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RESUMO 

Benedito SS. Influência do envelhecimento das células-tronco mesenquimais na 

autorrenovação, diferenciação e multipotência de células-tronco hematopoéticas 

[Dissertação]. São Paulo: Faculdade de São Paulo, Universidade de São Paulo; 2016. 

 

O envelhecimento é um processo gradual e intrínseco que ocorre devido a mudanças 

fisiológicas e fenotípicas com o avanço da idade e que acarreta na diminuição da 

capacidade de manter a homeostase e reparo tecidual. A perda do controle homeostático 

e o possível envolvimento de células-tronco e progenitores, provavelmente, é uma das 

causas das fisiopatologias do sistema hematopoético que acompanham o envelhecimento. 

O declínio na competência do sistema imune adaptativo, o aumento de doenças mielóides, 

leucemias e o desenvolvimento de anemias são algumas mudanças significantes e 

decorrentes do processo de envelhecimento. Durante a transição ontológica, a habilidade 

de células-tronco hematopoéticas originarem células progenitoras diminui 

progressivamente, sugerindo perda da capacidade de autorrenovação e diferenciação das 

células-tronco com o avanço da idade. O microambiente medular se divide em duas áreas 

distintas: nicho endosteal e nicho vascular, conhecidos por controlar a homeostase das 

células-tronco hematopoéticas; e é composto por uma mistura heterogênea de células, 

dentre elas as células-tronco mesenquimais que expressam moléculas que controlam 

algumas funções das células-tronco hematopoéticas. De acordo com estas observações, 

este trabalho investiga o papel do envelhecimento das células-tronco mesenquimais no 

processo de autorrenovação, multipotência e diferenciação das células-tronco 

hematopoéticas.   Neste trabalho, avaliamos a percentagem de células-tronco 

hematopoéticas Lin-CD34+ e subpopulações em co-cultura com células-tronco 

mesenquimais derivadas de medula óssea de diferentes idades, bem como sua capacidade 

de autorrenovação, diferenciação, secreção da quimiocina CXCL-12 e a expressão do 

receptor CXCR-4. Nossos resultados mostraram diferenças significativas nos parâmetros 

fenotípicos e funcionais das células-tronco hematopoéticas co-cultivadas com células-

tronco mesenquimais de doadores idosos.  Estes dados sugerem que o envelhecimento 

das células-tronco mesenquimais podem influenciar na homeostase do microambiente 

medular.  

Descritores: nicho de células–tronco; células-tronco hematopoéticas; células-tronco; 

medula óssea; células-tronco mesenquimais; envelhecimento. 



 
 

 
 

ABSTRACT  

Benedito SS. Mesenchymal stem cells aging influence in the self-renewal, 

differentiation and multipotency of hematopoietic stem cells [Dissertation]. 

São Paulo: "Faculdade de São Paulo, Universidade de São Paulo"; 2016. 

 

Certainly, aging is one of the best identified features of the human biology, and is also 

the least understood. This is largely attributed to the fact that aging is gradual and 

fundamentally complex, due to all modifications in the physiological and phenotypic 

aspects occurred during the age advancing. One of the most striking features of aging is 

the decreased ability to maintain homeostasis and tissue repair. Consistent with those 

findings, many of the pathophysiological conditions affecting aging, such as anemia, 

dysplasia, leukemia and anemia suggest an imbalance between cell losses and the ability 

to self-renew or differentiation. The decline in homeostatic maintenance and regenerative 

potential of tissues during aging has been associated with changes in stem cells.  

Increasing evidences point to the stem cells as major accountable for the aging 

pathophysiology in several tissues. Thus, studies in mammals comprise a careful 

evaluation of mechanisms connected to stem cells. The increasing age is accompanied by 

many pathophysiological changes in the hematopoietic system wherein the etiology 

suggests loss of homeostatic control and a possible involvement of stem and progenitor 

cells. The clinically relevant changes are related to adaptive immune system diminished 

competence, the increase of myeloid diseases including leukemia and the onset of anemia 

in the elderly. The hematopoietic stem cell microenvironment is located in the bone 

marrow and is divided in two domains: the endosteal niche near to the bone surface and 

vascular niche associated with the sinusoidal endothelium; the niche consist of several 

heterogeneous cells types, among them, the mesenchymal stem cells. The mesenchymal 

stem cells express molecules that control hematopoietic stem cells functions. Therefore, 

this study investigates the role of mesenchymal stem cells aging in the self-renewal, 

multipotency and differentiation of hematopoietic stem cells. This study evaluated the 

percentage of hematopoietic stem cell Lin-CD34+ and subpopulations in co-culture with 

mesenchymal stem cell bone marrow-derived from donors with different ages, their 

ability of self-renewal, differentiation, secretion of chemokine CXCL-12 and expression 

of the CXCR-4 receptor. Our results suggest that the mesenchymal stem cells aging can 

affect the bone marrow niche homeostasis.  



 
 

 
 

Descriptors: stem cell niche; hematopoietic stem cells; stem cells; bone 

marrow; mesenchymal stem cells; aging. 
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1- Introdução 

 

O envelhecimento é uma das características melhor identificada na biologia humana, 

entretanto, também é uma das menos compreendida. Isso é largamente atribuído ao fato 

de o processo de envelhecimento ser gradual e intrinsecamente complexo, devido a todas 

as modificações sofridas nos aspectos fisiológicos e fenotípicos com o avanço da idade.  

Uma das características mais marcantes do envelhecimento é a diminuição da 

capacidade do organismo manter a homeostase e o reparo tecidual. Diante desta 

afirmação, muitas das condições fisiopatológicas que afetam os indivíduos durante o 

envelhecimento, como a anemia, sarcopenia e osteoporose, sugerem um desequilíbrio 

entre a perda celular e a capacidade de autorrenovação. O declínio da manutenção 

homeostática e do potencial regenerativo dos tecidos durante o envelhecimento tem sido 

relacionado com alterações na biologia das células-tronco. 

O avanço da idade é acompanhado por muitas mudanças fisiopatológicas no sistema 

hematopoético, no qual a etiologia sugere perda do controle homeostático e o possível 

envolvimento das células-tronco e progenitoras. As mudanças mais clinicamente 

significantes são o declínio na competência do sistema imune adaptativo (1), aumento das 

doenças mielóides (2, 3) e leucemias (4), e o desenvolvimento de anemias (5). 

As células-tronco hematopoéticas (CTHs) são células-tronco adultas encontradas 

na medula óssea que apresentam a capacidade de se autorrenovarem, ou seja, originam 

duas células filhas idênticas à célula mãe; e também têm a capacidade de se diferenciarem 

para dar origem às células sanguíneas (6). 

A habilidade das CTHs originarem células progenitoras diminui substancialmente 

durante a transição ontológica do fígado fetal para o sangue de cordão e a medula óssea 

adulta (7), sugerindo uma perda progressiva do potencial de autorrenovação e 

diferenciação das células-tronco com o avanço da idade.  

 

1.1 Medula óssea 

 

A medula óssea (MO) é o órgão hematopoético localizado no interior das 

cavidades medulares dos ossos onde ocorre a hematopoese. No período pré-natal até o 

nascimento a medula formadora de células sanguíneas está distribuída em quase todos os 

ossos do organismo. Esta é muito vascularizada e possui uma cor vermelho-escura, por 
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isso é denominada medula vermelha. Conforme o desenvolvimento da criança até a fase 

adulta a MO se restringe apenas aos ossos chatos como o esterno, crista ilíaca e costelas. 

Ao envelhecer, alguns ossos perdem a função de produzir células sanguíneas. Nesta fase 

há substituição do tecido hematopoético por tecido adiposo, o qual apresenta cor 

amarelada, passando a ser chamada de medula amarela. 

A MO, cuja morfologia está representada na Figura 1, contém uma rede densa de 

vasos sanguíneos onde as CTHs e as células progenitoras residem em um complexo 

microambiente, conhecido como nicho, o qual é composto por diferentes tipos de células 

que oferecem sinais essenciais para manter a homeostase do sistema hematopoético e a 

manutenção, proliferação e diferenciação das células sanguíneas maduras durante toda a 

vida (8). 

 

Figura 1 – Morfologia da medula óssea - A MO está localizada na cavidade central do osso e sua principal 

fonte de sangue é proveniente da artéria nutriente, a qual atravessa o córtex através do canal nutriente para 

o interior da cavidade medular dividindo-se em artéria ascendente e descendente, e a partir destas artérias 

surgem as artérias radiais. Estas entram no córtex pelo endósteo, revestem a cavidade medular e tornam-se 

capilares corticais, os quais formam uma rede densa na cavidade medular. Os seios eventualmente recolhem 

e adentram o seio central por onde o sangue deixa a medula. Os seios vasculares medulares estão alinhados 

com células endoteliais e cercados por células reticulares adventícias. A hematopoese acontece nos espaços 

extravasculares entre os seios (Adaptado de Nagasawa, 2006) (9). 
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1.2 Hematopoese 

 

A hematopoese é um processo contínuo de produção de células sanguíneas que 

ocorre através da autorrenovação, proliferação e diferenciação das CTHs na MO. Depois 

de diferenciadas, as células ganham a circulação com a função de manter a homeostase 

sanguínea (10). 

Durante o desenvolvimento, a hematopoese ocorre sequencialmente em 

localizações anatômicas distintas. Ela pode ser dividida em dois estágios: o primitivo e o 

definitivo. 

A hematopoese primitiva ocorre no período embrionário, antes do 

desenvolvimento do fígado fetal, e está localizada no saco vitelino, aorta gônada 

mesonéfrica e placenta. Já o estágio definitivo inicia-se na 4ª e termina na 24ª semana 

gestacional; neste período, denominado hepatoesplênico, as células hematopoéticas estão 

presentes no fígado e baço fetal. A partir da 24ª semana gestacional, os ossos esponjosos 

do feto passam a ser colonizados por CTHs provenientes do fígado e do baço e esse 

período é reconhecido como período medular (3). 

Em adultos saudáveis, cerca de 1x1012 células sanguíneas são produzidas 

diariamente pelas CTHs que residem na MO (11). O processo de produção do sangue 

(Figura 2) é iniciado a partir de uma célula pluripotente com capacidade de se 

autorrenovar e se diferenciar em células progenitoras multipotentes. Estas células 

originam progenitores oligopotentes que podem estar comprometidos com a linhagem 

mielóide ou linfóide. 

Os progenitores mielóides comuns se diferenciam em células da linhagem 

mielóide, tais como: monócitos, eritrócitos, megacariócitos, granulócitos, macrófagos e 

células dendríticas. Progenitores linfóides comuns dão origem aos linfócitos T e B, 

células Natural Killer (NK) e células dendríticas de origem linfóide (12).  
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Figura 2- Desenho esquemático da hematopoese. CLP (do inglês, common lymphoid progenitor); CMP 

(do inglês, common myeloid progenitor); MEP (do inglês, megakaryocyte/erythrocyte progenitor); GMP 

(do inglês, granulocyte/macrophage progenitor); MkP (do inglês, megakaryocyte progenitor); EP (do 

inglês, erythrocyte progenitor); GP (do inglês, granulocyte progenitor); MaCP (do inglês, macrophage 

progenitor); NK (do inglês, Natural Killer) (adaptado de Kamonnaree et al, 2012) (12). 

 

1.3 Nicho 

 

Células-tronco e progenitores hematopoéticos estão localizados em 

microambientes na MO conhecidos como nichos, que fornecem a estas células sinais 

reguladores indispensáveis para a manutenção, proliferação e diferenciação celular.  

Desde a década de 70 inúmeros estudos foram realizados com objetivo de elucidar 

o papel do nicho e seus componentes celulares e moleculares. Lord e colaboradores em 

1975 observaram que as cavidades de ossos longos continham células primitivas 

localizadas próximas às margens endosteais, sugerindo uma provável participação das 

células do tecido ósseo na hematopoese (13). Em 1977 Dexter e colaboradores cultivaram 

células primitivas hematopoéticas em um sistema de cultura, in vitro, no qual estas células 

proliferaram por vários meses (14). Tais culturas consistiam em células aderentes e não-

aderentes. A população de células aderentes inclui células como osteoblastos, células 

endoteliais e macrófagos as quais deram suporte à hematopoese (14,15). 

Porém, o conceito de nicho de célula-tronco foi proposto por Schofield em 1978; 

ao realizar um transplante em camundongos irradiados utilizando células derivadas da 
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MO e do baço, notou-se que as células da MO eram mais eficientes do que as do baço na 

reconstituição hematopoética, sugerindo que estas células tinham a habilidade de 

reconstituição hematopoética preservada, sendo então considerado o microambiente 

destas células (16). Duas décadas depois Xie e Spradling mostraram que células-tronco 

da linhagem germinativa que residiam o ovário da Drosophila melanogesters estavam 

rodeadas por diferentes células-tronco somáticas que através da proteína 

decapentaplégica (dpp), que é homóloga à proteína morfogênica do osso (BMP-2/4) 

expressa por um subtipo de células foliculares, controla a manutenção, sobrevivência e 

proliferação da linhagem germinativa da fêmea dessa espécie (17). 

Vários estudos sugerem a existência de dois tipos de nichos especializados que 

durante todo o desenvolvimento são responsáveis pela manutenção das CTHs, as quais 

são reguladas principalmente por fatores intrínsecos em uma complexa rede de moléculas 

de sinalização e fatores de crescimento. 

Acredita-se que estes nichos estão localizados em uma arquitetura especial na MO 

onde as CTHs podem ser encontradas na região endosteal (nicho osteoblástico) ou 

próximas ao endotélio sinusoidal (nicho perivascular). Um ponto importante sugerido 

pelo trabalho de Oh e Kwon, é a existência destes dois nichos com funções e interações 

celulares distintas (18). Neste estudo, utilizando imagem in vivo em tempo real, revelou-

se que CTHs imaturas, quando transplantadas migravam para a região endosteal, 

enquanto os subtipos mais maduros residiam mais distante do endósteo (18). 

Além das células hematopoéticas, os nichos são compostos por diferentes tipos de 

células que contribuem para a homeostase óssea e para a regulação da hematopoese (19). 

 

1.4 Tipos de nichos 

 

As CTHs localizam-se em dois nichos distintos na MO, o endosteal e o vascular. 

