial e podem causar artropatias debilitantes.10 

 A primeira estratégia terapêutica contra a hemofilia foi a transfusão de sangue.1 

Na década de 1950 e meados de 1960, os episódios de sangramento eram tratados por 

meio da infusão de plasma sanguíneo congelado. Neste período, a expectativa de vida 

para pacientes com hemofilia A grave era inferior a 20 anos.11,12  

 Em 1965, Judith Pool observou que a fração decantada após a centrifugação do 

plasma congelado (crioprecipitado) era rica em fatores anti-hemofílicos.13 Este 

fracionamento inicial culminou no subsequente isolamento e liofilização de concentrados 

contendo FVIII a partir do plasma.14 

 A terapia de reposição utilizando o FVIII derivado do plasma (FVIIIdp) reduziu em 

40% a mortalidade dos pacientes com a forma grave da doença nos EUA.15 Entretanto, 

na década de 1980, aproximadamente 75% dos pacientes com hemofilia A grave 

estavam contaminados com HIV e 95% com o vírus da hepatite C.16,17 Isto era devido à 

deficiências no controle da qualidade do sangue de onde era obtido o FVIIIdp. Com o 

aprimoramento das técnicas de detecção e inativação viral, nenhuma infecção viral 

relacionada ao uso dos preparados modernos de FVIIIdp foi relatada entre 1990 e 

2009.18 

 Em seguida, a geração do FVIII recombinante (FVIIIr) representou um avanço 

importante no tratamento da hemofilia A por apresentar diversas vantagens em relação 

ao FVIIIdp: 1) Nos processos de produção em que não são utilizados componentes 

animais, o risco de contaminação viral do preparado de FVIIIr é mínimo; 2) A obtenção 

de FVIIIr não depende de doadores de plasma, evitando problemas de disponibilidade e 

3) Por meio de mutações sítio-dirigidas ou da fusão com outras proteínas, por exemplo, é 

possível engenhar moléculas de FVIIIr cuja meia-vida seja mais durável, sua secreção 

mais eficiente e sua imunogenicidade reduzida.18 

 Nosso grupo de pesquisa têm contribuído com os avanços na área de produção de 

fatores da coagulação recombinantes. Tal processo é considerado desafiador pois, em 

geral, os produtos gênicos dos fatores da coagulação são muito grandes e/ou instáveis e 

sofrem numerosas modificações pós-traducionais. Já reportamos a produção do FVIIIr e 

FIXr biologicamente ativos em células humanas, as quais reproduzem fielmente as 

modificações pós-traducionais que ocorrem durante a síntese destas proteínas.19–21 

 Apesar dos avanços supracitados, ainda existem limitações importantes a serem 

superadas no tratamento da hemofilia A. Devido à meia-vida curta do FVIII na circulação 

(8-12 horas), o tratamento pós-traumático e/ou profilático requer infusões frequentes e 
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envolve suporte médico e familiar constantes. Esta combinação faz com que a terapia 

seja desgastante e cara.22 Segundo o relatório da Comissão Nacional de Incorporação de 

Tecnologias no SUS (CONITEC), a previsão de investimento para a compra de 600 

milhões de unidades de FVIII em 2014 foi de 171 milhões de dólares (aproximadamente 

400 milhões de reais, conforme cotação da época). Este valor corresponde à 91% do 

valor de todas as despesas empenhadas referentes ao programa de atenção aos 

pacientes portadores de doenças hematológicas em 2014, segundo o relatório de gestão 

do Ministério da Saúde. Estes dados fornecem a dimensão do impacto da hemofilia A nos 

custos com saúde pública no Brasil. 

 Uma outra dificuldade é o acesso venoso em crianças de 1-2 anos submetidas ao 

tratamento profilático. Embora esta abordagem seja importante para prevenir o 

desenvolvimento de artropatias,23 as infusões frequentes geralmente demandam a 

colocação de dispositivos para acesso venoso central, visando facilitar a administração do 

FVIII pelos familiares. No entanto, a colocação destes dispositivos eleva os riscos de 

infecções, sepse e trombose.24,25 

 Diante destas limitações, considera-se que a próxima meta para o tratamento da 

hemofilia A seja estabelecer uma terapia profilática durável, menos dispendiosa e sem a 

necessidade de infusões frequentes de FVIII.22 Postula-se que a consolidação da terapia 

gênica para a hemofilia seja capaz de cumprir tais objetivos. Esta estratégia consiste na 

transferência de sequências codificantes do FVIII ou FIX em pacientes hemofílicos por 

meio de vetores em sua maioria virais. Deste modo, espera-se que a expressão das 

cópias funcionais exógenas compense a disfunção dos genes mutantes, resultando na 

produção constante dos fatores da coagulação e na correção permanente do fenótipo da 

hemofilia. 

 

1.3. Terapia gênica para a hemofilia 

 As hemofilias são consideradas um dos modelos de doença genética ideal para a 

aplicação da terapia gênica. Isto porque seu tipo de herança é recessivo, os fatores da 

coagulação não precisam ser produzidos em um sítio específico para exercer seus efeitos 

e pequenos incrementos na quantidade destas proteínas podem resultar em benefícios 

clínicos significativos. Por exemplo, o aumento na quantidade de FVIII de <1% para 10% 

do normal altera o quadro da hemofilia A de grave para leve,3 e o risco da sangramentos 

espontâneos torna-se mínimo. 

 Segundo um levantamento recente feito por Swystun e Lillicrap, os testes clínicos 

envolvendo a terapia gênica para a hemofilia A resultaram apenas em um aumento 

discreto (<4%) e transiente dos níveis de FVIII plasmático.26 Atualmente, os resultados 

clínicos mais promissores são para a hemofilia B. Por exemplo, em 2011, foi reportado 

que a administração intravenosa de vírus adenoassociados (VAAs) carregando o gene do 
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FIX (VAA-FIX) resultou na expressão do referido fator em níveis que variaram entre 1% 

e 5% em 6 pacientes com hemofilia B grave.27 Embora estes níveis de FIX circulante 

sejam baixos, eles já provêm benefícios clínicos significativos. Mais importante, o 

acompanhamento dos pacientes deste ensaio clínico demonstrou que a expressão do FIX 

exógeno era persistente, pois os pacientes ainda apresentavam 1-5% de FIX no plasma 

após mais de 3 anos da administração dos vírus.28  

 É evidente que o progresso da terapia gênica para a hemofilia B têm sido muito 

mais rápido em comparação à hemofilia A. Isto é devido a uma série de limitações 

relacionadas ao gene codificante e à molécula do FVIII. O cDNA codificante do FVIII, 

mesmo após a deleção do domínio B, que é dispensável para a atividade pró-coagulante, 

possui um tamanho de ~4,5 kb. Ao considerarmos a inclusão de outros elementos 

essenciais no vetor de expressão, como promotor e enhancer, os vetores contendo o 

cDNA codificante do FVIII podem facilmente exceder a capacidade de empacotamento 

dos VAA, que é de ~5 kb.29 Em contrapartida, o cDNA codificante do FIX possui apenas 

~1,3 kb. Em segundo lugar, induzir altos níveis de expressão do FVIII in vivo tem sido 

notoriamente problemático por razões que ainda são pouco esclarecidas.26 Em terceiro 

lugar, o potencial imunogênico do FVIII é superior ao do FIX, e ensaios pré-clínicos 

envolvendo a transferência do gene F8 tem sido dificultados pela ativação da resposta 

imune contra as moléculas de FVIII.30,31 

 Além das limitações associadas ao FVIII, obstáculos relacionados à terapia gênica 

em geral ainda precisam ser superados. Dentre eles destacam-se o risco de transdução 

indesejada das células germinativas e a resposta imunológica contra o capsídeo viral. O 

primeiro ensaio clínico envolvendo a administração de VAA-FIX foi interrompido 

imediatamente após a detecção do vetor viral no sêmen do paciente.32 Até hoje não 

existe um método capaz de controlar precisamente as populações celulares que serão 

transduzidas após a administração dos vetores virais. Além disso, cerca de 25% dos 

pacientes submetidos à terapia gênica com VAAs desenvolvem uma resposta imune 

contra epítopos do capsídeo viral. Esta resposta é mediada pelos linfócitos T CD8+ 

ativados após a apresentação de antígenos do capsídeo pelos próprios hepatócitos 

transduzidos, levando à destruição destas células e a consequente elevação dos níveis 

plasmáticos das enzimas hepáticas.26 Um agravante é que 30-60% das pessoas já 

apresentam imunidade contra os VAAs, a julgar pela presença de anticorpos circulantes 

contra proteínas do capsídeo viral.26,33 Além de indicar maior propensão para desenvolver 

uma resposta imunológica contra as células transduzidas, estes anticorpos podem 

neutralizar os VAAs administrados, impedir a transdução das células-alvo e, portanto, 

comprometer a eficiência da terapia gênica.27 

 Tais limitações associadas à terapia gênica implicam que o desenvolvimento de 

estratégias alternativas para a produção duradoura de FVIII in vivo continua importante. 
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 A associação entre terapia celular e terapia gênica, que é o foco deste trabalho, 

representa uma abordagem promissora e que pode suprir as limitações da aplicação 

isolada da terapia gênica. Esta estratégia consiste em modificar geneticamente células 

para fazê-las produzir a proteína terapêutica ex vivo e depois implantá-las no receptor 

(figura 2). Desta forma, as células serviriam como unidades secretoras da proteína 

terapêutica e, portanto, a infusão de vetores virais seria desnecessária. 

 

 
Figura 2: Comparação entre terapia gênica e terapia celular para a reposição de proteínas. Na terapia 
gênica convencional (esquerda), um vetor contendo a sequência codificante da proteína de interesse (1) é 
empacotado em vírus (2) que são administrados ao paciente para que haja a expressão da proteína de 
interesse (3) em algum órgão-alvo, como fígado ou músculo esquelético. Na terapia celular ou terapia gênica 
ex vivo (direita), as células são isoladas do paciente (1), modificadas ex vivo para expressar a proteína de 
interesse (2) e reimplantadas (3). Esta abordagem evita a administração direta de vírus para induzir a 
produção da proteína terapêutica in vivo. Adaptado de Swystun e Lillicrap.26 

 

1.4. Terapia celular para a hemofilia 

 Há registros antigos na literatura sobre o uso da terapia celular para o tratamento 

experimental da hemofilia. Em 1989, Palmer et al. reportaram a produção temporária de 

FIX em camundongos após implante subcutâneo de fibroblastos modificados para 

expressar o referido fator. No entanto, o FIX exógeno foi detectado por apenas 8 dias no 

plasma dos animais receptores, fato que pode ser explicado pela baixa sobrevida dos 

fibroblastos após transplante.34  

 Diversos tipos celulares, como células-tronco hematopoéticas, células endoteliais, 

fibroblastos e células-tronco mesenquimais já foram explorados como veículos 

produtores de fatores da coagulação. No entanto, atualmente, a principal limitação desta 

abordagem é a sobrevida limitada das células transplantadas.26 Para aumentar a enxertia 

das células, estudos em modelos animais recorrem à regimes de condicionamento como 

a indução de lesão no órgão alvo pela administração de compostos citotóxicos, irradiação 

local ou até ablação da medula óssea, no caso do uso de células-tronco/progenitoras 
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hematopoéticas.35–37 Perante as opções terapêuticas disponíveis para o tratamento da 

hemofilia, os riscos de tais regimes de condicionamento dificultam a aplicação clínica da 

terapia celular no tratamento da hemofilia. No único ensaio clínico envolvendo a terapia 

celular para a hemofilia A, fibroblastos autólogos modificados para expressar o FVIII 

foram transplantados no omento de pacientes hemofílicos. O procedimento não causou 

efeitos adversos, porém não houve evidência da expressão do FVIII exógeno nestes 

pacientes, exceto por um incremento mínimo nos níveis plasmáticos de FVIII (2%-6%) 

que ocorreu em alguns pacientes, mas que durou apenas 2-3 dias.38 

 A manutenção do organismo multicelular implica que células-tronco, células 

progenitoras e células terminalmente diferenciadas interajam entre si e com os 

elementos acelulares formando uma unidade funcional referida como nicho celular. A 

sinalização parácrina e justácrina, a interação com a matriz extracelular e fatores como 

temperatura e concentração de O2 são integrados pelas células constituintes no nicho e 

podem levar à proliferação ou quiescência, migração ou imobilidade, sobrevida ou 

ativação da morte celular.39 Assim, uma abordagem para aumentar a sobrevida das 

células transplantadas seria garantir as condições para a recapitulação de seu nicho 

nativo, o que não pode ser feito por meio do implante de apenas uma população celular. 

 Estudos clássicos utilizando embriões de galinha, por exemplo, demonstraram que 

as células obtidas após a dissociação de um dado órgão retêm a capacidade de se 

reorganizar e formar um organoide similar ao órgão de onde elas foram isoladas.40 Esta 

propriedade vem sendo amplamente explorada para a geração de estruturas 

organotípicas capazes de prover um nicho para a manutenção das células-tronco in vitro, 

para serem utilizadas em testes de toxicidade, em estudos sobre a morfogênese e 

também para servirem como unidades de reposição de órgãos e tecidos danificados.41  

 Neste trabalho, exploramos a hipótese de que células integrantes do nicho 

perivascular poderiam ser modificadas para expressar FVIII ex vivo e usadas na geração 

de organoides vascularizados secretores da referida molécula. A combinação de dois ou 

mais tipos celulares para a reconstituição do nicho celular aumentaria a sobrevida das 

células transplantadas sem a necessidade de indução de lesão. 

 Um dos componentes do nicho perivascular são as células endoteliais, as quais 

apresentam características vantajosas como veículos produtores de FVIII. As células 

endoteliais produzem o VWF, que se liga ao FVIII prolonga sua meia-vida. Além disso, 

em condições adequadas as células endoteliais podem se organizar em vasos sanguíneos 

que poderiam facilitar a difusão do FVIII produzido. No entanto, sabe-se que células 

endoteliais, quando transplantadas sozinhas, morrem rapidamente e não formam uma 

rede de vasos sanguíneos.42 Este fenômeno pode ser contornado pela expressão ectópica 

de moléculas anti-apoptóticas, como BCL-2.43 Porém este procedimento aumenta o risco 

da geração de tumores. 
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 Alternativamente, o co-transplante de uma população contendo células 

perivasculares, como as células estromais do tecido adiposo (ADSCs), poderia permitir a 

reconstituição do nicho perivascular e assegurar a sobrevida das células endoteliais. 

 

1.5. Células estromais do tecido adiposo (ADSCs) 

 A identificação das ADSCs foi um desdobramento da descoberta das células 

estromais mesenquimais multipotentes da medula óssea (MO-MSC) por Friedenstein et 

al. nas décadas de 1960-70. Na ocasião, Friedenstein et al. identificaram células 

estromais raras que apresentavam grande capacidade proliferativa in vitro e portanto 

eram capazes de originar colônias de células fibroblásticas após cultivo em baixa 

densidade. Por esta razão, foram inicialmente denominadas de unidades formadoras de 

colônias fibroblásticas (CFU-F).44 O transplante da progênie de uma CFU-F resultava na 

formação de um ossículo ectópico contendo medula óssea, estroma, trabéculas e 

adipócitos,45 levando esta população celular a ser denominada de “células-tronco 

osteogênicas” ou de “células-tronco estromais da medula óssea”.46,47 Anos mais tarde, 

Arnold I. Caplan cunha o termo “células-tronco mesenquimais” e o acrônimo 

correspondente MSCs (do inglês mesenchymal stem cells) para referir-se às CFU-F 

identificadas por Friedenstein et al. Esta denominação baseou-se na premissa de que 

estas células seriam progenitoras únicas de todos os tecidos conjuntivos de origem 

mesodérmica.48 No entanto, a Sociedade Internacional para Terapia Celular recomendou 

que as culturas de células estromais da medula óssea fossem denominadas de células 

estromais mesenquimais multipotentes sempre que não for comprovada a presença de 

células-tronco genuínas utilizando ensaios in vivo. O termo células-tronco mesenquimais 

deveria ser restrito às células-tronco caracterizadas rigorosamente in vivo, mas o 

acrônimo MSCs foi mantido para ambas as situações.49 Foi apenas em 2007 a primeira 

demonstração de que a medula óssea continha MSCs genuínas que ocupavam o nicho 

perivascular e eram capazes de originar ossículos ectópicos em transplantes seriados.50 

 A descoberta das MO-MSCs abriu caminho para a identificação de células com 

propriedades semelhantes em outros tecidos, dentre eles o tecido adiposo, onde elas são 

referidas como células-tronco ou células estromais do tecido adiposo (ADSCs).51,52  

 As ADSCs apresentam diversas características in vitro similares às MO-MSCs, 

como morfologia fibroblástica e capacidade de se diferenciar in vitro em adipócitos, 

condrócitos e osteoblastos e de gerar colônias de células fibroblásticas após cultivo em 

baixa densidade.51 No entanto, as ADSCs diferenciam-se das MO-MSCs por expressarem 

os marcadores de superfície celular CD36 e CD106 e por terem menor potencial de 

diferenciação osteogênica in vivo, por exemplo.53,54 

 A identidade nativa das ADSCs ainda é debatida, porém sabe-se que elas ocupam 

o espaço perivascular do tecido adiposo.55 Além disso, as ADSCs cultivadas secretam 
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fatores de crescimento pró-angiogênicos e são capazes de induzir a angiogênese in vitro 

via sinalização parácrina.56,57 Estas caraterísticas indicam que as ADSCs não somente 

compõem o nicho perivascular mas também regulam a biologia das células endoteliais 

vasculares. 

 Outra característica importante é a facilidade de obtenção das ADSCs. Estas 

células podem ser obtidas em grandes quantidades a partir de amostras de lipoaspirados 

do tecido adiposo subcutâneo por procedimentos minimamente invasivos ou mesmo a 

partir de amostras que seriam descartadas após as cirurgias de lipoaspiração ou de 

abdominoplastia, por exemplo. Notavelmente, o Brasil é o segundo país com maior 

número de abdominoplastias e lipoaspirações realizadas, correspondendo a 17% do total 

de procedimentos deste tipo realizados no mundo (tabela 2). 

 
Tabela 2: Ranking dos países com maior número de abdominoplastias e lipoaspirações realizadas 
em 2014. Dados retirados do relatório da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS) 
disponível no site http://www.isaps.org/news/isaps-global-statistics. 

Pos. País Abdominoplastias Lipoaspirações Total % do total 
mundial 

1 EUA 128.961 243.306 372.267 18% 

2 Brasil 121.884 217.606 339.490 17% 
3 México 33.201 63.302 96.503 5% 

4 Colômbia 24.292 50.322 74.614 4% 
5 Alemanha 21.536 51.978 73.514 4% 

6 França 20.549 26.600 47.149 2% 
7 Coréia do Sul 7.189 29.167 36.356 2% 

8 Japão 2.021 22.454 24.475 1% 
 

 Assim, por ocupar o espaço perivascular, possuir propriedades pró-angiogênicas e 

serem de fácil obtenção e cultivo, optamos pelas ADSCs para a formação de organoides 

contendo o nicho vascular após o transplante combinado com células endoteliais. 

 Para garantir a formação de organoides altamente vascularizados, seria 

imprescindível que as propriedades nativas das ADSCs fossem mantidas durante o cultivo 

e a modificação gênica para expressar o FVIII in vitro. No entanto, sabe-se que os 

métodos convencionais de cultivo de MO-MSCs e ADSCs, que utilizam meios básicos 

suplementados com 10-15% de soro fetal bovino, permitem a deterioração de suas 

propriedades progenitoras, como o potencial de diferenciação.58 Além disso, embora as 

MO-MSCs e ADSCs secretem fatores pró-angiogênicos in vitro, o uso destas células para 

o tratamento de doenças isquêmicas tem resultado em respostas clínicas variáveis.59 Por 

estas razões, considera-se prioritário o desenvolvimento de estratégias de cultivo (ou 

pré-condicionamento) para intensificar o comportamento pró-angiogênico das ADSCs 

após transplante,60 o que também seria essencial para assegurar a sobrevida das células 

endoteliais co-transplantadas. 
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 A formação do tecido adiposo é precedida por um processo angiogênico durante o 

qual ocorre a expansão de células endoteliais e a formação de uma rede vascular 

extensa. Durante este processo, as ADSCs e sua progênie também proliferam e 

interagem com os vasos sanguíneos recém-formados, estabilizando-os e constituindo os 

nichos vasculares. A diferenciação das células progenitoras em adipócitos só ocorre em 

uma segunda etapa, quando os fatores pró-angiogênicos e anti-angiogênicos se 

equilibram e a expansão vascular cessa.61 Portanto, durante a fase angiogênica da 

formação do tecido adiposo, a concentração dos fatores de crescimento pró-angiogênicos 

é alta e se correlaciona com a proliferação das ADSCs sem que elas ativem o programa 

de diferenciação. Ao mesmo tempo, as ADSCs devem interagir com as células endoteliais 

provendo as condições para a formação de vasos sanguíneos estáveis. 

 Portanto, hipotetizamos que mimetizar este meio pró-angiogênico durante o 

cultivo das ADSCs permitiria que elas proliferassem ao mesmo tempo que mantivessem 

suas propriedades progenitoras que são geralmente deterioradas nos procedimentos 

convencionais de cultivo. Ademais, esta estratégia também poderia aumentar a 

capacidade das ADSCs em estimular a sobrevida das células endoteliais e a formação de 

vasos sanguíneos pelas células endoteliais co-transplantadas. 

 Assim, neste trabalho investigamos o efeito que o cultivo das ADSCs em meio de 

crescimento para células endoteliais (EGM-2) tem sobre suas propriedades progenitoras 

e pró-angiogênicas in vitro e in vivo. Em seguida, utilizamos as melhores condições de 

pré-condicionamento testadas para co-transplantar ADSCs e HUVECs expressando o 

FVIII humano a fim de gerar organoides vascularizados produtores da referida molécula 

em camundongos hemofílicos A imunodeficientes. 
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2. OBJETIVO GERAL 

• Gerar um organoide ectópico vascularizado in vivo capaz de servir como veículo 

produtor do FVIII da coagulação. 

 

2.1. Objetivos específicos 

o Isolar, cultivar e caracterizar células estromais do tecido adiposo (ADSCs). 

o Avaliar o efeito do cultivo em meio para crescimento de células endoteliais (EGM-

2) na eficiência clonogênica, proliferação, diferenciação e perfil imunofenotípico 

das ADSCs. 

o Avaliar o efeito do cultivo em EGM-2 no potencial das ADSCs em dar suporte à 

sobrevida de células endoteliais da veia do cordão umbilical humano (HUVECs) e à 

angiogênese in vitro e in vivo. 

o Gerar e caracterizar uma linhagem de camundongos hemofílicos A 

imunodeficientes  por meio do cruzamento entre camundongos NOD scid gama 

(NSG) e camundongos hemofílicos A. 

o Modificar geneticamente ADSCs e HUVECs para expressar o FVIII humano da 

coagulação e a proteína verde fluorescente GFP. 

o Co-transplantar subcutaneamente ADSCFVIII-GFP e HUVECFVIII-GFP para gerar um 

organoide vascularizado produtor do FVIII humano da coagulação in vivo. 

o Avaliar a correção do fenótipo da hemofilia A nos camundongos transplantados. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1. Aspectos éticos e de biossegurança 

 As amostras de tecido humano remanescentes de abdominoplastias foram 

coletadas de pacientes que concordaram em assinar o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. Todos os procedimentos envolvendo amostras humanas foram aprovados 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto (parecer n° 375.415/2013). 

