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RESUMO

Cóndor Capcha JM. Avaliação de células-tronco mesenquimais do cordão umbilical
humano em lesão de órgãos e disfunção endotelial na sepse [Dissertação]. São Paulo:
Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2015.

A sepse é uma doença relacionada como a presença de infeção junto a uma
resposta inflamatória sistêmica; sua fisiopatologia envolve uma rede complexa de citocinas e
mediadores inflamatórios que causam a injúria de diversos tecidos. Na atualidade são
muitas as tentativas para diminuir a mortalidade, porém até agora, não existe uma estratégia
específica para tratar a doença.

As células-tronco mesenquimais da geleia de Wharton do

cordão umbilical (CTM-GW) são conhecidas por expressar genes e fatores envolvidos na
angiogênese e imunomodulação. Nós usamos o modelo de ligadura e punção do ceco
(LPC) para analisar o papel da CTM-GW em disfunção orgânica relacionada à sepse. Foi
utilizada a citometria de fluxo para avaliar o fenótipo das células isoladas. Dividimos ratos
Wistar em grupos: sham (operação simulada); LPC; e LPC + CTM (106 CTM-GW i.p., 6
horas após LPC). Às 24 h pós-LPC, foram avaliadas a função renal, hepática e outras
variáveis do estudo. As CTM-GW foram negativas para CD3, CD34, CD45 e HLA-DR,
enquanto eles foram positivos para CD73, CD90 e CD105. O tratamento com CTM na sepse
reduziu a mortalidade, melhorou a filtração glomerular (aferido pelo clearance de inulina),
função tubular, reduziu a lesão hepática e demostrou uma ação anti-inflamatória. O
tratamento também apresentou um efeito anti-apoptótico e protetor do tecido renal e do
endotélio, mediante a regulação da expressão de VEGF, AQP2 e eNOS. Em conclusão as
CTM-GW diminuem a injúria renal e hepática, portanto, pode desempenhar um papel
protetor na sepse.

Descritores: Sepse; transplante de células-tronco mesenquimais; cordão umbilical; geleia
de Wharton, terapia celular; ratos Wistar.

ABSTRACT

Condor Capcha JM. Evaluation of human umbilical cord mesenchymal stem cells in organ
damage and endothelial dysfunction in sepsis [Dissertation]. São Paulo: “Faculdade de
Medicina, Universidade de São Paulo”; 2015.
Sepsis is a disease related to the presence of infection with a systemic inflammatory
response. The pathophysiology involves complex cytokine and inflammatory mediator
networks that cause injury to various tissues. Currently, there are many attempts to reduce
mortality, but so far, there is no specific strategy for treating the disease. Human umbilical
cord Wharton’s jelly-derived mesenchymal stem cells (hWJ-MSCs) are known to express
genes and factors involved in angiogenesis and immunomodulation.

We used a cecal

ligation and puncture (CLP) model to analyze the role of hWJ-MSCs in sepsis-related organ
dysfunction. We used flow cytometry to evaluate hWJ-MSC phenotypes. We divided Wistar
rats into groups: sham (sham-operated); CLP; and CLP+MSC (106 WJ-MSCs, i.p., 6 h after
CLP). At 24 h post-CLP, we evaluated renal function, liver and other variables. hWJ-MSCs
were negative for CD3, CD34, CD45 and HLA-DR, whereas they were positive for CD73,
CD90 and CD105. In sepsis, treatment with MSC reduced mortality, improved glomerular
filtration rate (measured by inulin clearance), tubular function, reduced liver damage and
decreased the inflammatory markers. The treatment also showed an anti-apoptotic effect and
protected the renal tissue and endothelium by up-regulation the expression of VEGF, AQP2
and eNOS. In conclusion, hWJ-MSCs decrease renal and hepatic injury, therefore, may play
a protective role in sepsis.

.
Descriptors: Sepsis; mesenchymal stem cells transplantation; umbilical cord; Wharton jelly;
cell therapy; rats, Wistar.

1

1. Introdução

2

1.1. Sepse

Na antiga Grécia as manifestações clínicas da sepse já eram conhecidas,
sendo Hipócrates (460-377 a.C.), quem a denominou com termo “σῆψις” o que
significa putrefação ou decomposição de material orgânico.1 No entanto, não foi até o
século XX, que Hugo Schottmüller (1867-1936) publicou as bases para a definição
moderna da sepse e foi o primeiro a descrever que a presença de uma infecção é um
componente fundamental da doença. Anos depois, Lewis Thomas (1913-1993), mudou
a compreensão da patologia, criando a teoria que “a sepse está mais relacionada à
resposta do hospedeiro ao microrganismo do que relacionada às características do
microrganismo”.2 Finalmente, em 1989, Roger C. Bone (1941-1997), descreveu a
sepse como uma síndrome de resposta inflamatória sistêmica (SIRS) que pode ocorrer
durante infeção, conceito este que entrou na pratica clínica e que é valido até hoje.3,4
Na atualidade a síndrome sepse é definida como a provável ou documentada
presença de infeção junto a uma resposta inflamatória sistêmica. Ela representa uma
doença deletéria que é evidenciada primeiramente pela SIRS, que pode progredir à
sepse severa e logo ao choque séptico.5 Embora os sintomas sejam muito complexos
e inespecíficos, seu diagnóstico se tornou mais parametrizado após o consenso da
Conferência internacional de definição de sepse em 2001 (Tabela 1 e 2).6
A nível mundial, a sepse é a principal causa de morte, com 8 a 13% de
incremento anual.7 No Brasil, segundo um estudo epidemiológico desenvolvido em 5
unidades de terapia intensiva (UTI) nos estados de São Paulo e Santa Catarina, foi
identificado uma incidência de 57,9 por 1000 pacientes-dia (95% IC 51,5 – 65,3) e uma
taxa de mortalidade de sepse, sepse severa e choque séptico de 33,9%; 46,9% e
52,2%, respectivamente.8
Outros estudos como COSTS I e Sepse Brasil apresentaram resultados com
taxas quase similares,

9,10

neste último se evidenciou que a taxa de mortalidade no

3

choque séptico é uma das mais elevadas no mundo, além da gravidade dos pacientes
e maior tempo de internação. Também se identificou que as principais fontes de
infecção nas UTIs do Brasil, foram o trato respiratório (69%) e o abdômen (23,1%),
sendo os bacilos gram-negativos os mais prevalentes (40,1%), seguido de cocos
gram-positivos (32,8%) e as infecções fúngicas (5%). O estudo COSTS I demonstrou
também que a sepse gera um custo médio de 9632.00 dólares americanos por
paciente (95% IC 8657 – 10672).9,10
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Tabela 1. Definições para a compreensão da sepse

Termo

Definição conceitual
Caracterizada por ser uma resposta inespecífica do organismo a
uma variedade de situações que geram inflamação – infecção.