Os nichos são complexos e abrangem uma ampla variedade de células incluindo as da 

linhagem óssea (osteoblasto e osteoclastos), células-tronco mesenquimais, endotélio 

sinusoidal, células perivasculares estromais, células imunes e outras que têm diferentes 

funções na regulação das CTHs (18). 

O nicho endosteal está localizado na superfície da cavidade da MO que é composta 

pelo osso cortical e trabecular. A superfície dos ossos é revestida por células da linhagem 

óssea tais como os osteoblastos (Ob) e osteoclastos. Os Ob são células progenitoras que 
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agem juntamente aos osteoclastos no processo de formação óssea chamada osteogênese 

(20). 

O nicho vascular ou sinusoidal é composto por vasos sinusóides de paredes finas, 

revestidos por uma camada única de endotélio, e servem como meio de comunicação 

entre a cavidade óssea e a circulação. Células como reticulares adventícias, estromais 

perivasculares, mesenquimais e neurais estão associadas aos vasos sinusóides formando 

um nicho que sustenta e regula as CTHs (20). 

 

Figura 3 – Células–tronco hematopoéticas e células progenitoras hematopoéticas restritas ocupam 

distintos nichos na MO (Adaptado de Morrison et al, 2014) (21). 

 

As CTHs estão localizadas principalmente adjacentes aos vasos sinusóides por 

toda a MO (22,23,24,25), onde células endoteliais e mesenquimais promovem a 

manutenção das CTHs pela produção de fator de célula-tronco SCF, (do inglês, stem cell 

factor) (26), CXCL-12 (25,27,28) e provavelmente outros fatores. Células similares 

também podem promover a manutenção das CTHs ao redor de outros vasos sanguíneos, 

como arteríolas. As células estromais perivasculares, como as células CAR (do inglês, 

CXCL-12 abundant reticular cells) (25), estão comprometidas com a formação óssea 

(29). Outros tipos de células também podem participar da regulação do nicho, como as 

do nervo simpático (30,31), células não mielinizantes de Schwann, as quais também são 

nestina positivas (Nes+) (32), macrófagos (33) e osteoclastos (34). Ob promovem a 
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manutenção e talvez a diferenciação de certos progenitores linfóides por secretarem 

CXCL-12 e outros fatores (27, 35, 36, 37).  

 

1.5-Componentes celulares dos nichos endosteal e vascular 

 

1.5.1- Nicho endosteal: Osteoblastos, células SNO e osteoclastos 

Estudos realizados na década de 70 mostraram que as células hematopoéticas 

indiferenciadas estão localizadas próximas à superfície do osso endosteal. Entretanto, na 

literatura, há trabalhos que evidenciam a existência de outros tipos de células que estão 

próximas a esta região e que parecem ter um papel importante na regulação das CTHs. 

Dentre elas podemos citar as células da linhagem osteoblástica, presentes na superfície 

óssea e que está envolvida na síntese, deposição e, mineralização da matriz extracelular 

óssea. 

A primeira evidência direta de que Ob humanos participavam da hematopoese foi 

demonstrada em 1994 por Taichman e colaboradores (35). Estes pesquisadores 

mostraram que os Ob mantiveram a proliferação in vitro de progenitores hematopoéticos 

através da produção de fator estimulador de colônia granulocítica - G-CSF (do inglês, 

granulocyte colony-stimulating factor) (35). A ativação dos Ob parece estar envolvida 

com a ligação do hormônio paratireoídeo aos seus receptores. Para avaliar o quanto as 

células osteoblásticas regulavam as CTHs, Calvi e colaboradores, 2003 trataram 

camundongos com o hormônio paratireoídeo e observaram aumento na produção do 

ligante de Notch (Jagged1) e no número de CTHs in vivo (38). 

Além disso, a ativação do receptor de hormônio paratireoídeo (PTHr, do inglês, 

parathyroid hormone receptor) pelo hormônio paratireoídeo (PTH, do inglês parathyroid 

hormone) aumentou o número de Ob mantidos em cultura com células do estroma. 

Baseando-se nesses dados, os pesquisadores sugeriram que as células osteoblásticas são 

importantes componentes reguladores do nicho das CTHs in vivo e que influenciam a 

função da célula-tronco através da ativação da via de sinalização Notch. (38). 

Outros estudos apontam que a linhagem osteoblástica produz fatores importantes 

que estão envolvidos na retenção e manutenção das CTHs, incluindo a quimiocina 

CXCL-12 (39, 40), osteopoetina (41), N-caderina e fatores que mantêm o estado 
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quiescente destas células como a angiopoetina-1 (Ang-1, do inglês, angiopetin-1) (42), o 

ligante de membrana SCF e a trombopoetina (43). 

A contribuição da N-caderina na manutenção das CTHs ainda é desconhecida. As 

caderinas são moléculas de adesão que formam as junções aderentes entre células 

vizinhas. Elas são expressas em subtipos celulares da linhagem osteoblástica, 

principalmente em células SNO (do inglês, spindle-shaped N-cadherin+ CD45-negativas) 

que são células imaturas da osteolinhagem de formato fusiforme N-caderina positivas e 

CD45 negativas (44). 

Zhang e colaboradores, (2003) demonstraram aumento no número das CTHs que 

estavam em contato com as células SNO, as quais expressam altos níveis de N-caderina 

sugerindo então a importância desta molécula na manutenção das CTHs (45). 

Quando a expressão de N-caderina nas CTHs foi inibida pelo grupo de Hosakawa, 

observou-se que as células não perdiam sua capacidade de migração (homing) para o 

nicho, porém tinham a capacidade de residência (lodgment) reduzida e aceleração do ciclo 

celular (46). Já a super-expressão da N-caderina nas CTHs levou ao aumento na 

quiescência e redução na capacidade de divisão celular (47). Estes estudos mostraram 

uma estreita relação da N-caderina com a adesão celular e a quiescência. Entretanto, 

alguns autores reportaram a baixa expressão de N-caderina pelas CTHs e que sua presença 

não foi necessária para a manutenção das CTHs (46,47,48,49). Quando a deleção de Cdh2 

(N-caderina) foi realizada na linhagem osteoblástica, não foram observadas diferenças 

significativas no número, tráfego, ciclo celular e atividade de repopulação das CTHs 

(50,51). 

É importante ressaltar que a N-caderina apresentou efeitos contrastantes nas CTHs 

e pouca importância na linhagem óssea. Entretanto, tal fato não descarta o papel das 

células SNO na regulação das CTHs no nicho. 

Visnjic e colaboradores, (2004) observaram em um modelo murino transgênico, 

o qual apresentava a linhagem osteoblástica removida, uma variedade de alterações na 

MO. Dentre elas podemos citar alterações na formação óssea, ocasionando perda óssea 

progressiva e redução no número de células na MO. Neste estudo os pesquisadores 

avaliaram a perda de células progenitoras da linhagem linfóide, mielóide, eritróide e a 

redução do número de CTHs. Observou-se também hematopoese extramedular, no baço 
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e fígado, e aumento das CTHs no sangue periférico. Estas observações demonstraram a 

importância da linhagem osteoblástica na hematopoese, bem como o seu papel na 

retenção de progenitores hematopoéticos na MO (36). 

Os osteoclastos são gerados pelas células CTHs e sua principal função é a 

reabsorção da matriz óssea mineralizada formada por condrócitos ou Ob. O papel dos 

osteoclastos na hematopoese ainda é controverso; tem sido relatado que os osteoclastos 

degradam componentes do nicho endosteal e aumentam a mobilização de células 

progenitoras hematopoéticas para a periferia (52). Por outro lado, células da linhagem 

osteoblástica são essenciais para a manutenção das CTHs no nicho medular, pela 

produção de citocinas, quimiocinas e moléculas de adesão que regulam o destino das 

CTHs. A administração de G-CSF diminui temporariamente o número destas células, 

levando a uma pronunciada diminuição na formação óssea e mineralização no endósteo 

e reduzida expressão de CXCL12 e Ang-1 na MO. Esta inibição do nicho endosteal 

coincide com a mobilização das CTHs, que não foi mediada por osteoclastos, mas por 

uma perda do suporte dos Ob e macrófagos. A depleção in vivo de macrófagos em dois 

modelos não relacionados levou à depleção de osteoblasto e causou uma robusta 

mobilização de CTHs para o sangue periférico. Estes dados mostraram que macrófagos 

da MO têm papel crítico na manutenção endosteal das CTHs no nicho (33). Portanto, 

estes estudos sugerem que as linhagens osteoblásticas, macrófagos e células SNO, 

participam da regulação do nicho endosteal influenciando a função das CTHs. 

1.5.2- Nicho vascular 

1.5.3 – Células-tronco mesenquimais 

As células-tronco mesenquimais (CTMs) ou células-tronco estromais são células 

precursoras que se autorrenovam e podem se diferenciar em células da linhagem 

osteogênica, adipogênica e condrogênica. Estudos recentes sugerem que as CTMs 

possuem um papel importante na formação do nicho e na manutenção das CTHs. A 

facilidade de isolar CTMs e células progenitoras estromais da MO e de outros tecidos 

levou a um rápido desenvolvimento na investigação clínica, explorando suas 

propriedades anti-inflamatórias, capacidade de preservação tecidual e potencial 

regenerativo.  
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Há mais de 40 anos Alexander Friedentstein descreveu que células precursoras 

estromais multipotentes eram capazes de formar o tecido ósseo existente na MO (52) e 

que ao isolarem e semearem estas células, as mesmas foram capazes de aderir ao plástico 

e formar colônias fibroblásticas (CFU-F, do inglês colony-forming unit fibroblastic) 

derivadas de uma única célula. O potencial de autorrenovação e diferenciação foram 

demonstrados in vivo por transplantes (53,54), sugerindo então a presença de células-

tronco estromais na MO. 

Caplan, (1991) denominou de células-tronco mesenquimais, as células 

precursoras adultas da MO que eram capazes de se diferenciarem em células do tecido 

ósseo, cartilaginoso e outros tecidos mesodérmicos (55). 

A Sociedade Internacional de Terapia Celular propôs um critério mínimo para 

caracterizar as CTMs. Com isso, estas células devem apresentar as seguintes 

características: serem aderentes ao plástico; expressarem os marcadores de superfície 

CD105, CD90 e CD73, mas não expressarem os marcadores HLA de classe II (HLA-

DR), pan-leucocitário (CD45), endotelial (CD31), células primitivas hematopoéticas 

(CD34), monócitos (CD14 ou CD11b) e células B (CD79a ou CD19). Além disso, as 

CTMs devem ser capazes de se diferenciarem em Ob, condrócitos e adipócitos (52). 

Apesar da evidência de que as CTMs podem se diferenciarem em vários tipos de células, 

in vitro e in vivo, a contribuição real destas células para a reparação tecidual ainda não 

está bem esclarecida (71). 

Um estudo recente mostrou que as CTMs humanas, originadas da MO, podem 

expressar um marcador denominado molécula de adesão celular associado ao melanoma 

(conhecido como CD146), o qual está menos expresso em condições de hipóxia (57). As 

CTMs foram caracterizadas como osteoprogenitoras CD146+ e CD45-, as quais possuem 

a capacidade de formar colônias fibroblásticas, além de gerar um nicho heterotópico na 

MO em um modelo de transplante subcutâneo (58). Outros marcadores que evidenciam 

a existência de subtipos de CTMs que parecem influenciar na regulação do nicho das 

CTHs na MO foram descritos em estudos recentes. Em camundongos, o subtipo celular 

CD51+ CD105+ CD90- CD45- Tie2-, isolado de osso fetal, foi infundido na cápsula do rim 

destes animais e essas células foram capazes de reconstituir a ossificação endocondral, 

ou seja, as células mesodérmicas foram capazes de se transformarem em células 

produtoras de cartilagem (condrócitos), antes da formação óssea e da atividade 
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hematopoética (59). Já as células perivasculares da MO, PDGFRα+ Sca1+ CD45- Ter119- 

deram origem a Ob, células reticulares e adipócitos após o transplante em camundongos 

irradiados (29).  

Outros estudos mostraram que as células estromais perivasculares, conhecidas 

como nestina+ (nestina+ CD31- CD45-), apresentam a capacidade de formar colônias 

fibroblásticas e clones “spheres” (denominados “mesenspheres”) quando cultivadas em 

condições não aderentes. Várias análises de transplantes revelaram que estas células 

podem se autorrenovar, além de apresentarem atividade hematopoética em ensaios de 

ossos heterotópicos.  

1.5.4-Células CAR (do inglês, CXCL-12 abundant reticular cells) 

As quimiocinas pertencem a uma grande família de pequenas citocinas 

quimioatraentes que foram identificadas pela sua capacidade de controlar a adesão, 

quimiotaxia e ativação leucocitária. As quimiocinas estão envolvidas em processos 

biológicos importantes, como a angiogênese, hematopoese, desenvolvimento 

embrionário dentre outros (60). A quimiocina CXCL-12 foi caracterizada como um fator 

de crescimento de precursor de célula B (61). Alguns estudos mostram que a sinalização 

entre a quimiocina CXCL-12 e seu receptor CXCR-4 é essencial para o “homing”, 

manutenção das CTHs e desenvolvimento das células imunes, incluindo células B, células 

dendríticas plasmocitóides e células NK na medula óssea (62, 9). 

Camundongos contendo a proteína CXCL-12 ligada a um promotor da proteína 

verde fluorescente (do inglês, green fluorescent protein-GFP) apresentaram alta 

expressão de CXCL-12-GFP em uma pequena população de células reticulares, 

denominadas células reticulares abundantes em CXCL-12. Estas células possuíam longos 

prolongamentos e estão distribuídas ao longo da medula óssea formando uma rede 

(63,25). Neste trabalho, Sugiyama 2006, mostrou que a deleção de CXCL12 em 

camundongos adultos resultou na redução do número de CTHs e aumento na 

sensibilidade a dano mielotóxico, embora não impedisse a proliferação de fenótipos mais 

maduros. A maioria das CTHs foi encontrada em contato íntimo com as células CAR, 

estas por sua vez, foram encontradas circundando as células endoteliais sinusoidais ou 

próximas ao endósteo. A sinalização CXCL12-CXCR4 tem papel essencial na 

manutenção do “pool” de CTHs quiescentes, e as células CAR parecem ser um 
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componente essencial dos nichos vascular e endosteal na MO adulta. Entretanto, 97% das 

CTHs (CD150+ CD48- CD41-), precursoras de células B, células plasmáticas, células 

dendríticas plasmocitóides e células NK estavam em contato com os prolongamentos das 

células CAR, sugerindo que as células CAR atuam no nicho não apenas na manutenção 

das CTHs, mas também sobre uma variedade de células imunes produzidas na MO 

(24,63,64,65).  