 Todos os procedimentos de experimentação animal foram aprovados pela 

Comissão de Ética em Experimentação Animal da Universidade de São Paulo, campus 

Ribeirão Preto (protocolo n° 13.1.364.53.8). 

 Este projeto envolveu a manipulação de organismos geneticamente modificados e 

de agentes biológicos de classe de risco I e II, de acordo com a publicação “Classificação 

de Risco dos Agentes Biológicos” do Ministério da Saúde (2006). Todos os procedimentos 

foram realizados de acordo com as diretrizes estabelecidas pela Comissão Interna de 

Biossegurança do Hemocentro de Ribeirão Preto e os experimentos foram aprovados pela 

Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (processo n° 297/2015.007-02). 

 

3.2. Animais 

 Durante a realização deste trabalho, foram utilizados apenas camundongos (Mus 

musculus) machos com idade entre 8 e 16 semanas. As matrizes das colônias de 

camundongos imunodeficientes da linhagem NOD scid gama (referidos como NSG) e da 

linhagem de camundongos hemofílicos A (referidos como F8) foram compradas da 

empresa JAX mice (NSG: estoque n° 005557; F8: estoque n° 004424). 

 Os camundongos NSG possuem o background genético da linhagem NOD/ShiLtJ e 

duas mutações de perda de função que os tornam imunodeficientes. A primeira é uma 

mutação espontânea no gene Prkdc, presente no cromossomo 16, que codifica a 

subunidade catalítica da proteína-cinase dependente de DNA (PRKDC), a qual é 

necessária para a recombinação V(D)J durante a formação dos linfócitos T e B. Portanto, 

esta mutação causa a imunodeficiência severa combinada (SCID, do inglês severe 

combined immunodeficiency), caracterizada pela depleção de ambas as populações de 

linfócitos. A segunda é uma mutação insercional sítio-dirigida no gene Il2rg, presente no 

cromossomo X, que codifica a cadeia gama do receptor de interleucina-2 (IL-2). Esta 

mutação bloqueia a sinalização via IL-2, o que impede a diferenciação em células NK, 

levando a depleção desta população celular. 

 Os camundongos da linhagem F8 possuem uma mutação insercional sítio-dirigida 

no éxon 16 do gene F8,62 que codifica o fator VIII da coagulação. Assim, estes animais 
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não apresentam atividade biológica do FVIII no plasma, pois a proteína produzida é 

presumivelmente truncada e, portanto, não funcional.63 

 Os camundongos da linhagem C57BL/6J foram adquiridos do Biotério Central da 

Universidade de São Paulo, campus Ribeirão Preto. 

 Os camundongos hemofílicos A imunodeficientes (SCID/F8) foram gerados pelo 

cruzamento entre camundongos machos da linhagem NSG e fêmeas da linhagem F8, 

conforme detalhado na seção 3.27. 

 No mínimo três dias antes dos experimentos, os animais que seriam utilizados 

foram transferidos para a sala de aclimatação do Laboratório para Estudos Experimentais 

em Animais (LEEA) do Hemocentro de Ribeirão Preto. Na sala de aclimatação, dotada de 

ciclo claro/escuro (12h/12h) e controle de temperatura (23°C), os animais foram 

mantidos em caixas de polipropileno autoclavadas (30cm x 20cm x 13cm – comprimento 

x largura x altura), dotadas de grade superior, filtro de ar e acondicionadas em estante 

ventilada. Os animais tiveram acesso à água e ração autoclavadas ad libitum e foram 

acondicionados em grupos de até cinco indivíduos por caixa. 

 A eutanásia foi realizada por meio da administração de doses excessivas de 

anestésico (375 mg/kg de ketamina e 37,5 mg/kg de xilazina). As referidas drogas foram 

administradas por via intraperitoneal. 

 

3.3. Meios de cultivo e tampões 

 Solução tamponada de fosfato (PBS): 1,5 mM de fosfato de potássio monobásico 

(Sigma-Aldrich), 155 mM de cloreto de sódio (Sigma-Aldrich) e 2,7 mM de fosfato de 

sódio dibásico (Sigma-Aldrich), pH 7,2. 

 Tampão ACK para lise de eritrócitos: 154 mM de cloreto de amônio (Sigma-

Aldrich), 10 mM de bicarbonato de potássio (Sigma-Aldrich) e 0,1 mM de EDTA, pH 7,2. 

 Tampão de sacarose (para concentração de vírions): 1 mM de EDTA, 100 mM de 

NaCl, 20 mM de HEPES (Sigma-Aldrich) e 200 g/L de sacarose. 

 Meio αMEM: meio αMEM (Thermo Fisher Scientific) suplementado com 15% em 

volume de soro fetal bovino caracterizado (SFB) (Hyclone), 26 mM de bicarbonato de 

sódio (Sigma-Aldrich), 10 mM de HEPES, 100 U/mL de penicilina e 100 µM de 

estreptomicina, pH 7,2. 

 Meio DMEM: meio DMEM-low glucose (Thermo Fisher Scientific) suplementado 

com 10% em volume de SFB, 44 mM de bicarbonato de sódio, 10 mM de HEPES, 100 

U/mL de penicilina e 100 µM de estreptomicina, pH 7,2. 

 Meio EGM-2: meio EBM-2 (Lonza) suplementado com 2% em volume de SFB, 

ácido ascórbico, hidrocortisona, fator de crescimento epidérmico (EGF), fator de 

crescimento de fibroblastos-2 (FGF-2), fator de crescimento endotelial vascular (VEGF), 
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fator de crescimento similar à insulina-1 (IGF-1), 100 U/mL de penicilina e 100 µM de 

estreptomicina, pH 7,2. 

 Meio para células HEK 293FT: meio DMEM-high glucose (Thermo Fisher Scientific) 

suplementado com 10% em volume de SFB, 44 mM de bicarbonato de sódio, 10 mM de 

HEPES, 100 U/mL de penicilina e 100 µM de estreptomicina, pH 7,2. 

 

3.4. Amostras de tecido adiposo 

 As amostras de tecido adiposo eram remanescentes de abdominoplastias 

realizadas na Divisão de Cirurgia Plástica do Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto.  

 Embora não houvesse restrição quanto ao sexo dos doadores, as amostras 

utilizadas neste trabalho foram obtidas de mulheres com 30-40 anos de idade. Os 

critérios de inclusão dos doadores foram: não estar utilizando imunossupressores, não 

apresentar infecção sistêmica ou local, não possuir diagnóstico de neoplasia, não possuir 

sinais clínicos de desnutrição e não apresentar insuficiência renal, hepática, cardíaca, 

respiratória ou neurológica. 

 Um ou dois fragmentos de tecido adiposo subcutâneo totalizando 250-500 g 

foram coletados de cada paciente no centro cirúrgico em frascos estéreis e processados 

imediatamente para o isolamento de células da fração estromal vascular (FEV). 

 

3.5. Isolamento de células da fração estromal vascular do tecido adiposo 

(FEV) 

 Os fragmentos de tecido adiposo foram lavados três vezes com PBS suplementado 

com antibiótico e antimicótico (Anti-anti, Gibco) e, em seguida, a pele presente nas 

amostras foi removida e descartada. Após este procedimento, as amostras foram 

fragmentadas em pequenas partes (~5 mm3) para aumentar a superfície de contato com 

a solução de dissociação enzimática.  

 Para a dissociação enzimática, os fragmentos de tecido adiposo foram misturados 

com um volume equivalente de solução estéril de colagenase IA 0,1% (Sigma-Aldrich) 

dissolvida em meio RPMI (Gibco) sem soro e suplementado com antibiótico e 

antimicótico. A mistura foi incubada em banho-maria a 37 °C durante 1 hora. Ao longo 

da incubação, a amostra era agitada vigorosamente por 10 s a cada 15 min. Após a 

digestão, as amostras foram misturadas com um volume equivalente de meio RPMI 

suplementado com 10% de SFB e filtradas em uma peneira metálica estéril (poros de 

aproximadamente 2 mm2) para a remoção de fragmentos de tecido não digerido. 

 O material filtrado foi aliquotado em tubos de 50 mL e centrifugado a 500 g 

durante 5 min à temperatura ambiente (TA). Após a centrifugação, a fase sobrenadante 

contendo os adipócitos e lipídeos livres foi aspirada juntamente com a fase aquosa 
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intermediária, restando apenas a fração precipitada que consistia na fração estromal 

vascular (FEV) do tecido adiposo.  

  A FEV foi lavada com PBS, centrifugada (300 g, 5 min, TA) e incubada com 20 

mL de tampão ACK para lise de eritrócitos durante 10 min no gelo. Após este período, 

foram adicionados mais 20 mL de meio RPMI + 10% de SFB e as amostras foram 

centrifugadas (300 g, 5 min, TA). Em seguida, a FEV foi processada para o isolamento 

das células endoteliais vasculares (CEVs) e/ou das células estromais do tecido adiposo 

(ADSCs), conforme descrito a seguir. 

  

3.6. Isolamento e cultivo das células endoteliais vasculares do tecido adiposo 

(CEVs) 

 Para o isolamento das CEVs, a FEV foi filtrada sequencialmente em peneiras de 

100 µm e de 40 µm (diâmetro dos poros) (BD Falcon). As células que passaram pelos 

filtros foram plaqueadas em placas de cultivo recobertas com gelatina porcina (Sigma-

Aldrich) ou fibronectina humana (Sigma-Aldrich) na presença de meio para células 

microvasculares ECM (Sciencell). As amostras retidas nos filtros, as quais continham 

fragmentos de vasos sanguíneos (vide Resultados), foram misturadas com 10 mL de uma 

solução contendo 0,25% de tripsina/EDTA em PBS e incubadas a 37 °C em banho-maria 

durante 15 min, sob agitação a cada 5 min. Após a digestão com tripsina, as amostras 

foram filtradas sequencialmente em peneiras de 100 µm e de 40 µm. As células que 

passaram pelas peneiras foram também plaqueadas em placas de cultura recobertas com 

gelatina ou fibronectina humana na presença de meio ECM.  

 Após 48 h de cultivo, o sobrenadante contendo células mortas e/ou células não 

aderentes foi descartado. As células aderentes foram tripsinizadas e incubadas com 

anticorpos anti-CD31 conjugados à microesferas metálicas (Miltenyi Biotec) conforme as 

instruções do fabricante. Após a marcação com os anticorpos, a suspensão celular foi 

submetida a dois ciclos consecutivos de seleção em colunas magnéticas LS (Miltenyi 

Biotec) segundo as recomendações do fabricante. As células CD31+ presas à coluna 

foram recuperadas e plaqueadas em meio ECM em placas de cultura recobertas com 

gelatina porcina ou fibronectina humana. 

 

3.7. Isolamento e cultivo das células estromais do tecido adiposo (ADSCs) 

 Para o isolamento das ADSCs, as células da FEV foram plaqueadas a uma 

densidade de 1,3x104 células/cm2 em diferentes meios de cultura, conforme descrito 

para cada experimento na seção de resultados. Após o plaqueamento, os frascos de 

cultura foram mantidos em incubadoras com 5% de CO2, 95% de ar atmosférico e 80% 

de umidade relativa e monitorados quanto à proliferação de células fibroblásticas que 

correspondiam às ADSCs. 
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3.8. Quantificação de unidades formadoras de colônias fibroblásticas (CFU-F) 

 Para a determinação da frequência de CFU-F, as células FEV foram plaqueadas a 

uma densidade de ~18 células/cm2 em placas de Petri de 100 mm nos meios αMEM, 

DMEM ou EGM-2 (n = 3 placas por grupo). Após 10-14 dias, as colônias foram 

observadas por microscopia de contraste de fase e contabilizadas. Após a contagem, as 

mesmas colônias foram coradas com corante de Leishman e fotografadas. 

 

3.9. Avaliação do potencial proliferativo das ADSCs in vitro 

 Para determinar seu potencial proliferativo, 1x104 ADSCs na segunda passagem 

foram plaqueadas em placas de 6 poços  na presença dos meios EGM-2, αMEM e DMEM 

(n = 3 poços por grupo). Ao atingirem 70-80% de confluência, as células de cada poço 

foram contadas e novamente plaqueadas, sempre na mesma quantidade (1x104 

ADSCs/poço). A proliferação das ADSCs foi monitorada por 31 dias. Os números de 

células inicial e final em cada passagem foram usados para calcular o número de 

duplicações da população celular por meio da seguinte equação: 

𝑛 = 3,3 ×  log!"
𝑁𝑓
𝑁𝑖

 

 Sendo: n = número de duplicações, Nf = número final de células e Ni = número 

inicial de células plaqueadas. 

 

3.10. Indução da adipogênese in vitro 

 Para a indução da adipogênese, 4x104 ADSCs foram plaqueadas em placas de 24 

poços (n = 4 poços), e após 24 h, o meio de cultivo foi substituído pelo meio indutor de 

adipogênese que consistia em meio DMEM-high glicose (Thermo Fischer Scientific) 

suplementado com 10% em volume de SFB, 1 mM de dexametasona (Sigma-Aldrich), 10 

µg/mL de insulina (Sigma-Aldrich), 100 µM de indometacina (Sigma-Aldrich), 100 U/mL 

de penicilina e 100 µM de estreptomicina. O meio foi substituído a cada três dias e as 

células foram cultivadas por 14 dias. Ao final deste período, três poços foram submetidos 

à coloração com oil red O (Sigma-Aldrich) para a visualização de vesículas lipídicas e 

posterior quantificação. O poço restante foi corado com oil red O, contra-corado com 

hematoxilina de Harris e fotografado. 

 ADSCs mantidas sem os compostos indutores de adipogênese (2x103 

células/poço) foram usadas como controles do experimento. 

 

3.11. Coloração com oil red O e quantificação da diferenciação adipogênica 

 As amostras foram lavadas duas vezes com PBS e fixadas em solução tamponada 

de formaldeído 3,7% por 1 h, à TA. Em seguida, as amostras foram lavadas com PBS e 

incubadas por 5 min em solução aquosa contendo 60% de isopropanol e coradas com 
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solução de oil red O por 1 h. Após este período, as amostras foram lavadas em água 

deionizada por 4 vezes, a fim de remover o excesso de corante. Para o registro 

fotográfico, um dos poços foi corado em hematoxilina de Harris por 10 min e lavado com 

água deionizada até a remoção do excesso de corante. 

 Para a quantificação da diferenciação adipogênica, os poços corados apenas com 

oil red O (n = 3) foram incubados com 500 µL de isopropanol absoluto sob agitação 

constante (250 RPM) por 15 min à TA para a recuperação do corante. Em seguida, 

alíquotas do sobrenadante (150 µL) foram submetidas à quantificação da densidade 

óptica (DO) a 500 nm para estimar a quantidade de corante oil red O recuperado. 

 

3.12. Indução da osteogênese in vitro 

 Para a indução da osteogênese, 1x104 ADSCs foram plaqueadas em placas de 24 

poços (n = 3 poços) e, após 24 h, o meio de cultivo foi substituído pelo meio indutor de 

osteogênese que consistia em meio DMEM-low glucose (Thermo Fisher Scientific) 

suplementado com 10% em volume de SFB, 1 µM de dexametasona, 10 mM de beta-

glicerofosfato (Sigma-Aldrich), 200 µM de ácido ascórbico (Sigma-Aldrich), 100 U/mL de 

penicilina e 100 µM de estreptomicina. O meio foi substituído a cada três dias e as 

células foram cultivadas por 30 dias. Ao final deste período, as amostras foram coradas 

com vermelho de alizarina para a detecção de depósitos de cálcio.  

 

3.13. Coloração com vermelho da alizarina e quantificação da diferenciação 

osteogênica 

 Após a indução da diferenciação, as células foram lavadas 2 vezes com PBS e 

fixadas em solução tamponada de formaldeído 3,7% por 1 h à TA. Em seguida, as 

amostras foram lavadas 2 vezes com água deionizada e incubadas em solução de 

vermelho de alizarina 2% (pH 4,1 – 4,3) por 45 minutos, no escuro, à TA. Após este 

período, as amostras foram lavadas 4 vezes em água deionizada para a remoção do 

excesso de corante e mantidas em PBS para o registro fotográfico.  

 Após o registro das imagens, todo o líquido presente nos poços foi aspirado e as 

amostras foram submetidas à quantificação da diferenciação osteogênica utilizando um 

protocolo publicado anteriormente,64 com pequenas adaptações. 

 Para a extração do corante, as amostras foram incubadas com ácido acético 10% 

por 30 min sob agitação constante (250 RPM) à TA. Em seguida, a monocamada celular 

foi removida mecanicamente com o auxílio de ponteiras de 1 mL. As suspensões 

resultantes foram transferidas para tubos de 1,5 mL, homogeneizadas em vórtex e 

recobertas com óleo mineral. As amostras foram aquecidas a 85 °C por 10 min e 

transferidas para o gelo durante 5 min. A suspensão foi centrifugada a 20.000 g por 5 

min e o sobrenadante foi transferido para tubos limpos de 1,5 mL. Em seguida, o pH das 



Material e métodos | 44 

 

amostras foi ajustado para 4,1 – 4,5 por meio da adição de hidróxido de amônio 10%. 

Por fim, alíquotas foram submetidas à quantificação da densidade óptica a 405 nm para 

estimar a quantidade de vermelho de alizarina recuperado das células. 

 

3.14. Avaliação da expressão gênica nas ADSCs por PCR quantitativo (qPCR) 

 Após o cultivo nos diferentes meios por duas passagens, o RNA total das ADSCs 

foi extraído com o kit RNeasy mini kit (Qiagen) acrescido da enzima DNase RNase-free 

DNase Set (Qiagen) para evitar a contaminação do extrato com DNA genômico. Dois 

microgramas do RNA total foram utilizados para a reação de transcrição reversa 

utilizando o kit High Capacity cDNA Reverse Transcription Kit (Applied Biosystems)  de 

acordo com a instruções do fabricante. Duplicatas dos cDNAs obtidos de cada amostra 

foram utilizadas para a qPCR utilizando sondas específicas (Applied Biosystems) para 

genes relacionados à adipogênese (receptor gama ativado por proliferadores de 

peroxissomos [PPARγ], proteína ligante de ácido graxo 4 [FABP4], proteína alfa ligante 

do enhancer CCAAT [CEBPα], adiponectina [ADIPOQ] e leptina [LEP]), para genes 

relacionados à osteogênese (osteonectina [SPARC], osteocalcina [BGLAP] e fator de 

transcrição relacionado à Runt 2 [RUNX2]) e para o gene codificante da enzima 

telomerase (TERT). 

 A expressão dos genes-alvo foi normalizada pela expressão do gene endógeno 

gliceraldeído-3-fosfato desidrogenase (GAPDH), sendo que a quantificação relativa dos 

transcritos, expressa como unidades relativas de expressão ou URE, foi feita por meio do 

uso da seguinte fórmula:65 

𝑈𝑅𝐸 = 10.000 ÷  2(!" !"#" !"#$ – !" !"#$%) .  

 

3.15. Análise do perfil imunofenotípico das ADSCs e HUVECs 

 Para a análise da expressão de moléculas de superfície celular nas ADSCs e 

HUVECs, suspensões contendo 2x105 células em 100 µL de PBS foram incubadas com 0,2 

µg de cada anticorpo durante 15 min, no escuro e à TA. Imediatamente após o período 

de incubação, as células foram lavadas em PBS e analisadas no citômetro de fluxo 

(FACSCalibur, BD Biosciences). Os dados obtidos foram analisados utilizando o software 

FlowJo 8.7. 

 

3.16. Processamento de imagem baseado em bioluminescência (PIBB) 

 A detecção da bioluminescência foi realizada com o equipamento IVIS Lumina 

System (Perkin Elmer). 

 Para o PIBB in vitro, adicionou-se D-luciferina (Perkin Elmer) ao meio de cultivo a 

uma concentração final de 150 µg/mL. Em seguida, as placas foram imediatamente 

submetidas à captura de imagens. 
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 Para o PIBB in vivo, os camundongos foram infundidos com 150 mg/kg de D-

luciferina por via intraperitoneal e devolvidos às gaiolas por 15 minutos. Em seguida, os 

animais foram anestesiados por inalação de 2,5% de isoflurano em oxigênio, 

posicionados no interior da câmara escura do equipamento IVIS e mantidos sob 

constante sedação em 1,5% de isoflurano durante a captura das imagens.  

 A intensidade de bioluminescência foi quantificada por meio uso da ferramenta 

ROI (do inglês, region of interest) do software Living Image 3.0, utilizado para operar o 

equipamento IVIS. Uma região de interesse foi manualmente desenhada para abranger o 

sinal bioluminescente, cuja intensidade é reportada como fluxo de fótons, expresso em 

fótons/s. 

 

3.17. Produção de vírions carreadores do vetor lentiviral pMSCV-Luc2-T2A-Puro 

 Os vírions carregando o vetor lentiviral pMSCV-Luc2-T2A-Puro (gentilmente 

cedido pelo Dr. Deivid de Carvalho Rodrigues, Universidade de Toronto, Canadá) foram 

utilizados para transduzir as ADSCs e HUVECs e fazê-las expressar a proteína repórter 

bioluminescente luciferase 2 (sequencia com códons otimizados para expressão em 

células de mamíferos). Além da luciferase 2, este vetor codifica a proteína puromicina N-

acetil-transferase, a qual confere resistência ao antibiótico puromicina. A expressão de 

ambos os genes é controlada pelo promotor do vírus de célula-tronco murina (MSCV). 

 Para a produção dos vírions, células HEK 293FT cultivadas em placas de 150 mm 

(80% de confluência) foram transfectadas simultaneamente com 12 µg do vetor pMSCV-

Luc2-T2A-Puro, 8 µg  do vetor pCMV_dr8.91 (que codifica o capsídeo do HIV e os 

componentes enzimáticos virais) e 4 µg do vetor pMD2.G (que codifica o envelope do 

VSV-G). A transfecção foi realizada com politilenimina (PEI) linear de 25 kDa (Alfa 

Aesar), utilizando uma taxa de nitrogênio/fósforo de 50, conforme reportado 

anteriormente.66 Dezoito horas após a transfecção, o meio de cultura foi substituído e as 

células foram cultivadas por mais 48 h. Após este período, o sobrenadante contendo os 

vírions foi coletado, centrifugado a 300 g (15 min, TA) para a remoção de células em 

suspensão e filtrado à vácuo utilizando filtro de PVDF com poros de 0,45 µm de diâmetro. 

 Após a coleta, o meio contendo vírions foi aliquotado em tubos para 

ultracentrífuga, seguido pela adição cuidadosa de 4 mL de tampão de sacarose 30% no 

fundo dos tubos, criando uma camada subjacente com a referida solução. Os vírions 

foram  concentrados por ultracentrifugação a 112.500 g (25.000 RPM, rotor SW 28, 

Beckman Coulter) durante 2 h à 4 °C. Ao final deste período, o sobrenadante foi 

descartado e os tubos foram vertidos sobre papel absorvente por 10 min para remoção 

do excesso de líquido. Em seguida, 200 µL de PBS foram adicionados a cada um dos 

tubos e os mesmos foram mantidos a 4-8 °C até a manhã seguinte. Por fim, os vírions 

foram suspensos em PBS e congelados em alíquotas individuais a -80 °C. 
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3.18. Titulação dos vírions carreadores do vetor lentiviral pMSCV-Luc2-T2A-

Puro por PCR quantitativa (qPCR) 

Para o cálculo do título viral, 1x105 células da linhagem HEK 293FT foram 

incubadas com 2 µL e 5 µL da suspensão concentrada de vírions pMSCV-Luc2-T2A-Puro 

na presença de 8 µg/mL de polibreno (Sigma-Aldrich) overnight. Após 72 horas da 

transdução, o DNA genômico das células foi extraído com o kit Blood & Cell Culture DNA 

Mini Kit (Qiagen), de acordo com as instruções do fabricante.   