Síndrome de

Para sua detecção, são necessárias duas das seguintes

resposta

condições:

Inflamatória

Temperatura > 38,0 ºC ou < 36,0 ºC

sistêmica (SIRS)

Frequência cardíaca > 90 bpm
Frequência respiratória > 20 irpm ou PaCO2 < 32 mmHg
Leucócitos > 12.000/mm3 ou < 4.000/mm3 ou > 10% de bastões
SIRS desencadeada por infecção bacteriana, viral, fúngica ou

Sepse

parasitária
Presença de sepse acompanhada de um ou mais sinais e/ou
sintomas de hipoperfusão tecidual ou disfunção orgânica como:
áreas de pele moteada, tempo de enchimento capilar maior que 3

Sepse Severa

segundos, oligúria (débito urinário <0,5ml/Kg/hora por pelo menos
2 horas; lactato arterial >2mmol/L; coagulação intravascular
disseminada (CID), lesão pulmonar agudo ou SARA; disfunção
cardíaca entre outros.
Presença de sepse severa mais uma das seguintes condições:
PaS < 60 mmHg (ou < 80 se o paciente tem histórico previo de
hipertensão) após infusão de 40 a 60 ml/Kg de cristalóides ou 20

Choque séptico

a 30 ml/Kg de colóides ou necessidade de drogas vasopactivas
(dopamina > 5ug/Kg/min ou noradrenalina < 0,25 5ug/Kg/min)
para manter PAM > 60 mmHg (ou > 80 mmHg se tem histórico de
hipertensão)
Alterações da função de órgãos de um paciente grave, de modo

Disfunção de

que a homeostase não pode ser mantida sem intervenção

múltiplos órgãos e

terapêutica; primária se é consequente da própria injúria e

sistemas (DMOS)

Secundária, se é oriunda, não da injúria, mas da resposta
orgânica do hospedeiro à condição mórbida.

Fonte: Levy MM, Fink MP, Marshall JC, Abraham E, Angus D, Cook D, Cohen J, Opal SM,
Vincent

JL,

Ramsay

G;

SCCM/ESICM/ACCP/ATS/SIS.

SCCM/ESICM/ACCP/ATS/SIS

International Sepsis Definitions Conference. Crit Care Med. 2003;31(4):1250-1256.6 PAM:
pressão arterial média, PaCO2: Pressão parcial de dióxido de carbono.
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Tabela 2. Critérios diagnósticos de sepse

Evidencia de infecção suspeita ou documentada de um dos seguintes:
Variáveis

Características
Febre: Temperatura > 38,3

oC

Hipotermia: Temperatura < 36,0 oC
Frequência cardíaca: > 90 bpm
Gerais

Frequência respiratória: taquipneia (>20 ipm ou PCO2 < 32 mmHg)
Alteração do estado mental
Edema significativo ou balanço hídrico positivo (> 20 ml/kg/24 horas)
Hiperglicemia: glicemia > 120mg/dl (na ausência de diabetes mellitus)
Leucocitose: > 12.000 células/mm 3
Leucopenia: < 4.000 células/mm 3
Número de leucócitos: normal, porém com mais de 10% de formas

Inflamatórias

imaturas
Proteína C reativa plasmática: > 2 (Desvio padrão) acima do valor
normal
Procalcitonina plasmática: > 2 (Desvio padrão) acima do valor normal
Hipotensão: < 90mmHg, PAM < 70mmHg ou redução da PaS >

Hemodinâmicas

40mmHg em adolescentes.
Saturação de oxigênio venoso: > 70%*
Índice cardíaco: > 3,5 litros/min*
Gasometria arterial: hipoxemia (PaO2 / FiO2 < 300)
Oligúria aguda: diurese < 0,5ml/kg/h
Creatinina sérica > 0,5mg/dl

Disfunção orgânica

Alterações da coagulação: INR > 1,5 ou TTPA > 60s ou plaquetopenia:
< 100.000/mm3
Íleo paralítico (ausência de ruídos hidroaéreos)
Hiperbilirrubinemia: BT > 4mg/dl

Perfusão tecidual

Hiperlactatemia: > 2,5mmol/l
Perfusão tissular periférica reduzida

Fonte: Levy MM, Fink MP, Marshall JC, Abraham E, Angus D, Cook D, Cohen J, Opal SM,
Vincent

JL,

Ramsay

G;

SCCM/ESICM/ACCP/ATS/SIS.

SCCM/ESICM/ACCP/ATS/SIS

International Sepsis Definitions Conference. Crit Care Med. 2003;31(4):1250-1256.6 BT:
bilirrubina total; bpm: batimentos por minuto; FiO2: fração inspirada de oxigênio; INR:
international normalized ratio; PAM: pressão arterial média; PaO2: pressão parcial de oxigênio
no sangue arterial; PAS: pressão arterial sistólica; TTPA: tempo de tromboplastina parcial
activada. *: Não valido para crianças
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1.2. Fisiopatologia da sepse

Na sepse, muitas alterações imunopatológicas estão envolvidas para explicar a
patogênese, porém os mecanismos subjacentes ainda são debatidos.10 A resposta do
estado hiperinflamatório envolve o sistema imunológico inato e adaptativo na tentativa
de eliminar os agentes patogênicos causadores da doença,11 entretanto

este

processo também produz coletivamente a hipotensão sistêmica, os distúrbio de
coagulação, a disfunção intravascular e hemodinâmica, a isquemia de órgãos-alvo e a
disfunção de múltiplos órgãos.12
Em modelos experimentais de sepse em animais, nos estágios iniciais da
doença, se apresenta frequentemente uma fase hiperdinâmica caracterizada por um
aumento do débito cardíaco, taquicardia, febre, neutrofilia etc; e uma progressão para
uma fase hipodinâmica caracterizada por diminuição do débito cardíaco, bradicardia,
hipotensão, hipotermia, leucopenia, etc. Estas características podem ocorrer em seres
humanos com sepse, mas as intervenções como a antibioticoterapia e reanimação
com líquidos fazem que a sequência dos eventos fique menos evidente do que aquela
encontrada em modelos experimentais.13 O desenvolvimento da disfunção de múltiplos
órgãos (DMOS) é acompanhada com disfunção cardíaca, renal, hepática, neuronal e
pulmonar, além de envolver também a vasculatura periférica. A patogênese da
disfunção orgânica é multifatorial, razão pela qual até hoje é incompreendida.14
Embora sejam descritos alguns mecanismos que envolvem deposição generalizada de
fibrina causando oclusão microvascular, é também o desenvolvimento de um tecido
submetido a stress que compromete ainda mais a falta de oxigenação, além de outras
alterações da homeostase microvascular, progredindo, portanto à hipoperfusão e
hipóxia tecidual, que são fatores dominantes na sepse.15
Nessa disfunção de múltiplos órgãos, o pulmão e os rins são provavelmente
uns dos órgãos mais afetados desenvolvendo insuficiência respiratória aguda (IR) e
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injúria renal aguda (IRA). Fazem parte da etiologia da IRA; a inflamação, os
mecanismos de coagulação intravascular, as citocinas pró-inflamatórias (que podem
ser produzidos por células mesangiais renais e células endoteliais), as espécies
reativas de oxigênio (que também são geradas dentro do rim, contribuindo para a fase
de vasoconstricção renal e a lesão oxidativa), a disfunção epitelial e endotelial,
apoptose