Sugiyama e colaboradores, (2006), utilizando análise histoquímica mostraram que 

todas as células endoteliais da MO estavam cercadas por células CAR (25), que não 

expressam marcadores pan-endoteliais, de plaquetas (PECAM-1)/CD31 ou de células do 

músculo liso α-actina (SMαA, do inglês, smooth muscle α actin), indicando que estas 

células são diferentes das células endoteliais e das de músculo liso (63). A análise 

imunofenotípica por citometria de fluxo revelou que as células CAR não expressam 

CD45, Sca-1 ou CD31 e exibem expressão homogênea de molécula de adesão vascular 

celular-1 (VCAM-1, do inglês, vascular cell adhesion molecule), CD44, receptor do fator 

de crescimento derivado de plaquetas (PDGFR-α e PDGFRβ, do inglês, platelets derived 

growth factor receptor), sugerindo que estas células são uma população homogênea e 

podem ser identificadas como células CD45- CD31- PDGFRβ+ (66).  

Para avaliar a função das células CAR in vivo, Omatsu e colaboradores, 2010 

utilizaram modelo murino, no qual as células CAR foram depletadas. Nestes animais as 

CTHs apresentavam número e tamanho reduzido, fenótipo quiescente e expressavam 

genes da linhagem mielóides enquanto o número de células B e progenitores eritróides 

estava diminuído. Além disso, a maioria das células CAR expressavam genes da linhagem 

adipogênica e osteogênica, e tinha potencial para a diferenciação de adipócitos e Ob (66).  

Em animais CXCL-12/GFP, a expressão de CXCL12 e SCF, os quais são fatores 

essenciais para a proliferação de células B, progenitores eritróides e CTHs, estava elevada 

em células CAR quando comparadas com outras populações de células. Consistente com 

estes achados, a depleção de células CAR in vivo comprometeu a produção de SCF e 

CXCL-12 na MO (66). Na medula óssea humana, estudos apontam que células 

perivasculares que expressam CD146 são os progenitores estromais (58). Alguns estudos 

avaliaram que este subtipo de células CD146+ é uma grande fração das células estromais 

perivasculares e também expressam PDGFR-α, CD51 e filamento de proteína nestina. 

Células localizadas próximas às fibras do nervo adrenérgico apresentam a capacidade de 
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formar colônias fibroblásticas, além de expressarem genes mediadores da manutenção e 

retenção das CTHs como, por exemplo, os que codificam a quimiocina CXCL-12 e o 

SCF. A caracterização dessas células indica que elas apresentam um perfil de expressão 

de genes e de proteínas de membrana semelhantes às células CAR presentes em 

camundongos (67, 68). Esses dados sugerem que as células progenitoras estromais CAR 

e CD146+ são progenitores adipo-osteogênico essenciais para a proliferação de células B, 

progenitores eritróides e CTHs, além de participarem da manutenção e retenção de células 

CTHs indiferenciadas. 

1.5.5- Células mesenquimais nestina+ e leptina+ 

A nestina é um filamento de proteína intermediário que foi identificado como um 

marcador de progenitores neurais (69). Sua expressão tem sido detectada em células 

progenitoras e células endoteliais (70). Mendez-Ferrer e colaboradores 2010, 

identificaram uma população de células mesenquimais que expressam nestina e que estão 

associadas às CTHs. As células mesenquimais nestina+ (CMN+) são definidas como 

células estromais perivasculares que estão localizadas nas áreas centrais da MO, porém, 

em baixa frequência, também podem ser encontradas nas proximidades do endósteo (67).  

Estudos mostraram que as CMN+ que se encontram associadas às fibras do nervo 

adrenérgico do Sistema Nervoso Simpático (SNS), e que parecem estar envolvidas com 

a mobilização das CTHs, são responsáveis pelo número destas células circulantes no 

sangue periférico de acordo com as oscilações circadianas (30,31). Aproximadamente 1% 

destas células são formadoras de colônias fibroblásticas e expressam vários genes que 

contribuem para a manutenção das CTHs, como CXCL12, SCF e angiopoetina.  

Ding e colaboradores, (2012) mostraram que o receptor de leptina também é 

expresso em células estromais perivasculares da MO. Similares às células CAR, as células 

estromais que expressam receptores de leptina, também produzem CXCL12 e SCF, o que 

sugere que estas células, assim como as células CAR, estão em grande parte presentes na 

população de células estromais. Baseando-se nessas afirmações, os autores removeram o 

gene que codifica o SCF nas células leptina+ e observaram uma redução no número de 

CTHs, indicando que estas células são importantes componentes celulares para nicho de 

células-tronco da medula óssea (26). 
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1.5.6- Células endoteliais 

Estruturas endoteliais dão origem as primeiras CTHs definitivas durante o 

desenvolvimento embrionário (71). Dados, sugerem um papel importante do endotélio da 

MO de indivíduos adultos na regulação de CTHs.   

Um estudo onde CTHs foram purificadas e identificadas pela expressão de 

moléculas de ativação de sinalização linfocíticas (SLAM), tais como CD150, CD244 e 

CD48, mostrou que as mesmas encontravam-se localizadas preferencialmente em 

estruturas endoteliais (22,73,74). Sabe-se que CTHs circulam e são espontaneamente 

mobilizadas (73,75), e que a vasculatura é essencial para o tráfego de CTHs entre a 

medula e a circulação sanguínea. Além disso, células endoteliais secretam fatores que são 

fundamentais para a expansão de CTHs ex vivo, como CXCL-12, SCF e Ang-1 

(76,77,78). Especificamente, a heterogeneidade do microambiente da medula tem sido 

descrita, onde arteríolas e vasos sinusóides estão presentes, e a regeneração de células 

endoteliais é necessária para a recuperação da mieloablação (79). O papel de CE na 

proliferação de CTHs é descrito por Wikler et al, no trabalho onde demonstram que uma 

molécula específica de células endoteliais, a E-selectina induz a proliferação in vivo, este 

trabalho entretanto não demonstra qual ligante da E-selectina expresso nas CTHs seria o 

responsável pela indução da proliferação destas células (80). Outro estudo realizado por 

Ding et al, mostrou a importância das células perivasculares e endoteliais para a 

manutenção do nicho, relacionando a perda de CTHs com a deleção do gene do fator de 

células-tronco (do inglês: stem cell factor - Scf) tanto nas CE quanto nas células 

perivasculares que expressam leptina (28). Juntos, estes dados sugerem que as CE 

também contribuem para a manutenção e proliferação de CTHs no nicho. 

1.5.7 – Adipócitos  

O número de adipócitos na MO aumenta de acordo com a idade, especialmente 

em humanos. Naveiras e colaboradores, (2009) mostraram que a MO, rica em adipócitos, 

apresenta diminuição no número de CTHs quando comparada à MO pobre em tecido 

adiposo. Em camundongos com adipogênese comprometida, a atividade hematopoética 

está aumentada quando comparada aos animais com MO normal, sugerindo então que 

adipócitos tem um papel inibitório na manutenção das CTHs (81).  
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1.5.8 – Sistema nervoso simpático e células da glia (Schwann)  

O TGF-β (do inglês, transforming-growth fator –β) é um importante regulador de 

CTHs, pois induz a quiescência destas células in vitro. Yamazaki e colaboradores, (2009), 

evidenciaram que a perda da sinalização de TGF-β comprometeu a repopulação de CTHs 

na medula. As células da glia, especificamente as “nonmyelinating Schawann”, parecem 

estar envolvidas com a regulação de CTHs no nicho, por serem as maiores produtoras de 

TGF-β ativo na medula (82). O SNS está relacionado ao tráfego das CTHs da MO para a 

circulação sanguínea (31). Isto é regulado pelo ciclo circadiano e por sinais adrenérgicos 

provenientes dos nervos simpáticos presentes na MO. Células mesenquimais e 

progenitores nestina+ estão em contato direto com nervos simpáticos e apresentam 

expressão aumentada de genes que promovem a manutenção das CTHs. A interação 

eletromecânica entre os nervos noradrenérgicos e as CMN+ através do receptor 

adrenérgico β3, diminui a expressão desses genes associados à manutenção da fisiologia 

das CTHs, tais como CXCL-12, Ang-1, KitL e a VCAM-1, o que conduz as CTHs para 

a circulação sanguínea (67,30). Estudos demonstraram que o rompimento do nervoso 

simpático resultou na perda de células Schawann o que está associado à diminuição da 

expressão do TGF-β ativo e a perda de CTHs (32,82) 

1.5.9 – Macrófagos 

Os macrófagos parecem ter papel contrário ao dos nervos simpáticos, ou seja, 

estão relacionados com a manutenção e a retenção das CTHs na medula óssea (83).  

Camundongos tratados com G-CSF, o qual promove a mobilização das CTHs para 

o sangue periférico e aumento na produção de granulócitos, apresentaram depleção das 

células osteoblásticas e macrófagos resultando na redução da expressão gênica de CXCL-

12, SCF e Ang-1 nas células mesenquimais nestina+ (33,84). Portanto, a redução da 

população de macrófagos coincide com a redução de fatores que mantêm as células 

progenitoras no nicho (84). Estes resultados sugerem que os macrófagos são reguladores 

positivos das células do nicho, tais como as células mesenquimais nestina +, além de 

manter a expressão de vários fatores necessários para a manutenção das CTHs, incluindo 

CXCL-12.  
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Figura 4 – Componentes celulares do nicho de células-tronco hematopoéticas. O contato entre células 

endoteliais e células perivasculares e outros tipos de células resulta na síntese de fatores solúveis e de 

contato célula/célula que promove a manutenção das CTHs. Células como macrófagos, adipócitos, 

osteoclastos, regulam as células do nicho, contribuindo indiretamente para a manutenção da célula-tronco 

(adaptado de Frenette et al, 2013). 

1.6- Fatores que regulam a atividade hematopoética no nicho 

Muitas CTHs encontram-se em estado quiescente (fase G0/G1 do ciclo celular) 

(85). Entretanto, inúmeros estudos em modelos animais mostram que a regulação e a 

manutenção das CTHs são dependentes de vários fatores e sinais que ocorrem no 

microambiente. Além disso, vários estudos mostraram que as vias de sinalização SDF-1 

(CXCL-12) /CXCR4, Mpl/Trombopoetina (TPO), Tie2/Angiopoetina, via de sinalização 

Notch e Wingless (Wnt) influenciam e regulam o nicho das CTHs.  A seguir comentamos 

a função de algumas moléculas e receptores no nicho. 

1.6.1- SDF-1/CXCR-4  

A SDF-1 (CXCL-12) é uma quimiocina expressa em vários órgãos como pulmão, 

fígado e medula óssea (86). Pertence ao grupo das quimiocinas-α cuja função é atrair os 

progenitores primitivos e comprometidos, regular o desenvolvimento embrionário e 

manter a homeostase (86). O CXCR-4 (CD184) é um receptor de superfície, expresso em 
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CTHs e em outros tipos de células como os linfócitos.  A estimulação com citocinas como 

o SCF, IL6 ou HGF (do inglês, hepatocyte growth factor) leva a super expressão do 

CXCR-4 em células CD34+ humanas num período de 24 a 48 horas, o que resulta a 

ligação da SDF-1/ CXCR4 mediando a migração e a repopulação in vivo (87,88,89). Esta 

via tem um papel importante durante o desenvolvimento embrionário na regulação da 

linfopoese de células B, da mielopoese na medula óssea e na formação do septo 

ventricular do coração (90, 91). Além de ser bem conhecida por participar de processos 

fisiológicos importantes como a migração (homing), retenção (lodgement) e da 

repopulação (engraftment) de CTHs (92,93). 

O homing é um processo rápido (pode levar horas e não mais que 1 a 2 dias) onde 

as CTHs atravessam a barreira do endotélio arterial e se alojam nos compartimentos da 

MO.  É um processo coordenado por múltiplos passos, que acontece pelo rolamento das 

células-tronco e progenitores, adesão destes nas células endoteliais de pequenos vasos 

sanguíneos e a migração é realizada através do endotélio e da matriz extracelular. Após 

este processo, acontece o alojamento de CTHs em nichos especializados por um processo 

seletivo de ancoragem, ou lodgement. (94). Vários tipos celulares, incluindo as CTHs de 

longo termo CD34+CD38-, e progenitores CD34+CD38+, maduros e neutrófilos podem 

migrar para a MO, mas somente CTHs migram para o nicho endosteal para iniciar a 

repopulação de longo-termo (95). 

Na medula óssea, as CTHs podem se associar aos osteoblastos no nicho endosteal ou 

a células endoteliais do nicho vascular. A SDF-1 é expressa por osteoblastos imaturos na 

região do endósteo (96), por isso estudos indicam que CTHs migram preferencialmente para 

perto da superfície do endósteo. Apenas uma pequena fração, permanece em contato com a 

interface óssea.  O posicionamento das CTHs no nicho ainda é bastante discutido, acredita-

se que devido um processo randômico as CTHs ficam no primeiro nicho que encontram, ou 

então isso depende do status de cada célula como, por exemplo, estágio do ciclo celular e 

diferenciação (97, 98, 99).    

A expressão do SDF-1/CXCR4 é regulada pelo fator regulador de hipóxia-1 (HIF-

1), e uma vez que a MO encontra-se parcialmente em hipóxia (100), ambos são expressos 

por vários tipos de células incluindo células hematopoéticas maduras e imaturas, células 

estromais que revestem a região do endósteo e progenitores mesenquimais (96,101). 
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Estudos realizados através da inativação e/ou deleção do receptor CXCR-4 em 

camundongos resultaram na redução das células CTHs quiescentes levando à proliferação 

exacerbada destas (26, 90). Tzheng e colaboradores, (2011) confirmaram o papel da 

quimiocina SDF-1 na manutenção das CTHs, uma vez que camundongos deficientes 

apresentaram diminuição na população de CTHs quiescentes no nicho endosteal (102). 