Em seguida, as amostras de DNA foram submetidas à qPCR para amplificação da 

região LTR do vetor lentiviral integrado ao genoma. Foram incluídas na reação uma 

curva-padrão com quantidades conhecidas de cópias do vetor pMSCV-Luc2-T2A-Puro e 

outra com quantidades conhecidas de DNA das células HEK293FT para amplificação do 

gene endógeno β-actina (βACTN). As qPCR foram feitas utilizando o kit TaqMan® 

Universal Master Mix II (Applied Biosystems) e o aparelho termociclador Applied 

Biosystems 7500 Real Time PCR System (Applied Biosystems). As sequencias dos 

primers foram as mesas utilizadas por Matsui et al.67 

O número de cópias do vetor lentiviral integradas ao genoma e do gene endógeno 

nas amostras testadas foram determinados a partir dos dados de amplificação das 

curvas-padrão. Estes valores foram usados para o cálculo do título viral, expresso em 

unidades infectantes por mL (UI/mL), por meio da seguinte fórmula:68  

 

𝑇í𝑡𝑢𝑙𝑜 𝑣𝑖𝑟𝑎𝑙 𝑈𝐼 𝑚𝐿 =  

𝑁ú𝑚 𝑐ó𝑝𝑖𝑎𝑠 𝐿𝑉
𝑁ú𝑚 𝑐ó𝑝𝑖𝑎𝑠 𝛽𝐴𝐶𝑇𝑁 2  × 𝑁ú𝑚 𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠 × 1000  

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑜 𝑚𝑒𝑖𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑣í𝑟𝑖𝑜𝑛𝑠 𝜇𝐿
 

 

3.19. Geração de ADSCs e HUVECs expressando luciferase 2 

 Para a indução da expressão de luciferase 2, as ADSCs e HUVECs foram 

transduzidas com os vírions carreadores do vetor pMSCV-Luc2-T2A-Puro. Para isso, tanto 

as ADSCs como as HUVECs foram incubadas com 3 partículas infectantes por célula 

(multiplicidade de infecção [MOI] = 3) na presença de 8 µg/mL de polibreno adicionados 

aos seus respectivos meios de cultura. Após 18 horas de incubação, o meio foi 

substituído e as células foram cultivadas por mais 48 h. Após este período, as ADSCs e 

HUVECs foram cultivadas por 6 dias na presença de 1 µg/mL e 0,5 µg/mL de puromicina, 

respectivamente, para a eliminação das células não transduzidas. O meio contendo 

puromicina foi trocado a cada 2 dias. Após a seleção, o a bioluminescência das ADSCluc e 

HUVECluc foi avaliada por PIBB in vitro. 

 

3.20. Avaliação da apoptose de HUVECs por citometria de fluxo 
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 Após cultivo nas condições especificadas em cada experimento, as HUVECs 

presentes no sobrenadante dos poços de cultura foram coletadas juntamente com as 

células aderentes, as quais foram removidas por incubação rápida (2 min) em tripsina-

EDTA 0,05% à 37 °C. As células foram lavadas 1 vez em PBS e marcadas com anexina V 

e iodeto de propídio (IP) utilizando o kit FITC Annexin V Apoptosis Detection Kit I (BD 

Biosciences) com pequenas alterações em relação às instruções do fabricante. As células 

foram suspendidas em 300 µL de tampão de ligação contendo 5 µL de anexina V 

conjugado com fluoresceína (FITC) e incubadas por 15 min à TA, no escuro. Em seguida, 

foram adicionados 20 µL de IP às suspensões de células e as mesmas foram analisadas 

por citometria de fluxo (10 mil eventos/amostra). A frequência de células vivas (anexina 

V-IP-), de células em apoptose recente (anexina V+IP-) e de células em apoptose tardia 

ou necrose (anexina V+IP+) foram quantificadas utilizando o software FlowJo 8.7. 

 

3.21. Co-cultivo direto de ADSCs e HUVECluc 

 Para os ensaios de co-cultivo direto, 4x104 HUVECluc foram plaqueadas em placas 

de 24 poços em meio EGM-2 e cultivadas por 24 h. Depois, as culturas foram lavadas 2 

vezes em PBS e receberam suspensões contendo 1x104, 2x104 ou 4x104 ADSC-αMEM ou 

ADSC-EGM em MRFC. Assim, as proporções de ADSCs e HUVECluc nos co-cultivos foram 

de 0,25:1, 0,5:1 e 1:1 (n = 3 poços por proporção). As células foram cultivadas por mais 

48 h e submetidas à 1) quantificação de bioluminescência por PIBB para avaliação da 

sobrevida das HUVECluc e à 2) coloração com hematoxilina de Harris para análises 

morfológicas. HUVECluc cultivadas sozinhas em EGM-2 ou em MRFC (n = 3 poços por 

meio) foram usadas como controles do experimento. 

 Para a identificação das ADSCs e HUVECluc, co-cultivos de HUVECluc com ADSC-

αMEM ou ADSC-EGM na proporção de 1:1 foram mantidos sobre lamínulas de vidro 

recobertas com laminina (Biocoat, BD Biosciences) colocadas em placas de 24 poços e 

utilizando os mesmos procedimentos descritos acima. Ao término do co-cultivo, as 

células foram submetidas à marcação por imunofluorescência com anticorpos anti-CD31 

e anti-CD90, cujos antígenos-alvo são expressos exclusivamente pelas HUVECluc ou pelas 

ADSCs, respectivamente. 

 

3.22. Geração do meio condicionado de ADSC-αMEM (αMEM-MC) e de ADSC-

EGM (EGM-MC) 

 Para a geração do meio condicionado, 1x106 ADSC-αMEM ou ADSC-EGM foram 

plaqueadas em placas de Petri de 100 mm (~1,8x104 células/cm2) nos seus respectivos 

meios e cultivadas até o dia seguinte. As células foram lavadas 3 vezes em PBS para a 

remoção dos resquícios do meio de cultura e cada placa recebeu 8 mL de MRFC, pois 

desejava-se avaliar o efeito do secretoma das ADSCs perante a privação de fatores de 
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crescimento. Após mais 48 h de cultivo em MRFC, o meio condicionado foi coletado, 

filtrado em filtros com poros de 0,22 µm de diâmetro e congelado a -80 °C até seu uso 

nos experimentos. 

 

3.23. Efeito do meio condicionado das ADSCs na sobrevida das HUVECluc 

perante a privação de fatores de crescimento. 

 O efeito das ADSCs na sobrevida das HUVECluc in vitro foi avaliado tanto por PIBB 

quanto pela quantificação de células apoptóticas por citometria de fluxo. Para a avaliação 

por PIBB, 4x104 HUVECluc foram plaqueadas em placas de 24 poços na presença de 

αMEM-MC ou EGM-MC (n = 3 poços por meio). Células mantidas em MRFC e EGM-2 

foram usadas como controles (n = 3 poços por meio). Após o plaqueamento, as HUVECluc 

foram cultivadas por 48 h, o meio de cultura foi substituído por 1 mL de MRFC 

suplementado com 150 µg/mL de D-luciferina e as amostras foram imediatamente 

submetidas à quantificação da bioluminescência para estimar a quantidade de HUVECluc 

vivas utilizando o PIBB. Após a análise por PIBB, as células foram coradas com 

hematoxilina de Harris por 10 min e fotografadas. 

 Para a quantificação de células apoptóticas, 2x105 HUVECluc foram plaqueadas em 

placas de 6 poços na presença de αMEM-MC ou EGM-MC (n = 3 poços por grupo). Células 

mantidas em MRFC ou EGM-2 foram usadas como controles (n = 3 poços por grupo). 

Após 48 h de cultivo, as células foram submetidas à marcação com anexina V e iodeto de 

propídio (IP) e analisadas conforme descrito na seção 3.20. 

 

3.24. Efeito do meio condicionado das ADSCs na formação de túbulos 

endoteliais in vitro pelas HUVECluc 

 O ensaio de formação de túbulos endoteliais é uma abordagem para avaliar a 

angiogênese in vitro. Para estudar o efeito do secretoma durante este processo e perante 

a privação de fatores de crescimento, 300  µL de uma mistura de Matrigel e PBS (1:1) 

foram adicionados em cada poço de um placa de 24 poços que foi mantida a 37 °C em 

uma incubadora umidificada durante 45 min para a formação de um gel. Em seguida, 

7x104 HUVECluc em αMEM-MC ou EGM-MC foram plaqueadas em cada poço (n = 3 poços 

por grupo). HUVECluc misturadas em MRFC e EGM-2 foram usadas como controles (n = 3 

poços por grupo). As células foram cultivadas por 24 h e fotografadas em um 

microscópio de contraste de fase (n = 5 fotos por poço). O comprimento total dos 

túbulos endoteliais em cada campo fotografado foi calculado com o auxílio do software 

Image J e utilizado como parâmetro quantitativo para avaliar a angiogênese in vitro. 

 

3.25. Preparação das matrizes de colágeno tipo I para transplante  
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 Para preparar 1 mL de solução neutra de colágeno tipo I, foram misturados 

primeiramente 510 µL de H2O deionizada, 60 µL de NaOH 10 mM e 100 µL de meio 

DMEM-high glucose concentrado 10X suplementado com 44 mM de NaHCO3 e 10 mM de 

HEPES. Em seguida, 330 µL de uma solução de colágeno tipo I isolado da cauda de ratos 

(Corning) foi adicionada a esta mistura a fim de atingir uma concentração final de 3 

mg/mL de colágeno. Toda a preparação das matrizes foi feita no gelo e utilizando 

reagentes e ponteiras geladas para evitar a polimerização precoce do colágeno. 

 

3.26. Transplantes de ADSCs, HUVECs e células da FEV em camundongos NSG 

 

3.26.1. Transplante subcutâneo de ADSCs e HUVECs em matriz de colágeno 

 As quantidades de ADSCs e HUVECs e as combinações entre ambos os tipos 

celulares estão descritos para cada experimento na descrição dos resultados. Para o 

todos os transplantes, ADSCs e/ou HUVECs viáveis (determinado por contagem com azul 

de Trypan), foram misturadas com 300 µL de solução de colágeno tipo I e inoculadas 

subcutaneamente no dorso de camundongos da linhagem NSG. 

 

3.26.2. Transplante subcutâneo de células da FEV em matriz de colágeno e 

Matrigel 

 Imediatamente após seu isolamento, 5x105 células viáveis da FEV (determinado 

por contagem com azul de Trypan) foram misturadas com 300 µL de colágeno tipo I a 3 

mg/mL ou com 300 µL uma solução de Matrigel e PBS (1:1). As misturas foram injetadas 

subcutaneamente no flanco posterior direito de animais NSG (n = 3 animais por grupo). 

Após 60 dias, os implantes foram removidos, fixados com solução de formaldeído 

tamponada 3,7% por 24 h (TA), embebidos em meio para congelamento OCT e 

congelados utilizando acetona resfriada com gelo seco. As amostras foram seccionadas 

(7 µm de espessura) e submetidas à coloração com hematoxilina e eosina para análises 

histológicas. 

 

3.27. Geração de camundongos hemofílicos A imunodeficientes (SCID/F8) 

 Para a geração de camundongos hemofílicos A imunodeficientes (SCID/F8), 

animais machos imunodeficientes da linhagem NSG foram cruzados com fêmeas 

hemofílicas da linhagem F8. Os filhotes da primeira geração (F1) foram caracterizados 

genotipicamente quanto à presença dos alelos mutantes do gene F8 para validar o 

cruzamento. Em seguida, estes animais foram cruzados entre si para produzir a geração 

F2. Os integrantes da geração F2 foram submetidos a uma primeira seleção de animais 

homozigotos ou hemizigotos (no caso dos machos) para o alelo mutante do gene F8. Em 

seguida, os animais selecionados foram caracterizados quanto à presença do alelo 
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mutante do gene Prkdc. Os animais que possuíam apenas alelos mutantes para ambos os 

genes foram usados como matrizes para a fundação da colônia de camundongos 

SCID/F8. Durante a geração da colônia, foram selecionados apenas camundongos albinos 

ao invés dos camundongos com coloração agouti. Esta seleção foi feita para facilitar o 

uso de técnicas empregando estes animais no futuro, pois a visualização de veias 

periféricas é mais fácil em animais albinos e a falta de melanina reduz a absorção da luz 

pelo pelos e, assim, facilita a detecção de células por PIBB. 

 

3.28. Genotipagem dos alelos de F8 e Prkdc  

 Os primers utilizados para as genotipagens durante a geração dos camundongos 

SCID/F8 estão listados na Tabela 3 e os parâmetros usados nas PCR estão apresentados 

na Tabela 4. 

 A caracterização genotípica para os alelos de F8 foi realizada por uma PCR 

simples, sendo que alelo F8 selvagem geraria um fragmento de 620 pares de base (pb) e 

o alelo mutante um fragmento de 420 pb. Após a PCR, os produtos resultantes foram 

separados por eletroforese em gel de agarose 1,5% e corados com Gel Red (Biotium) 

para visualização. 

 Para a caracterização genotípica para os alelos de Prkdc, foi inicialmente realizada 

uma PCR. Em seguida, os produtos da reação foram digeridos com 10 U da enzima de 

restrição AluI durante 2 h a 37 °C. Esperava-se que, após a digestão, o alelo Prkdc 

selvagem gerasse dois fragmentos, um de 68 pb e outro de 11 pb. Como a mutação 

resultava na inserção de um sítio adicional de clivagem pela enzima AluI, o alelo mutante 

geraria três fragmentos contendo 38, 28 e 11 pb. Após a digestão, os fragmentos foram 

separados por eletroforese em gel de agarose 5% e corados com Gel Red para 

visualização. 

 
Tabela 3: Primers utilizados para genotipagem durante a geração dos camundongos SCID/F8. 

Gene-alvo Orientação Sequência (5'à3') Alelo(s) 

F8 

Forward GAGCAAATTCCTGTACTGAC Selvagem e mutante 

Reverse TGCAAGGCCTGGGCTTATTT Apenas selvagem 

Reverse TGTGTCCCGCCCCTTCCTTT Apenas mutante 

Prkdc 
Forward GGAAAAGAATTGGTATCCAC Selvagem e mutante 

Reverse AGTTATAACAGCTGGGTTGGC Selvagem e mutante 
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Tabela 4: Ciclo de temperaturas usadas na PCR para genotipagem dos alelos F8 e Prkdc. 

Ciclo de temperatura: PCR F8  Ciclo de temperatura: PCR Prkdc 
Temperatura Tempo Ciclos  Temperatura Tempo Ciclos 

94 °C 3 min 1  94 °C 1,5 min 1 
94 °C 30 s 

35 
 94 °C 30 s 

35 61,2 °C 30 s  53 °C 30 s 
72 °C 1 min  72 °C 30 s 
72 °C 2 min 1  72 °C 2 min 1 
4 °C ∞   4 °C ∞  

 

3.29. Quantificação de linfócitos T e B no baço de camundongos SCID/F8 por 

citometria de fluxo 

 Para a quantificação de linfócitos B, T CD4 e T CD8, os baços de camundongos 

NSG, F8 e SCID/F8 foram isolados (n = 4 NSG ou F8; n = 8 SCID/F8), macerados para a 

liberação dos esplenócitos e lavados com PBS + 0,5% de BSA. Em seguida, as amostras 

foram incubadas em tampão de lise de eritrócitos ACK por 5 min no gelo. As suspensões 

celulares obtidas foram centrifugadas (300g, 5 min, TA) e filtradas consecutivamente em 

peneiras com poros de 100 µm e 45 µm. Em seguida, 106 células foram incubadas com 

0,2 µg dos anticorpos anti-B220/CD45R, anti-CD3, anti-CD4  e anti-CD8 por 30 min à TA 

no escuro. Por fim, as células fora lavadas, incubadas em solução de formaldeído 1% em 

PBS e mantidas na geladeira até o dia seguinte, quando foram submetidas à análise por 

citometria de fluxo. A frequência de linfócitos B (B220/CD45R+), T CD4 (CD3+CD4+) e T 

CD8 (CD3+CD8+) foi quantificada com o auxílio do software FlowJo 8.7. 

 

3.30. Produção de vírions carregadores do vetor lentiviral pCMV-FVIIIΔB-IRES-

GFP 

 Os vírions carregando o vetor lentiviral pCMV-FVIIIΔB-IRES-GFP (gentilmente 

cedidos pela Dra. Virgínia Picanço e Castro, Hemocentro de Ribeirão Preto) foram 

utilizados para transduzir as ADSCs e HUVECs e fazê-las expressar o FVIII humano da 

coagulação com o domínio B parcialmente deletado, o que reduz o tamanho da sequencia 

de DNA codificante para 170 kb e não afeta a atividade biológica da proteína produzida. 

Além do FVIII, este vetor codifica a proteína repórter fluorescente GFP. A expressão de 

ambos os genes é controlada pelo promotor do citomegalovírus humano (CMV). 

 Para a produção das partículas virais, 1x107 células HEK 293FT foram plaqueadas 

em frascos T175 e transfectadas simultaneamente com 5 µg do vetor pMD2.G, 10 µg  do 

vetor pCMV_dr8.91 e 15 µg do vetor pCMV-FVIIIΔB-IRES-GFP. A transfecção foi feita 

com o polímero catiônico PEI segundo a metodologia reportada por Segura et al.69  

 Após 48 h da transfecção, o meio contendo vírions foi coletado, filtrado em filtros 

de PVDF (poros de 0,45 µm) e congelado à -80 °C até seu uso para transdução. 
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3.31. Titulação dos vírions carreadores do vetor lentiviral pCMV-FVIIIΔB-IRES-

GFP por citometria de fluxo 

 Para a titulação viral, 2x105 células HEK 293FT foram plaqueadas em placas de 6 

poços e incubadas com diferentes volumes do meio contendo os vírions pCMV-FVIIIΔB-

IRES-GFP na presença de 8 µg/mL de polibreno. Após 72 h da transdução, as células 

foram tripsinizadas e analisadas quanto à frequência de células GFP+ por citometria de 

fluxo. Apenas os dados das amostras com 15% de células GFP+ foram usadas para o 

cálculo do título viral, o qual foi feito utilizando a seguinte fórmula:68 

 

𝑇í𝑡𝑢𝑙𝑜 𝑣𝑖𝑟𝑎𝑙 (𝑈𝐼 𝑚𝐿)  =
% 𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠 𝐺𝐹𝑃! × 𝑁ú𝑚 𝑑𝑒 𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑑𝑢𝑧𝑖𝑑𝑎𝑠 × 1000

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑖𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑣í𝑟𝑖𝑜𝑛𝑠 (𝜇𝐿)
 

 

3.32. Geração de ADSCs e HUVECs expressando FVIII e GFP 

 Para a indução da expressão de FVIII e GFP, as ADSCs e HUVECs foram 

transduzidas com os vírions carreadores do vetor pCMV-FVIIIΔB-IRES-GFP. Para isso, 

tanto as ADSCs como as HUVECs foram incubadas com 1 partícula infectante por célula 

(MOI = 1) e 8 µg/mL de polibreno, adicionados aos seus respectivos meios de cultura. 

Após 18 horas de incubação, o meio foi substituído e as células foram cultivadas por mais 

48 h. Após este período, as ADSCs e HUVECs foram avaliadas quanto à expressão de GFP 

por microscopia de fluorescência e citometria de fluxo. Além disso, os sobrenadantes 

destas células foram avaliados quanto à atividade biológica do FVIII por meio do ensaio 

cromogênico utilizando o kit Chromogenix (Diapharma).  

 

3.33. Avaliação da matriz de colágeno suplementada com fibronectina e FGF-2 

na sobrevida das HUVECs in vitro 

 Para o preparo de 1 mL de matriz de colágeno contendo fibronectina humana 

recombinante e FGF-2, foram misturados primeiramente 310 µL de H2O deionizada, 60 

µL de NaOH 10 mM, 100 µL de meio DMEM-high glucose 10X, 100 µL de fibronectina 

humana recombinante a 1 mg/mL e 330 µL da mesma solução de colágeno tipo I. Após a 

homogeneização da mistura e neutralização do pH (visualizado pela coloração rosada 

devido à presença de vermelho fenol no meio DMEM), foram adicionados 100 µL de 

solução contendo 1 µg/mL de FGF-2 recombinante humano. Portanto, as concentrações 

finais de fibronectina e FGF-2 no gel foram 100 µg/mL e 100 ng/mL, respectivamente. 

 Para avaliar o efeito de cada componente da matriz na sobrevida das HUVECs, 

foram preparados géis de colágeno tipo I suplementados apenas com fibronectina, 

apenas com FGF-2 ou com ambos os compostos. Em seguida, 2x104 HUVECluc foram 

misturadas a 100 µL de cada gel em triplicatas, adicionadas em placas de 96 poços e 

incubadas a 37 °C por 45 min para polimerizar. Após a polimerização, os géis foram 
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recobertos com MRFC para induzir a morte das HUVECluc. Como controle positivo, 

HUVECluc embebidas em gel contendo apenas colágeno tipo I foram recobertas com EGM-

2. 

 Após 48 h, as amostras foram submetidas ao PIBB in vitro para estimar a 

quantidade de células viáveis com base na intensidade da bioluminescência emitida. 

 

3.34. Transplante de ADSC-EGMFVIII-GFP, HUVECFVIII-GFP e SK-HEPFVIII-GFP-luc 

 Transplante das ADSC-EGMFVIII-GFP e HUVECFVIII-GFP: cada inóculo foi preparado 

misturando-se 2x106 ADSC-EGMFVIII-GFP e 2x106 HUVECFVIII-GFP em 300 µL de hidrogel 

contendo 3 mg/mL de colágeno tipo I ou em 300 µL de hidrogel contendo 3 mg/mL de 

colágeno tipo I, 100 µg/mL de fibronectina e 100 ng/mL de FGF-2. Em seguida, cada 

inóculo foi transplantado em dois ou quatro pontos no dorso de camundongos SCID/F8. 

 Transplante das SK-HEPFVIII-GFP-luc: cada inóculo foi preparado misturando-se 2x106 

SK-HEPFVIII-GFP-luc em 20 µL de hidrogel contendo 3 mg/mL de colágeno tipo I, 100 µg/mL 

de fibronectina e 100 ng/mL de FGF-2. Um grupo de animais SCID/F8 (n = 5) foi 

transplantado via injeção subcutânea em duas regiões do dorso e outro grupo (n = 3) foi 

transplantado via injeção intra-hepática em duas regiões do fígado. O animal 1 do grupo 

do transplante intra-hepático foi inoculado em uma região profunda (~5 mm da 

superfície) do fígado, no parênquima hepático. No entanto, houve refluxo de células 

durante este procedimento. Para os outros 2 animais, a agulha foi introduzida próxima à 

interface entre o parênquima e a cápsula do fígado, paralela à superfície do órgão, e as 

células foram implantadas no espaço subcapsular. 

 

3.35. Avaliação da atividade biológica do FVIII no plasma 

 Para a avaliação da atividade biológica do FVIII no plasma, os animais foram 

puncionados na veia facial com uma lanceta de 4 mm para a coleta de 90 µL de sangue, 

que foi imediatamente misturado com 10 µL de solução de citrato de sódio 3,2%. Para a 

separação do plasma, as amostras foram centrifugadas a 900 g durante 20 min a 4 °C. 

As amostras de plasma foram imediatamente congeladas à -80 °C até seu uso. 