e

necrose

que

embora

sejam

encontrados

em

modelos

de

isquemia/reperfusão renal aguda com necrose tubular, o significado na sepse é menos
estabelecido.16,17 Em um estudo com animais sépticos, se demostrou que a necrose
tubular aguda é pouco frequente na sepse, além que as alterações histopatológicas
durante a doença são mínimas.18 Por outro lado, a ativação da via de coagulação com
posterior deposição de fibrina também desempenha um papel na indução da lesão
renal.19
Nessa alteração o fígado também se encontra comprometido. Um estudo
evidenciou que existe uma incidência de icterícia de 0,6% a 54% em adultos com
sepse. Reportou-se que os pacientes com injúria hepática apresentam alterações nos
níveis das enzimas hepáticas e hiperbilirrubinemia em caso de disfunção orgânica. A
presença de icterícia na sepse está associada principalmente à colestase.20
Na compreensão dos mecanismos fisiopatológicos envolvidos na sepse, as
células do sistema imunológico são as primeiras a agir; elas apresentam os PRRs
(receptores de reconhecimento padrão), são os que permitem iniciar uma resposta de
defensa após um dano ao tecido ou após uma infeção microbiana, sendo esta última
detectada pelos PAMPs (padrões moleculares associados a patógenos) que
geralmente estão expressos por agentes microbianos.21 Após a exposição desses
antígenos, a família de receptores TLR (do inglês, Toll-like receptor), que são uma
subfamília de PPRs, induzem uma cascata de ativação celular; sendo o TLR4 e TLR2
receptores comumente envolvidos na reação séptica frente a exposição de
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lipopolissacarídeos (LPS) de microrganismos gram negativos, e peptidoglicanos (PGS)
dos gram positivos, respetivamente.22 Após a ligação entre PAMPs e TLRs diversos
mecanismos são acionados, um deles é a ativação das quinases IkKa e IkKb, as quais
formam o dímero IkK, que por sua vez inibe o IkB, que é o inibidor da transcrição do
NF-kB (Fator nuclear kappa B); que é o responsável pela ativação de genes que
sintetizam mediadores pró-inflamatórios.23
Um desses mediadores são as citocinas, que são liberadas para ativar as
células como resposta à infeção, assim o Fator de Necrose Tumoral alfa (TNF-α) e a
Interleucina 1 (IL1), que foram alvos terapêuticos para o tratamento da sepse, mas
sem sucesso.24 Outras citocinas como o MIF (Fator inibidor de macrófagos) e o
HMGB1 (do inglês, High Mobility Group Box Protein Type 1) são uns dos principais
mediadores pró-inflamatórios da sepse em fase aguda. O MIF é induzido fortemente
por TNF-α, INF-γ (Interferon gamma) e C5a, para promover a resposta imune inata e
adaptativa mediante ativação dos macrófagos e células T; e o HMGB1, que apresenta
um efeito pleiotrópico sobre as células do sistema imune, promove inflamação e
rompimento das barreiras epiteliais; sua ativação está mediada pela ativação do NFkB, e interage com vários receptores, incluindo TLR2 e TLR4.25,26
Outros agentes envolvidos são o óxido nítrico (NO) e as espécies reativas de
oxigênio (ERO). O NO está envolvido no relaxamento do músculo liso, e o aumento da
sua produção na sepse contribui para a hipotensão, além desempenha um papel
importante como mediador intracelular promovendo ativação das vias próinflamatórias, sendo as enzimas óxido nítrico sintases (NOS) importantes para a
regulação da biossíntese do NO, a eNOS (NOS isoforma endotelial), é uma molécula
importante

na

integridade

do

endotélio,27

diferentes

estudos

experimentais

demonstraram que há uma diminuição na expressão dessa enzima durante a
sepse.28,29 As ERO são mediadoras de estresse oxidativo, que em presença de NO
podem formar o peroxinitrito (potente oxidante com efeitos tóxicos em diversas
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moléculas) que na sepse severa está envolvido com a apoptose celular e com a
disfunção orgânica.30
A ativação endotelial desempenha um papel importante na imunidade celular
em resposta à sepse. O endotélio controla o tráfego de leucócitos e regula o tônus
vasomotor. Na sepse a função endotelial é principalmente manter a regulação da
permeabilidade.31 A função vascular está alterada causando a hipotensão, que surge a
partir de uma combinação de hipovolemia secundária à perda de fluidos para o
interstício e da vasodilatação causada pela hiporreatividade do tônus vascular. Os
fatores implicados neste processo incluem: o excesso de produção de NO, a ativação
de canais de potássio, e as alterações nos níveis hormonais de cortisol e
vasopressina.32 Se é verdade que o débito cardíaco é normalmente elevado em
pacientes com sepse após a adequada ressuscitação volêmica, é verdade também
que a função miocárdica pode estar diminuída, alterando a oferta de oxigênio aos
tecidos. A microcirculação pode estar comprometida tanto antes como depois da
aparente adequada reposição volêmica.33
Em um período mais tardio, se o paciente sobrevive à sepse, o ambiente próinflamatório altera o estado funcional das células do sistema imune, causando a
disfunção de neutrófilos e imunoparalisia.34 Dados recentes demonstram que um
subconjunto

de

linfócitos

liberam

grandes

quantidades

de

citocinas

imunossupressoras, como a interleucina-10 (IL-10), reduzindo a expressão de HLA-DR
em células apresentadoras de antígenos, incluindo monócitos, macrófagos e células
dendríticas e isto prejudica a apresentação ideal dos antígenos microbianos para as
células T. Não obstante, a sepse provoca uma perda acentuada de células TCD4+ e
TCD8+, assim como células B. Células T reguladoras (Tregs) são as mais resistentes
à apoptose induzida pela sepse; portanto, há um aumento da porcentagem de células
Tregs

na

circulação

contribuindo

para

a formação

de

um

fenótipo

mais
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imunossupressor.34,35 Células TCD4+ sobreviventes mudam o fenótipo pro-inflamatório
de Th1 para um fenótipo anti-inflamatório Th2 possibilitando a anergia da resposta
imune, causando assim um estado de imunossupressão conhecido também como
Síndrome de resposta anti-inflamatória compensatória (SRAC). Os níveis aumentados
de apoptose em linfócitos e células dendríticas (CDs), contribuem também para a
supressão da resposta imune durante a sepse, colocando o paciente em riscos para
adquirir infecções intra-hospitalares.36 O TGF-β1 (Fator de crescimento transformante
β1) é fator anti-inflamatório que promove a mobilização das células T reguladoras, que
por sua vez, levam à retroalimentação para produzir mais TGF-β1. Esse processo
envolve a inativação das células pró-inflamatórias e induz a mudança de fenótipo do
macrófago pró-inflamatório (M1) para o fenótipo anti-inflamatório (M2) e a maior
secreção de IL-10, que resulta na regulação dos mediadores inflamatórios e na
indução de fatores de crescimento que promove a regeneração e reparação dos
tecidos.37 No entanto o TGF-β1 pode explicar em parte a polarização da resposta
imune no período tardio da sepse.
Na fase aguda da sepse, com um estado hiper-inflamatório, muitas moléculas
de estresse oxidativo são mobilizadas levando a ativação dos mecanismos de
apoptose.12,52 Este fenômeno em uma fase mais tardia é responsável pela disfunção
orgânica e pela imunossupressão e esse evento está caracterizado por aumento de
BAX (agente pró-apoptótico) e diminuição de Bcl-xL (agente anti-apoptotico), que são
os agentes envolvidos nos mecanismos da regulação da apoptose.36