1.6.2- c-Mpl/TPO 

O receptor c-Mpl e seu ligante, a trombopoetina (TPO), são conhecidos por 

regularem a megacariopoese (103). A TPO é um hormônio glicoprotéico produzido pelo 

fígado e rins enquanto que seu receptor c-Mpl é expresso principalmente nas CTHs, e 

menos expressos em progenitores megacariocíticos, megacariócitos e plaquetas (104). A 

hematopoese é mediada por tecidos que expressam o receptor c-Mpl como a MO, baço e 

o fígado fetal (105). Alguns estudos mostram que esta via está relacionada à manutenção 

das CTHs em estado quiescente e à progressão do ciclo celular na superfície endosteal 

(106,43). A expressão de c-Mpl nas CTHs foi correlacionada à quiescência por estar 

intimamente associada com a TPO produzida pelas células osteobláticas presentes na 

medula óssea (106). Um estudo recente realizado em camundongos TPO knock-in 

(RAG2-/-γc-/-), onde células progenitoras hematopoéticas humanas foram transplantadas, 

mostrou melhora no enxerto e na manutenção destas células na medula óssea. Portanto, 

este estudo sugere que a TPO é importante para a manutenção e autorrenovação das 

CTHs. 

1.6.3- Tie2/Ang-1 

A Ang-1 é o ligante de Tie-2 que é o receptor tirosina quinase, expresso 

predominantemente em células osteobásticas presentes no endósteo (42) e em CTHs (58). 

A interação Tie2/Ang-1 resulta na adesão de CTHs ao nicho, o que as torna ainda mais 

quiescentes (42). 

1.6.4- Via de sinalização Notch 

A via de sinalização Notch pode ser dividida em dois tipos: canônica e não-

canônica. A via canônica é bem conhecida pelo seu papel no desenvolvimento e no 

destino celular, enquanto estudos recentes mostram que a via não canônica é importante 

para vários processos celulares, aos quais podemos incluir a oncogênese e a ativação de 
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linfócitos T (107). A contribuição da via Notch canônica na manutenção das CTHs no 

nicho ainda é bastante discutida (108, 109, 110). Em humanos, a via Notch foi descoberta 

há 23 anos como uma oncogene que após a translocação cromossomal, era responsável 

pelo desencadeamento da Leucemia (111). Desde então, vários estudos foram realizados 

para demonstrar o papel desta via na diferenciação de linfócitos T (112,113). Logo foi 

sugerido que a via Notch poderia ter papel na biologia das CTHs primitivas, bem como 

no microambiente que expressa tanto Notch quanto seus receptores (113,114). Vários 

grupos têm desmosntrado que os ligantes da família Notch como o Jagged e o Delta 

podem estar relacionados com a expansão de progenitores hematopoéticos humano e 

murino in vitro (115,116). É importante enfatizar, que a ativação desta via ocasiona 

aumento na autorrenovação e na capacidade de repopulação a longo termo de CTHs in 

vivo. (117) Quando Calvi e colaboradores (2003), descreveram que os osteoblastos 

faziam parte da regulação do nicho, eles mostraram que o receptor do hormônio da 

paratireóide ativado nestas células estimulava a expressão de Jagged-1. Uma vez ativados 

os osteoblastos foram capazes de aumentar a autorrenovação de CTHs primitivas. Além 

disso, células LSK (Lin-Sca1+Kit-) de camundongos transgênicos tinham níveis de Notch 

intracelular aumentados e o elevado número de CTHs primitivas poderia ser normalizado 

com um inibidor. Apoiando estes dados, Duncan e colaboradores (2005) observaram que 

o gene Notch estava ativo em células hematopoéticas c-kit no osso trabecular (38). Estes 

resultados indicam que não somente os osteoblastos são parte do nicho de CTHs, mas que 

a via de sinalização Jagged/Notch ativada por estas células podem ser importantes na 

regulação da autorrenovação de CTHs (118). 

1.6.5- Wnt  

A primeira evidência do envolvimento da sinalização Wnt nas funções das CTHs 

vem de um estudo que mostrou que os ligantes da Wnt e os receptores são produzidos 

não apenas pelos progenitores, mas também pelas células que constituem o 

microambiente circundante, tanto em camundongos como em humanos. Este padrão de 

expressão indica tanto efeitos autócrinos como parácrinos dos ligantes de Wnt.  

Existem pelo menos três vias de sinalização Wnt, sendo que uma é a via canônica 

dependente de β-catenina, outra é a via conhecida como “planar cell polarity” (PCP) e a 

via de cálcio (Wnt-Ca+) (119). A via canônica tem sido muito estudada em células do 

sistema imunológico e do sangue, onde a β-catenina é o principal alvo. A proteína β-
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catenina está localizada no citoplasma e tem um papel importante nas junções aderentes 

celulares. Possui vida curta, devido à atividade do complexo de destruição multiprotéico 

(120). 

Na ausência da proteína Wnt que se liga ao complexo de receptores, composto 

pelo receptor Frizzled (FZ) e co-receptor de baixa densidade proteica (LRP5 ou LRP6), 

a β-catenina é fosforilada e degradada no proteassoma através do complexo de destruição, 

levando a sua ubiquitinização e a degradação proteassomal. No núcleo, devido à ausência 

da β-catenina, o fator de transcrição TCF/LEF silencia os genes alvos da Wnt (120). 

Na membrana da célula, a proteína Wnt se liga ao receptor Frizzeld e aos co-

receptores LRP5 ou LRP6 para ativar a cascata de sinalização (Figura 5b). Após a ligação 

da Wnt ao receptor, ocorre a fosforilação dos co-receptores. O acúmulo de β-catenina, 

provavelmente na sua forma desfosforilada, leva a sua translocação para o núcleo. A 

formação do complexo β-catenina-TCF/LEF, promove a ativação de genes alvos da Wnt 

(120). 

Estudos demonstram que as CTMs residem na MO e são consideradas parte do nicho 

das CTHs, porém poucos estudos mostram o quanto o envelhecimento destas células pode 

impactar nos aspectos fenotípicos e funcionais das CTHs, uma vez que a habilidade de 

dar suporte e manutenção às CTHs já é bem conhecida. Assim sendo, é relevante a 

investigação da influência das CTMs de doadores de diferentes idades na manutenção de 

CTHs, bem como sua relação com as vias envolvidas na manutenção do estado 

indiferenciados destas células.  
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1- HIPÓSTESE  

 

Nossa hipótese é de que as células-tronco mesenquimais (estromais) são células 

importantes na manutenção da homeostase do nicho medular, e que o envelhecimento 

destas células pode afetar o processo de autorrenovação, multipotência e diferenciação 

das células-tronco hematopoéticas. 

 

2- RELEVÂNCIA 

 

O estudo da interação de células-tronco hematopoéticas e células-tronco 

mesenquimais de diferentes idades visa elucidar o papel das CTMs na hematopoese 

durante o envelhecimento, trazendo novo conhecimento para a sociedade científica e 

esclarecimento sobre a importância das CTMs na manutenção da homeostase do nicho 

das CTHs. 

 

3- OBJETIVOS 

 

4.1- Gerais 

 

Avaliar a influência das células-tronco mesenquimais derivadas da medula óssea 

de doadores de diferentes idades na manutenção do estado de multipotência, 

autorrenovação e diferenciação de células-tronco hematopoéticas.  

 

4.2- Específicos  

 Avaliar o perfil imunofenotípico de CTHs após o co-cultivo com as CTMs de 

diferentes idades. 

 Avaliar a funcionalidade de CTHs e progenitores hematopoéticos por ensaio 

clonogênico. 

  Quantificar a secreção da quimiocina CXCL-12 (SDF-1) no sobrenadante  

do co-cultivo de CTHs  com as CTMs de diferentes idades. 
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5- MATERIAIS E MÉTODOS 

5.1- Casuística 

 

As amostras foram coletadas a partir de procedimentos cirúrgicos seguido pelo 

isolamento e a caracterização das células utilizadas no estudo.  

As células utilizadas no presente estudo estão descritas na Tabela 1 e foram obtidas a 

partir de 22 bolsas de sangue de cordão umbilical (SCU) e 27 filtros descartáveis dos 

quais foram isoladas as CTMs de doadores de medula óssea de idades variadas.  

   

SCU  CTMs Idades 

SCU 5 Hmo 11 12 

SCU 7 Hmo 12 75 

SCU 10 Hmo 15 7 

SCU 11 Hmo 20 6 

SCU 12 Hmo 25 47 

SCU 15 Hmo 26 25 

SCU 16 Hmo 27 20 

SCU 17 Hmo 28 30 

SCU 18 Hmo 29 46 

 Hmo 31 4 

 Hmo 33 20 

 Hmo 34 48 

 Hmo 35 22 

 Hmo 37 22 

 Hmo 38 49 

 Hmo 39 35 

 Hmo 40 49 

 Hmo 42  65 

Total de amostras 

9  18 

 

Tabela 1 – Casuística – SCU e CTMs de diferentes idades utilizados neste estudo. 

 

5.2 - Obtenção, cultivo e manutenção das células-tronco mesenquimais 

As células-tronco mesenquimais foram obtidas de filtro de coleta de medula óssea 

descartável e são provenientes de doadores saudáveis de idades variadas. As amostras 

foram coletadas após a aprovação deste projeto pelos comitês de ética em pesquisa do 

Hospital Israelita Albert Einstein e da Faculdade de Medicina de São Paulo - FMUSP 

(Anexo I), registrado na Plataforma Brasil sob o CAAE número: 21840113.0.0000.0071. 
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Os filtros foram lavados com meio de cultura Dubelco Modificado (DMEM) 

(Gibco, Carlsbad, CA) suplementado com 10% soro fetal bovino (SFB), 1% antibiótico-

antimicótico (1000 unidades/mL penicilina, 1000 µg/mL estreptomicina e 25 µg/mL 

Fungizon) e 1% L-glutamina (Gibco, Carlsbad, CA). Este meio de cultura suplementado 

será denominado no decorrer desse trabalho como Mc1. 

Após a lavagem do filtro de coleta, o conteúdo obtido foi separado por gradiente 

de densidade Ficoll-Paque (GE Healthcare, United Kingdom) com densidade de 1.077 na 

proporção de 3 mL de ficoll para cada 4 mL de amostra, e centrifugado a 500g, por 30 

minutos, a 22°C, para a obtenção da fração de células linfomononucleares (LMN). 

Em seguida, a fração LMN, separada e diluída em Mc1, foi centrifugada 

novamente a 500g por 10 minutos, a 22°C. Aproximadamente 1x106/mL células foram 

ressuspendidas em 5mL de Mc1, semeadas em frascos de cultura de 25 cm2 e 

armazenados em estufa a 37°C e 5 % de CO2. 

Após 48 horas de incubação foi realizada a primeira troca do meio de cultura. O 

sobrenadante contendo células que não aderiram à superfície plástica dos frascos de 

cultura foi desprezado. 

As células aderidas ao plástico foram consideradas na passagem zero (P.0). Após 

atingirem cerca de 80% a 90% de confluência, as células foram passadas a novas garrafas, 

ou seja, o sobrenadante foi removido, em seguida as células aderidas foram lavadas duas 

vezes com tampão fosfato sem cálcio e magnésio (DPBS) (Gibco,Carlsbad,CA) e 1 mL 

de tripsina (TrypLETM express - Gibco, Carlsbad, CA) foi adicionado. Em seguida, as 

células foram incubadas por 5 minutos em estufa a 37°C e 5% de CO2 ocasionando o 

desprendimento das mesmas. Para inativar a ação da tripsina, todo o conteúdo foi 

ressuspendido em 4mL de Mc1 e transferido para um tubo cônico de 15mL. Em seguida 

as amostras foram centrifugadas a 500g, por 10 minutos, a 22°C e semeadas na proporção 

de 1:3. A cada plaqueamento as células avançavam uma passagem, seguindo para P.1, 

P.2 e assim sucessivamente. Ao longo do cultivo celular o meio foi trocado em dias 

alternados. Todas as células foram testadas para contaminação aeróbia, anaeróbia e para 

Mycoplasma sp. 
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5.3- Caracterização Imunofenotípica das CTMs por citometria de fluxo 

 

As CTMs foram removidas dos frascos de cultura na 4ª passagem e centrifugadas 

500g, 5 minutos, a 22°C. Em seguida, o sobrenadante foi descartado, as células foram 

homogeneizadas e ressuspendidas em 1 mL de tampão de lavagem para citometria (C1) 

que é composto por tampão fosfato sem cálcio e sem magnésio DPBS, 1% de albumina 

humana (Grifols, Barcelona, Espanha) e 0,1% de azida sódica (Sigma, St Louis,MO). 

As células foram marcadas com anticorpos monoclonais, CD106-FITC (clone: 

51-10C9), CD73-PE (clone:AD2), CD34-PE (clone: My10), CD105-PE-CF594 (clone: 

266) CD90-PE-Cy7 (clone: SE10), CD29-APC (clone: MAR04), CD14-Alexa 700 

(clone: M5E2), CD45-V500 (clone:H130) e CD31-V450 (clone: WM59) BD Pharmingen 

(San Diego – CA), CD44-PerCPCy5 (clone: G44-26), HLA-DR-APC-H7 (clone:G46-6) 

BD Biosciences (San Jose – CA) e o controle realizado por FMO (do inglês Fluorescence 

minus one). 

Para a marcação, as células foram incubadas por 30 minutos com os anticorpos, 

na ausência de luz a temperatura ambiente. Posteriormente, o material foi lavado com 

PBS e centrifugado a 500g por 5 minutos, a 22°C e ressuspendido em 200µl da solução 

C1. A aquisição das amostras foi realizada no citometro de fluxo FACS ARIA e foram 

adquiridos pelo menos 10.000 eventos por tubo. 

A análise foi realizada utilizando o software BD FACSDiva 6.1.3 (BD 

Biosciences, San Jose,CA) ou FLOWJO (TreeStar, Ashland, OR).  