 A atividade biológica do FVIII das amostras de plasma foi determinada utilizando-

se o kit Chromogenix FVIII (Diapharma), seguindo as instruções do fabricante. As curvas 

padrão foram construídas com um plasma humano referência (SARP, Helena 

Laboratories) para detecção do FVIII humano, ou com um pool de plasma de 

camundongos C57BL/6J (n = 5 animais) para detecção do FVIII murino. Portanto, os 

valores da atividade biológica do FVIII murino estão expressos como a porcentagem da 

atividade detectada no plasma de camundongos C57BL/6J. 

 

3.36. Colorações de hematoxilina e eosina e sirius red 
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 Para a coloração com hematoxilina e eosina, cortes de tecido congelados e fixados 

com solução de formaldeído 3,7% foram primeiramente imersos em PBS por 10 min à TA 

para a remoção do meio de congelamento. Em seguida, as lâminas foram imersas em 

hematoxilina de Harris por 1 min e lavadas em água corrente por ~2 min, até a remoção 

do excesso de corante. Após a lavagem, as células foram imersas em eosina por 2 min e 

novamente lavadas em água corrente para a remoção do excesso de corante. Por fim, as 

lâminas foram rapidamente imersas em etanol absoluto, secadas à TA por 5 min e 

montadas em ERV-mount (EasyPath).  

 Para a coloração de sirius red, as lâminas foram incubadas em solução contendo 1 

mg/mL de Direct Red 80 (Sigma-Aldrich) dissolvido em solução aquosa saturada de ácido 

pícrico (1,3%) durante 1 h à TA. Em seguida, as lâminas foram lavadas em água 

deionizada até a remoção do excesso de corante, mergulhadas 3 vezes em etanol 

absoluto, 1 vez em xilol e montadas em ERV-mount. 

 

3.37. Imunofluorescência e microscopia confocal 

 Para a marcação dos organóides ectópicos, secções histológicas com 7 µm de 

espessura foram imersas em PBS durante 10 min à TA para a remoção do meio de 

congelamento. Já as células cultivadas em lamínulas foram lavadas com PBS 2 vezes e 

submetidas ao restante do protocolo de marcação. 

 As amostras foram fixadas em solução de paraformaldeído 2% por 10 min à TA e 

incubadas em solução de PBS-glicina 0,1M. Para a marcação intracelular da luciferase, os 

espécimes foram permeabilizados em solução de TritonX-100 0,2% (Sigma-Aldrich) 

durante 10 min à TA. As amostras destinadas à marcação dos antígenos de superfície 

celular CD31 e CD90 não foram permeabilizadas. Em seguida, as amostras foram 

incubadas em solução de bloqueio contendo albumina sérica bovina (BSA) 2% em PBS 

durante 1 h à TA. 

 Para a marcação das proteínas de interesse, as amostras foram incubadas com 10 

µg/mL dos anticorpos anti-CD31 humano, anti-CD31 de camundongo, Anti-CD34 

humano, anti-CD90 humano e anti-luciferase em solução de PBS + 2% BSA durante 1 h 

à TA. Em seguida, as amostras foram lavadas em PBS e incubadas com 10 µg/mL dos 

anticorpos secundários em solução de PBS + 2% BSA durante 1 h, no escuro, à TA 

 Para a marcação dos núcleos, os espécimes foram incubados em 0,75 mg/mL de 

DAPI (dihidrocloreto de 4,6 diamino-2-fenilindol, Abbott Molecular) durante 10 min, no 

escuro, à TA. Por fim, as lâminas ou lamínulas foram lavadas em PBS e água deionizada 

e montadas em Fluormount G (Electron Microscopy Sciences). 

 Os espécimes foram analisados em um microscópio confocal LSM 710 (Carls 

Zeiss). As imagens dos co-cultivos de ADSCs e HUVECs consistem em renderizações de 5 
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imagens obtidas de diferentes planos. As demais imagens consistem em capturas simples 

de um plano. 

 

3.38. Análises estatísticas 

 Os dados estão apresentados sob a forma de média ± desvio padrão. Os gráficos 

e os testes estatísticos indicados em cada experimento foram feitos com o auxílio do 

programa Prism® 6.0. Consideramos que houve diferença entre as médias comparadas 

quando p < 0,05. 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultados 
 

  



Resultados | 57 

 

4. RESULTADOS 

 

4.1. Isolamento e caracterização da fração estromal vascular (FEV) do tecido 

adiposo humano 

 Após a digestão enzimática do tecido adiposo com colagenase IA seguida por 

centrifugação, os adipócitos e lipídeos livres localizaram-se na fração sobrenadante das 

amostras, e, assim, foram separados do precipitado celular que constitui a fração 

estromal vascular (FEV) (figura 3A). Após filtração da FEV para a remoção de 

fragmentos de tecido não digeridos, a composição celular das amostras foi analisada por 

citometria de fluxo. Com base na quantificação de células expressando o marcador pan-

hematopoético CD45 e o marcador de células endoteliais CD31, constatamos que a FEV 

era uma população heterogênea de células composta por ~60% de células estromais 

(CD45-CD31-), ~35% de células hematopoéticas (sendo ~10% de células CD45+CD31- e 

~25% de células CD45+CD31+) e ~5% de células endoteliais (CD45-CD31+) (figura 3B, 

C). Em seguida, estas populações foram avaliadas quanto à expressão de CD34. Todas 

as células estromais do tecido adiposo, as células endoteliais e a subpopulação de células 

hematopoéticas CD45+CD31+ expressavam CD34 (>95% de células positivas). Por outro 

lado, a subpopulação de células hematopoéticas CD45+CD31- apresentou apenas 11% de 

células positivas para este marcador (figura 3D). 

 

 
Figura 3: Composição celular da fração estromal vascular (FEV) do tecido adiposo humano. (A) 
Separação da FEV após digestão com colagenase seguida de centrifugação. (B) Análise da expressão de CD45 
e CD31 pelas células da FEV feita por citometria de fluxo. A FEV é composta por três subpopulações celulares 
fenotipicamente distintas: células estromais (CD45-CD31-), células hematopoéticas (CD45+CD31- e 
CD45+CD31+) e células endoteliais (CD45-CD31+). (C) Frequência das subpopulações celulares da FEV 
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discriminadas pela expressão diferencial de CD45 e CD31. A FEV era composta por ~60% de células estromais, 
~35% de células hematopoéticas, sendo ~10% CD45+CD31- e ~25% CD45+CD31+, e por ~5% de células 
endoteliais. (D) Expressão de CD34 nas subpopulações da FEV. As células estromais, as células endoteliais e a 
subpopulação de células hematopoéticas CD45+CD31+ eram positivas para CD34, ao passo que a subpopulação 
de células hematopoéticas CD45+CD31- possuía apenas 11% de células positivas para CD34. Estes resultados 
são referentes a uma amostra representativa. 

 

4.2. As células endoteliais vasculares do tecido adiposo (CEVs) têm baixa 

capacidade proliferativa in vitro 

 Em princípio, buscamos isolar as células endoteliais vasculares do tecido adiposo 

(CEVs) para serem utilizadas na formação dos organoides vascularizados. No entanto, 

conforme apresentado anteriormente, a porcentagem de células endoteliais (CD31+ 

CD45-) na FEV após a digestão do tecido adiposo era baixa (~5%), sobretudo 

considerando a alta vascularização do referido tecido. Observamos que as amostras 

retidas nos filtros durante o processamento do tecido adiposo continham diversos 

fragmentos de vasos sanguíneos (figura 4A, painel superior, setas). Assim, a baixa 

quantidade de células endoteliais presentes na FEV poderia ser devido à retenção destes 

fragmentos de vasos sanguíneos após a filtração das amostras. Para recuperar as células 

endoteliais, as amostras retidas nos filtros foram submetidas à digestão com tripsina, e 

observamos que este procedimento foi suficiente para dissociar os fragmentos de vasos 

sanguíneos em suas células constituintes (figura 4A, painel inferior).  

 Assim, a dissociação dos vasos sanguíneos com tripsina foi utilizada para a 

obtenção das CEVs. Para isso, a FEV foi filtrada sequencialmente em filtros com poros de 

100 e 45 µm de diâmetro e todas as frações retidas nos filtros foram digeridas com 

tripsina (figura 4B). Com este procedimento, a frequência de CEVs CD31+CD45- nas 

amostras foi quintuplicada, passando de ~5% (figura 4C, painel superior) para ~25% 

(figura 4C, painel inferior). 
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Figura 4: Processamento da FEV para obtenção de células endoteliais vasculares do tecido adiposo 
(CEVs). (A) Fotomicrografias de contraste de fase demonstrando a presença de fragmentos de vasos 
sanguíneos nas amostras de FEV retidas nos filtros (painel superior, setas). Após digestão das amostras com 
tripsina, os fragmentos de vasos sanguíneos foram dissociados em suas células constituintes (painel inferior). 
Escala = 20 µm. (B) Procedimento para obtenção de uma população celular enriquecida de CEVs a partir da 
FEV do tecido adiposo. (C) Análise por citometria de fluxo das populações celulares 1) filtrada e não digerida 
(painel superior) e 2) retida nos filtros e digerida com tripsina (painel inferior). A digestão com tripsina das 
amostras retidas nos filtros resultou em um aumento de ~5 vezes na frequência de CEVs CD31+CD45-. Dados 
referentes à uma amostra representativa. 

 

 Em seguida, tanto a população celular digerida com tripsina quanto a população 

não digerida foram cultivadas durante 48 h para eliminação de células mortas e não 

aderentes (e.g. linfócitos, neutrófilos, etc.). Após este período, as células aderentes 

foram submetidas à seleção imunomagnética de células CD31+ para o isolamento das 

CEVs.  

 Antes da seleção imunomagnética, a população de células aderentes era 

composta por 29% de CEVs CD31+ (figura 5A, histograma vazado). Imediatamente 

após a seleção, a frequência de CEVs aumentou para 91% (figura 5A, histograma 

cinza), demonstrando a eficiência do procedimento. Em cultura, as CEVs apresentaram 

uma morfologia poligonal típica de células endoteliais e praticamente todas as células 

(97%) expressavam CD31 (figura 5B, C). Contudo, após a quarta passagem, as CEVs 

deixaram de proliferar. Por esta razão, o uso de CEVs para modificação gênica e 

transplante in vivo foi inviabilizado pela impossibilidade de expandir o número das 

referidas células em cultura por mais de 4-5 passagens.  
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Figura 5: Isolamento e caracterização de células endoteliais vasculares do tecido adiposo (CEVs). 
(A) Histograma demonstrando a porcentagem de células CD31+ na FEV antes (histograma vazado) e 
imediatamente após (histograma cinza) a seleção imunomagnética. (B) Fotomicrografia de contraste-de-fase 
demonstrando o formato poligonal das CEVs. (C) Frequência de células CD31 na população de CEVs após três 
passagens. Praticamente todas as células expressavam CD31 (histograma cinza = isotipo controle; histograma 
preto = células marcadas com anticorpo anti-CD31). 

 

 Como fonte alternativa de células endoteliais, utilizamos as células endoteliais da 

veia do cordão umbilical humano (HUVECs), as quais possuíam a morfologia poligonal 

típica de células endoteliais cultivadas (figura 6A), além de serem positivas para CD31 e 

negativas para o marcador expresso por células mesenquimais CD90, conforme avaliado 

por citometria de fluxo (figura 6B). 

 

 
Figura 6: Caracterização das células endoteliais da veia do cordão umbilical humano (HUVECs). (A) 
Fotomicrografia de contraste-de-fase demonstrando a morfologia poligonal das HUVECs cultivadas. (B) Análise 
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por citometria de fluxo da expressão de CD31 e CD90 nas HUVECs. Todas as HUVECs eram positivas para o 
marcador de células endoteliais CD31, ao passo que não expressavam o marcador de células mesenquimais 
CD90. 

 

4.3. Caracterização das células estromais do tecido adiposo (ADSCs) 

 As ADSCs foram inicialmente obtidas a partir do cultivo das células da FEV em 

meio αMEM + 15% SFB. As ADSCs puderam ser identificadas logo nos primeiros dias de 

cultivo, quando já compunham uma população celular morfologicamente uniforme 

composta apenas por células fibroblásticas (figura 7A). Após 3 passagens em cultura 

(15 dias), as ADSCs não expressavam os marcadores de células endoteliais e 

hematopoéticas CD31 e CD45, respectivamente, ao passo que expressavam os 

marcadores associados à células estromais CD44, CD90, CD140b e outros associados à 

células perivasculares, como o CD146 e NG2 (figura 7B). Apesar de todas as células 

estromais do tecido adiposo expressarem CD34 (figura 3D), as ADSCs perderam a 

expressão do referido marcador após o cultivo celular (figura 7B).  

 A multipotencialidade das ADSCs in vitro foi avaliada após cultivo em meios 

indutores de diferenciação adipogênica ou osteogênica. Após a indução da adipogênese 

por 21 dias, parte das ADSCs foi capaz de acumular vesículas lipídicas intracelulares, as 

quais foram coradas em vermelho com o corante oil red O (figura 7C, painel ii). Após a 

indução das osteogênese por 30 dias, uma fração das ADSCs também foi capaz de 

secretar matriz extracelular calcificada, visualizada em vermelho após a coloração com 

vermelho de alizarina (figura 7C, painel iv). ADSCs mantidas sem os compostos 

indutores de diferenciação não foram capazes de se diferenciar (figura 7C, painéis i e 

iii). 
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Figura 7: Caracterização das células estromais do tecido adiposo (ADSCs). (A) Morfologia fibroblásticas 
das ADSCs após 4 dias (esquerda) e 3 passagens/15 dias  de cultivo (direita). (B) Perfil de expressão de 
moléculas de superfície celular pelas ADSCs. As ADSCs não expressavam os marcadores de células endoteliais 
e hematopoéticas CD31 e CD45, respectivamente, ao passo que eram positivas para os marcadores de células 
estromais e/ou perivasculares CD44, CD90, CD140b, CD146 e NG2. A expressão de CD34 foi perdida após o 
cultivo das ADSCs. Histograma vazado = isotipo controle; histograma cinza = fluorescência das células 
marcadas com os respectivos anticorpos. (C) Diferenciação adipogênica e osteogênica após cultivo em meios 
indutores. Após 21 dias de indução da adipogênese, parte das ADSCs produziu vesículas lipídicas coradas em 
vermelho após incubação com oil red O (ii). Após indução da osteogênese por 30 dias, parte das ADSCs foi 
capaz de depositar matriz extracelular mineralizada, visualizada em vermelho após coloração com vermelho de 
alizarina (iv). ADSCs mantidas em meio sem moléculas indutoras de diferenciação não produziram vesículas 
lipídicas ou matriz extracelular calcificada (i e iii). 

 

4.4. Cultivo em meio pró-angiogênico aumenta a eficiência clonogênica, a 

proliferação e a capacidade de diferenciação in vitro das ADSCs 

 A diferenciação de apenas parte das ADSCs após indução de adipogênese e 

osteogênese in vitro reforça observações anteriores de que o cultivo das ADSCs 

utilizando os métodos convencionais (suplementação do meio de cultivo com 10-15% de 

SFB) resulta na deterioração de seu potencial de diferenciação.58 Assim, considerando 

que a formação do tecido adiposo é precedida por uma extensa angiogênese 

acompanhada pela proliferação das ADSCs perivasculares, investigamos se o cultivo de 

ADSCs em meio pró-angiogênico preservaria suas propriedades progenitoras in vitro. 

 Para tanto, as ADSCs foram cultivadas desde seu isolamento em um meio 

comercial para crescimento de células endoteliais (EGM-2), o qual é suplementado com 4 

fatores de crescimento angiogênicos: fator de crescimento do endotélio vascular (VEGF), 

fator de crescimento de fibroblastos 2 (FGF-2), fator de crescimento epidérmico (EGF) e 

fator de crescimento semelhante à insulina-1 (IGF-1). Para fins de comparação, ADSCs 

obtidas do mesmo paciente foram cultivadas utilizando duas formulações de meio 

convencionais: DMEM + 10% SFB (referida como DMEM), que é a mais empregada no 

cultivo de ADSCs (tabela 5), e αMEM + 15% de SFB (referida como αMEM), que é 

utilizada para expansão de ADSCs por nosso grupo de pesquisa e alguns outros. 

 
Tabela 5: Meios mais utilizados para o cultivo de ADSCs. 

Meio de cultivo Referência 

DMEM + 10% SFB 51 
DMEM + 10% SFB 70 

DMEM + 10% SFB 71 

DMEM + 10% SFB 72 

DMEM + 20% SFB 73 

DMEM/F12 + 10% SFB 74 

DMEM/F12 + 10% SFB 75 

DMEM/F12 + 10% SFB 76 
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DMEM/F12 + 10% SFB 77 

DMEM/F12 + 10% SFB 78 

EBM-2 + 2% SFB 79 

EGM-2 MV 80 

EGM-2 MV 81 

LM + 1% soro humano 82 

LM + 1% soro humano 83 

αMEM + 10% SFB 84 

αMEM + 10% SFB 85 

αMEM + 10% SFB 86 

αMEM + 10% SFB 87 

αMEM + 15% SFB 88 

 

 Imediatamente após o isolamento, células da FEV foram plaqueadas em baixa 

densidade (~18 células/cm2) nos três diferentes meios e o número resultante de colônias 

de células fibroblásticas após 14 dias foi usado para avaliar a eficiência clonogênica das 

ADSCs.  

 A frequência de colônias formadas em relação ao número de células plaqueadas 

foi 3,86% ± 0,46% para as células mantidas em EGM-2. Este valor foi o dobro do 

observado para as células mantidas em αMEM (1,90% ± 0,26%, p = 0,006) e ~30 vezes 

o valor observado para as células mantidas em DMEM (0,13% ± 0,06%, p < 0,0001) 

(figura 8). 

 

 
Figura 8: Efeito do meio EGM-2 na eficiência clonogênica das ADSCs. (A) Placas de cultivo 
representativas contendo colônias de ADSCs coradas com corante de Leishman (regiões azuis) 19 dias após o 
plaqueamento. (B) Quantificação da eficiência clonogênica das células da FEV nos três meios de cultivo. O 
cultivo em meio EGM-2 resultou na maior eficiência clonogênica, seguido pelas células mantidas em αMEM e 
DMEM, respectivamente (n = 3; *p < 0,01, one-way ANOVA + teste de comparações múltiplas de Tukey). 
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 Em seguida, avaliamos o efeito do cultivo em EGM-2 na proliferação das ADSCs. 

Para tanto, ADSCs mantidas desde seu isolamento nos três diferentes meios foram 

monitoradas durante 31 dias quanto ao número de duplicações e o tempo de duplicação 

celular. 

 As ADSCs cultivadas em meio EGM-2 apresentaram a maior velocidade de 

proliferação, seguida pelas células cultivadas em αMEM e DMEM, respectivamente, 

conforme demonstrado pelo cálculo da área sob as curvas de crescimento (figura 9A, 

B). O tempo médio de duplicação celular durante as 3 primeiras passagens das ADSCs 

mantidas em EGM-2 foi 21,7 h ± 5,2 h, sendo superior ao das ADSCs cultivadas em 

αMEM (35,8 h ± 7,7 h, p < 0,0001) ou em DMEM (54,4 h ± 3,8 h, p < 0,0001). 

 A proliferação mais rápida das ADSCs em EGM-2 também antecipou o 

aparecimento de indícios de exaustão proliferativa em comparação aos demais meios. 

Isto pode ser notado pela atenuação da inclinação da curva de crescimento após 3 

passagens do início do monitoramento (figura 9A). 

 

 
Figura 9: Efeito de diferentes meios de cultivo na proliferação das ADSCs. (A) Cinética de proliferação 
das ADSCs ao longo de 31 dias em cultura. O cultivo em EGM-2 resultou na maior velocidade de proliferação 
das ADSCs, seguido pelo cultivo em αMEM e DMEM, respectivamente. (B) Quantificação da velocidade de 
duplicação por meio do cálculo da área sob as curvas de proliferação, confirmando o efeito mitogênico do meio 
EGM-2 sobre as ADSCs (n = 3, *p < 0,05, one-way ANOVA + teste de comparações múltiplas de Tukey). 

 

 Em seguida, avaliamos o efeito do cultivo em EGM-2 na multipotencialidade das 

ADSCs in vitro. Para tanto, as ADSCs foram pré-cultivadas por 2 passagens desde seu 

isolamento nos três diferentes meios e então incubadas nos meios indutores de 

adipogênese e osteogênese. 

 Após a indução da adipogênese por 15 dias, praticamente todas as ADSCs 

cultivadas em EGM-2 foram capazes de acumular vesículas lipídicas no citoplasma, 

conforme evidenciado após coloração com oil red O (Figura 10A). Em contrapartida, 
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apenas parte das ADSCs cultivadas em αMEM ou DMEM produziram vesículas lipídicas 

(figura 10A). A quantificação do corante oil red O por densitometria óptica demonstrou 

que as ADSCs cultivadas em EGM-2 tiveram o maior potencial adipogênico, seguidas 

pelas ADSCs mantidas em αMEM e DMEM, respectivamente (figura 10B). 

 Assim como observado para a diferenciação adipogênica, as ADSCs cultivadas em 

EGM-2 foram capazes de sintetizar a maior quantidade de matriz extracelular calcificada, 

seguidas pelas ADSCs cultivadas em αMEM e DMEM, respectivamente (figura 10C). 

Estes resultados também foram confirmados pela quantificação da coloração de vermelho 

de alizarina por densitometria óptica (figura 10D). 

 

 
Figura 10: Cultivo em meio EGM-2 aumenta o potencial de diferenciação in vitro das ADSCs. (A) 
Coloração das ADSCs com o corante oil red O 15 dias após a indução da adipogênese. As ADSCs cultivadas em 
EGM-2 foram capazes de acumular mais vesículas lipídicas (coradas em vermelho) do que as cultivadas nos 
demais meios (painéis inferiores). ADSCs mantidas sem os compostos indutores de diferenciação não 
produziram vesículas lipídicas (painéis superiores). Contra-coloração: hematoxilina de Harris. (B) Quantificação 
do corante oil red O por densitometria óptica. As ADSCs cultivadas em EGM-2 apresentaram diferenciação 
adipogênica mais eficiente, seguidas pelas ADSCs cultivadas em αMEM e DMEM, respectivamente (n = 3, *p < 
0,05, one-way ANOVA + teste de comparações múltiplas de Tukey). (C) Coloração das ADSCs com o corante 
vermelho de alizarina 30 dias após a indução da osteogênese. As ADSCs cultivadas em EGM-2 foram capazes 
de sintetizar mais matriz extracelular calcificada (corada em vermelho) do que as cultivadas nos demais meios 
(painéis inferiores). ADSCs mantidas sem os compostos indutores de diferenciação não produziram matriz 
extracelular calcificada (painéis superiores). (D) Quantificação do corante vermelho de alizarina por 
densitometria óptica. As ADSCs cultivadas em EGM-2 apresentaram diferenciação osteogênica mais eficiente, 
seguidas pelas ADSCs cultivadas em αMEM e DMEM, respectivamente (n = 3, *p < 0,05, one-way ANOVA + 
teste de comparações múltiplas de Tukey). 
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4.5. O cultivo em EGM-2 aumenta a transcrição de genes que desencadeiam a 

adipogênese e osteogênese e não altera a transcrição do gene que codifica a 

telomerase 

 Após observarmos os efeitos do cultivo em EGM-2 sobre a proliferação e 

diferenciação das ADSCs in vitro, avaliamos se o fenótipo observado correlacionava-se 

com alterações na transcrição de genes relacionados à adipogênese, osteogênese e à 

manutenção dos telômeros. Para isso, as ADSCs foram cultivadas nos três diferentes 

meios durante 2 passagens e a transcrição dos genes selecionados foi avaliada por PCR 

quantitativa (qPCR).  