1.3. Biomarcadores

O VEGF (fator de crescimento endotelial vascular), cumpre um papel
importante nos mecanismos de reparação e sinalização para o endotélio. Este fator é
induzido durante a hipóxia, estimula as células endoteliais e é importante para a

11

sobrevida dessas células, por outro lado também é quimiotática para os monócitos e
inibem a maturação das células dendríticas. No dano endotelial causado pela sepse, o
VEGF é liberado para paliar os efeitos da hipóxia, embora sabe-se que o aumento da
expressão do receptor do VEGF está associado com a gravidade e sobrevida do
paciente séptico. Ainda os níveis de VEGF com tal e sua associação na sepse, é um
ponto de controvérsia.38,39
Sabe-se que a proteína klotho se expressa fortemente em tecido renal, além
que está proteína está diminuída após insulto de IRA isquêmica e em doença renal
crônica.40 Nosso grupo demonstrou que, na sepse, há redução da expressão da
proteína klotho em tecido renal (dados ainda não publicados). Por tanto, esta proteína
pode ser reconhecida provavelmente como biomarcador precoce de lesão renal aguda
e como provável fator nefroprotetor.41 O klotho secretado, que é o domínio extracelular da proteína transmembrana, age como um fator humoral na regulação do
estresse oxidativo e provavelmente na modulação inflamatória.42,43

1.4. Modelos experimentais da sepse

Existem muitos estudos em modelos animais tentando mimetizar a patologia
como acontece no ser humano. A sepse como uma síndrome representa uma doença
complexa, já que envolve muitos mecanismos e graus de severidade, como descrito
anteriormente. No momento são conhecidos três modelos, o modelo da endotoxemia
(com administração intravenosa de LPS), o modelo de ligadura e punção do ceco
(LPC), que é quase considerado o modelo padrão; e finalmente, a peritonite com stent
no cólon ascendente. Esses dois últimos têm em comum a exposição do abdómen aos
fatores polimicrobianos (comumente fezes).44 Os três modelos podem ter taxas de
mortalidade semelhantes, entretanto, os picos de citocinas e o curso fisiopatológico
podem variar em cada modelo. O LPC é o modelo mais relevante clinicamente.45 Um
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fato importante a considerar no modelo LPC é que a severidade da doença pode variar
dependendo do comprimento do ceco ligado e do número de punções. Por exemplo,
em camundongos, geralmente a ligação é realizada entre 3 a 15 mm a partir do ceco
distal, quando ocorre a mais de 10 mm, observou-se uma maior taxa de mortalidade.46

1.5. Terapias na sepse

Na atualidade existem muitos estudos e estratégias terapêuticas tentando
diminuir os efeitos da sepse e melhorar a condição do paciente. São muitas as
tentativas para remediar a doença, mas até hoje, não existe um agente terapêutico
eficaz e eficiente. A estratégia de se utilizar os imunoterapêuticos está sendo muito
considerada, mas também existem tentativas direcionadas a paliar os efeitos
secundários como:

1. Melhora da integridade da barreira endotelial (Slit2n),47
2. Diminuição do vazamento vascular (angiopoietina-1),48
3. Bloqueio dos receptores de reconhecimento PPR (TLR4 e RAGE),49,50
4. Bloqueio de mediadores pró-inflamatórios (MIF, HMGB1 e IL-17A),51,52,53
5. Bloqueio das vias de apoptose,52
6. Modulação das vias de coagulação (Proteína C reativa, ativação de PAR1 e
PAR2),54,55,56
7. Neutralização das vias do sistema do complemento (bloqueio dual de C5aR
e C5L2, e neutralização de C5a),56
8. Modulação do sistema nervoso autonômico (ramo parassimpático: estimulo
do receptor α7-nicotina acetilcolina em células do sistema imunológico e
estimulação do vago; ramo simpático: modulação farmacológica dos
receptores α- e β-adrenérgicos nos leucócitos).57,58
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Outra estratégia para o tratamento da sepse, é a terapia com células-tronco
mesenquimais (CTM). Na atualidade as CTM estão sendo muito utilizadas; já existem
ensaios clínicos destinados a uma grande variedade de patologias, assim como
doenças inflamatórias, autoimunes, cardíacas, neurodegenerativas, diabetes e
câncer.59 No mercado farmacêutico existem produtos contendo CTM, que estão em
ensaios clínicos fase III, esperando ser aprovados pela FDA (Food and Drug
Administration, USA); esses produtos são destinados para o tratamento de patologias
específicas, como a doença de Crohn e a doença do enxerto versus hospedeiro. Não
obstante, continuam os estudos para avaliar a eficácia e/ou segurança das CTM em
outras doenças especificas, como por exemplo a sepse. Um dos primeiros estudos
que utilizaram CTM em um modelo de endotoxemia em ratos, foi realizada por Xu e
colegas,

em

2007.60

Os

autores

demonstraram

que

as

CTM

reduziram

significativamente o perfil de citocinas pró-inflamatórias no início e durante a sepse,
além de levar também a uma diminuição na lesão pulmonar. Outros estudos mais
recentes também demonstram que a terapia com CTM, pode ser benéfica durante a
fase inicial da sepse.61 Sendo assim, faz-se necessário mais estudos experimentais
para esclarecer os exatos mecanismos de ação dessas células e a segurança no seu
uso.

1.6. Células-tronco e Células-tronco Mesenquimais

As células-tronco (CT) por definição são células indiferenciadas com
propriedade de auto-renovação e plasticidade, sendo capazes de gerar células
funcionais de diferentes tecidos.62 Estas características são a base da medicina
regenerativa e da terapia celular, que têm por objetivo a reparação e tratamento de
diversos tecidos danificados. As células-tronco são classificadas quanto a sua
diferenciação

e

ao seu

desenvolvimento:

células

totipotentes,

pluripotentes,
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multipotentes e progenitoras.