 

5.4-Diferenciação das células-tronco-mesenquimais 

 

As CTMs foram diferenciadas nas seguintes linhagens celulares: adipogênica, 

osteoblástica e condrogênica utilizando os protocolos descritos abaixo. Para todas as 

diferenciações, as CTMs foram plaqueadas na 4ª passagem em placa de cultura de 6 

poços. Ao atingirem a confluência de aproximadamente 80%, o meio de cultura Mc1 foi 

substituído por um meio de cultura específico para induzir a diferenciação de cada uma 

das diferentes linhagens. 

 

 

 



25 
 

 
 

5.4.1-Protocolo de diferenciação adipogênica 

 

Para a diferenciação em adipócitos, o meio de cultura Mc1 foi substituído pelo 

meio de diferenciação adipogênica composto por alpha-MEM (Gibco, Carlsbad, CA) e 

suplementado com 10% de SFB, 1% de antibiótico-antimicótico, 1µM dexametasona 

(Sigma, St Louis, MO), 100µg/ml de isobutil-metil-xantina (IBMX -Sigma, St Louis, 

MO) 10µg/ml de insulina (Sigma, St Louis, MO) e 100µM de indometacina (IDT - Sigma, 

St Louis, MO). O meio de diferenciação adipogênica foi adicionado à cultura e trocado 

em dias alternados durante 21 dias. Após esse período, a diferenciação foi evidenciada 

por coloração imuno-histoquímica com o corante oil-red.  

 

5.4.2-Protocolo de diferenciação osteogênica  

 

Para a diferenciação em osteoblastos, o meio de cultura Mc1 foi substituído pelo 

meio de diferenciação osteogênica composto por alpha-MEM e suplementado com 10% 

de SFB, 1% de antibiótico-antimicótico, 1µM dexametasona (Sigma, St Louis, MO), 

2µg/ml de ácido ascórbico (Sigma, St Louis, MO) e 10µM de beta-glycerol-fosfato 

(Sigma, St Louis, MO). O meio de diferenciação osteogênica foi adicionado à cultura e 

trocado em dias alternados durante 21 dias. Após esse período a diferenciação foi 

evidenciada por coloração imuno-histoquímica com o corante alizarin-red. 

 

5.4.3- Protocolo de diferenciação condrogênica  

 

Para a diferenciação em condrócitos, o meio de cultura Mc1 foi substituído pelo 

meio de diferenciação condrogênica composto por alpha-MEM e suplementado com 10% 

de SFB, 1µg/ml de ácido ascórbico e 10ng/ml de TGF-β (Sigma, St Louis, MO). O meio 

de diferenciação condrogênica foi adicionado à cultura e trocado em dias alternados 

durante 21 dias. Após esse período, a diferenciação foi evidenciada por coloração imuno-

histoquímica com o corante toluidine blue.  
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5.5-Métodos de coloração citoquímica 

 

 Oil-Red  

 

Após o cultivo por 21 dias, as células foram fixadas com 4% paraformaldeído 

(Sigma, St Louis, MO) por 30 minutos, lavadas com DPBS e desidratadas com 60% 

isopropanol por 2-5 minutos. As células foram incubadas por 15 minutos com a solução 

0,5% Oil Red (Sigma, St Louis, MO) diluída em isopropanol. Em seguida, toda a solução 

foi removida e as células coradas foram lavadas 4 vezes com água deionizada. A 

diferenciação adipogênica foi evidenciada pela coloração com Oil Red, a qual cora as 

gotas lipídicas formadas no interior da célula em vermelho e na sequência foram 

analisadas e registradas por microscopia óptica.  

 

Alizarin Red 

 

Logo após os 21 dias de diferenciação, as células foram lavadas com DPBS e 

fixadas com 4% paraformaldeído por 30 minutos e lavadas com água destilada. Em 

seguida, as células foram incubadas por 1 hora com o corante 1% Alizarin Red (2g 

Alizarin Red diluídos em 100 ml de água destilada, pH 4.2) (Sigma, St Louis, MO), após 

esse período, a solução foi removida e cada poço foi lavado duas vezes com água 

destilada. A diferenciação osteogênica foi evidenciada pela coloração Alizarin Red, a 

qual cora os depósitos de cálcio em vermelho e na sequência foram analisadas e 

registradas por microscopia óptica. 

 

Toluidin Blue  

 

Após os 21 dias de diferenciação, os poços foram lavados e as células fixadas com 

a seguinte sequência: 70% etanol, 90% etanol e etanol absoluto, por 1 minuto cada 

lavagem. As células foram incubadas por 10-15 minutos com o corante azul de toluidina 

(1g toluidin-blue, 1g de borato de sódio diluídos em 100 ml de água destilada) (Sigma, St 

Louis, MO). A diferenciação condrogênica foi evidenciada pela coloração Toluidene 

Blue no qual cora a matriz rica em proteoglicanos em azul e na sequência foi analisada e 

registrada por microscopia óptica. 
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5.6-Obtenção de células linfomononucleares do sangue de cordão umbilical 

 

As células linfomononucleares foram isoladas de bolsas de sangue de cordão 

umbilical coletados no Centro Obstétrico do Hospital Israelita Albert Einstein e do 

Hospital Municipal M. Boi Mirim Dr. Moysés Deutsch, mediante a assinatura do termo 

de consentimento livre e esclarecido (TCLE). 

As amostras foram obtidas após a aprovação do projeto que originou este trabalho 

pelos comitês de ética em pesquisa do Hospital Israelita Albert Einstein e da Faculdade 

de Medicina de São Paulo - FMUSP (Anexo I), registrado na Plataforma Brasil sob o 

CAAE número: 21840113.0.0000.0071. 

O sangue de cordão umbilical é uma fonte rica de células-tronco hematopoéticas. 

Geralmente as bolsas de sangue são doadas ao banco de sangue de cordão umbilical para 

futura reconstituição de linhagem hematopoética de pacientes com doenças 

hematológicas. Existem alguns critérios de qualidade (número e volume das células 

obtidas) que determinam o armazenamento ou o descarte dessas bolsas doadas. Assim 

sendo, as bolsas descartadas foram utilizadas para a realização desta pesquisa.  

Para obter a fração de células LMN do sangue do cordão umbilical foi realizada a 

separação de células por gradiente de densidade Ficoll Paque com densidade de 1.077 

centrifugados a 500g, por 30 minutos, a 22°C.  

As células LMN foram coletadas e congeladas em 10 tubos de criopreservação em 

um meio de congelamento composto por meio de cultura DMEM suplementado com 10% 

de SFB, 1% antibiótico-antimicótico (1000 unidades/ml penicilina, 1000µg/ml de 

estreptomicina, 25µg/ml de Fungizon), 1% de L-glutamina (200mM) e 10% 

Dimetilsulfóxido (DMSO) (Baxter,Galway,Irlanda). Este meio de cultura suplementado 

será referenciado nesse trabalho como Mc2.  

 

5.7- Obtenção células- tronco hematopoéticas  

 

As células LMN de sangue de cordão umbilical foram descongeladas em uma 

solução de descongelamento composto por meio de cultura DMEM suplementado com 

40% SFB, 10U de DNase (Invitrogen, Carlsbad, CA), 1% antibiótico-antimicótico (1000 

unidades/ml penicilina, 1000µg/ml estreptomicina, 25µg/ml de Fungizon) e 1% L-
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glutamina (200mM). Este meio de cultura suplementado será referenciado nesse trabalho 

como Mc3.  

Foi realizada a contagem e a análise da viabilidade das células por câmera de 

Neubauer utilizando o Azul de Tripan (do inglês, Trypan Blue). Em seguida, as células 

foram centrifugadas 500g por 5 minutos, a 22°C ressuspensas em 5ml de meio Mc1. Logo 

após, realizada a separação de células vivas e mortas por gradiente de densidade Ficoll-

Paque na densidade de 1.077 e centrifugado a 500g por 30 minutos, a 22°C. 

A fração contendo as células vivas foi coletada, lavada com DPBS e centrifugada 

a 500g por 5 minutos, a 22°C. Para eliminar possíveis grumos de células, as mesmas 

foram filtradas em um filtro com o poro de 30 µm (Macs Miltenyi Biotec, Bergisch 

Gladbach, Germany) e foi realizada a contagem de células com Azul de Tripan para 

avaliar a quantidade e viabilidade dessas células.  

Em seguida as células foram ressuspensas em 500µl tampão, o qual era composto 

por DPBS (pH 7,2), 0,5% albumina humana e 2 mM EDTA (S1), e foram centrifugadas 

a 300g, por 10 minutos, a 22°C. O sobrenadante foi descartado e as células foram 

ressuspensas em 300µl de S1.  

As células CD34 foram separadas de acordo com o protocolo de separação CD34 

Microbead Kit Human. O procedimento de marcação por microbeads foi realizado da 

seguinte maneira: quando o número de células foi de até 108, as células foram marcadas 

com 100µl “microbeads” anti-CD34 e 100µl FCR “blocking reagent" (CD34 Microbead 

Kit human, Macs Miltenyi Biotec, Bergisch Gladbach, Germany) e quando o número de 

células foi inferior a 108, utilizamos uma quantidade de beads proporcional. Estas foram 

incubadas por 30 minutos a 4°C. Posteriormente, as células foram lavadas com 5 ml do 

tampão S1, centrifugadas a 300g, por 10 minutos, a 22°C. O sobrenadante foi descartado, 

o precipitado de células foi ressuspenso em 500µl de S1 e o procedimento de separação 

por cromatografia de afinidade foi realizado. 

A separação das células CD34+ consiste na passagem destas células marcadas por 

um sistema de coluna acoplada a um magneto (Figura 5C). A coluna é lavada com o 

tampão S1, 500µl para coluna MS e 3 ml para coluna LS (Figura 5B). Em seguida, as 

células foram adicionadas à coluna e após a passagem, é realizada a lavagem das mesmas 

com os volumes adequados de tampão S1. As células de interesse ficam retidas na coluna, 

a qual é destacada do magneto e com o auxílio da pressão de um embolo, as células de 

interesse são coletadas em um tubo novo. Após a separação por microbeads, o número de 
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células e a viabilidade são determinados pela contagem em câmara de Neubauer 

utilizando Azul de Tripan (do inglês, Trypan Blue). 

 

Figura 5: Separador de células miniMACS (Miltenyi Biotec), utilizado na separação de células CD34+ 

(Fonte:http://www.miltenyibiotec.com) 

 

5.8-Caracterização imunofenotípica de células-tronco hematopoéticas 

 

Após a separação das células-tronco hematopoéticas (CTHs) por cromatografia de 

afinidade, as células foram caracterizadas por citometria de fluxo. De maneira geral, uma 

amostra contendo aproximadamente 4 x 105 células foram separadas e cerca de 3x105 

células foram utilizadas para o controle isotípico, ensaio de morte celular e para a 

caracterização imunofenotípica. Em seguida as células foram marcadas com anticorpos 

monoclonais de interesse, incubadas à temperatura ambiente protegidas da luz por 30 

minutos. Após esse período, as células foram lavadas com o tampão C1, centrifugadas a 

500g, por 5 minutos, a 22°C, ressuspendidas em 100 µl de solução tampão C1 e adquiridas 

por citometria de fluxo. 

A quantificação de células CD34+ por citometria de fluxo foi baseado no protocolo 

recomendado pela ISHAGE (do inglês, International Society for Hematotherapy and 

Graft Engineering). Além da avaliação do tamanho e complexidade celular, o protocolo 

permite a seleção da subpopulação de células CD34+ a partir da população total de 

leucócitos, marcados como anticorpo monoclonal anti-CD45 (células CD45+).  

Os anticorpos monoclonais utilizados foram: Lin- FITC, CD34-PE-Cy7 (clone: 

8G12) e CD117-APC (clone: 104D2) (BD Pharmingen, San Diego, CA), CD38-PE 

(clone: T16) e CD45 PerCP-Cy5.5 (clone: J33) (Beckman Coulter, Marseille, France). A 

aquisição das amostras foi realizada no citometro de fluxo FACS ARIA e foram 

adquiridos pelo menos 10.000 eventos por tubo. 
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Para esta análise foram utilizados os softwares FACSDIVA (BD Biosciences, San 

Jose, CA) e FLOWJO (TreeStar, Ashland, OR). 

 

5.9-Co-cultivo de células tronco-mesenquimais e células-tronco hematopoéticas 

 

As CTHs selecionadas por cromatografia de afinidade co-cultivadas com CTMs 

de diferentes idades. Em uma placa de 24 poços, as CTMs foram plaqueadas na densidade 

de 2x104 com o meio de cultura Mc1 e foram cultivadas a 37°C com 5% de CO2 em 

incubadora umidificada até atingirem 70% de confluência. Em seguida, as CTHs foram 

semeadas na densidade de 1x104 por poço com o meio de cultura StemSpan H3000 (Stem 

Cell Technologies, Vancouver,Canada) suplementado com 5ng/ml de fator de célula 

tronco (do inglês stem cell factor – SCF), 5ng/ml de interleucina 6 (do inglês, interleukin 

6), 5ng/ml de Interleucina-3 (IL-3) e 6,2ng/ml de ligante da tirosina quinase-3 (do inglês, 

tyrosina kinase -3 ligand - Flt3-L) (R&D Systems, Minneapolis, MN). Este meio de 

cultura suplementado será denominado Mc3 no decorrer deste trabalho. 

As CTHs foram coletadas nos 3º e 7º dia para realização da análise 

imunofenotípica por citometria de fluxo. 

 

5.10-Coleta das duas frações de células tronco-hematopoéticas 

 

No 3° e 7° dia de co-cultivo o sobrenadante foi coletado juntamente com as CTHs 

que estavam em suspensão no meio de cultura (fração S). As mesmas foram centrifugadas 

a 500g, por 5 minutos, a 22°C e ressuspensas em 500µl de meio Mc1. Ao observar no 

microscópio que ainda haviam células aderidas na superfície das CTMs, foi adicionado 

em cada poço 1 mL de tripsina e incubado por 10 minutos a 37°C com 5% de CO2 para o 

desprendimento das CTMs e CTHs aderidas à superfície das CTMs (fração A). 

Em seguida, o meio Mc1 foi adicionado, as células foram coletadas e passadas 

para um tubo cônico de 15 ml, centrifugadas 500g por 5 minutos, a 22°C e ressuspensas 

em 80µl de tampão S1 para realizar a separação das CTHs por cromatografia de afinidade. 