 A transcrição dos genes codificantes do receptor gama ativado por proliferadores 

de peroxisomas (PPARγ) e da proteína ligante de ácido graxo 4 (FABP4), ambos 

essenciais para indução da adipogênese, estava aumentada pelo menos 16 vezes (p = 

0,0003) e 700 vezes (p = 0,0001), respectivamente, em relação às ADSCs mantidas em 

αMEM ou DMEM (figura 11). As ADSCs não expressavam os genes adiponectina 

(ADIPOQ) e leptina (LEP), os quais são característicos das fases tardias da adipogênese. 

Dentre os genes envolvidos na osteogênese, as ADSCs cultivadas em EGM-2 

apresentaram uma expressão do fator de transcrição RUNX2 30% maior em relação às 

células mantidas em αMEM (p = 0,002) e 8 vezes maior em relação às células cultivadas 

em DMEM (p < 0,0001). Conforme esperado, as ADSCs expressavam altos níveis de 

osteonectina (SPARC) e não expressavam osteocalcina (BGLAP), a qual é tipicamente 

expressa nas etapas finais da osteogênese (figura 11). Estes resultados demonstram 

que o cultivo em EGM-2 eleva a expressão de genes essenciais para a iniciação da 

adipogênese e osteogênese. 

 A despeito do efeito pró-mitogênico do EGM-2, nenhuma das ADSCs expressava o 

gene codificante da enzima telomerase (TERT), o qual é responsável pela manutenção 

dos telômeros durante a duplicação do DNA (figura 11).  
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Figura 11: Expressão gênica das ADSCs avaliada por qPCR. O cultivo das ADSCs em EGM-2 elevou a 
expressão dos genes PPARγ e FABP4, ambos importantes para a iniciação da adipogênese e do gene RUNX2, 
essencial para a diferenciação osteogênica. As ADSCs não expressavam genes característicos das fases tardias 
da adipogênese (ADIPOQ e LEP) e da osteogênese (BGLAP). Além disso, as ADSCs não expressavam o gene 
codificante da enzima telomerase (TERT) (n = 2, *p < 0,0025, one-way ANOVA + teste de comparações 
múltiplas de Tukey). 

 

4.6. O meio de cultivo causa pequenas alterações no perfil imunofenotípico 

das ADSCs 

 Após verificarmos que as ADSCs cultivadas nos diferentes meios apresentam 

potencial clonogênico, proliferativo e de diferenciação distintos, avaliamos se estas 

diferenças funcionais estavam associadas à alterações na expressão dos principais 

marcadores de superfície celular usados na identificação das ADSCs. Para isso, ADSCs 

cultivadas em EGM-2, αMEM e DMEM durante três passagens foram caracterizadas 

quanto à expressão de 16 proteínas de superfície celular por citometria de fluxo.  

 Conforme sumarizado na tabela 6, ADSCs cultivadas nos três diferentes meios 

possuíam um perfil imunofenotípico similar para a maioria dos marcadores avaliados. 

 
Tabela 6 Expressão de moléculas de superfície em ADSCs cultivadas nos meios EGM-2, αMEM e 
DMEM. Os valores representam a frequência de células positivas para cada marcador. 

Marcador EGM-2 αMEM DMEM 
CD45 0,00% 0,00% 0,17% 
CD271 0,00% 17,38% 0,43% 
CD24 0,00% 0,34% 0,07% 
CD144 0,01% 0,03% 0,04% 
CD34 0,17% 1,09% 15,50% 
CD117 0,57% 0,00% 0,17% 
CD31 1,02% 0,04% 0,08% 
KDR 1,21% 3,31% 0,65% 
CD146 5,03% 75,18% 0,06% 
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CD140α 88,14% 83,98% 3,81% 
NG2 93,54% 95,28% 1,16% 
CD90 99,22% 99,48% 98,89% 
CD73 99,24% 99,78% 90,30% 
CD105 99,35% 99,84% 98,70% 
CD44 99,63% 99,76% 98,95% 
CD140β 99,75% 99,74% 95,80% 

 

 Para avaliar quantitativamente a semelhança entre os perfis imunofenotípicos das 

ADSCs, a frequência de células positivas para a cada marcador foi inicialmente plotadas 

em gráficos de dispersão de modo que as condições de cultivo fossem comparadas duas 

a duas (figura 12A). Esta análise evidenciou que a expressão diferencial dos 

marcadores de células perivasculares CD146, CD140α e NG2 é um atributo que distingue 

as ADSCs cultivadas nos três diferentes meios. Ao passo que as ADSCs cultivadas em 

DMEM não expressaram estes três marcadores, todos eles estavam presentes nas células 

cultivadas em αMEM. As ADSCs mantidas em EGM-2, por sua vez, expressaram CD140α 

e NG2, mas não CD146 (figura 12A, pontos vermelhos). 

 Em seguida, realizamos um teste de correlação linear entre os perfis 

imunofenotípicos. Neste tipo de análise, populações celulares com perfis 

imunofenotípicos idênticos teriam o coeficiente de correlação “r” igual a 1, ao passo que 

o mesmo valor tende a zero à medida em que a diferença entre duas populações 

aumenta. A partir destas análises, concluímos que o perfil imunofenotípico das ADSCs 

cultivadas em EGM-2 é mais similar ao das mantidas em αMEM (r = 0,93) do que àquelas 

cultivadas em DMEM (r = 0,79) (figura 12B). Notavelmente, as semelhanças entre os 

perfis imunofenotípicos parecem refletir as similaridades funcionais entre as ADSCs 

cultivadas nos diferentes meios. Isto porque, conforme apresentado anteriormente, a 

eficiência clonogênica, o potencial proliferativo e a capacidade de diferenciação foram 

maiores nas ADSCs mantidas em EGM-2, seguidas pelas ADSCs cultivadas em αMEM e 

DMEM, respectivamente. 
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Figura 12: Análise de similaridade imunofenotípica entre ADSCs cultivadas em diferentes meios. (A) 
Gráficos de dispersão demonstrando a associação entre a frequência de células positivas para cada marcador. 
Os pontos em vermelho correspondem aos marcadores CD146, CD140α e NG2, cuja expressão diferencial é 
capaz de discernir as ADSCs mantidas em cada um dos meios. A linha diagonal tracejada representa o local 
onde os pontos deveriam aparecer caso a expressão de um dado marcador fosse idêntica entre as duas 
populações celulares comparadas. (B) Tabela com os valores de coeficiente de correlação de Pearson para os  
perfis imunofenotípicos das ADSCs cultivadas em cada um dos meios. As ADSCs cultivadas em EGM-2 
apresentaram um perfil imunofenotípico mais semelhante ao das ADSCs mantidas em αMEM (r = 0,93) do que 
ao das ADSCs cultivadas em DMEM (r = 0,79). 

 

4.7. ADSCs sobrevivem ao transplante subcutâneo em matrizes de colágeno 

tipo I 

 Após avaliarmos o efeito de diferentes meios de cultivo nas propriedades 

funcionais das ADSCs, selecionamos apenas as cultivadas em EGM-2 (referidas como 

ADSC-EGM) ou em αMEM (referidas como ADSC-αMEM) para as etapas subsequentes. 

 A fim de monitorar a sobrevida das ADSCs após transplante, as mesmas foram 

modificadas por transdução lentiviral para expressar a proteína repórter bioluminescente 

luciferase 2. Após a modificação gênica e seleção das células contendo o transgene, 

constatamos que as ADSCs passaram a expressar luciferase biologicamente ativa (ADSC-

EGMluc = 7,4x103 ± 4,5x102 fótons/s/célula; ADSC-αMEM luc = 7,2x103 ± 3,9x102 

fótons/s/célula)  e a intensidade de bioluminescência emitida foi diretamente 

proporcional ao número de células (figura 13).  
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Figura 13: Bioluminescência in vitro das ADSCs modificadas para expressar luciferase. Após a 
transdução com o vetor lentiviral contendo o gene da luciferase 2, as ADSCs passaram a emitir sinal 
bioluminescente, conforme verificado por processamento de imagem baseado em bioluminescência in vitro 
(painéis superiores). Além disso, a intensidade de bioluminescência (medida em fótons por segundo) foi 
diretamente proporcional ao número de células nos poços de cultura (gráficos inferiores) (n = 2, teste de 
regressão linear). 

 

 Para a realização dos transplantes, 5x105 ADSC-EGMluc ou ADSC-αMEMluc foram 

suspensas em hidrogéis de colágeno tipo I e injetadas subcutaneamente no flanco 

esquerdo de camundongos NSG. Além disso, suspensões contendo uma mistura de 5x105 

ADSC-EGMluc ou ADSC-αMEMluc com 5x105 HUVECs em colágeno foram transplantadas no 

flanco direito dos mesmos animais. A bioluminescência foi monitorada durante 30 dias 

após o transplante a fim de avaliarmos a sobrevida das ADSCluc transplantadas sozinhas 

ou na presença de HUVECs. 

 As análises por processamento de imagem baseado em bioluminescência (PIBB) 

in vivo demonstraram que as ADSCs sobreviveram ao transplante após 30 dias (figura 

14A). Além disso, a cinética de sobrevida das ADSCs foi similar independentemente do 

meio de cultivo utilizado ou da presença de HUVECs nos implantes, uma vez que não 

houve diferença na área média sob as curvas relativas à bioluminescência emitida ao 

longo dos 30 dias pós-transplante (p = 0,07, one-way ANOVA) (Figura 14B). 
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Figura 14: Rastreamento das ADSCluc transplantadas in vivo. (A) Suspensões em colágeno contendo 
apenas ADSCluc foram injetadas subcutaneamente no flanco esquerdo dos camundongos. No flanco direito 
foram injetadas misturas contendo ADSCluc e HUVECs. A detecção de bioluminescência nas regiões de infusão 
demonstra que as ADSCluc sobreviveram ao transplante. (B) Quantificação da bioluminescência emitida pelas 
ADSCluc durante 30 dias após transplante. A sobrevida das ADSCs foi similar independentemente do meio de 
cultivo e da presença de HUVECs (n = 4 animais por grupo, p = 0,07, one-way ANOVA). 

 

4.8. Caracterização dos organoides gerados após o transplante de ADSCs e 

HUVECs 

 Após o monitoramento da bioluminescência in vivo, os organoides gerados após 

transplante foram removidos e caracterizados. 

 Os organoides gerados pela co-infusão de ADSCs e HUVECs apresentaram 

coloração avermelhada, sugerindo maior perfusão sanguínea (figura 15, painéis 

esquerdos). Para confirmar se as HUVECs haviam enxertado nos organoides, 

investigamos a presença de células endoteliais humanas utilizando anticorpos anti-CD31 

humano. Simultaneamente, também utilizamos anticorpos anti-CD31 de camundongos 

para investigar a presença de células endoteliais originárias do animal receptor. 

 As análises por microscopia confocal demonstraram que os organoides gerados 

pela infusão de ADSC-αMEMluc ou ADSC-EGMluc sozinhas eram avascularizados, uma vez 

que não foram detectadas células endoteliais CD31+ em quaisquer das amostras (Figura 

15). Por outro lado, as HUVECs co-transplantadas com ADSC-αMEMluc ou ADSC-EGMluc 

enxertaram nos organoides e organizaram-se em vasos sanguíneos (figura 15). Não 

foram encontradas células endoteliais murinas no interior dos organoides, mas apenas no 

tecido circunjacente pertencente aos animais receptores (figura 15, seta). 
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Figura 15: Identificação de HUVECs e células endoteliais murinas nos organóides. Os painéis à 
esquerda correspondem à fotografias dos organoides removidos após 60 dias do transplante. Os organoides 
gerados pela co-infusão de ADSCs e HUVECs apresentaram uma coloração avermelhada, indicando maior 
perfusão sanguínea do que os implantes gerados pela infusão de ADSCs sozinhas. Os painéis à direita 
demonstram a marcação com anti-CD31 humano (para identificação das HUVECs) e com anti-CD31 de 
camundongo, para identificar células endoteliais do animal receptor. Os implantes gerados pela infusão de 
ADSC-aMEMluc ou ADSC-EGMluc sozinhas eram avascularizados. Por outro lado, os implantes gerados pela co-
infusão de ADSCs e HUVECs apresentaram vasos sanguíneos de origem humana. Células endoteliais murinas só 
foram identificadas no tecido do animal receptor adjacente (setas). 

 

 Sabe-se que as células estromais do tecido adiposo, incluindo as ADSCs, 

expressam CD34 in vivo, o que foi confirmado neste estudo após a caracterização 

imunofenotípica das células que compõem a FEV (figura 3D). Entretanto, a expressão 

de CD34 é perdida durante o cultivo, independentemente da utilização de meio EGM-2 ou 

αMEM (figura 16A). Tendo em vista que o cultivo celular não recapitula a topografia e 

as interações que ocorrem in vivo, investigamos se as ADSCs cultivadas em ambos os 

meios seriam capazes de recuperar características nativas, como a expressão de CD34, 

após transplante. Para tanto, os organoides gerados pela infusão de ADSC-EGMluc ou 

ADSC-αMEMluc foram marcados simultaneamente com anticorpos anti-CD34 e anti-

luciferase. 

 As análises por microscopia confocal demonstraram que as ADSC-EGMluc 

recuperaram a expressão de CD34 in vivo (figura 16B, painéis superiores). Ao contrário, 

as ADSC-αMEMluc não re-expressaram o referido marcador (figura 16B, painéis 
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inferiores). Estes dados indicam que o cultivo das ADSCs em condições convencionais 

(como o meio αMEM suplementado com SFB) leva à perda irreversível de características 

nativas das ADSCs, como a expressão de CD34. 

 

 

Figura 16: ADSCs cultivadas em EGM-2 recuperam a expressão de CD34 após transplante. (A) Análise 
da expressão de CD34 por citometria de fluxo. Imediatamente após o isolamento, todas as células estromais da 
FEV (células CD31-CD45-), o que inclui as ADSCs, expressam CD34 (histograma vermelho). Após 2 passagens 
em cultura, as ADSCs perdem completamente a expressão do referido marcador, independentemente se elas 
foram cultivadas em meio αMEM (histograma azul) ou EGM-2 (histograma verde). (B) Análise da expressão de 
CD34 por imunofluorescência em cortes dos organóides gerados após transplante de ADSCs. Apenas as ADSCs 
cultivadas em EGM-2 recuperaram a expressão de CD34 (verde). A marcação com anti-luciferase (vermelho) foi 
utilizada para identificar as células transplantadas.  

 

 Em seguida, os organoides foram caracterizados quanto à composição histológica 

e quanto ao tipo predominante de matriz extracelular utilizando técnicas de coloração 

convencionais. 

 Após a coloração com hematoxilina e eosina, observamos que não houve 

diferenciação adipogênica nos organoides gerados pela infusão de ADSCs, 

independentemente do meio onde foram previamente cultivadas ou da presença de 

HUVECs. Também não foram identificadas regiões com ossificação ou formação de 

cartilagem (figura 17A). Todos os implantes consistiam em tecido estromal de 

preenchimento, nos quais as células apareciam distribuídas em uma matriz de colágeno 

densa, conforme demonstrado após coloração com Sirius Red, que cora fibras de 

colágeno em vermelho (figura 17B). 
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Figura 17: Caracterização histológica dos organoides. (A) Secções histológicas dos organóides coradas 
com hematoxilina e eosina. Os organóides consistiam em tecido estromal de preenchimento sem regiões de 
diferenciação adipogênica, condrogênica ou osteogênica. Além disso, somente os implantes contendo HUVECs 
eram vascularizados. As regiões delimitadas nas imagens superiores (retângulo pontilhado) aparecem 
ampliadas nas imagens inferiores. (B) Seções histológicas coradas com Sirius Red, evidenciando as fibras de 
colágeno em vermelho. Esta coloração demonstrou que os implantes consistiam em células dispersas por uma 
matriz de colágeno. As regiões delimitadas nas imagens superiores (retângulo pontilhado) aparecem ampliadas 
nas imagens inferiores. 

 

4.9. Matrizes de colágeno tipo I e Matrigel tem efeito oposto sobre a 

diferenciação adipogênica in vivo 

 Conforme descrito anteriormente, o cultivo em meio EGM-2 aumentou o potencial 

de diferenciação adipogênica das ADSCs in vitro. No entanto, estas células não 

originaram quaisquer adipócitos após o transplante em matriz densa (3 mg/mL) de 

colágeno tipo I. Assim, avaliamos se o uso de uma matriz extracelular alternativa ao 

colágeno tipo I seria capaz de prover as condições necessárias para a adipogênese in 

vivo. Para tanto, transplantamos células não cultivadas da FEV em matriz de colágeno 

tipo I ou em Matrigel, que consiste em um gel contendo diversas proteínas da membrana 

basal produzida pela linhagem de células de sarcoma murino Engelbreth-Holm-Swarm. 

Utilizamos células da FEV pois elas retém o potencial diferenciação adipogênica que é 

geralmente deteriorado após cultivo. 
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 Para os transplantes, 5x105 células da FEV foram adicionadas a um hidrogel de 

colágeno tipo I ou a uma mistura de Matrigel e PBS (1:1). Em seguida, as suspensões 

celulares foram injetadas subcutaneamente em camundongos NSG e os implantes foram 

recuperados após 60 dias para análises histológicas. 

 Os organoides gerados pela infusão em colágeno tipo I não apresentaram tecido 

adiposo em quaisquer das amostras analisadas (n = 3 organoides). Estes organoides 

eram compostos por tecido estromal de preenchimento, no qual as células estromais 

ocupavam uma matriz composta por fibras delgadas presumivelmente de colágeno 

(figura 18, painel esquerdo). Por outro lado, as células da FEV transplantadas em 

Matrigel formaram um tecido adiposo ectópico delimitado do tecido circunjacente do 

hospedeiro (figura 18, painel direito), o que foi observado em todas as amostras 

analisadas (n = 3 organoides). Estes achados demonstram que a matriz densa de 

colágeno tipo I impede a diferenciação adipogênica das ADSCs in vivo. 

 Considerando que a ausência de diferenciação adipogênica não impediria o uso 

das ADSCs como veículo produtor de FVIII in vivo, e que o Matrigel não é usado na 

clínica por ser originado de células tumorais, prosseguimos com os estudos utilizando as 

matrizes de colágeno tipo I. 

 

 
Figura 18: Organoides gerados após transplante de células da FEV em colágeno tipo I ou em 
Matrigel. Células da FEV transplantadas em colágeno tipo I não foram capazes de originar tecido adiposo 
ectópico (painel esquerdo). Os organóides obtidos deste transplante eram compostos por tecido estromal de 
preenchimento, nos quais as células apareciam dispersas em uma matriz de fibras de colágeno. Células da FEV 
transplantadas em Matrigel, por outro lado, originaram tecido adiposo ectópico (painel direito, seta). Coloração: 
hematoxilina e eosina. 

 

4.10. Pré-cultivo em EGM-2 aumenta a capacidade das ADSCs de proteger 

HUVECs contra a morte celular causada por privação de fatores de 

crescimento 
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 As células endoteliais são veículos promissores para a produção do FVIII, uma vez 

que elas podem secretá-lo diretamente no lúmen dos vasos sanguíneos e são células 

produtoras do fator de von Willebrand, uma glicoproteína que interage com o FVIII e 

prolonga sua meia-vida. Assim, caracterizamos o efeito das ADSCs cultivadas em αMEM 

ou EGM-2 na sobrevida de HUVECs. 

 

4.10.1. Privação de fatores de crescimento como modelo para indução de morte 

celular em HUVECs 

 Com o objetivo de estudar o efeito protetivo das ADSCs sobre as HUVECs, 

inicialmente estabelecemos um modelo capaz de induzir apoptose nas referidas células 

endoteliais. Este modelo consistiu em cultivar as HUVECs em meio αMEM suplementado 

com apenas 1% de SFB (referido como MRFC, de meio reduzido de fatores de 

crescimento) e avaliar a quantidade de células apoptóticas por citometria de fluxo após 

marcação com anexina V e iodeto de propídio (IP). 

 Quando mantidas em meio EGM-2, praticamente todas as HUVECs (>90%) 

estavam vivas e não haviam ativado a apoptose, já que não eram positivas para os 

marcadores anexina V e IP (figura 19, painel esquerdo). No entanto, 24 h após cultivo 

em MRFC, ~70% das HUVECs já se apresentavam no estágio de apoptose recente 

(células Anexina V+ IP-) (figura 19, painel central). Após estendermos o cultivo em 

MRFC por mais 24 h, a maioria das HUVECs (~62%) já se apresentava na fase de 

apoptose tardia ou necrose (células Anexina V+ IP+), caracterizada pela perda da 

integridade da membrana plasmática, fazendo com que as células tornem-se permeáveis 

ao IP (figura 19, painel direito). Estes dados demonstram que a privação de fatores de 

crescimento causa uma ativação rápida da apoptose em HUVECs. Portanto, utilizamos o 

cultivo em MRFC para avaliar o efeito protetivo das ADSCs contra a morte das HUVECs in 

vitro. 

 

 
Figura 19: Avaliação por citometria de fluxo da apoptose de HUVECs após cultivo em meio reduzido 
de fatores de crescimento. Poucas HUVECs cultivadas em EGM-2 apresentaram-se no estágio de apoptose 
recente (Anexina V+ IP-) ou apoptose tardia/necrose (Anexina V+ IP+) (painel esquerdo). Após 24 h de cultivo 
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em meio reduzido de fatores de crescimento (MRFC), a maioria das HUVECs estava no estágio de apoptose 
recente (painel central). Após mais 24 h de cultivo em MRFC, a maioria das HUVECs progrediu para o estágio 
de apoptose tardia/necrose (painel direito). 

 

4.10.2. ADSCs pré-cultivadas em EGM-2 provêm maior proteção às HUVECs contra 

a morte celular induzida pela privação de fatores de crescimento 

 A fim de facilitar o monitoramento da sobrevida das HUVECs tanto in vitro como 

in vivo, elas foram modificadas geneticamente para expressar luciferase 2. Após a 

transdução lentiviral e a seleção com puromicina, as HUVECluc expressaram luciferase 

biologicamente ativa (5,4x103 ± 0,76x103 fótons/s/célula) e a bioluminescência emitida 

era diretamente proporcional ao número de células (figura 20A, B). 

 

 
Figura 20: Bioluminescência das HUVECluc in vitro. (A) Imagem obtida após PIBB in vitro demonstrando a 
intensidade da bioluminescência emitida por diferentes quantidades de HUVECluc. (B) Gráfico demonstrando 
que a intensidade da bioluminescência é linearmente e diretamente proporcional ao número de HUVECluc (R2 = 
0,99, teste de regressão linear). 

 

 Em seguida, HUVECluc foram semeadas em placas de 24 poços e, no dia seguinte, 

quantidades crescentes de ADSC-αMEM ou ADSC-EGM foram adicionadas às HUVECluc na 

presença de MRFC. Após 48 h, a sobrevida das HUVECluc foi avaliada por PIBB. 

 De acordo com a quantificação da bioluminescência, o cultivo em MRFC causou a 

morte de 88% ± 2% das HUVECluc quando comparado ao cultivo em EGM-2 (figura 21). 

Enquanto que as ADSC-αMEM não tiveram efeito na sobrevida das HUVECluc, as ADSC-

EGM protegeram as referidas células de modo dose-dependente contra a morte induzida 

pela privação de fatores de crescimento (figura 21). Ressalta-se que o efeito protetor 

das ADSC-EGM foi observado somente nos co-cultivos cuja proporção de ADSC e HUVEC 

era igual ou maior que 0,5:1 (figura 21B).  
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Figura 21: ADSC-EGM protegem as HUVECluc contra morte celular causada por privação de fatores de 
crescimento. (A) Bioluminescência emitida pelas HUVECluc co-cultivadas com ADSCs após 48 h de privação de 
fatores de crescimento. (B) Quantificação da bioluminescência demonstrando que as ADSC-EGM protegeram as 
HUVECluc contra a morte celular de modo dose-dependente (n = 3, *p < 0,05, one-way ANOVA + teste de 
comparações múltiplas de Tukey). 