As totipotentes, podem originar todos os tecidos,

incluindo os anexos embrionários e extra-embrionários; essa propriedade é atribuída
ao zigoto. As células pluripotentes, diferentemente das células totipotentes, não têm a
capacidade de desenvolver os anexos embrionários, mas podem originar todas as
células de um organismo adulto; exemplo destas células são as células-tronco
embrionárias (CTE) e as células pluripotentes induzidas (iPS). As células multipotentes
originam linhagens ou folheto embrionário, como exemplo, as células-tronco
hematopoiéticas (CTH) e as células-tronco mesenquimais (CTM). As células
participam da homeostase tecidual, gerando novas células em resposta ao
repovoamento celular fisiológico ou a uma injúria. Finalmente as células progenitoras,
sendo encontradas em quase todos os tecidos do organismo adulto como célulastronco residentes, possuem alta capacidade replicativa; mas só podem originar um tipo
de tecido.63
As CTM são consideradas células multipotentes não hematopoiéticas com
propriedade de auto-renovação e capacidade de diferenciação em tecidos
mesenquimais e não mesenquimais.64 Para situações de transplante, estas células
são mais acessíveis, porque não apresentam rejeição além de serem mais fáceis para
sua obtenção. O primeiro relato das CTM foi realizado na década de 70, pelo
pesquisador russo Friedenstein e seus colaboradores, que as descreveu como células
aderentes, morfologicamente semelhantes a fibroblastos e com alta capacidade de
adesão à superfície plástica.65 Foram mudando muitos nomes e descrições, até que
no ano 2006, a Sociedade Internacional de Terapia Celular (ISCT) sugeriu três
critérios para defini-las: primeiro estas células devem ser aderentes em cultura;
segundo,

devem expressar os antígenos CD73, CD90 e CD105 em ausência de

antígenos hematopoiéticos tais como CD34, CD45, marcadores de monócitos,
macrófagos e linfócitos B; e terceiro, as CTM devem ser capazes de diferenciar-se in
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vitro em osteoblastos, adipócitos e condrócitos sob condições padronizadas de
cultivo.66,67
As CTM possuem diversas propriedades, como por exemplo o homing. Em
muitos experimentos demonstrou-se que a administração intravenosa e intraperitoneal
das CTM foi eficaz pois estas conseguiram migrar para os tecidos lesados, como
coração, pulmão, cérebro, fígado, e rim. Esta caraterística é devido à sua capacidade
intrínseca para migrar ao longo de gradientes quimiotáticos nos tecidos lesados. 68-72
Outro estudo demonstrou que durante uma endotoxemia induzida por LPS, as CTM
infundidas via endovenosa, apresentaram uma maior afinidade para o pulmão e
fígado,73 enquanto outro estudo demonstrou que após uma sepse polimicrobiana, as
CTM estão em maior concentração no pulmão, rim, e baço.74 O homing das CTM
compartilha muitas semelhanças com os leucócitos, como a expressão específica de
selectinas e integrinas, e por conseguinte a transmigração para os tecidos lesados.75,76
Por outro lado, também existem fatores estimulantes que propiciam a migração como
o G-CSF (fator de estimulação de granulócitos) e a hipoxia,77 além do MCP-1 (proteína
quimiotática de monócitos), MCP-3, fator de células-tronco (FSC), , IL-6, e IL-8. Sendo
o SDF-1 (fator de células do estroma derivada), CXCL12, CXCR-4, HIF (fator de
indução de hipóxia), CCR1, CCR2, CCR4, CXCR5, CCR7, CCR9, CCR10 CCR8,
CXCR1, CXCR2 e CXCR3, que são os principais receptores envolvidos nesse
processo.78-80 O VEGF além de ser uma molécula anti-inflamatória, também protege o
endotélio e favorece a revascularização. Wang M, et. al., demonstraram que o VEGF é
um fator de proteção no tratamento com células tronco.39.
As CTM desempenham também um papel na sinalização parácrina. Estudos
demonstraram que essas células promovem a regeneração de tecidos lesados, além
de melhorar a função geral de tecidos após insultos, tais como isquemia ou infecção
bacteriana.81 No entanto, em doenças que evoluem rapidamente como a sepse, a
interação das CTM com células e tecidos adjacentes podem assumir maior
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importância na imunomodulação da doença e na sobrevida do hospedeiro; sendo que
elas poderão melhorar esse potencial através de uma redução da inflamação local e
sistêmica, além da redução da produção de citocinas pró-inflamatórias e aumento na
produção de citocinas anti-inflamatórias.82 Segundo os estudos de modulação se
evidenciaram que os principais fatores de ação são: o TGF-β1 (fator de crescimento
transformante), IL-10, IL-13, e proteína 6 (TSG-6), que formam parte do perfil de
citocinas anti-inflamatórias das CTM.83
Efeitos anti-apoptóticos também são envolvidos como uma das propriedades.
Vários estudos em infarto/reperfusão miocárdica demonstraram que as CTM são
capazes de promover a sobrevivência das células da margem de área de infarto do
miocárdio. Se evidenciaram também que as células possuem mecanismos antiapoptóticos como a regulação e reparo do DNA, regulação das vias de morte
mitocondrial, aumento da atividade antioxidante e alteração da expressão de proteínas
pró-apoptóticas.84,85 Estudos demonstraram o efeito do dimorfismo sexual entre macho
e fêmea frente a administração das CTM, sendo que as CTM têm maior efetividade em
fêmeas, durante um modelo de endotoxemia.86
A ativação de células-tronco residentes também foi evidenciada após a
administração de CTM. Existe uma gama de fatores de crescimento secretados pelas
células que tem o potencial neoangiogênico, além destas também estarem envolvidas
na mobilização de populações de células-tronco adultas residentes (CTR).87 Zisa et al.
revelaram que o VEGF é um fator parácrino secretado pelas CTM para mediar a injúria
ao coração.88 A hipóxia de órgãos-alvo (distúrbio encontrado na isquemia/reperfusão),
é um fator para mobilizar CTR. Contudo maiores estudos serão necessários para se
avaliar a participação das CTM na mobilização e proliferação das CTR na sepse.89
As CTM apresentam efeitos imunomoduladores. Trabalhos na literatura
demostraram que elas são capazes de suprimir a resposta imune modulando a
proliferação das células T, B e NK, e inibindo a diferenciação, maduração e ativação
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de células dendriticas.90 Por outro lado, como essas células não expressam antígenos
de superfície (carência de moléculas de classe II do MHC) não iniciam uma resposta
imune no transplante alogênico e até xenogênico.91,92 Fatores secretados como TGFΒ1, fator de crescimento de hepatócitos (HGF), prostanglandina E2 (PGE2), IL-10,
indoleamina 2,3-dioxigenase (IDO), fator inibidor de leucemia (LIF), entre outros, são
atribuídos como responsáveis pela ação imunomoduladora das CTM; e moléculas
como ICAM-1 e VCAM-1 são importantes para a interação das CTM com os linfócitos,
mediando assim a capacidade imunomoduladora. Além disso, elas são capazes de
induzir a proliferação das células T reguladoras, o que também contribui para a
imunomodulação dos fenótipos Th1 e Th17, para Th2.93-95
Para sua obtenção, as CTM são regularmente isoladas de tecido de origem
mesodérmica e não mesodérmica. Inicialmente, elas eram isoladas da medula óssea
(MO), especificamente do estroma, onde cumpriam funções de suporte e reparo de
células estromais. O uso de CTM de MO foi tornando-se pouco frequente na prática
pois o acesso à MO é mais difícil e há também pouca produção de CTM. Outra fonte
para obtenção das CTM é o tecido adiposo (TA), sendo uma ótima fonte. Outro modo
de obtenção das CTM é do cordão umbilical; podendo ser retirado do sangue ou do
estroma (geleia de Wharton) do cordão.96 Uma importante diferença entre as CTM
derivadas do TA ou do cordão umbilical é que estas últimas são mais jovens,
apresentando um maior comprimento de telômeros, o que lhe permite proliferar por
mais tempo sem ter danos citogenéticos.97,98
As CTM derivadas da Geléia de Wharton do Cordão Umbilical podem ser
encontradas, além do estroma, em torno dos vasos umbilicais. Pesquisas
demonstraram que essas células possuem características similares às CTM derivadas
de outros tecidos, quanto a morfologia, a plasticidade, o fenótipo e a produção de
citocinas, porém elas podem ter maior número de passagens até alcançar a
senescência.99 As CTM representam uma boa alternativa para o tratamento e terapia
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de diversas doenças. Estudos demostraram que as CTM expressam alfa-actina de
músculo liso, desmina e vimentina,100 o que é útil para a engenharia tecidual. Além
disso, também se demostrou, em modelos de infarto do miocárdio em ratos, que elas
expressam