Depois de ressuspensas, as células foram marcadas com 20µl de CD45 Microbead 

Kit Human (Macs Milteny Biotec, Bergisch Gladbach, Germany) e incubadas por 15 

minutos a 4°C. Posteriormente, as células foram lavadas com 1 ml do tampão S1 e 

centrifugadas 300g, por 10 minutos, a 22°C. O sobrenadante foi descartado e o 
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precipitado de células foi ressuspendido em 500µl de S1. Posteriormente, o procedimento 

de separação por cromatografia de afinidade foi realizado. Após a separação, as células 

foram caracterizadas por citometria de fluxo. 

 

5.11-Ensaio de Morte Celular  

 

Para o ensaio de morte celular, as células foram marcadas com o anticorpo 

monoclonal CD45- APC (clone: J33) (Beckman Coulter, Marseille, France), Anexina V- 

FITC e Iodeto de propídeo (BD Pharmingen, San Diego, CA). 

As células foram incubadas à temperatura ambiente, protegidas da luz por 15 

minutos. Após esse período, as células foram ressuspendidas em 400 µl de Annexin V 

binding buffer (BD Biosciences, San Jose, CA) e adquiridas imediatamente por citometria 

de fluxo. A aquisição dos dados foi realizada utilizando o citometro de fluxo FACS 

ARIA. Para esta análise foram utilizados os softwares FACSDIVA (BD Biosciences, San 

Jose, CA) e FLOWJO (TreeStar, Ashland, OR). 

 

5.12-Cytospin 

 

Para análise citoquímica foi realizada a técnica cytospin, onde uma amostra de 

100µl contendo 105 células diluídas em Mc1 foi fixada a uma lâmina previamente 

preparada da seguinte maneira: a amostra foi colocada em um recipiente plástico acoplado 

sobre uma lâmina de vidro recoberta com papel filtro vazado. Este sistema foi 

centrifugado em uma citocentrífuga por 5 minutos a 1000rpm, para fixar a amostra na 

lâmina de maneira uniforme em uma área delimitada.  

Para a coloração, foi utilizado o corante de Rosenfeld (Rosenfeld, 1977) que é um 

corante pancromático para hematologia e citologia clínica, cuja composição é a 

combinação de May-Grünwald e Giemsa. Este corante marca o núcleo em violeta-

avermelhado, o citoplasma basófilo em azul, o citoplasma acidófilo em vermelho e as 

granulações basófilas se coram em violeta-escuro. 

O corante foi deixado sobre a lâmina por 2 minutos em seguida foi adicionado 

tampão fosfato por 6 minutos. O tampão fosfato era composto por: 20g de fosfato de sódio 

bibásico e 25g fosfato de potássio monobásico. Após a coloração as lâminas foram 

observadas por microscopia ótica nos aumentos de 10x, 20x, 40x e 60x. 
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5.13-Ensaio clonogênico 

 

Os ensaios clonogênicos foram realizados para avaliar a capacidade das CTHs e 

progenitores funcionais formarem colônias nos dias 0 e 3, após o co-cultivo com CTMs 

de diferentes idades. Foram inoculadas 1x103 células para cada 1000µl de meio Methocult 

H4434 (Stem Cell Technologies, Vancouver,Canada) em placa de 6 poços, na qual foram 

mantidas a 37°C, 5% CO2 em incubadora umidificada por 14 dias. Após esse período as 

colônias foram contadas e especificadas como: BFU-E (eritrócitos), CFU-GM 

(granulócitos e macrófagos), CFU-M (megacariócitos) e CFU-GEMM (granulócitos, 

macrófagos, eritrócitos e megacariócitos).  

5.14- Análise imunofenotípica da expressão do receptor CXCR4  

A análise imunofenotípica do receptor CXCR4 foi realizada após o 

descongelamento de células LMN em solução de descongelamento Mc3. Em seguida foi 

realizada a contagem e a análise da viabilidade das células por câmara de Neubauer 

utilizando o Azul de Tripan. Após a contagem e análise, as células foram marcadas com 

os anticorpos monoclonais Lin- FITC, CD34-PE-Cy7 (clone: 8G12) e CD117-APC 

(clone: 104D2) (BD Pharmingen, San Diego, CA), CXCR4- PE (clone: 12G5) (BD 

Pharmingen, San Diego, CA) e CD45 PerCP-Cy5.5 (clone: J33) (Beckman Coulter, 

Marselle, France). A aquisição das amostras foi realizada no citometro de fluxo FACS 

ARIA e foram adquiridos pelo menos 10.000 eventos por tubo. 

Para esta análise foram utilizados os softwares FACSDIVA (BD Biosciences, San 

Jose, CA) e FLOWJO (TreeStar, Ashland, OR). 

 

5.15- ELISA 

Para a detecção da quimiocina CXCL-12/SDF-1 no sobrenadante do controle e do 

co-cultivo de CTHs com CTMs de diferentes idades. Foi realizada a técnica quantitativa 

imunoenzimática sanduíche ELISA, para a qual foi utilizado o Kit Human CXCL-

12/SDF1α da R&D Systems. A técnica foi realizada com as amostras em duplicata da 

seguinte maneira:  

Foram adicionados à microplaca 100 µl do diluente RD1-55, logo em seguida 

adicionamos 100µl do sobrenadante do controle e do co-cultivo e as amostras foram 
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incubadas por 2 horas à temperatura ambiente. Após o período de incubação, cada poço 

foi lavado 4 vezes com 400µl de Wash Buffer. Posteriormente, foi acrescentado 200µl de 

SDF-1 que permaneceu na placa em agitação por 2 horas, o procedimento de lavagem foi 

repetido novamente.  Acrescentamos 200 µl da solução de substrato em cada poço e 

incubamos por 30 minutos em temperatura ambiente protegido de luz. Foi adicionado 

50µl de H2SO2 para parar a reação. Depois deste procedimento, a quantificação foi 

realizada pela leitura da absorbância pelo leitor de ELISA. 

 

5.16-Análise estatística 

 

As análises estatísticas foram realizadas no programa GraphPad Prisma. 

(GraphPad Software, San Diego, CA). O teste t-student foi utilizado para comparação 

entre 2 grupos e ANOVA para comparações de mais de 2 grupos, foi utilizado a correção 

de Bonferroni, quando necessário. Foi considerado significativo p<0,05 em todos os 

experimentos. 
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6- RESULTADOS 

 

6.1- Parte I – Caracterização de células-tronco mesenquimais da medula óssea e 

CTHs provenientes de sangue de cordão 

6.1.1- As CTMs isoladas preencheram todos os critérios estabelecidos pela 

Sociedade Internacional de Terapia Celular (ISCT).  

 

As células obtidas a partir dos filtros de coleta de MO, foram submetidas Á análise 

imunofenotípica (Figura 6), bem como à da capacidade de diferenciação em condrócito 

(Figura 7A), adipócitos (Figura 7B) e osteócitos (Figura 7C), três linhagens de origem 

mesodérmica. Como esperado as células preencheram todos os requisitos da Sociedade 

Internacional de Terapia Celular (ISCT, do inglês, International Society for Cellular 

Therapy) comprovando que realmente eram células-tronco-mesenquimais.  
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Figura 6 – Perfil de expressão fenotípica de CTMs isoladas da MO. Estratégia de seleção populacional 

característica de células estromais (gate inicial), segundo o seu tamanho (FSC) versus granulosidade (SSC). 

Histogramas selecionados a partir do gate inicial mostram células sem marcação (linha cinza) e as células 

marcadas (linha vermelha).  As células apresentaram 90% de positividade para os marcadores CD29, 

CD44, CD73, CD90 e CD105. E são negativas para HLA-DR, CD14, CD31, CD34, CD45 e CD106, 

excluindo contaminação das culturas com células hematopoeticas e vasculares. 
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Figura 7- Diferenciação das CTMs em condrócitos, adipócitos e osteoblastos. (A) Coloração com azul 

de toluidina mostrando a formação da matriz de proteoglicanos na diferenciação condrogênica. (B) 

Formação de gotas lipídicas marcadas pelo corante Oil Red na diferenciação adipogênica. (C) Coloração 

da matriz de cálcio evidenciada pela marcação com o corante Alizarin red na diferenciação osteogênica.  

Células cultivadas na ausência de fatores de diferenciação foram denominadas controle e as células 

cultivadas com meio de diferenciação específico foram denominadas diferenciação. Aumento: 10x e 20x. 

 

6.1.2- CTHs isoladas e co-cultivadas com CTMs apresentam diferentes estágios de 

maturação   

As células progenitoras primitivas, são conhecidas pela capacidade de 

autorrenovação. Enquanto que as intermediárias e progenitoras hematopoéticas podem 

estar comprometidas com a linhagem mielóide, ou seja, são mais diferenciadas. Portanto 

as CTHs e suas subpopulações foram identificadas pela expressão ou ausência dos 

marcadores Lin, CD34, CD38 e CD117. As subpopulações progenitoras primitivas e 

intermediárias foram fenotipadas de acordo com a expressão Lin-CD34+CD38+/-CD117-

, enquanto as progenitoras foram identificadas como Lin-CD34+CD38+/-CD117+ (Figura 

8). 
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Figura 8 - Perfil de expressão fenotípica de CTHs e subpopulações. As células Lin-CD34+ foram 

quantificadas pelo protocolo ISHAGE (do inglês, International Society of Hematotherapy and Graft 

Engineering). As células foram marcadas com o anticorpo monoclonal anti-CD45 para delimitar a 

população total de leucócitos e posteriormente a população de células Lin-CD34+ foram selecionadas. A 

partir do gate de células Lin- e CD34+, as subpopulações de células foram caracterizadas pela expressão 

dos marcadores CD38 e CD117. 
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6.1.3- CTHs e CTMs são morfologicamente distintas 

Para avaliar a morfologia das CTHs e CTMs, foi realizada análise citoquímica das 

células utilizadas no ensaio de co-cultivo. Este dado nos mostrou que as células 

apresentaram diferenças em sua morfologia e tamanho. As CTHs possuem a membrana 

citoplasmática regular e o núcleo mais condensado diferente das CTMs que possuem a 

membrana citoplasmática irregular, citoplasma abundante e núcleo pequeno. Estas 

células também possuem tamanhos diferentes, as CTHs são menores que as CTMs 

(Figura 9). 

 

Figura 9- Análise citoquímica de CTHs e CTMs. Coloração realizada com corante de Rosenfeld, 

mostrando as diferenças morfológicas das células-tronco hematopoéticas (CTHs) e mesenquimais (CTMs). 

6.2- Parte II - Co-cultivo de CTHs de sangue de cordão umbilical com CTMs 

provenientes de doadores de medula  

Após o co-cultivo por três e sete dias, de CTHs com CTMs, as CTHs foram 

separadas e analisadas de acordo com a sua localização no poço de cultura. As células 

que estavam em suspensão no sobrenadante foram denominadas de fração “S”, as que se 

encontravam aderidas à superfície das CTMs, fração “A”. Ambas foram comparadas com 

as CTHs cultivadas na ausência de CTMs as quais chamamos “C” (Controle). 
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6.2.1 – O co-cultivo das CTHs com CTMs favoreceu a manutenção da população de 

células indiferenciadas Lin- CD34+, após sete dias de cultivo  

 

Os resultados da Figura 10, são referentes à percentagem de células Lin-CD34+ 

após o cultivo por três e sete dias de CTHs com CTMs. 

No terceiro dia de cultivo, a percentagem de células Lin-CD34+ das frações S e A 

mantiveram-se similares ao C. Observamos que conforme o período de cultivo se 

ampliava, havia diferença significativa das células Lin-CD34+ nas condições S e A 

quando comparadas ao C. As CTHs em co-cultivo com CTMs por sete dias apresentaram 

uma percentagem maior de células Lin-CD34+, sugerindo a influência das CTMs na 

manutenção do estado indiferenciado das CTHs.  

 

Figura 10- O co-cultivo das CTHs com CTMs favorece a manutenção da população de células 

indiferenciadas Lin- CD34+ após sete dias de cultivo – A percentagem de células Lin- CD34+ foi de 

91,91+11,22% em C, 88,7+10,12% em S e em A de 83,2+17,07%, não mostrando diferenças significativas 

entre as percentagens nas diferentes condições. Entretanto, após sete dias de cultivo, observamos que a 

população Lin- CD34+ foi de 48,19+10,82%, em C, de 68,49+13,73% em S e de 79,47+11,00% em A. 

Sendo estas diferenças significativas quando comparadas ao controle. Número amostral (CTMs =18) 
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6.2.2 – Não foram observadas diferenças significativas da população de células Lin- 

CD34+ após três dias de cultivo, quando as CTMs foram agrupadas por idade 

 

Os resultados da Figura 11 (A-D), representam a percentagem de células Lin-

CD34+ após serem cultivadas por três dias na ausência e presença de CTMs de doadores 

das seguintes faixas etárias: 0 a 20 anos, 21-40 anos, 41-60 anos e >61 anos de idade. A 

percentagem de células das frações S e A apresentaram-se similares ao C, portanto não 

houve diferenças significativas. 

 

Figura 11 (A-D) – Percentagem de células Lin-CD34+ agrupadas por idade no terceiro dia de co-

cultivo. Os dados representados nestes gráficos não apresentaram diferenças significativas. 
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6.2.3 – O co-cultivo das CTHs com CTMs favoreceu a manutenção da população de 

células indiferenciadas Lin- CD34+ na fração A após sete dias de cultivo, quando as 

CTMs foram agrupadas por idade 

 

Os resultados da Figuras 12 (A-D), representam a percentagem de células Lin-

CD34+ após serem cultivadas por sete dias na ausência e presença de CTMs de doadores 

de diferentes idades. 

A Figura 12 (A), mostra a percentagem de células Lin-CD34+ que foram cultivadas 

por sete dias com CTMs de doadores de idades de 0 a 20 anos. Estes dados mostram uma 

diferença significativa na percentagem de células Lin-CD34+ da fração A quando 

comparadas ao C. 

As Figuras 12 (B- D) mostra a percentagem de células Lin-CD34+ que foram 

cultivadas por sete dias com CTMs de doadores de idade de 21-40, 41-60 e > 61 anos. 

Não foram observadas diferenças significativas nestes grupos.   