 

 Em seguida, investigamos se o efeito protetor das ADSC-EGM poderia ser 

recapitulado por seu secretoma. Para isso, ADSC-αMEM e ADSC-EGM foram cultivadas 

em MRFC durante 48 h para a geração do meio condicionado. Esta abordagem foi usada 

para avaliar se as moléculas secretadas pelas ADSCs no MRFC seriam capazes de 

suprimir seu efeito apoptótico sobre as HUVECs. 

 O meio condicionado das ADSC-αMEM (αMEM-MC) não teve efeito na sobrevida 

das HUVECluc após 48 h de cultivo, uma vez que a bioluminescência emitida foi similar ao 

das HUVECluc cultivadas apenas com MRFC (p = 0,80) (figura 22A). Por outro lado, o 

meio condicionado das ADSC-EGM (EGM-MC) protegeu parcialmente as HUVECluc contra a 

morte causada pela privação de fatores de crescimento (figura 22A). Estes resultados 

baseados na quantificação da bioluminescência foram confirmados após a coloração das 

HUVECluc aderentes com hematoxilina de Harris (figura 22B). Ainda em concordância 

com estes resultados, apenas o EGM-MC impediu a ativação da apoptose nas HUVECluc 

após 48 h de cultivo, conforme constatado após a quantificação de células positivas para 

anexina V por citometria de fluxo (figura 22C).  
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Figura 22: O secretoma das ADSC-EGM protege as HUVECluc contra a morte celular induzida por 
privação de fatores de crescimento. (A) PIBB das HUVECluc durante cultivo com meio condicionado de 
ADSCs. A maioria das HUVECluc mantidas em MRFC morreram em comparação às células cultivadas em EGM-2. 
No entanto, o meio condicionado de ADSCs pré-cultivadas em EGM-2 (EGM-MC) suprimiu parcialmente a morte 
das HUVECluc. Já o meio condicionado das ADSCs pré-cultivadas em αMEM (αMEM-MC) não teve qualquer efeito 
na sobrevida das HUVECluc (n = 3, p < 0,01, one-way ANOVA + teste de comparações múltiplas de Tukey). (B) 
Coloração das HUVECluc com hematoxilina de Harris após 48 h de cultivo. As fotomicrografias confirmaram que 
o EGM-MC foi capaz de suprimir parcialmente a morte celular das HUVECluc causada pela privação de fatores de 
crescimento. (C) Porcentagem de HUVECluc apoptóticas (células anexina V+) após 48 h de cultivo nos meios 
condicionados de ADSCs. O EGM-MC impediu a ativação da apoptose nas HUVECluc após privação de fatores de 
crescimento (n = 3, p < 0,0001, one-way ANOVA + teste de comparações múltiplas de Tukey). 

 

4.10.3. As ADSC-EGM induzem as HUVECluc a formar uma rede de cordões 

endoteliais in vitro perante a privação de fatores de crescimento 

 Além da sobrevida das células endoteliais, a criação de um organoide 

vascularizado depende que elas recebam estímulos morfogênicos e motogênicos capazes 

de induzi-las a se organizar em vasos sanguíneos. Portanto, investigamos se as ADSCs 

cultivadas nos diferentes meios seriam capazes de estimular a angiogênese em condições 

adversas, como a privação de fatores de crescimento.  

 Após o co-cultivo de ADSCs e HUVECluc em MRFC durante 48 h, conforme 

reportado anteriormente (figura 21), as células foram coradas com hematoxilina de 

Harris e inspecionadas. Nos co-cultivos contendo HUVECluc e ADSC-EGM, houve a 

formação de uma rede de cordões celulares corados fortemente com hematoxilina, 

presumivelmente compostos pelas HUVECluc, cuja extensão e ramificação eram 

proporcionais à quantidade de ADSC-EGM (figura 23A, painéis inferiores). Este 

fenômeno não foi observado nos co-cultivos entre ADSC-αMEM e HUVECluc (figura 23A, 

painéis superiores). Após inspeção microscópica utilizando maior aumento, observamos 

que as HUVECluc cultivadas sozinhas em meio EGM-2 não se organizaram em cordões e 

cresceram formando uma monocamada (figura 23B, painel esquerdo). Por outro lado as 
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HUVECluc co-cultivadas com ADSC-EGM formaram cordões compostos por células 

fusiformes alinhadas e coradas mais fortemente com hematoxilina em relação às células 

da monocamada circunjacente (figura 23B, painel direito). Novamente, os co-cultivos 

de HUVECluc com ADSC-αMEM não continham quaisquer sinais de formação destes 

cordões celulares, mesmo após inspeção com lentes objetivas de maior aumento (figura 

23B, painel central). 

 

 
Figura 23: ADSC-EGM estimulam a formação de cordões endoteliais durante co-cultivo com 
HUVECluc. (A) Fotomicrografias dos poços após 48 h de co-cultivo entre ADSCs e HUVECluc em MRFC. As ADSC-
EGM induziram presumivelmente as HUVECluc a formarem uma rede de cordões endoteliais cuja extensão foi 
proporcional ao número de ADSCs (painéis inferiores). Não houve formação dos cordões endoteliais nos co-
cultivos entre ADSC-αMEM e HUVECluc (painéis superiores). Aumento = 40X. (B) Fotomicrografias em maior 
aumento demonstrando os cordões presumivelmente endoteliais formados durante o co-cultivo de ADSC-EGM e 
HUVECluc (painel direito). As HUVECluc sozinhas não se organizaram em cordões (painel esquerdo). Aumento = 
400X. 

 

 Para discernir entre as ADSCs e as HUVECluc nos co-cultivos, realizamos a 

marcação simultânea com anti-CD90 e anti-CD31, proteínas que são expressas 

exclusivamente pelas ADSCs ou HUVECs, respectivamente, conforme avaliado por 

citometria de fluxo (figura 24A). Após a análise por microscopia confocal, confirmamos 

que os cordões formados nos co-cultivos com ADSC-EGM eram de fato constituídos pelas 

HUVECluc e que a monocamada circunjacente era composta pelas ADSCs CD90+ (figura 

24B, painel direito). No co-cultivo com ADSC-αMEM, identificamos apenas algumas 

HUVECluc raras e isoladas (figura 24B, painel esquerdo), o que está de acordo com a 
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sobrevida reduzida destas células quando co-cultivadas com ADSC-αMEM, 

impossibilitando a formação de cordões endoteliais. 

 Notavelmente, a julgar pela distribuição dos núcleos das ADSC-EGM, estas 

localizaram-se mais concentradas junto aos cordões de HUVECluc, indicando um tropismo 

em direção às células endoteliais (figura 24B, painel direito). 

 

 
Figura 24: Identificação de ADSCs e HUVECluc durante co-cultivo direto. (A) Análise por citometria de 
fluxo demonstrando que as ADSCs, mas não as HUVECluc, expressam CD90 (painéis superiores). Por outro lado, 
a expressão de CD31 é restrita às HUVECluc (painéis inferiores). Histograma vazado: fluorescência do isotipo 
controle. Histograma cinza = fluorescência das células incubadas com os respectivos anticorpos. (B) Imagens 
de microscopia confocal demonstrando que os cordões formados durante o co-cultivo com ADSC-EGM contém 
as HUVECluc CD31+ (painel direito). Após co-cultivo com ADSC-αMEM, apenas algumas raras HUVECluc CD31+  
permaneceram aderidas (painel esquerdo). Aumento = 630X. 

 

 A exemplo dos experimentos sobre a sobrevida das HUVECluc, também 

investigamos se o secretoma das ADSC-EGM poderia recapitular o efeito pró-angiogênico 

observado nos ensaios de co-cultivo. Para tanto, HUVECluc foram semeadas sobre 

Matrigel e incubadas nos meios condicionados de ADSCs por 24 h. Após este período, as 

culturas foram fotografadas e avaliadas quanto à extensão total dos cordões endoteliais 

formados. 

 Quando mantidas em EGM-2, as HUVECluc organizaram-se em uma rede de 

cordões, o que é esperado de células endoteliais cultivadas sobre Matrigel na presença de 
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fatores de crescimento pró-angiogênicos (figura 25A). Nos poços contendo MRFC, 

observamos apenas pequenos fragmentos de cordões endoteliais (figura 25A). O 

comprimento dos cordões endoteliais formados na presença de αMEM-MC foi equivalente 

ao dos formados pelas células mantidas em MRFC (figura 25A, B). Por outro lado, o 

meio condicionado das ADSC-EGM (EGM-MC) protegeu as HUVECluc contra os efeitos 

deletérios da privação de fatores de crescimento e as induziu a formar uma rede de 

cordões endoteliais cujo comprimento foi similar ao das células mantidas em EGM-2 

(figura 25A, B). 

 

 
Figura 25: O secretoma das ADSC-EGM induz a formação de cordões endoteliais in vitro. (A) 
Formação de cordões endoteliais pelas HUVECluc cultivadas sobre Matrigel. A formação da rede de cordões 
ocorre normalmente na presença de EGM-2 e é prejudicada mediante privação de fatores de crescimento 
(cultivo em MRFC). No entanto, o meio condicionado das ADSC-EGM (EGM-MC) recupera parcialmente o 
potencial angiogênico das HUVECluc, o que não ocorre com o meio condicionado das ADSC-αMEM (αMEM-MC). 
(B) Comprimento dos cordões por campo fotografado. Os dados confirmam o potencial pró-angiogênico do 
secretoma das ADSC-EGM (n = 6 campos por grupo, *p < 0,05, one-way ANOVA + teste de comparações 
múltiplas de Tukey). 

 

4.11. O co-transplante de ADSC-EGM aumenta a sobrevida das HUVECluc in vivo 

e promove a angiogênese 

 Após observarmos que as ADSC-EGM protegem as HUVECluc da morte celular e 

induzem a angiogênese in vitro, avaliamos se estes mesmos efeitos poderiam ser 

observados in vivo. Para tanto, 5x105 HUVECluc sozinhas ou combinadas com 5x105 

ADSC-αMEM ou ADSC-EGM foram misturadas em hidrogéis de colágeno tipo I e 

transplantadas subcutaneamente em camundongos NSG. A sobrevida das HUVECluc foi 

monitorada durante 60 dias por PIBB in vivo e, ao final deste período, os organoides 

gerados foram analisados quanto à formação de vasos sanguíneos. 

 Após 8 dias do transplante, a maioria das HUVECluc implantadas sozinhas haviam 

morrido, restando apenas 3,7% ± 0,1% de células vivas, conforme estimado pela 

normalização da bioluminescência em relação ao dia D+1 (dia 1 após o transplante). No 
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mesmo período, o co-transplante de ADSC-αMEM aumentou a sobrevida das HUVECluc 

para 18,3% ± 0,1%. As ADSC-EGM foram ainda mais protetivas, pois aumentaram a 

sobrevida das HUVECluc para 47,3% ± 13,7% (figura 26A, B). Ao longo do 

monitoramento, houve variações no sinal bioluminescente e, após 60 dias, o número de 

HUVECluc vivas foi equivalente entre aquelas transplantadas sozinhas e as co-

transplantadas com ADSC-αMEM (HUVECluc  =  15% ± 0,7%; ADSC-aMEM + HUVECluc = 

13% ± 0,5%, p = 0,96). A sobrevida das HUVECluc co-transplantadas com ADSC-EGM foi 

aproximadamente 7 vezes maior do que a das células transplantadas nas demais 

condições (p = 0,002). Surpreendentemente, na presença de ADSC-EGM, a sobrevida 

das HUVECluc atingiu 105% ± 3,5% após 60 dias do transplante, ou seja, o número de 

células vivas ao final do monitoramento equiparou-se à quantidade de células viáveis 

detectadas após 1 dia do transplante (figura 26A, B). Para uma avaliação global da 

cinética de sobrevida das HUVECluc, as áreas sob as curvas de bioluminescência foram 

comparadas entre os grupos. Esta análise confirmou que as ADSC-αMEM não exerceram 

efeito na sobrevida das HUVECluc a longo prazo (p = 0,97), ao passo que as ADSC-EGM 

aumentaram a sobrevida destas células após transplante (p < 0,04) (figura 26C). 

 

 
Figura 26: ADSC-EGM aumentam a sobrevida das HUVECluc após transplante. (A) Imagens de três 
animais representativos de cada grupo obtidas após PIBB in vivo durante 60 dias após transplante. (B) 
Quantificação da bioluminescência emitida pelas HUVECluc durante os 60 dias após o transplante. Nos animais 
co-transplantados com ADSC-EGM, a quantidade estimada de HUVECluc vivas após 60 dias foi equivalente à 
quantidade estimada após 1 dia do transplante. (C) Quantificação das áreas sob as curvas da cinética de 
bioluminescência demonstrando que o co-transplante de ADSC-EGM aumentou a sobrevida das HUVECluc (n = 4 
animais, *p < 0,05, one-way ANOVA + teste de comparações múltiplas de Bonferroni). 
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 Após 60 dias do transplante, os organoides foram removidos e inspecionados. Os 

organoides gerados pela co-infusão de ADSC-EGM e HUVECluc foram os que 

apresentaram uma coloração avermelhada mais intensa, sugerindo maior perfusão 

sanguínea (figura 27A, painéis superiores). De fato, análises histológicas dos 

organoides demonstraram a presença de vasos sanguíneos contendo eritrócitos em seus 

lúmens, indicando que os mesmos eram perfundidos por sangue e estavam conectados 

ao sistema circulatório dos animais (figura 27A, painéis centrais).  

 Para quantificar a extensão da área vascular formada pelas HUVECluc, as secções 

histológicas foram marcadas com anticorpo anti-CD31 humano (hCD31) e analisadas por 

imunofluorescência. Em concordância com os dados do PIBB in vivo, os organoides 

gerados pelo co-transplante de ADSC-EGM e HUVECluc possuíam uma área vascular 

hCD31+ 4,9 vezes e 4,4 vezes maior do que a dos organoides gerados pelo transplante 

de HUVECluc sozinhas ou em combinação com ADSC-αMEM, respectivamente (p < 0,008) 

(figura 27A, painéis inferiores; figura 27B). A área vascular hCD31+ foi equivalente nos 

organoides gerados após o transplante de HUVECluc sozinhas ou de ADSC-αMEM + 

HUVECluc (p = 0,99) (figura 27A, painéis inferiores; figura 27B). 

 Estes dados demonstram que as ADSC-EGM aumentam a sobrevida das HUVECluc 

in vivo e estimulam a angiogênese após transplante. 

 

 
Figura 27: ADSC-EGM estimulam a angiogênese in vivo. (A) Os três painéis superiores demonstram o 
aspecto macroscópico dos organoides recuperados após 60 dias do transplante. Os organoides gerados pelo co-
transplante de ADSC-EGM e HUVECluc apresentaram uma coloração avermelhada mais intensa, sugerindo maior 
perfusão sanguínea. As análises histológicas confirmaram a presença de vasos sanguíneos perfundidos nos 
organoides (painéis intermediários, setas). Análises de imunofluorescência demonstraram a presença de células 
endoteliais humanas (hCD31+) nos cortes histológicos (painéis inferiores). (B) Quantificação da área positiva 
para hCD31 demonstrando que o co-transplante de ADSC-EGM aumenta a área vascularizada dos organoides 
(n = 8 imagens de 4 secções por grupo, *p < 0,007, one-way ANOVA + teste de comparações múltiplas de 
Tukey). 
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4.12. Geração de uma linhagem de camundongos hemofílicos A 

imunodeficientes 

 Para explorar o uso dos organoides vascularizados na correção da hemofilia A, 

seria preciso dispor de animais hemofílicos A que não rejeitassem as células humanas 

transplantadas. Para atender a esta necessidade, geramos uma linhagem de 

camundongos hemofílicos A portadores da imunodeficiência severa combinada (SCID), 

que leva à depleção de linfócitos T e B. 

 Para o estabelecimento deste modelo, camundongos imunodeficientes da 

linhagem NSG portadores de uma mutação no gene Prkdc foram cruzados com fêmeas 

hemofílicas A, as quais possuíam uma mutação no gene F8. 

 Após o primeiro cruzamento, os filhotes resultantes (geração F1) foram 

caracterizados genotipicamente quanto à presença dos alelos de F8 selvagens e 

mutantes. Conforme esperado, os animais machos da geração F1 apresentaram apenas o 

alelo F8 mutante, que gera um fragmento de 420 pb após a PCR (figura 28A, raia 3), 

visto que herdaram o único alelo do cromossomo X da mãe hemofílica. Já as fêmeas da 

geração F1 eram heterozigotas, e, portanto, além do alelo mutante também possuíam o 

alelo selvagem que gerava um produto de PCR de 620 pb (figura 28A, raia 4).  

 Em seguida, os animais da geração F1 foram cruzados entre si para a obtenção da 

geração F2. Inicialmente, os animais F2 foram caracterizados genotipicamente e apenas 

os homozigotos/hemizigotos para o alelo F8 mutante seriam avaliados quanto à mutação 

no gene Prkdc, que causa a SCID. As raias 5 e 6 do gel (figura 28A) exemplificam um 

casal de animais da geração F2 que eram homozigotos para o alelo F8 mutante.  

 Em seguida, as amostras de DNA de todos os animais F8-/- da geração F2 foram 

submetidas a uma reação de PCR para amplificar um fragmento do gene Prkdc. Os 

produtos das PCR foram digeridos com a enzima de restrição AluI, resultando em 

fragmentos de 68 e 11 pb para o alelo selvagem e 38, 28 e 11 pb para o alelo mutante. 

Animais heterozigotos deveriam apresentar os fragmentos de 68, 38, 28 e 11 pb. O 

limite de detecção dos géis de agarose não nos permitiu visualizar os fragmentos de 11 

pb, portanto os animais foram selecionados com base nos demais fragmentos. 

 Conforme esperado, os animais Prkdc+/- apresentaram os fragmentos de 68 pb, 

38 pb, 28 pb (figura 28B, raia 2), ao passo que os animais Prkdc-/- não apresentaram o 

fragmento de 68 pb (figura 28B, raia 3). Dentre estes fragmentos, apenas o de 68 pb 

foi observado nas amostras de animais portadores apenas do alelo selvagem (figura 

28B, raia 1). Dentre os animais da geração F2 exemplificados na figura 28B, apenas os 

indivíduos 3 e 4 (raias 6 e 7) eram portadores dos alelos Prkdc mutantes.  

 Ao todo, 79 animais da geração F2 foram caracterizados quanto à mutação no 

gene F8, sendo que 33 deles eram homozigotos/hemizigotos para o alelo mutante. Deste 
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total, 8 camundongos eram homozigotos para o alelo Prkdc mutante. Estes animais 

foram utilizados para gerar a colônia de camundongos SCID/F8 (figura 28C). 

 

 
Figura 28: Genotipagens realizadas durante o estabelecimento da linhagem de camundongos 
SCID/F8. (A) Caracterização dos alelos do gene F8 por PCR. O alelo selvagem origina um produto de PCR de 
620 pb e o alelo mutante de 420 pb. Os animais imunodeficientes NSG possuíam apenas o alelo selvagem e os 
hemofílicos A (F8) apenas o alelo mutante, conforme esperado. Ao passo que as fêmeas da geração F1 eram 
heterozigotas (raia 4) os machos eram homozigotos (raia 3), pois herdaram o cromossomo X da mãe 
hemofílica. Os dois animais da geração F2 representados (raias 5 e 6) são homozigotos para o alelo mutante. 
(B) Caracterização dos alelos do gene Prkdc nos animais da geração F2 por PCR seguida de digestão com a 
enzima de restrição AluI. Os animais selvagens geravam fragmentos de 68 pb e 11pb, os heterozigotos 
geravam fragmentos de 68 pb, 38 pb, 28 pb e 11 pb e os animais homozigotos para o alelo mutante geravam 
os fragmentos de 38 pb, 28 pb e 11 pb. A baixa resolução do gel de agarose não permitiu a visualização dos 
fragmentos de 11 pb. Dentre os animais da geração F2 representados, apenas os indivíduos 3 e 4 (raias 6 e 7) 
eram homozigotos para o alelo Prkdc mutante. (C) Frequência dos genótipos encontrados. Dos 79 animais da 
geração F2, 33 deles eram homozigotos para o alelo F8 mutante. Destes 33, 8 animais também eram 
homozigotos para o alelo Prkdc mutante. Estes 8 animais foram usados para iniciar a colônia de camundongos 
SCID/F8. 

 

 Após o estabelecimento da colônia, os camundongos SCID/F8 foram 

caracterizados quanto à atividade biológica do FVIII no plasma por ensaio cromogênico e 

quanto ao número de linfócitos T e B no baço por citometria de fluxo. Tais análises foram 

realizadas para confirmar se os animais gerados eram de fato hemofílicos e 

imunodeficientes, respectivamente. 

 A atividade pró-coagulante dependente do FVIII (FVIII:C) nas amostras foi 

determinada em relação à uma curva padrão construída com um pool de plasma de 

camundongos não hemofílicos da linhagem C57BL/6J. A atividade biológica do FVIII no 

plasma destes animais foi considerada 100%. 
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 Nenhum dos animais SCID/F8 testados apresentou atividade pró-coagulante no 

plasma (n = 4), confirmando o fenótipo de hemofilia A grave nestes animais (figura 

29A).  

 Como controles do teste, camundongos das linhagens NSG e F8, usados na 

geração da linhagem SCID/F8, também foram avaliados quanto à atividade biológica do 

FVIII. Os animais da linhagem NSG apresentaram uma atividade pró-coagulante de 

97,2% ± 9,6% (n = 4) e, portanto, não eram hemofílicos. Conforme esperado, os 

animais da linhagem F8 não apresentaram atividade pró-coagulante dependente de FVIII 

no plasma (n = 4) (figura 29A).  

 Em seguida, o número de linfócitos B (B220/CD45R+), linfócitos T CD4 

(CD3+CD4+) e de linfócitos T CD8 (CD3+CD8+) no baço dos camundongos SCID/F8 foi 

avaliado por citometria de fluxo. 

 Os baços dos animais SCID/F8 possuíam quantidades irrisórias das populações de 

linfócitos analisadas, sendo que as frequências destas células foram similares àquelas 

dos camundongos imunodeficientes da linhagem NSG (p > 0,06) (figura 29B). Portanto, 

estes dados atestam que os animais F8 eram imunodeficientes. Por outro lado, os 

camundongos da linhagem F8 apresentaram maior quantidade de todas as populações de 

linfócitos no baço (p < 0,0001), um resultado esperado já que estes animais são 

imunocompetentes (figura 29B). 

 

 
Figura 29: Caracterização fenotípica dos camundongos SCID/F8. (A) Quantificação da atividade 
biológica do FVIII (FVIII:C) por ensaio cromogênico. A ausência de atividade biológica do FVIII nos animais 
SCID/F8 demonstra que os mesmos eram hemofílicos A (n = 4 animais, *p < 0,0001, one-way ANOVA + teste 
de comparações múltiplas de Tukey). (B) Quantificação de linfócitos B (B220/CD45R+), T CD4 (CD3+CD4+) e T 
CD8 (CD3+CD8+) no baço dos animais por citometria de fluxo. Os animais SCID/F8 apresentaram depleção de 
todas as populações de linfócitos analisadas, confirmando o fenótipo de imunodeficiência severa combinada 
(SCID) (n = 8 SCID/F8 e 4 animais para os demais grupos, *p < 0,0001, one-way ANOVA + teste de 
comparações múltiplas de Tukey). 