fatores

transcripcionais

de

pluripotência,

Oct-4,

Nanog

e

Sox2

apresentando capacidade de angiogênese e diminuição da apoptose.100,101

1.7. Células-tronco Mesenquimais na sepse

As CTM apresentam muitas propriedades que podem paliar o efeito sistêmico
da sepse. Nos primeiros estudos, já foi demostrado que as células permitem melhora
da sobrevida e diminuição de citocinas pró-inflamatórias, induzem produção de
citocinas anti-inflamatorias, reduzem migração dos neutrófilos, reduzem apoptose,
melhoram o cleareance bacteriano, aumentam a atividade fagocítica dos macrófagos e
atenuam a disfunção orgânica.

Entretanto outros estudos não conseguiram

demonstrar estes achados. Mei et al, administraram CTM de tecido adiposo e não
encontraram diferenças significativas na sobrevida.102 Chang Ch et al, administrou
CTM de tecido adiposo e não encontrou diferencias significativas, em relação ao efeito
inflamatório da doença, tanto no grupo séptico (modelo de ligadura e punção do ceco)
quanto ao grupo tratado com CTM.103 Muitas questões precisam ainda serem
respondidas como quando administrar a terapia celular após a indução da sepse, a
quantidade de células, a via de administração e a fonte ou tipo de células.103
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2. Objetivos
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2.1. Objetivo geral

O objetivo principal é avaliar o efeito das células tronco mesenquimais
derivadas do cordão umbilical humano na injúria renal, hepática e disfunção endotelial
induzida, em um modelo de sepse animal (modelo de ligadura e punção do ceco em
ratos).

2.2. Objetivos específicos

 Caracterizar as células-tronco mesenquimais do cordão umbilical;
 Avaliar a sobrevida nos grupos experimentais;
 Avaliar a função renal, tubular, hepática e endotelial nos grupos
experimentais;
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3. Métodos
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3.1. Considerações gerais

Para realização deste estudo foram usadas Células-tronco mesenquimais
(CTM) de cordão umbilical humano obtido de puérperas voluntárias após orientação
quanto aos propósitos do protocolo e assinatura de consentimento informado. O
procedimento de coleta de amostras foi Aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa
do Hospital Universitário da USP (Registro CEP-HU/USP: 1278/13) e pelo Comitê de
Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (Nº de
parecer:

378.603

–

PLATBR

CAAE:

18323513.2.0000.0065).

Termo

de

consentimento livre e esclarecido (TLCE), conforme normas estabelecidas pelos
referidos comitês e pela resolução 196/96 do Conselho nacional de Saúde (CNS
196/96).

Para a realização experimental de indução da sepse, foram usados Ratos
Wistar machos com pesos entre 200 – 280 gramas, próximo de 8 semanas de vida;
foram obtidos do Biotério Central da FMUSP e tiveram livre acesso à água e a dieta
padrão para ratos. Nós utilizamos o modelo de LPC (Ligadura e Punção do Ceco)
descrito por Holly MK et al.104 O estudo foi aprovado paralelamente pelo Comitê de
Ética em Pesquisa Animal da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.

O plano de trabalho se desenhou em função dos aspectos éticos da obtenção
do cordão umbilical e o uso dos animais de experimentação, a partir desses
direcionamentos jerarquizamos os procedimentos e avaliações experimentais. (Figura
1)
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Figura 1 - Desenho experimental desde a submissão ao comitê de ética e coleta
do material biológico até as avaliações funcionais. SHAM: grupo
controle com cirurgia abdominal, LPC+CTM: LPC mais tratamento com 106
células-tronco mesenquimais, via intraperitoneal.
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3.2. Desenho experimental

Curva de sobrevida:



Primeiro conjunto de experimentos:

Foram feitos 3 grupos de animais: Grupos: SHAM, LPC e LPC+CTM para a
curva de sobrevida. Os animais foram avaliados 6 horas após o procedimento cirúrgico
e a cada 12 horas até 120 horas, ao término do tempo, todos os animais que
continuavam vivos foram sacrificados com dose excessiva de anestésico; n = 9
animais por cada grupo.

Avaliação Renal, Hepática e Endotelial:



Segundo conjunto de experimentos:

Outro conjunto de três grupos foram submetidos a sepse/sham. Após 24 horas
da indução, os animais foram sedados e foi feito a cirurgia para o clearance de inulina.
Após o término do clearance, foram colhidos sangue e urina (processados e
guardados no -70C para posterior análise); os rins foram perfundidos e retirados (para
imunohistoquímica e Western blotting); n = 7 animais por cada grupo. (Figura 2)
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Figura 2 - Desenho da avaliação dos animais. SHAM: grupo controle, LPC: grupo
induzido à sepse, LPC + CTM: grupo induzido à sepse com tratamento
de 106 CTM após 6h da injúria.