Estes dados sugerem aumento na capacidade das CTHs em manterem seu fenótipo 

indiferenciado quando em contato com CTMs mais jovens.  
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Figura 12 - A percentagem de células Lin-CD34+ da fração A aumenta, quando CTHs são cultivadas 

com CTMs de doadores de 0-20 anos por sete dias. (A) A percentagem de células Lin-CD34+ do grupo 

de 0-20 anos foi de 55,1+16,5% em C, de 74,5+18,4% em S e de 78,7+11% em A. Evidenciando diferença 

significativa nestas frações quando comparadas ao controle. (B-D) Nos demais grupos, não houve diferença 

significativa. Número amostral de CTMs por grupos - (0-20 anos = 6), (21-40 anos =5), (41-60 anos = 5), 

(>61 anos= 2). 

 

6.2.4 – CTMs mantêm as subpopulações de CTHs com perfil mais indiferenciado no 

terceiro e sétimo dia de co-cultivo.  

Os resultados da Figura 13 (A-B) representa a percentagem das subpopulações de 

células progenitoras primitivas e intermediárias (CD38+/- CD117-) e progenitoras 

(CD38+/- CD117+) após o cultivo por três e sete dias na ausência e presença de CTMs.  

No terceiro dia de cultivo, houve diferença significativa na percentagem de células 

progenitoras primitivas e intermediárias nas frações S e A quando comparadas ao C. 

Além disso, observamos diminuição da subpopulação de células progenitoras, sugerindo 

que CTHs mantêm seu fenótipo mais indiferenciado quando cultivadas com CTMs. 
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 Figura 13A – A percentagem de células progenitoras primitivas e intermediárias é maior quando 

cultivadas por três dias com CTMs. A percentagem de células progenitoras primitivas e intermediárias 

foi de 32,5+14% em C, 52+17% na fração S e 67,5+23% na fração A, mostrando diferença significativa 

nas diferentes condições. A percentagem de células progenitoras foi de 67,5+14% em C, 47+17% na fração 

S e 32+23% em A. Estes dados são significativos quando comparados ao controle (Número amostral - 

CTMs = 18). 

 

 No sétimo dia de cultivo, as células progenitoras primitivas e intermediárias da 

fração A, apresentaram diferenças significativas quando comparadas ao C. Além disso, a 

percentagem de células progenitoras foi menor nesta condição quando comparada a C, 

indicando que as CTMs influenciam a manutenção do estado indiferenciado das CTHs 

mesmo quando o tempo de cultivo se amplia. 



44 
 

 
 

 

Figura 13B - A percentagem de células progenitoras primitivas e intermediárias é maior no sétimo 

dia de cultivo com CTMs. A percentagem de células progenitoras primitivas e intermediárias foi de 

61+10% em C, 68+9% em S e 76+13% na fração A, mostrando diferença significativa nas percentagens da 

fração A. Além disso, também observamos menor percentagem de células progenitoras na fração A, que 

foi de 38+10% em C, 32+9% em S e 24+13% em A, mostrando maior percentagem de células diferenciadas 

na ausência de CTMs. Estes resultados são significativos quando comparados ao controle. (Número 

amostral- CTMs = 18) 

 

6.2.5 – CTMs de indivíduos de diferentes idades mantêm o estado indiferenciado de 

CTHs, após o terceiro e o sétimo dia de cultivo.  

Os dados a seguir representam a percentagem de subpopulações de células 

cultivadas no período de três dias com CTMs de diferentes idades. 

Na Figura 14 (A) observamos que a percentagem de células progenitoras 

primitivas e intermediárias é maior na fração A em CTHs cultivadas com CTMs de 

indivíduos de 0-20 anos, quando comparadas ao controle. Além disso, observamos menor 

percentagem de células progenitoras mais diferenciadas na fração A quando a 

comparamos com o C.  
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A Figura 14 (B) mostra a percentagem de células cultivadas com CTMs de 

indivíduos de 21-40 anos, onde foi observada diferença significativa de células 

progenitoras primitivas e intermediárias tanto na fração S quanto na A em relação ao C. 

Além disso, observamos menor percentagem de células progenitoras mais diferenciadas 

nas frações A e S comparadas ao C.  

As Figuras 14 (C e D) mostram a percentagem de subpopulação de células 

cultivadas com CTMs de indivíduos entre 41-60 e > 61 anos, respectivamente. Ambos 

não apresentaram resultados significativos.  

Estes resultados sugerem que CTMs de indivíduos mais jovens influenciam a 

manutenção do fenótipo imaturo em CTHs. 
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Figura 14 – CTMs de indivíduos de diferentes idades mantêm o estado indiferenciado de CTHs, após 

o terceiro dia de cultivo. (A) A percentagem de células progenitoras primitivas e intermediárias foi maior 

no grupo de 0-20 anos. (CTRL= 31,1+13,2%) e (A= 85+14,2%). A percentagem de progenitoras foi menor. 

(CTRL= 68,8+13,2%) e (A= 14,9+14,2%). (B) No grupo de 21-40 observamos maior percentagem de 

células progenitoras primitivas e intermediárias nas condições (S= 58,7+16,4%) e (A= 66,3+22,6%) 

comparadas ao (C= 27,4+10,4%), e menor percentagem de células progenitoras (S= 40,4+17,5%) e (A= 

33,6+22,6%) comparadas ao (C= 72,5+10,4%).(C-D) Os grupos de 41-60 e >61 anos não apresentaram 

diferenças significativas. Número amostral de CTMs por grupos - (0-20 anos = 6), (21-40 anos =5), (41-60 

anos = 5), (>61 anos= 2).   

Os dados a seguir representam a percentagem de subpopulações de células 

cultivadas no período de sete dias com CTMs de diferentes idades. 

A Figura 15 (A) mostra os dados de células cultivadas com CTMs de indivíduos 

entre 0-20 anos de idade. A subpopulação de células progenitoras primitivas e 

intermediárias da fração A é maior, mas a de células progenitoras é menor quando 

comparadas ao C. As Figuras 15 (B-D) mostram a percentagem de células cultivadas com 

CTMs de indivíduos, cuja faixa etária é de (21-40), (41-60) e (>61) anos. Estes dados não 

apresentaram significância estatística. 
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  Conforme o cultivo se amplia somente CTMs de indivíduos de 0-20 anos 

apresentaram diferença significativa nas células mais imaturas. Sugerindo maior 

capacidade de CTMs mais jovens em manterem CTHs com um fenótipo imaturo. 

 

Figura 15 - CTMs de indivíduos mais jovens mantém o estado indiferenciado de CTHs, após o sétimo 

dia de cultivo. (A)   A percentagem de células progenitoras primitivas e intermediárias foi maior na fração 

(A= 86,7+10,5%) do grupo de 0-20 anos quando comparadas ao (CTRL= 66,1+9,5%). A subpopulação de 

células progenitoras foi menor em (A= 13,2+10,4%) quando comparada ao (CTRL= 32,5+9%). (B-D) Os 

grupos de 21- 40, 41-60 e >61 anos não apresentaram diferenças significativas. Número amostral de CTMs 

por grupos - (0-20 anos = 6), (21-40 anos =5), (41-60 anos = 5), (>61 anos= 2). 

6.2.6 – O co-cultivo de CTHs com CTMs de diferentes idades influenciou na 

quantidade de CXCL-12 no sobrenadante do terceiro e sétimo dia de cultivo. 

   Os dados abaixo, representam a quantidade da quimiocina CXCL-12 no 

sobrenadante do co-cultivo de CTHs com CTMs no terceiro e sétimo de cultivo. A 

quantidade de CXCL-12 secretada foi maior nos sobrenadantes do co-cultivo em relação 

ao C (apenas CTHs). Observamos que conforme o tempo de cultivo se amplia, a 

quantidade de CXCL-12 presente no meio aumenta. Este resultado indica que as CTMs 

possuem um papel importante na produção desta quimiocina.   
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Figura 16A – Quantidade de CXCL-12 é maior no co-cultivo de CTHs com CTMs no terceiro e sétimo 

dia de cultivo quando comparada ao controle. No terceiro dia de cultura, a quantidade de CXCL-12 no 

sobrenadante (S=698,7pg/mL+528pg/mL) do co-cultivo com CTMs é significativamente maior que apenas 

nas CTHs (controle) (CTRL=71,7pg/mL+1,75pg/mL). O mesmo acontece no sétimo dia de cultivo, a 

quantidade de CXCL12 no sobrenadante (S=2527,0/mL+1328,1pg/mL) é significativamente maior que no 

controle (CTRL=71,8pg/mL+4,35pg/mL).  (Número amostral-20) 

A Figura 16 (B), mostra a quantidade de CXCL-12 secretada no sobrenadante do 

cultivo de CTHs e CTMs isoladas (controles) e no co-cultivo de CTHs com CTMs de 

indivíduos de diferentes idades no período de três dias. Neste experimento, cultivamos 

CTHs na presença e ausência de CTMs e CTMs isoladas nas mesmas condições, a fim de 

observar se a quimiocina CXCL-12 era secretada por CTMs, CTHs ou ainda se esta 

secreção dependia de contato.  

O sobrenadante do co-cultivo dos grupos 21-40 e 41-60 anos apresentaram 

aumento na secreção de CXCL-12 quando comparados aos controles.  Ao realizarmos 

comparações entre os grupos, a quantidade de CXCL-12 no sobrenadante do grupo 0-20 

era menor quando comparado ao do grupo 41-60 anos, porém, quando comparamos este 

último com o de >61 anos, observamos diminuição significativa na secreção de CXCL-

12 pelo grupo de >61anos. Sugerindo que a idade das CTHs influência de forma 

significativa na secreção de CXCL-12. 
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Nossos resultados sugerem que a idade do indivíduo, no qual as CTMS foram 

isoladas tem influência no resultado da produção da CXCL-12. 

 

Figura 16B - Quantidade de CXCL-12 nos controles e nos co-cultivos de CTHs com CTMs de 

diferentes idades. No terceiro dia de co-cultivo, observamos aumento na quantidade de CXCL-12 no 

sobrenadante dos grupos (0-20= 569,61pg/mL + 491,12pg/mL), (21-40= 820,24pg/mL + 343,39pg/mL), 

(41-60= 1475,17pg/mL + 342,33pg/mL) quando comparadas aos controles. (CTHs= 71,78pg/mL + 

1,75pg/mL) e (CTMs= 321,55pg/mL + 283,40pg/mL) cultivadas isoladamente, exceto pelo grupo (>61 

anos= 202,50pg/mL + 244,65pg/mL) no qual não há diferença significativa quando comparado a qualquer 

dos controles. Número amostral = CTHs (04), CTMs (04), e co-cultivos 0-20 (04), 21-40 (04), 41-60 (03)  

e >61 anos (02).  

Os dados a seguir representam a quantificação de CXCL-12 no sobrenadante do 

cultivo de CTHs com CTMs de diferentes idades, no período de sete dias. 

Notamos que nos grupos de co-cultivo com CTMs de 21-40 e 41-60 anos ocorreu 

aumento significante na secreção de CXCL-12 quando comparamos com CTHs e CTMs 

cultivadas isoladamente, mostrando que o co-cultivo induz o aumento na secreção de 

CXCL-12. Os dados mostram secreção crescente de CXCL12 conforme a idade das 

CTMs de co-cultivo, exceto pelas CTMs >61 anos, onde notamos uma queda brusca na 

produção desta quimiocina.  
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Figura 16C – Quantidade de CXCL-12 nos controles e nos co-cultivos de CTHs com CTMs de 

diferentes idades. No sétimo dia de co-cultivo, observamos aumento na quantidade de CXCL-12 no 

sobrenadante dos grupos (21-40 = 3169,48pg/mL + 1422,27pg/mL), (41-60= 3138,05pg/mL + 

620,02pg/mL) quando comparadas aos controles. (CTHs== 71,85pg/mL + 4,35pg/mL) e (CTMs= 

741,58pg/mL + 570,20pg/mL), cultivadas isoladamente, exceto pelos grupos (0-20 anos= 1426, pg /mL + 

1030,6pg/mL) e (>61 anos=1705,75pg/mL + 2275,0pg/mL) no qual não há diferença significativa quando 

comparado com os controles. Número amostral = CTHs (04), CTMs (04), e co-cultivos 0-20 (04), 21-40 

(04), 41-60 (03) e >61 anos (02).  
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6.2.7- Estratégia de análise do receptor CXCR-4 em CTHs 

 

 

 

Figura 17 – Estratégia de análise do receptor CXCR4 em CTHs. As células Lin-CD34+ foram 

quantificadas pelo protocolo ISHAGE. As células foram marcadas com o anticorpo monoclonal anti-CD45 

para delimitar a população total de leucócitos e posteriormente a população de células Lin-CD34+ foi 

caracterizada pela expressão do marcador do receptor CXCR-4. 

 

6.2.8 -  A expressão do CXCR-4 diminui em CTHs de indivíduos idosos. 

Ao analisarmos a expressão do receptor CXCR-4 em CTHs de doadores de 

medula óssea de diferentes idades, observamos diminuição significativa na expressão do 

receptor nas CTHs de indivíduos >61 anos. Este resultado sugere que há diferença 

significativa na expressão do receptor CXCR-4 em CTHs de indivíduos > 61 anos.  
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Figura 18 – Expressão de CXCR-4 em CTHs de indivíduos de diferentes idades. A expressão de 

CXCR-4 em células CD34+ de indivíduos (41-60 anos= 62,18%+18,52%) foi significativamente maior 

quando comparamos com (>61 anos = 19,2%+1,13%). A expressão de CXCR4 nas células CD34+ dos 

diferentes grupos (0-20 anos= 34,8%+5,65%), (21-40 anos= 52,8%+18,08%), (41-60 anos= 

62,18%+18,52%) e (>61 anos = 19,2%+1,13%). Número amostral = 0-20 anos (02), 21-40 anos (04), 41-

60 anos (04) e >61 anos (02).  