 

4.13. Geração de ADSCs e HUVECs expressando o FVIII humano da coagulação 
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 Com o objetivo de gerar um organoide vascularizado como veículo produtor do 

FVIII, ADSCs a HUVECs foram transduzidas com um vetor lentiviral bicistrônico que 

codifica o FVIII humano com o domínio B parcialmente deletado e a proteína repórter 

fluorescente GFP. Neste vetor, a expressão de ambas as proteínas é comandada pelo 

promotor do citomegalovírus humano (CMV). 

 Após 48 h da transdução lentiviral utilizando uma multiplicidade de infecção igual 

a 1 (MOI = 1), tanto as ADSCFVIII-GFP quanto as HUVECFVIII-GFP já expressavam GFP, 

conforme verificado após análise por microscopia de fluorescência (figura 30A), 

demonstrando que o vetor era funcional quanto à expressão desta proteína repórter. 

 Após mais uma semana de cultivo, a frequência de células GFP+ foi avaliada por 

citometria de fluxo. As ADSC-αMEMFVIII-GFP foram as que apresentaram a menor 

frequência de células GFP+ (51,8%), seguidas pelas ADSC-EGMFVIII-GFP com 63,2% e, 

pelas HUVECFVIII-GFP com 88,2% (figura 30B, C). Utilizando os dados da citometria de 

fluxo, quantificamos a mediana da intensidade de fluorescência (MIF) apenas nas células 

GFP+ de cada linhagem. As células GFP+ da população ADSC-αMEMFVIII-GFP apresentaram 

a menor MIF (25,5 unidades arbitrárias ou UA), seguidas pelas células ADSC-EGMFVIII-GFP 

(58,1 UA) e pelas HUVECFVIII-GFP (109,0 UA), respectivamente (figura 30C, barras 

cinzas).  

 

 
Figura 30: Análise da fluorescência de ADSCs e HUVECs modificadas para expressar FVIII e GFP. (A) 
Fotomicrografias de contraste de fase (painéis superiores) e de fluorescência (painéis inferiores) demonstrando 
a expressão de GFP em ADSCs e HUVECs 48 h após a transdução lentiviral. Aumento = 100X. (B) 
Quantificação de células GFP+ por citometria de fluxo após 7 dias da transdução lentiviral. (C) Representação 
gráfica da frequência de células GFP+ (barras pretas) e da mediana da intensidade de fluorescência das células 
GFP+ (barras cinzas) presentes em cada população. 
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 Para as etapas subsequentes, as ADSC-EGMFVIII-GFP e HUVECFVIII-GFP  foram 

submetidas à seleção celular ativada por fluorescência (FACS) para o enriquecimento de 

células GFP+. As ADSC-EGM foram priorizadas em detrimento das ADSC-αMEM devido a 

sua maior capacidade de promover a sobrevida das HUVECs e a angiogênese in vivo. 

 Após 24 h da FACs, as ADSC-EGMFVIII-GFP e as HUVECFVIII-GFP mantiveram suas 

morfologias fusiforme e poligonal em cultura, respectivamente, bem como a expressão 

de GFP (figura 31A). Análises por citometria de fluxo após 2 passagens em cultura 

demonstraram que o sorting celular aumentou o número de células GFP+ na população 

ADSC-EGMFVIII-GFP para 97% e na população HUVECFVIII-GFP para 93% (figura 31B). 

Embora a frequência de células GFP+ em ambas as populações tenha sido semelhante, a 

atividade biológica do FVIII presente no sobrenadante das culturas de HUVECFVIII-GFP foi 

4,4 vezes maior do que a das ADSC-EGMFVIII-GFP (figura 31C). No entanto, a 

suplementação do meio EGM-2 com 10% de SFB elevou a atividade biológica do FVIII no 

sobrenadante das ADSC-EGMFVIII-GFP de 0,07 para 0,25 UI de FVIII/105 células/48h. 

 

 
Figura 31: Caracterização das ADSC-EGMFVIII-GFP e HUVECFVIII-GFP após sorting celular. (A) 
Fotomicrografias de contraste de fase e de fluorescência demonstrando a morfologia das ADSC-EGMFVIII-GFP e 
HUVECFVIII-GFP 24 h após o sorting celular. (B) Frequência de células GFP+ em ambas as populações celulares. 
(C) Atividade biológica do FVIII (FVIII:C) no sobrenadante das culturas de ADSC-EGMFVIII-GFP e HUVECFVIII-GFP 
estimada por ensaio cromogênico. 

 

4.14. O co-transplante subcutâneo de ADSC-EGMFVIII-GFP e HUVECFVIII-GFP é 

ineficaz para corrigir o fenótipo da hemofilia A em camundongos SCID/F8 

 Após a modificação gênica e o enriquecimento das células GFP+, as ADSCFVIII-GFP e 

HUVECFVIII-GFP foram co-transplantadas subcutaneamente em camundongos SCID/F8 para 

a geração de organóides produtores de FVIII.  

 Na primeira tentativa de transplante, cada implante de células foi preparado 

misturando-se 2x106 ADSC-EGMFVIII-GFP e 2x106 HUVECFVIII-GFP em géis de colágeno tipo I e 

transplantados subcutaneamente no dorso de camundongos SCID/F8 (n = 2 animais). 
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Cada animal recebeu duas injeções. Animais não transplantados (n = 2) foram usados 

como controles. 

 Após 15 e 30 dias do transplante, o plasma dos animais transplantados não 

apresentou atividade biológica de FVIII, conforme avaliado por ensaio cromogênico 

(tabela 7, transplante 1) 

 Para a segunda tentativa de transplante, visamos aumentar a capacidade 

protetiva da matriz de colágeno. Para isso, as matrizes de colágeno tipo I foram 

suplementadas com fibronectina humana, FGF-2 ou com ambos os compostos 

simultaneamente. Sabe-se que a fibronectina suprime a apoptose de HUVECs após 

privação de fatores de crescimento in vitro89 e o FGF-2 também possui propriedades anti-

apoptóticas e angiogênicas.90  

 Para a avaliação do efeito protetor das matrizes, HUVECluc foram embebidas em 

hidrogéis  com as diferentes composições e cultivadas em MRFC durante 48 h. Após este 

período, as amostras foram submetidas ao PIBB para estimar a quantidade de HUVECluc 

vivas. HUVECluc embebidas apenas em colágeno tipo I e cultivadas em EGM-2 foram 

usadas como controle positivo do experimento. 

 A quantificação da bioluminescência demonstrou que a maioria das HUVECluc 

embebidas apenas em colágeno morreu perante a privação de fatores de crescimento em 

relação às células mantidas em EGM-2 (figura 32). A suplementação da matriz de 

colágeno com fibronectina teve um efeito marginal na sobrevida das HUVECluc (p = 0,08). 

Por outro lado, as matrizes suplementadas com FGF-2 aumentaram a sobrevida das 

HUVECluc em mais de 9 vezes em relação às células mantidas apenas em colágeno (p < 

0,0001) (figura 32). 

 

 
Figura 32: Suplementação das matrizes de colágeno com FGF-2 aumenta a sobrevida das HUVECluc 
após privação de fatores de crescimento. (A) Bioluminescência das HUVECluc cultivadas por 48 h em géis 
de colágeno com diferentes suplementos. MRFC = meio reduzido de fatores de crescimento. (B) Quantificação 
da bioluminescência. A privação de fatores de crescimento causou a morte da maioria das HUVECluc embebidas 
apenas em colágeno em relação às células mantidas em EGM-2. A suplementação dos géis de colágeno com 
FGF-2 aumentou a sobrevida das HUVECluc (n = 3, one-way ANOVA + teste de comparações múltiplas de 
Tukey). 
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 Devido ao seu maior potencial protetivo, utilizamos a matriz de colágeno 

suplementada com fibronectina e FGF-2 para o segundo transplante. Assim, cada 

implante foi preparado misturando-se 2x106 ADSC-EGMFVIII-GFP e 2x106 HUVECFVIII-GFP à 

matriz de colágeno suplementada com fibronectina e FGF-2. Em seguida, cada animal 

SCID/F8 recebeu 4 injeções subcutâneas em locais diferentes do dorso. 

 Apesar das modificações na matriz de colágeno e do aumento no número de 

injeções, os animais transplantados não apresentaram elevação da atividade biológica do 

FVIII após 15 ou 30 dias da injeção de células (tabela 7, transplante 2). 

 
Tabela 7: Dados dos transplantes de ADSC-EGMFVIII-GFP e HUVECFVIII-GFP em camundongos SCID/F8. 
Ambas as estratégias de transplante não foram suficientes para corrigir o fenótipo da hemofilia A, visto que não 
foi detectada atividade biológica do FVIII (FVIII:C) no plasma dos animais transplantados após 15 e 30 dias da 
inoculação das células. Abreviaturas: Cont = controle; Transp = transplantado. 

     FVIII:C (UI/mL) 

 Matriz Células/injeção N° de injeções Animais 15 dias 30 dias 

T
ra

n
sp

la
n

te
 1

 

Colágeno I 
2x106 ADSC-EGMFVIII-GFP 

+ 
2x106 HUVECFVIII-GFP 

2 

Cont 1 0 0 

Cont 2 0 0 

Transp 1 0 0 

Transp 2 0 0 

T
ra

n
sp

la
n

te
 2

 

Colágeno I 
+ 

Fibronectina 
+ 

FGF-2 

2x106 ADSC-EGMFVIII-GFP 

+ 
2x106 HUVECFVIII-GFP 

4 

Cont 1 0 0 

Cont 2 0 0 

Transp 1 0 0 

Transp 2 0 0 

 

4.15. A região onde as células produtoras de FVIII são transplantadas 

influencia a correção do fenótipo da hemofilia A. 

 Uma  das causas para a ineficácia do transplante das ADSC-EGMFVIII-GFP e 

HUVECFVIII-GFP na correção da hemofilia A poderia ser a região onde estas células foram 

implantadas. Sabe-se que a infusão subcutânea de FVIII em camundongos não eleva a 

atividade pró-coagulante do plasma, ao passo que a referida molécula atinge a circulação 

sanguínea após injeção intraperitoneal, por exemplo.91 Assim, avaliamos se a região 

onde as células produtoras de FVIII são transplantadas teria efeito na correção do 

fenótipo da hemofilia em camundongos SCID/F8. 

 Para esta avaliação, utilizamos a linhagem celular de adenocarcinoma hepático 

humano SK-HEP modificada para expressar FVIII e GFP. As SK-HEPFVIII-GFP estavam 

disponíveis no banco de células de nosso laboratório e haviam sido transduzidas com o 

mesmo vetor lentiviral utilizado na modificação gênica das ADSCs e HUVECs. Estas 
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células foram escolhidas pois seu cultivo é feito em meio convencional DMEM +10% SFB 

e elas são células imortais que resistiriam a um segundo ciclo de transdução, seleção e 

expansão, que foi realizado para induzir a expressão de luciferase. Assim, com o objetivo 

de permitir o rastreamento das células transplantadas, as SK-HEPFVIII-GFP foram 

transduzidas com um segundo vetor lentiviral que codifica a enzima luciferase 2. 

 Após seleção com puromicina das células transduzidas, o sobrenadante das SK-

HEPFVIII-GFP-luc foi avaliado quanto à atividade biológica do FVIII. Mesmo após a 

modificação gênica para a expressão de luciferase, as SK-HEPFVIII-GFP-luc mantiveram uma 

secreção de 0,34 UI de FVIII/105 células/48 h in vitro, conforme determinado por ensaio 

cromogênico. Este valor foi semelhante ao observado anteriormente para as HUVECFVIII-

GFP (0,31 UI/105 células/48 h) e para as ADSC-EGMFVIII-GFP cultivadas em meio contendo 

10% SFB (0,25 UI/105 células/48 h). 

 Além disso, a morfologia poligonal típica das SK-HEP e a expressão de GFP foram 

mantidas (figura 33A), pois 96% das células eram GFP+, conforme avaliado por 

citometria de fluxo (figura 33B). Além da expressão FVIII e GFP, as SK-HEPFVIII-GFP-luc 

também expressavam luciferase biologicamente ativa (2,4x103 ± 0,18x103 

fótons/s/célula), e a intensidade da bioluminescência era diretamente proporcional ao 

número de células (figura 33C). 

 

 
Figura 33: Caracterização das células SK-HEPFVIII-GFP-luc. (A) Fotomicrografias demonstrando a morfologia 
(esquerda) e a expressão de GFP (direita) das células SK-HEPFVIII-GFP-luc. (B) Quantificação da frequência de 
células GFP+ na população SK-HEPFVIII-GFP-luc por citometria de fluxo. A população era composta por 96% de 
células GFP+. (C) Bioluminescência das SK-HEPFVIII-GFP-luc in vitro. As SK-HEPFVIII-GFP-luc expressavam luciferase 
biologicamente ativa e a intensidade da bioluminescência era diretamente proporcional ao número de células 
(R2 = 0,99, teste de regressão linear). 

 

 Para os transplantes, 4x106 SK-HEPFVIII-GFP-luc foram misturadas em 40 µL de 

matriz de colágeno tipo I suplementada com fibronectina e FGF-2. Em seguida, o total de 
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células foi dividido em duas injeções subcutâneas ou intra-hepáticas em camundongos 

SCID/F8. 

 Após 8 ou 15 dias do transplante, nenhum dos animais que recebeu injeções 

subcutâneas (n = 5 animais) apresentou aumento na atividade biológica do FVIII 

(tabela 8). Por outro lado, dois dos animais que receberam injeções intra-hepáticas já 

apresentavam 0,54 e 0,99 UI de FVIII/mL após 8 dias do transplante. Após 15 dias, a 

atividade biológica de FVIII no plasma desses animais aumentou para 0,95 e 2,40 

UI/mL, respectivamente (tabela 8).  

 
Tabela 8: Atividade biológica do FVIII após transplante subcutâneo e intra-hepático de células SK-
HEPFVIII-GFP. Apenas os animais que receberam injeções intra-hepáticas apresentaram atividade biológica de 
FVIII no plasma. 

Local do 
transplante Identificação 

FVIII:C (UI/mL) 

8 dias 15 dias 

Subcutâneo 

Animal 1 0 0 

Animal 2 0 0 

Animal 3 0 0 

Animal 4 0 0 

Animal 5 0 0 

Intra-hepático 

Animal 1 0 0 

Animal 2 0,54 0,95 

Animal 3 0,99 2,40 

 

 Durante o transplante intra-hepático no animal 1, houve refluxo do material 

injetado e consequente perda de células, o que poderia justificar a falta de atividade 

biológica de FVIII no plasma (para maiores detalhes das injeções, ver seção 3.34 de 

material e métodos). De fato, a análise por PIBB após 8 dias do transplante demonstrou 

que o sinal bioluminescente na região do fígado deste animal correspondia à menos de 

5% do sinal detectado nos animais 2 e 3, os quais também apresentaram aumento na 

atividade biológica de FVIII no plasma (figura 34A, B). 

 Por fim, quantificamos o sinal bioluminescente para avaliar se havia proliferação 

ou morte celular diferencial ao compararmos os transplantes subcutâneo e intra-

hepático. Ao compararmos os dias 8 e 21 após o transplante, houve um aumento na 

bioluminescência de 3,8 ± 0,9 vezes nos animais transplantados subcutaneamente e de 

2,7 ± 2,0 vezes nos animais que receberam a injeção intra-hepática (figura 34C, D). 

Portanto, o aumento da bioluminescência foi equivalente entre os dois grupos (p = 0,44) 

(figura 34D) , demonstrando que não há um estímulo diferencial da morte celular ou 

proliferação celular quando comparamos os microambientes subcutâneo e hepático 

durante o período analisado. 
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Figura 34: Rastreamento das células SK-HEPFVIII-GFP-luc in vivo por PIBB. (A) Bioluminescência emitida 
após 8 dias do transplante intra-hepático, confirmando que as células localizavam-se na região do fígado. (B) 
Quantificação do sinal bioluminescente dos animais que receberam o transplante intra-hepático. O refluxo das 
células transplantadas no fígado do animal 1 implicou em uma intensidade de bioluminescência correspondente 
a menos de 5% do sinal detectado nos animais 2 e 3. (C) Bioluminescência emitida pelos animais que 
receberam transplante intra-hepático (painéis superiores) e subcutâneo (painéis inferiores) após 8 e 21 dias do 
transplante. (D) Aumento da intensidade de bioluminescência no 21° dia após o transplante em relação ao 8° 
dia. O aumento na intensidade da bioluminescência foi equivalente entre os dois grupos (p = 0,44, teste t de 
Student). 
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5. DISCUSSÃO 

 

 Neste trabalho, demonstramos que as ADSCs cultivadas em meio contendo 

fatores de crescimento angiogênicos preservam suas propriedades progenitoras in vitro, 

possuem maior potencial em proteger células endoteliais da morte celular após co-

transplante e promovem a formação de organoides ectópicos vascularizados. Além disso, 

demonstramos que as células constituintes destes organoides podem ser modificadas ex 

vivo para expressar o FVIII da coagulação, mas que o local de implantação de células 

produtoras de FVIII é crucial para a correção do fenótipo da hemofilia A. 

 Embora a identidade in vivo das ADSCs ainda seja debatida, postula-se que estas 

células progenitoras estromais ocupem o espaço perivascular do tecido adiposo.55 Com o 

objetivo induzir a formação de um organoide ectópico vascularizado, as ADSCs foram 

utilizadas juntamente com as HUVECs para recapitular a formação do nicho vascular após 

transplante e, assim, gerar vasos sanguíneos estáveis e funcionais. No entanto, sabe-se 

que as propriedades nativas de células progenitoras estromais como as MO-MSCs e 

ADSCs deterioram-se ao longo do cultivo convencional. Por exemplo, ao longo do cultivo, 

as MO-MSCs passam por um processo de diferenciação estocástica, pois aumentam a 

expressão de marcadores de linhagens específicas como PAX6 (linhagem ectodérmicas), 

GATA4 (linhagens endodérmicas), nestina (linhagens neuronais), STELLA (linhagem 

germinativa) ao passo que reprimem a expressão de OCT4A e NANOG, os quais regulam 

a rede de sinalização responsável pela manutenção do estado indiferenciado das células-

tronco/progenitoras.92,93  

 As propriedades das células-tronco/progenitoras são reguladas por uma miríade 

de interações com elementos celulares e acelulares de seu microambiente nativo. O 

método mais usado para o cultivo das MO-MSCs e ADSCs é mantê-las em superfícies 

plásticas na presença de meio de cultivo suplementado com 10-15% de SFB e em 

normóxia. Estas condições não recapitulam elementos-chave do ambiente nativo das 

ADSCs e, portanto, causam a deterioração de suas propriedades progenitoras, como o 

potencial de diferenciação.58 De fato, observamos que apenas uma fração das ADSCs 

cultivadas nestas condições é capaz de ativar o programa de diferenciação osteogênica e 

adipogênica in vitro. 

 Assim, a primeira etapa deste trabalho consistiu em estabelecer uma condição de 

cultivo para as ADSCs capaz de evitar a deterioração de suas propriedades nativas, como 

as capacidades de proliferação, de diferenciação e de promover a formação e 

estabilização de vasos sanguíneos funcionais durante a interação com células endoteliais. 

 Uma das estratégias para diminuir a deterioração das propriedades nativas 

durante a expansão das células-tronco/progenitoras in vitro é mimetizar elementos de 

seu microambiente nativo que induzem a manutenção de suas características 
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progenitoras.94 No caso das ADSCs, isto ocorre durante a expansão vascular que precede 

a formação do tecido adiposo, durante a qual as ADSCs perivasculares proliferam em um 

ambiente pró-angiogênico, mantendo seu estado indiferenciado.61 Nós observamos que o 

cultivo em meio para crescimento de células endoteliais (EGM-2) contendo, dentre outros 

componentes, quatro fatores de crescimento angiogênicos (VEGF, FGF-2, EGF e IGF-1), 

aumenta a eficiência clonogênica, a proliferação e o potencial de diferenciação das ADSCs 

em comparação às formulações de meio convencionais contendo 10-15% de SFB. 

 A maior eficiência clonogênica das ADSCs em EGM-2 pode ser explicada pelas 

propriedades mitogênicas dos fatores de crescimento que compõem o referido meio. O 

ensaio de formação de clones avalia a capacidade de células individuas de proliferar e 

formar colônias, mesmo quando plaqueadas em baixa densidade. Puck e Marcus (1956) 

foram os primeiros a reportar a técnica de ensaio clonogênico e a utilizaram para avaliar 

a sensibilidade de células HeLa à radiação ionizante.95 Em seus experimentos, as células 

HeLa eram plaqueadas sobre uma camada alimentadora de fibroblastos irradiados, os 

quais secretavam fatores solúveis e proteínas de matriz extracelular que facilitavam a 

formação das colônias. A formação de colônias por MO-MSCs, por exemplo, é facilitada 

após suplementação do meio de cultivo com EGF e PDGF, devido ao efeito mitogênico 

destas moléculas.96 Não há estudos demonstrando o efeito de fatores pró-angiogênicos 

na eficiência clonogênica das ADSCs. Nossos dados demonstram que os fatores de 

crescimento presentes no EGM-2 exercem efeito permissivo para a proliferação das 

células progenitoras presentes no tecido adiposo. Notavelmente, observamos que a 

frequência de células estromais na FEV do tecido adiposo é de ~60%, mas o cultivo em 

EGM-2 elevou a eficiência clonogênica para apenas ~4%. Estes dados indicam que o 

efeito pró-mitogênico é restrito a uma pequena fração das células  estromais do tecido 

adiposo. 

 Em concordância com o aumento da eficiência clonogênica, o EGM-2 também 

acelerou a proliferação das ADSCs ao longo do cultivo extensivo. Este efeito mitogênico 

do EGM-2 também foi observado por Suga et al.,97 sendo que o tempo médio de 

duplicação das ADSCs durante as segunda e terceira passagens foi de 23,6 h, similar ao 

observado neste trabalho (18,3 h).  