3.3. Indução de Sepse

No

grupo

controle,

sob

anestesia

com

tribromoetanol

2,5%

(2,2,2

tribromoetanol, 99%), dose 250mg/Kg, os animais foram submetidos a laparotomia
abdominal com incisão longitudinal mediana de cerca de 3,5 cm e o ceco foi localizado
e exposto. No grupo LPC (Ligadura e punção do ceco), após localização, foi realizada
a perfuração e ligadura do ceco com fio nylon 3.0 cerca de 1,5 cm abaixo da válvula
íleo-cecal. O ceco então foi puncionado duas vezes com jelco 14 e pressionado
levemente para vazamento de pequena quantidade de fezes para dentro da cavidade
abdominal. Nos grupos LPC e LPC+CTM, os animais foram submetidos ao mesmo
procedimento para indução da sepse, porém receberam soro fisiológico e CTM via
intraperitoneal, respectivamente; a dose de CTM foram 1,0 x 106 cel/ml, 6 horas após
a indução da sepse. A parede abdominal foi suturada em duas camadas (músculo e
pele) com pontos simples utilizando-se fio nylon 4.0 Imediatamente após o

26

procedimento

cirúrgico

os

animais

receberam

SF

0,9%

pré-aquecido,

via

intraperitoneal, na dose de 25 ml/Kg de peso corpóreo.

Seis horas após a cirurgia todos os animais passaram a receber antibiótico
(ATB) de largo espectro, imipenem-cilastatina sódica (Tienam – Merck Sharp &
Dohme), e ressuscitação volêmica com SF 0,9% (25ml/Kg de peso corpóreo), via
intraperitoneal, na dose de 14mg/Kg de peso corpóreo. A partir deste momento,
receberam ATB e SF 0,9% a cada 12 horas, via subcutânea, até o sacrifício.

3.4. Obtenção, cultivo e expansão das CTM de Cordão Umbilical Humano

Para isolar as células-tronco mesenquimais (CTM) do estroma do cordão
umbilical humano ou geleia de wharton, o material foi obtido nos procedimentos pósparto. O cordão foi transportado em um frasco refrigerado a 4ºC, contendo PBS
(Phosphate Buffer Solution) e antibiótico.
Após a coleta e o transporte, o processamento foi realizado de forma estéril
dentro de uma cabina de biossegurança tipo II. O cordão foi lavado com PBS e
cortado em pequenos pedaços de aproximadamente 0,5 cm2, para logo aderi-los em
placas de 6 poços, logo foi adicionado meio de cultura α-MEM (Sigma-Aldrich, Estados
Unidos) suplementado com 20% de soro bovino fetal (Sigma-Aldrich, Estados Unidos),
penicilina 100U/ml, estreptomicina 100ug/ml (Sigma-Aldrich, Estados Unidos) e foram
acondicionadas em incubadora a 37oC com atmosfera de CO2 a 5% (ThermoForma,
Estados Unidos).
Os explants foram mantidos por 15 a 25 dias, o médio de cultura foi trocado 2 a
3 vezes por semana, quando as células atingirem 80% de confluência os explants
foram retirados e as placas foram tripsinizadas (Gibco, Estados Unidos), finalmente a
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cultura foi expandida para garrafas de 25cm2 na primeira passagem e em 75 cm2 para
as outras passagens.
As células foram mantidas com meio de cultura α-MEM (Sigma-Aldrich,
Estados Unidos) suplementado com 20% de soro bovino fetal (Sigma-Aldrich, Estados
Unidos), penicilina 100UI/ml, estreptomicina 100ug/ml (Sigma-Aldrich, Estados Unidos)
e acondicionadas em incubadora a 37oC com atmosfera de CO2 a 5% (ThermoForma,
Estados Unidos). O meio de cultura foi trocado cada 3 días e as garrafas foram
tripsinizadas quando as células atingirem o 80 a 90% de confluência. As células foram
expandidas em cultura até a passagem 4 (P4) e congeladas em nitrogênio líquido.
Método Explant.105 (Figura 3)

A

B

Figura 3 - Processamento do cordão umbilical. A. O cordão foi cortado em
pequenos pedaços para facilitar a extração das artérias e veias. B. Método
Explant para cultura de CTM.
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3.5. Caracterização das células-tronco mesenquimais

3.5.1. Imunofenotipagem

A imunofenotipagem foi determinada pela técnica de citometria de fluxo. As
células foram lavadas com tampão PBS e dissociadas da superfície de cultivo
mediante tripsinização. As células viáveis foram contadas e processadas em
aproximadamente 1x105, para adicionar os anticorpos monoclonais. O painel de
anticorpos utilizado foi: CD73-PE, CD105-PE, CD90-FITC, CD45-PerCP-Cy, HLA-DRAPC e CD34-APC (BD, http://www.bd.com/brasil/) em uma diluição de 1:100. A
aquisição dos dados foram analisados pelo programa BD CellQuest Pro® em um
citômetro FACSCalibur (BD, Estados Unidos), para cada amostra foi realizada uma
aquisição de 30,000 eventos. Os resultados foram fornecidos em forma de histograma
e foram classificadas de forma qualitativa de acordo com a porcentagem de
positividade da população selecionada, sendo populações com positividade até 5%
considerado como “negativo”, de 5 a 50% considerado como “positivo débil” e maior a
50% considerado como “positivo”.

3.5.2. Ensaios de Diferenciações

O protocolo teve início no momento em que as culturas atingiam
aproximadamente 70-80% de confluência (de P0 para P1). Neste momento, todo o
meio de cultura foi substituído por um meio de indução próprio para cada
diferenciação. Os respectivos meios foram trocados duas a três vezes por semana. As
células foram mantidas em incubadora a 37°C com atmosfera de CO2 a 5%. Após a
indução completa, a diferenciação foi confirmada por meio de colorações.
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Diferenciação Adipogênica

Foi utilizado STEMPRO® Adipocyte Differentiation Basal Medium, STEMPRO®
Adipogenesis Supplement (Gibco, Estados unidos) e Gentamicina (10mg/mL), as
células foram mantidas aproximadamente 14 dias. A diferenciação adipogênica foi
confirmada pela visualização do acúmulo de vacúolos lipídicos citoplasmáticos através
da coloração Oil Red (Sigma-Aldrich, Estados Unidos).

Diferenciação Condrogênica

Foi

utilizado

STEMPRO®

Condrocyte

Differentiation

Basal

Medium,

STEMPRO® Chondrogenesis Supplement (Gibco, Estados unidos) e Gentamicina
(10mg/mL), as células foram mantidas aproximadamente 14 dias. A diferenciação
condrogênica foi confirmada pela visualização de polissacáridos sulfatados através da
coloração de Alcian Blue (Sigma-Aldrich, Estados Unidos).