6.2.9 – Ensaio Clonogênico de CTHs co-cultivadas com CTMs de doadores de 

diferentes idades 

 Foi realizado ensaio clonogênico das CTHs após o co-cultivo com CTMs por três 

dias para avaliar a funcionalidade destas células. A quantificação e o registro foram 

realizados por microscopia óptica.   
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Figura 19– Ensaio clonogênico. Imagens representativas de formação de colônias. (A) Colônia formadora 

de eritrócitos BFU-E (do inglês, burst forming unit erythroid), (B) colônia formadora de granulócitos e 

macrófagos CFU-GM (do inglês, colony forming unit granulocyte-macrophage), (D)colônia formadora de 

eritrócitos, megacariócitos, granulócitos e macrófagos CFU-GEMM (do inglês, colony forming unit 

granulocyte, erythroid, monocyte/macrophage, megakaryocytes). Aumento de 10x. 

6.2.10- CTHs co-cultivadas com CTMs formaram maior número de colônias  

 A Figura 20 mostra o número total de colônias mielóides e eritróides formadas 

por CTHs na ausência (CTRL) e presença de CTMs por três dias. Todas as células tanto 

o controle quanto as do co-cultivo formaram colônias mostrando que ambas as frações 

eram funcionais. Porém, notamos que CTHs co-cultivadas com CTMs foram capazes de 

CFU-GEMM 

BFU-E CFU-GM 

A 
B 

C 



54 
 

 
 

formar mais colônias do que as do controle. Sugerindo que CTHs co-cultivadas com 

CTMs possuem maior capacidade de diferenciação.    

 

Figura 20 – CTHs co-cultivadas com CTMs apresentaram maior número de colônias. Após 14 dias 

de cultivo, o número total de colônias foi maior em CTHs co-cultivadas com CTMs. Total de colônias 

(CTRL= 154+24 colônias e CTMs-CTHs = 206+59 colônias). Número amostral CTRL (n=12) CTHs-

CTMs (n=16). 

6.2.11-  CTHs co-cultivadas com CTMs do grupo 0-20 anos formaram mais colônias 

 Após o cultivo, o número total de colônias foi quantificado e agrupado de acordo 

com as idades das CTMs. As células cultivadas com CTMs de doadores de 0-20 anos 

apresentaram número maior no total de colônias quando comparados ao controle. 

Indicando maior capacidade funcional destas células. 
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Figura 21 - CTHs co-cultivadas com CTMs do grupo 0-20 anos formaram mais colônias. O número 

total de colônias foi significativamente maior em CTHs co-cultivadas com CTMs de (0-20 anos = 262+41 

colônias), quando comparadas ao controle (CTRL= 154+24 colônias), Número total de colônias dos grupos 

(CTRL= 154+24 colônias), (0-20 anos = 262+41 colônias), (21-40 anos = 204+43 colônias), (41-60 anos 

= 179+31 colônias), (>61 anos= 128+70 colônias). Número amostral CTRL (n=12) 0-20 anos (n=05), 21-

40 anos = (n=05), 41-60 anos =(n=04), >61 anos=(n=02). 
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6.2.12 – Estratégia de análise de apoptose  

 

 

 

Figura 22- Estratégia de análise de apoptose. Esquema de análise de apoptose em CTH (A) Gate em 

FSC vs SSC seguido de gate em CD45, e em sequência a análise das percentagens de iodeto de 

propídeo e anexina-V (B) Controle sem iodeto de propídeo (C) Controle sem Anexina V.  

6.2.13- Na análise de apoptose, não foram observadas diferenças significativas 

entre as frações S e A quando comparadas ao controle, ou nos co-cultivos com 

CTMs de diferentes idades.  

 A Figura 22 (A) mostra a percentagem de morte celular (apoptose inicial/tardia 

e/ou necrose) das frações S e A do co-cultivo com CTHs comparadas ao controle. A 

Figura 22 (B) mostra a fração S das CTHs co-cultivadas com CTMs de diferentes 

idades após sete dias de cultivo. Não houve diferença significativa entre as frações S 
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e A quando comparadas ao controle, e também quando comparamos a fração S das 

CTHs co-cultivadas com CTMs de diferentes idades em relação ao controle. 

 

Figura 23- Não houve diferença significativa na morte celular entre as frações A e S comparadas ao 

controle ou entre as a fração S dos co-cultivos com CTMs de diferentes idades. (A) Não houve 

diferença significativa na morte celular (apoptose inicial/tardia e/ou necrose) entre as frações S= 10,4%+5% 

e A=10,8%+5% co-cultivadas com CTMs comparadas ao controle CTRL=12,2%+4%. (B) Não houve 

diferença significativa na morte celular (apoptose inicial/tardia e/ou necrose) nos co-cultivos (Fração S) 

quando comparamos a idade das CTMs. 
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7-DISCUSSÃO 

 A medula óssea adulta é formada por um microambiente especializado composto 

por vários tipos celulares que são responsáveis pela regulação da quiescência, 

autorrenovação, proliferação e diferenciação de CTHs (16). Várias células parecem 

participar da manutenção da homeostase do nicho medular, entretanto alguns artigos 

descrevem a importância do papel de CTMs neste ambiente, seja por interação célula-

célula com as CTHs ou pela secreção de fatores solúveis (121,122) Além disso, nos 

últimos anos, a utilização de CTMs como “camadas alimentadoras” para dar suporte à 

expansão de CTHs aumentou devido ao seu papel na manutenção da quiescência de CTHs 

in vivo e in vitro (121). Entretanto, não há relatos na literatura sobre o envelhecimento de 

CTMs e como este fator pode afetar as CTHs.  

 Na primeira fase deste estudo, mostramos através de ensaios de caracterização que 

CTMs humanas de doadores de diferentes idades eram funcionais, e que poderiam ser 

isoladas a partir da lavagem de filtros reutilizáveis e descartáveis de coleta de medula 

óssea e, portanto adequadas para serem utilizadas neste estudo (123).  

As CTHs foram obtidas de bolsas de sangue de cordão umbilical e caracterizadas 

por citometria de fluxo utilizando o protocolo ISHAGE. Nestes ensaios observamos que 

as CTHs estão em diferentes estágios de maturação quando isoladas e por isso as 

classificamos de acordo com a expressão dos marcadores: Lin-CD34+CD38+/-CD117- 

(células progenitoras primitivas e intermediárias) e Lin-CD34+CD38+/-CD117+ (células 

progenitoras) o que esta de acordo com Oh e colaboradores que descrevem a ontogenia 

das células CD34+ e CD38- (124). 

Através de ensaios de morte celular (apoptose e necrose) e clonogênico 

mostramos que as células estavam viáveis e funcionais após o isolamento e cultivo, 

corroborando os primeiros trabalhos publicados pelos bancos de sangue de cordão, os 

quais mostram que CTHs separadas por gradiente de densidade e criopreservadas 

continuam funcionais e podem ser utilizadas no transplante de medula óssea (125, 126).  
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 Após a obtenção e caracterização das células iniciamos os ensaios de co-cultivo 

de CTHs derivadas de SCU (células jovens) com CTMs provenientes de doadores de MO 

(idades variadas). Observamos nestes co-cultivos, que as CTHs, nos poços de cultura, 

estão distribuidas em duas regiões distintas, uma parte encontra-se em suspensão no 

sobrenadante (S) enquanto a outra parte permanece aderida a superfície das CTMs (A) no 

poço de cultura.  As CTHs aderidas às CTMs apresentam fenótipo mais imaturo, 

sugerindo que a manutenção das CTHs em estado mais indiferenciado é dependente de 

contato com as CTMs. Além disso, quando em co-cultivo as células tanto (A) quanto (S) 

mantêm o perfil mais indiferenciado quando comparadas ao controle (C). Estes resultados 

estão de acordo com os dados reportados nos trabalhos de Alakel e colaboradores, 2008 

e Jing e colaboradores, 2010, onde sugerem a influência de fatores solúveis e de contato 

célula-célula no perfil mais imaturo das CTHs (122, 127).   

Inicialmente avaliamos a percentagem total de células Lin-CD34+ das frações S 

e A nos co-cultivos. Observamos que a percentagem de células com este fenótipo era 

maior nas CTHS das frações S e A no sétimo dia de cultivo quando comparadas ao C. As 

mesmas foram separadas em grupos de: 0-20, 21-40, 41-60 e >61 anos, e observamos 

diferenças significativas após sete dias de cultivo nas CTHs da fração (A) quando 

cultivadas com CTMs dos grupos 0-20, 21-40 and 41-60 anos em relação ao controle. A 

maior percentagem de células Lin- CD34+ nesta fração sugere aumento na capacidade da 

manutenção de um fenótipo indiferenciado das CTHs quando em contato mais íntimo 

com CTMs, apenas não observamos esta manutenção no grupo >61 anos, sugerindo um 

efeito da idade que interfere na capacidade das CTMs em manter as CTHs mais próximas 

e indiferenciadas.  

Ao avaliarmos a diferença das subpopulações de células CD34 das CTHs em 

cultivo com os grupos de CTMs de diferentes idades, a percentagem de células 

progenitoras primitivas e intermediárias na fração A no grupo 0-20 anos foi maior 

enquanto a frequência de células progenitoras foi menor quando comparadas ao C. No 

grupo de 21-40 anos a percentagem de células progenitoras primitivas e intermediárias 

foi maior tanto na fração S quanto na A. Já, a percentagem de células progenitoras foi 

menor nas frações S e A quando comparadas a C. Estes dados sugerem que CTHs co-

cultivadas com CTMs derivadas de dois grupos 0-20 e 21-40 apresentam fenótipo mais 

indiferenciado quando comparadas ao controle, de forma independente de contato. Este 
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dado sugere que fatores solúveis também podem estar envolvidos na manutenção de 

estados mais indiferenciados das CTHs. 

 Conforme o período de cultivo se ampliou, observamos que a percentagem de 

células progenitoras primitivas e intermediárias da fração A foi maior e de progenitoras 

menor em relação a C, apenas no grupo mais jovem (0-20 anos). Nos grupos 41-60 anos 

e > 61 anos não foram observadas diferenças significativas. Estes resultados indicam que 

CTMs jovens possuem maior capacidade em manter CTHs com fenótipos imaturos. 

A quimiocina SDF-1, também conhecida como CXCL-12, está presente no nicho 

e é secretada por células presentes no estroma da MO, dentre elas as CTMs. SDF-1 tem 

importante papel na retenção (92,128zeng), quiescência (129,130), e na atividade de 

repopulação (131) de CTHs na MO. Sabendo da importância deste fator, avaliamos a 

secreção desta quimiocina e a expressão do seu receptor CXCR-4.  

Para saber se as CTMs de diferentes idades secretam diferentes quantidades de 

SDF-1, quantificamos esta quimiocina no sobrenadante do terceiro e sétimo dia de 

cultivo. A síntese proteica de SDF-1 aumenta com a idade, exceto pelo grupo >61anos 

que apresenta diminuição brusca da secreção desta quimiocina. Ao compararmos a 

produção de SDF-1 entre os grupos, notamos que a secreção era menor nos grupos 0-20 

anos e >61 anos quando comparados ao grupo de 41-60 anos. No sétimo dia, os grupos 

de 21-40 e 41-60 anos apresentavam maior secreção de SDF-1 quando comparados aos 

controles, mostrando uma produção crescente nestas faixas etárias. Estes resultados 

sugerem que o envelhecimento de CTMs pode influenciar a produção de SDF-1 no nicho 

e, consequentemente levar a alteração nos processos fisiológicos nos quais esta 

quimiocina está envolvida.  

A seguir avaliamos a expressão do receptor CXCR-4 em CTHs autólogas, ou seja, 

células dos doadores dos quais isolamos as CTMs de diferentes idades. Os dados 

mostraram que a expressão deste receptor aumenta conforme o indivíduo envelhece 

exceto pelo grupo >61anos, o qual apresenta queda brusca desta expressão. Portanto, estes 

resultados sugerem que a idade do indivíduo influenciou tanto a secreção da SDF-1 pelas 

CTMs quanto a expressão de CXCR4 pelas CTHs, indicando que o processo de homing 

na medula óssea pode sofrer desequilíbrio em indivíduos mais idosos, uma vez que a 

expressão deste receptor está intimamente ligada ao processo de recrutamento de CTHs 
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(94). Além do conhecido papel no homing de SDF-1/CXCR4, Ghosh e Kneissel (2009) 

sugerem uma sinalização cruzada entre a sinalização SDF-1/CXCR-4 e via da WNT 

(Wnt5a) indicando um possível papel na migração de linfócitos. Entretanto, achamos que 

esta sinalização cruzada deve ser investigada no contexto da manutenção e auto-

renovação das células-tronco hematopoeticas no nicho medular (131,132). 

As CTHs co-cultivadas com CTMs são funcionais, pois foram capazes de gerar 

colônias eritróides e mielóides nos ensaios clonogênicos. Observamos que CTHs co-

cultivadas com CTMs formaram maior número de colônias comparadas aos controles 

corroborando dados da literatura (133). Quando avaliamos a influência da idade na 

diferenciação, notamos que CTHs que foram cultivadas com CTMs de doadores mais 

jovens de 0-20 anos apresentaram um maior número de colônias. Diante destes resultados, 

podemos sugerir que as CTMs provenientes de microambiente envelhecido podem afetar 

a função das CTHs no nicho medular. Por fim, avaliamos a morte celular de CTHs das 

frações S e A no sétimo dia de cultivo e não foram observadas diferenças significativas 

quando comparadas ao controle, sugerindo que as CTMs não afetam a sobrevida “in 

vitro” deste subtipo celular.  
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8-CONCLUSÃO 

As células-tronco mesenquimais foram capazes de manter as células-tronco 

hematopoéticas em estado indiferenciado e funcionais em condições de co-cultivo, este 

dado foi mais evidente nos experimentos utilizando células de doadores jovens (0-20 

anos) e menos evidente nos experimentos utilizando células de doadores idosos (>61 

anos), estas células de indivíduos idosos secretam menos CXCL-12 ao mesmo tempo em 

que as células-tronco hematopoéticas destes mesmos indivíduos expressam menos o 

receptor CXCR-4.  

Observamos neste trabalho diferenças em parâmetros fenotípicos e funcionais de 

células-tronco hematopoeticas co-cultivadas com células-tronco mesenquimais de 

doadores de diferentes idades, e identificamos um possível mecanismo pelo qual o 

envelhecimento das células estromais pode afetar a homeostase do microambiente 

medular.  
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9- ANEXOS 

9.1- Parecer – Certificado de apresentação para apreciação ética 
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9.2- Termo de ciência do comitê de ética em pesquisa 
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9.3 – Artigo submetido 
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