 Embora tenha sido mais rápido, o crescimento das ADSCs cultivadas em EGM-2 

atingiu o início da fase estacionária precocemente em relação às células mantidas em 

αMEM e em DMEM. Suga et al. também reportaram este fenômeno ao comparar ADSCs 

cultivadas em EGM-2 e em DMEM.97 Este comportamento reitera achados anteriores 

demonstrando que as ADSCs têm um potencial finito de replicação celular in vitro98 e 

indica que a aceleração do crescimento causada pelo EGM-2 antecipou a senescência 

replicativa das ADSCs. Um dos mecanismos que poderia limitar o número de duplicações 

das ADSCs é a ausência da expressão da enzima telomerase, levando ao encurtamento 
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dos telômeros a cada mitose até atingir um comprimento crítico que ativa as vias de 

sinalização indutoras da senescência replicativa. Nós confirmamos que as ADSCs, 

independentemente do meio onde foram cultivadas, não expressam o RNAm codificante 

da enzima telomerase, o que também foi reportado em trabalhos anteriores.99 

 Após cultivo em αMEM ou DMEM, observamos que apenas parte das ADSCs foi 

capaz de se diferenciar em adipócitos e osteoblastos in vitro. Estes dados corroboram 

constatações anteriores de que as ADSCs cultivadas em DMEM perdem gradativamente 

os potenciais de diferenciação adipogênico e osteogênico ao longo do cultivo.58 No 

entanto, nós demonstramos que o cultivo em EGM-2 estimula a preservação do potencial 

de diferenciação das ADSCs após a expansão in vitro. Ao contrário de nossos achados, 

Suga et al. reportaram que o cultivo em EGM-2 não aumentou o potencial de 

diferenciação das ADSCs em comparação ao cultivo em DMEM.97 Esta diferença pode ser 

devida à indução da diferenciação das ADSCs ter sido ainda na primeira passagem, 

enquanto nós realizamos a indução na terceira passagem. Assim, a redução do potencial 

de diferenciação das ADSCs cultivadas em DMEM pode ter sido mínima devido ao curto 

período de cultivo no trabalho de Suga et al. Em concordância com esta hipótese, 

Schellenberg et al. demonstraram que  a redução do potencial de diferenciação de clones 

de ADSCs é perceptível a partir da terceira passagem.58 

 Diversas estratégias alternativas de cultivo para manutenção das propriedades 

progenitoras de MO-MSCs e ADSCs já foram reportadas. Por exemplo, MO-MSCs e ADSCs 

murinas cultivadas em hipóxia apresentam maior capacidade de proliferação e 

diferenciação do que as células cultivadas em normóxia.92,100 Estes efeitos são causados 

presumivelmente pela ativação da via do fator induzível por hipóxia-1α (HIF-1α) que leva 

à supressão de p21.92 Como exemplo do uso de fatores de crescimento, MO-MSCs 

cultivadas com IGF-1 na ausência de SFB apresentam maior potencial proliferativo e de 

diferenciação osteogênica in vitro.101 

 Os achados do presente trabalho desdobraram-se em uma dissertação de 

mestrado que avaliou quais os fatores de crescimento que compõem o EGM-2 são os 

responsáveis pelo efeito do referido meio nas propriedades progenitoras das ADSCs in 

vitro. Apenas o EGF e FGF-2, mas não o VEGF e IGF-1, recapitularam o efeito do EGM-2 

sobre a proliferação, o potencial clonogênico e o potencial de diferenciação das ADSCs.102 

 O cultivo também pode alterar a expressão de moléculas de superfície celular. 

Estudos já demonstraram que as ADSCs são células perivasculares e que expressam a 

glicoproteína CD34 in situ,103 característica que é compartilhada com todas as células 

estromais (CD31-CD45-) da FEV do tecido adiposo,104 o que foi corroborado neste 

trabalho. No entanto, nossos dados e trabalhos anteriores demonstraram que a 

expressão de CD34 é perdida durante o cultivo das ADSCs.75 Curiosamente, este 

fenômeno não é restrito às ADSCs, visto que HUVECs e células satélites do músculo 
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estriado esquelético também perdem a expressão do referido marcador quando 

cultivadas.105,106 

 Os mecanismos moleculares que levam à perda da expressão de CD34 durante o 

cultivo são desconhecidos. No entanto, foi demonstrado que o cultivo em alta densidade 

celular, a retirada de moléculas mitogênicas e a redução de SFB nos meios de cultivo 

retardam a perda de CD34 em HUVECs e ADSCs.105,107 Além disso, foi demonstrado que 

o número de duplicações celulares in vitro é inversamente proporcional à frequência de 

células CD34+ na população de ADSCs cultivadas.107 

 Ao contrário das ADSC-αMEM, observamos que as ADSC-EGM recuperaram a 

expressão de CD34 in vivo após transplante. Tentativas de recuperar a expressão de 

CD34 em HUVECs por meio do cultivo em alta densidade levaram à postulação de que a 

perda na expressão do referido marcador era irreversível.105 No caso de ADSCs, não 

existem relatos sobre a reexpressão deste marcador. Pela primeira vez, nós 

demonstramos que o cultivo em EGM-2 não impede a hiporregulação de CD34 nas 

ADSCs in vitro, mas as mantém capazes de recuperar a expressão deste marcador in 

vivo. As interações intercelulares e com a matriz extracelular no ambiente tridimensional 

dos organoides, bem como a ausência das moléculas mitogênicas presentes no meio de 

cultivo podem ter permitido a recuperação da expressão de CD34 nas ADSC-EGM. A 

perda irreversível nas ADSC-aMEM pode ter sido decorrente do silenciamento epigenético 

permanente do gene CD34 ou de seus genes reguladores, uma vez que o perfil 

epigenético das ADSCs é alterado ao longo do cultivo.108 Estudos envolvendo cultivo 

tridimensional e análises do perfil epigenético das ADSCs cultivadas nos diferentes meios 

e após transplante são necessários para avaliar estas especulações.  

 Embora a expressão de CD34 tenha sido observada em populações de células-

tronco ou progenitoras de diversos tecidos, sua função na biologia destas células ainda é 

pouco compreendida.106 Suga et al. analisaram algumas propriedades de ADSCs CD34+ e 

CD34- separadas após cultivo breve (7 dias) das células da FEV.109 Eles observaram que a 

população de ADSCs CD34+ apresentou maior potencial proliferativo e maior eficiência 

clonogênica do que as células CD34-. Assim, nossos dados indicam que o cultivo em 

condições convencionais (αMEM) causa a perda irreversível de características nativas das 

ADSCs, como a expressão de CD34, que pode ser relevante para sua atividade como 

células progenitoras in vivo. 

 Os organoides gerados pelo transplante de ADSCs, independentemente do meio 

em que foram cultivadas, não apresentaram sinais de diferenciação adipogênica ou 

osteogênica. O transplante de células da FEV não cultivadas demonstrou que a matriz de 

colágeno tipo I impede a adipogênese in vivo, o que não ocorre quando o transplante é 

feito em Matrigel. De fato, Chun et al. demonstraram que pré-adipócitos murinos 

embebidos em uma matriz tridimensional contendo 3,2 mg/mL de colágeno tipo I são 
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incapazes de acumular grandes vesículas lipídicas.110 Isso porque a adipogênese requer a 

degradação eficiente das moléculas de colágeno circunjacente por ação da 

metaloproteinase associada à membrana MT1-MPP, que é expressa pelos pré-adipócitos. 

Assim, ao reduzir a concentração de colágeno para 2,4 mg/mL, os autores foram capazes 

de induzir a adipogênese in vitro. Nós constatamos que é possível induzir a adipogênese 

in vitro nas ADSCs embebidas em matrizes com 3 mg/mL de colágeno, a mesma 

concentração utilizada nos transplantes (dados não mostrados). No entanto, o estímulo 

adipogênico in vivo é menos potente em relação ao do meio de indução de adipogênese 

utilizado in vitro e, portanto, deve ser insuficiente para superar o obstáculo imposto pela 

alta concentração de colágeno tipo I na matriz dos organoides. Além de fatores de 

crescimento que podem ter auxiliado a diferenciação das células da FEV, o Matrigel é 

composto majoritariamente por laminina, colágeno tipo IV e entatcina.111,112 Portanto, a 

ausência de colágeno tipo I dentre os principais componentes desta matriz extracelular 

pode ter facilitado a diferenciação adipogênica das células da FEV.  

 Tendo em vista o objetivo otimizar a sobrevida das células endoteliais 

transplantadas e a formação de organoides vascularizados, investigamos o efeito do 

cultivo em EGM-2 nas propriedades angiogênicas das ADSCs. 

 Quando implantadas subcutaneamente, as HUVECs entram em apoptose antes 

que sejam capazes de se organizar em uma rede de vasos sanguíneos.42 Este fenômeno 

pode ser explicado pelo equivalência entre sinais pró-angiogênicos e anti-angiogênicos 

que é característica da homeostase.113 Por outro lado, mediante a uma lesão tecidual, 

por exemplo, os sinais pró-angiogênicos prevalecem sobre os anti-angiogênicos, ativando 

o processo vascularização local que é importante durante a regeneração tecidual.114 

Assim, diversos trabalhos já demonstraram que a indução de lesão prévia no sítio/órgão 

de interesse permite a enxertia das células endoteliais transplantadas nestes locais.35,115 

 Para mimetizar a falta de sinais pró-angiogênicos enfrentadas pelas HUVECs após 

o transplante em sítios não lesados, estabelecemos um modelo de cultivo em meio αMEM 

suplementado com apenas 1% de SFB, que nós denominamos de meio reduzido de 

fatores de crescimento (MRFC). Nestas condições, as HUVECs ativaram a apoptose em 

24 h e progrediram para o estágio de apoptose tardia/necrose após 48 h, caracterizado 

pela perda da integridade da membrana plasmática. Estes resultados corroboram outros 

trabalhos que descreveram a ativação da apoptose in vitro em células endoteliais 

privadas de fatores de crescimento.116,117 Além disso, nossas observações reiteram a 

dependência de fatores de crescimento para a sobrevivência das HUVECs in vitro, um 

obstáculo conhecido desde as primeiras tentativas de isolamento desta população 

celular.118 

 Utilizando técnicas de co-cultivo e geração de meio condicionado em MRFC, 

demonstramos que as ADSC-EGM tem efeito protetivo contra a ativação da apoptose nas 
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HUVECs durante a privação de fatores de crescimento. Este efeito foi observado durante 

o co-cultivo direto entre ambas as populações, mas também foi recapitulado ao 

utilizarmos apenas o meio condicionado das ADSC-EGM. Em contrapartida, as ADSC-

αMEM não foram capazes de promover a sobrevida das HUVECs em nenhum dos 

experimentos realizados in vitro. Além disso, apenas as ADSC-EGM foram capazes de 

induzir a formação de cordões endoteliais pelas HUVECs durante o co-cultivo direto ou 

via secretoma em HUVECs mantidas sobre Matrigel. Não existem trabalhos publicados 

demonstrando o efeito protetivo e pró-angiogênico das ADSCs pré-cultivadas em EGM-2. 

Diversos grupos já demonstraram que o co-cultivo de MO-MSCs/ADSCs com células 

endoteliais facilita a formação de cordões endoteliais e os estabiliza.119–122 No entanto, 

em todos os casos analisados os co-cultivos foram feitos em meios contendo alta 

concentração de SFB (≥10%) ou em meios para células endoteliais, como o EGM-2, os 

quais contém concentrações elevadas de fatores de crescimento pró-angiogênicos. 

Portanto, os fatores pró-angiogênicos presentes nestes meios impedem a avaliação do 

efeito protetivo e pró-angiogênico das MO-MSCs/ADSCs, já que, segundo nossos dados, 

estas moléculas por si já estimulam a formação dos cordões endoteliais, protegem as 

células endoteliais da apoptose e condicionam as ADSCs a estimularem a sobrevida das 

células endoteliais e a angiogênese. 

 Em concordância com os ensaios de co-cultivo in vitro, as ADSC-αMEM não 

promoveram a sobrevida das HUVECluc a longo prazo (60 dias) após transplante. Não 

existem estudos que avaliaram a sobrevida de células endoteliais co-transplantadas com 

ADSCs utilizando PIBB in vivo. No entanto, dois trabalhos utilizaram PIBB para 

demonstrar que o co-transplante de MO-MSCs cultivadas usando métodos convencionais 

aumenta a sobrevida de células endoteliais expressando luciferase.123,124 Contudo, ambos 

os trabalhos reportam a quantificação da bioluminescência de apenas um animal, o que é 

insuficiente para estabelecer conclusões a respeito do efeito protetivo das MO-MSCs. Por 

exemplo, nós também observamos que alguns animais transplantados apenas com 

HUVECluc apresentaram bioluminescência inferior a alguns animais que receberam 

HUVECluc e ADSC-αMEM, ainda que as médias da intensidade de bioluminescência 

tenham sido estatisticamente equivalentes. 

 Após estabelecermos as condições para o co-transplante de ADSCs e HUVECs, 

ambas as populações celulares foram modificadas geneticamente para expressar o FVIII 

da coagulação e a proteína repórter GFP. Em seguida, as ADSC-EGMFVIII-GFP e HUVECFVIII-

GFP foram submetidas à seleção de células GFP+ e caracterizadas. 

 Não encontramos trabalhos demonstrando a atividade biológica de FVIII em 

ADSCs humanas indiferenciadas. Entretanto, Ogata et al. induziram a expressão de FVIII 

em ADSCs previamente estimuladas a se diferenciar em adipócitos. Os autores 

detectaram uma produção de 32 ng de FVIII/105 células/48 h.125 Considerando que 1 UI 
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de FVIII corresponde à 200 ng/mL de proteína ativa, a atividade biológica de FVIII seria 

0,16 UI/105 células/48 h. No entanto, este cálculo é superestimado uma vez que apenas 

parte das moléculas de FVIII presentes no sobrenadante é biologicamente ativa. A 

atividade das ADSC-EGMFVIII-GFP detectada no presente trabalho foi de 0,07 UI/105 

células/48 h em EGM-2, que contém apenas 2% de SFB. Ao utilizarmos EGM-2 

suplementado com 10% de SFB, que é a mesma concentração usada por Ogata et al., a 

atividade biológica aumentou para 0,25 UI/105 células/48 h. Utilizando MO-MSCs, que 

são células com propriedades biológicas similares às das ADSCs, Van Damme et al. 

detectaram uma atividade biológica máxima de 0,07 UI/105 células/24 h em meio 

contendo 10% de SFB.126 Portanto, a produção de FVIII biologicamente ativo pelas 

ADSC-EGMFVIII-GFP no presente trabalho é semelhante à reportada em trabalhos anteriores 

utilizando ADSCs e MO-MSCs humanas. 

 As HUVECFVIII-GFP produziram 0,31 UI de FVIII/105 células/48 h in vitro, um valor 5 

vezes superior ao reportado por Rosenberg et al., mas cuja população era composta por 

apenas ~50% de células transduzidas.127 Notavelmente, a atividade biológica de FVIII no 

sobrenadante das HUVECFVIII-GFP foi >4 vezes superior ao das ADSC-EGMFVIII-GFP, ainda 

que a frequência de células GFP+ tenha sido semelhante entre as duas populações (93% 

vs. 97%) e que a mediana da intensidade de fluorescência das células GFP+ tenha sido 

menor nas HUVECFVIII-GFP (70,9 vs. 97,4). Estes dados indicam que a maior produção de 

FVIII biologicamente ativo pelas HUVECFVIII-GFP não é devida à expressão mais intensa das 

sequencias codificantes presentes no vetor lentiviral.  

 Uma das possíveis explicações para este fenômeno é que as HUVECs, bem como 

outras células endoteliais, megacariócitos e plaquetas, expressam o fator de von 

Willebrand (VWF),127 uma glicoproteína que, dentre outras funções, liga-se ao FVIII e 

prolonga sua meia-vida após a secreção.128 Por exemplo, o trabalho pioneiro de Kaufman 

et al. demonstrou que a expressão ectópica de VWF em células CHO previamente 

modificadas para expressar FVIII induzem o acúmulo de FVIII biologicamente ativo no 

meio de cultura.129 Assim, o VWF expresso pelas HUVECFVIII-GFP poderia ter elevado a 

estabilidade do FVIII secretado, levando a maior atividade pró-coagulante do meio de 

cultura.  

 Apesar de as ADSC-EGMFVIII-GFP e HUVECFVIII-GFP expressarem FVIII biologicamente 

ativo em quantidades comparáveis ao reportado na literatura, o co-transplante 

subcutâneo de ambas as células não corrigiu o fenótipo da hemofilia A. Em concordância 

com nossos resultados, outros grupos de pesquisa reportaram que o transplante 

subcutâneo de MO-MSCs, fibroblastos ou mioblastos modificados para expressar FVIII foi 

incapaz de elevar a atividade pró-coagulante do plasma de animais hemofílicos.91,130,131 

Por outro lado, esta abordagem foi promissora para o tratamento experimental da 

hemofilia B, visto que há mais de 20 anos, Palmer et al. demonstraram que o fator IX 
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produzido por fibroblastos implantados subcutaneamente era detectado na circulação dos 

animais receptores.34 Resultados semelhantes foram obtidos mais recentemente após o 

transplante de mioblastos, MO-MSCs e fibroblastos modificados para expressar 

FIX.91,132,133 

 A absorção de moléculas produzidas ou introduzidas no espaço subcutâneo é 

limitada por diversas variáveis, sendo o peso molecular uma das mais importantes. Além 

de terem que escapar do aprisionamento pelas moléculas da matriz extracelular, como o 

ácido hialurônico e o colágeno, proteínas com mais de 16 kDa não podem ser absorvidas 

diretamente pelos capilares. Para atingir a circulação, elas devem ser drenadas pelos 

vasos linfáticos para então chegarem aos vasos sanguíneos.134 Enquanto o FIX possui um 

peso molecular de 52 kDa, as moléculas de FVIII com o domínio B deletado produzidas 

no presente trabalho são ~3 vezes maiores (170 kDa). Além disso, ao serem produzidas 

pelas HUVECFVIII-GFP, cada molécula de FVIII pode se ligar à um concatâmero formado por 

50 monômeros de VWF, gerando um complexo com mais de 12.000 kDa. Esta proporção 

de 1:50 (FVIII:VWF) é a usualmente observada para o FVIII circulante.9 Portanto, o 

tamanho das moléculas de FVIII e/ou dos complexos formados pela interação com o VWF 

impõem uma grande limitação à difusão em relação às moléculas de FIX, por exemplo. 

De fato, ao passo que a administração subcutânea de FIX recombinante corrige o 

fenótipo da hemofilia B em cães,135 moléculas de FVIII injetadas subcutaneamente 

sequer atingem a circulação sistêmica.91 

 Foi reportado recentemente que um anticorpo biespecífico (ACE910) que se liga 

aos FIX e FX  e mimetiza a função do FVIII aumenta a atividade pró-coagulante em 

pacientes hemofílicos após injeção subcutânea.136 Uma das vantagens desta nova 

molécula em relação ao FVIII é sua alta biodisponibilidade após injeção subcutânea. 

Assim, se a eficácia deste anticorpo for comprovada nos ensaios clínicos subsequentes, 

células modificadas para secretar tais moléculas poderiam ser exploradas como 

ferramenta terapêutica profilática para a hemofilia A. 

 Ao contrário do espaço subcutâneo, o fígado apresenta várias características que 

poderiam facilitar a difusão do FVIII produzido pelas células transplantadas para a 

circulação sanguínea. Além de ser um órgão altamente vascularizado, o fígado é 

composto por capilares sinusóides cujas células endoteliais possuem aberturas de 100-

200 nm de diâmetro chamadas fenestras. Estas fenestras não possuem diafragma e 

tampouco são recobertas por lâmina basal em sua face abluminal. A combinação destas 

características com a capacidade das células endoteliais sinusoidais em realizar a 

transcitose (transporte de macromoléculas através das células) tornam a extensa rede 

de sinusóides hepáticos altamente permeável.137 

  Em concordância com estas propriedades, o transplante de células SK-HEPFVIII-GFP-

luc no espaço subcapsular do fígado resultou em uma atividade biológica de FVIII no 
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plasma dos animais de pelo menos 0,5 UI/mL após 8 dias, corrigindo o fenótipo da 

Hemofilia A. Após mais uma semana, a atividade biológica do FVIII chegou a atingir >2 

UI/mL, corroborando a concepção de que a sobredose de FVIII é tolerável. Por outro 

lado, o transplante subcutâneo não foi capaz de elevar a atividade pró-coagulante do 

plasma. Conforme estimado por PIBB, a proliferação das SK-HEPFVIII-GFP-luc foi equivalente 

entre os dois locais de transplante. Isto indica que a maior eficiência terapêutica do 

transplante intra-hepático é devida à difusão facilitada do FVIII produzido localmente, e 

não à um favorecimento da sobrevida ou da proliferação das células transplantadas. 

 Estudos anteriores demonstraram que o transplante intra-hepático de células 

endoteliais sinusoidais hepáticas murinas ou de células endoteliais obtidas a partir da 

diferenciação de células-tronco de pluripotência induzida (iPS) é capaz de aumentar a 

atividade biológica de FVIII no plasma de camundongos hemofílicos A.35,36 No entanto, a 

enxertia das células transplantadas no fígado não lesado é extremamente baixa: Follenzi 

et al. relataram que as células transplantadas consistiam em apenas 0,3% da população 

celular não parenquimática, ou seja, excluindo-se todos os hepatócitos.35 Por esta razão, 

o transplante realizado nestes trabalhos foi precedido por indução de lesão prévia no 

fígado induzida por irradiação ionizante36 ou pela administração do composto 

hepatotóxico monocrotalina.35 Segundo nossos dados, o co-transplante subcutâneo de 

ADSCs previamente cultivadas em EGM-2 eleva a enxertia das células endoteliais para 

~100% após 60 dias. Se estes resultados forem recapitulados no microambiente 

hepático, não haveria a necessidade de lesão prévia do fígado para garantir o 

domiciliamento das células transplantadas. Além disso, observamos que suplementação 

da matriz de colágeno com FGF-2 eleva a resistência das HUVECs contra a morte celular 

induzida pela privação de fatores de crescimento. Assim, esta seria uma estratégia 

complementar para promover a sobrevida das células endoteliais transplantadas. 

 Em conclusão, o cultivo das ADSCs em EGM-2 auxilia na manutenção de suas 

características progenitoras in vitro e aumenta suas propriedades pró-angiogênicas in 

vivo. Estes resultados abrem caminho para a identificação de moléculas críticas para a 

regulação das propriedades biológicas das ADSCs e estabelecem uma estratégia de 

condicionamento para elevar a sobrevida e a enxertia de células endoteliais co-

transplantadas. Além disso, os resultados variáveis dos ensaios clínicos utilizando MO-

MSCs ou ADSCs para o tratamento de doenças isquêmicas138 apontam para a 

necessidade de identificar estratégias de pré-condicionamento para elevar a eficiência 

terapêutica destas células após transplante. Esta meta é atualmente considerada uma 

das fronteiras da terapia celular utilizando células-tronco/progenitoras estromais.60 

Assim, o aumento das propriedades angiogênicas e citoprotetoras das ADSCs cultivadas 

em EGM-2 indica que esta é uma estratégia potencialmente capaz de elevar a eficiência 

terapêutica das ADSCs no tratamento de doenças isquêmicas, sobretudo em combinação 
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com outras células-tronco/progenitoras capazes de se diferenciar e reconstituir o tecido 

danificado. 

 Concluímos ainda que, embora o transplante de células produtoras de FVIII seja 

capaz de corrigir o fenótipo da hemofilia A, o sítio de implantação destas células é uma 

variável crítica para o sucesso desta estratégia terapêutica. Assim, é preciso otimizar não 

somente a sobrevida das células transplantadas mas também a difusão do FVIII 

produzido para a circulação, o que pode ser conseguido por meio do transplante em 

sítios altamente vascularizados, como o fígado. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusões 
 

  



 

 

6. Conclusões 

 

 Em comparação com as formulações de meios de cultivo convencionais, o cultivo 

em EGM-2 aumenta o potencial proliferativo, a eficiência clonogênica e o potencial de 

diferenciação das ADSCs in vitro. Tal estratégia de cultivo também condiciona as ADSCs 

a proverem maior suporte à sobrevida de HUVECs e à angiogênese, pois o co-transplante 

de ADSCs cultivadas em EGM-2 prolonga a sobrevida das HUVECs, induzem-nas a se 

organizar em vasos sanguíneos funcionais e, assim, leva à geração de organoides 

ectópicos vascularizados. 

 Embora as ADSC-EGM e HUVECs possam ser modificadas ex vivo para expressar 

FVIII biologicamente ativo, o co-transplante subcutâneo destas células não foi capaz de 

corrigir o fenótipo da hemofilia A. Utilizando células de hepatocarcinoma (SK-HEP) 

expressando FVIII, demonstramos que, ao contrário do transplante subcutâneo, a 

infusão das células em sítios altamente vascularizados como o fígado permite que o FVIII 

produzido atinja a circulação sanguínea sistêmica e corrija o fenótipo da hemofilia A.  
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