Diferenciação Osteogênica

Foi utilizado STEMPRO® Osteocyte Differentiation Basal Medium, STEMPRO®
Osteogenesis Supplement (Gibco, Estados unidos) e Gentamicina (10mg/mL), as
células foram mantidas aproximadamente 21 dias. Para visualizar diferenciação óssea
foram realizadas as colorações com Vermelho de Alizarina (Sigma-Aldrich, Estados
Unidos).
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3.6. Medições Renais e metabólicas

3.6.1. Clearance de inulina (Taxa de filtração glomerular)

Os animais foram anestesiados via intraperitoneal com tiopental sódico (50
mg/kg), colocados em mesa cirúrgica aquecida e submetidos a traqueostomia,
utilizando cateter de polietileno PE-240. A artéria carótida foi canulada com cateter PE60 para coleta de sangue e controle da pressão arterial e a veia jugular foi canulada
para infusão de inulina e outros fluidos. Para coleta de amostras de urina, foi feita uma
incisão supra-púbica e a bexiga urinária foi canulada com um cateter PE-240.
Inicialmente foi injetado uma dose priming de inulina (100 mg/kg) diluída em solução
de NaCl 0,9%. Em seguida, foi infundido inulina (10 mg/kg) diluída em solução de
NaCl 0,9% através de uma bomba peristáltica com fluxo de 0,04 ml/minuto. Ao total,
foram coletadas três amostras de urina a cada intervalo de 30 minutos. As amostras
de sangue foram coletadas no início e ao final do experimento. As concentrações de
inulina nas amostras de sangue e urina foram determinadas de acordo com método
descrito por Führ et al., utilizando a antrona como reagente.106 (Figura 4)
Duas amostras de sangue e três amostras de urina de cada animal foram
analisadas para a dosagem de inulina pelo método colorimétrico da antrona, com
leitura em espectrofotômetro, comprimento de onda 620 nm. O clearance de inulina é
dado pela fórmula de depuração já conhecida:

Clearance de inulina = (Ur in x V ur) / Pl in, onde:

Ur in

: concentração urinária de inulina em mg/dl

Pl in

: concentração plasmática de inulina em mg/dl
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V ur

: volume urinário em ml/min

A depuração de inulina foi expressa corrigindo-se por 100 g de peso corpóreo,
ou seja:
Clearance de inulina = ml/min / 100g de peso corpóreo

Figura 4 - Cleareance de Inulina. A. Cateterização da bexiga para poder colher as
urinas. B. Caterização da traqueia, canulação da artéria carótida e veia
jugular do rato.

3.6.2. Função Tubular

Outro grupo de animais foram colocados em gaiolas metabólicas individuais
para coleta de urina, sendo que após 24 horas do início da coleta de urina os animais
foram sacrificados. As urinas e os plasmas coletados ao final do experimento foram
utilizados para análise de creatinina (reação de Jaffé, COBAS® C111 CREATININA
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JAFFE, Roche, Suiça), uréia (método cinético UV, COBAS® C111 URÉIA BUN,
Roche, Suiça), fósforo (método fotométrico, COBAS® C111 PHOSPHOR, Roche,
Suiça), sódio e potássio (método eletrodo íon seletivo). Creatinina (Cr), uréia (U) e
fósforo (P), foram quantificados no analisador COBAS® C111 (Roche, Suiça), sódio
(Na) e potássio (K) foram quantificados no ABL800® (Radiometer, Dinamarca). Para a
avaliação da função tubular foi calculado a fração de excreção (FE) da uréia e de cada
eletrólito, de acordo com a seguinte fórmula:

FE x = (Ur x / Pl x) / (Ur Cr / Pl Cr), onde:

“x”

: analito de interesse

Ur x

: concentração urinária de “x”

Pl x

: concentração plasmática de “x”, na mesma unidade em que foi
mensurada a concentração urinária deste analito

Ur Cr

: concentração urinária de creatinina em mg/dl

Pl Cr

: concentração plasmática de creatinina em mg/dl

A fração de água (FH2O), foi calculada de acordo com a seguinte fórmula:

FEH2O = (P Cr / U Cr) *100

A osmolalidade foi avaliada na urina de 24h, utilizando-se o osmômetro
Advanced® Osmometer, modelo 3D3 (Advanced Instruments, Estados Unidos).

O clearance de água livre (CH2O) foi calculado de acordo com a seguinte
fórmula:
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CH2O = V ur – V ur (Uosm / Posm), onde:

V ur

: Volume urinário (ml/min)

Ur osm

: Osmolalidade urinária (mOsm/Kg H2O)

Pl osm

: Osmolaridade plasmática (mOsm/Kg H2O)

3.7. Função Hepática

Os plasmas coletados ao final do experimento de gaiola metabólica foram
utilizados para análise da atividade sérica das enzimas alanina transaminase (ALT) e
aspartato transaminase (AST), as enzimas foram determinadas pelo método cinético
UV (COBAS® C111 ALT e COBAS® C111 AST, Roche, Suiça) e quantificadas no
analisador COBAS® C111 (Roche, Suiça).

3.8. Sacrifício dos animais

Ao término dos experimentos, os ratos foram sedados profundamente com
tiopental sódico via endovenosa.

3.9. Estudo da expressão de proteínas (Western Blotting)

Os rins congelados dos animais foram homogeneizados em uma solução de KHepes (200mM Mannitol, 80mM Hepes, 41mM KOH; pH 7.5) contendo inibidores de
proteases (Cocktail Protease Inhibitor, Sigma Chemical Company, St. Louis, Estados
Unidos) usando um pistilo de teflon (Schmidt and Co, Frankfurt/M, Alemanha). Todo o
procedimento foi feito no gelo, com uso de nitrogênio líquido quando necessário. O
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homogenato foi então centrifugado (20000 G) por 15 min a 4°C para remoção das
células e resíduos celulares. A medida da concentração da proteína foi feita pelo
método de Bradford (Bioagency, Brasil).

Western blot

As amostras de proteína foram submetidas à eletroforese em minigel de
poliacrilamida. Após a transferência das proteínas para a membrana de nitrocelulose,
os blots foram tratados com leite em pó desnatado 5% diluído em TBS-T (24,2 g de
TRIS base, 29,2g de NACl, 3,36 g de EDTA, Tween20, pH 7.5) por 1 hora e incubados
com anticorpos específicos diluídos em TBS-T. A marcação foi feita através da
peroxidase (HRP)-conjugated secondary antibody (anti-rabbit, anti-goat, SigmaAldrich, Estados Unidos) usando sistema de quimiluminescência (ECL, Amersham,
Reino Unido). A normatização foi feita com a nova hibridização das membranas com o
anticorpo para actina (Santa Cruz Biotechnology, Estados Unidos).
Semi-quantificação das proteínas - As bandas obtidas foram obtidas no
aparelho Alliance 4.2 (UVITEC, Reino Unido) e realizada a densitometria pelo software
Image J (NIH, Bethesda, Estados Unidos). As bandas foram normatizadas pela
densitometria das bandas originadas pela hibridização da actina.
Foram estudadas as respectivas proteínas: eNOS, TGF-Β, Klotho, VEGF, NFkB, TLR4, BAX, Bcl-X e AQP2. (Santa Cruz Biotechnology, Estados Unidos).

3.10. Estudo Histológico

Os rins e o fígado dos animais foram perfundidos com solução de PBS (NaCl
0,15 M, tampão fosfato 0,01 M, pH 7,4). Em seguida um dos rins e uma parte do
fígado foram retirados e seccionados transversalmente em um fragmento de

35

aproximadamente 0,5cm2 para logo ser fixado em solução de 10% de formalina
tamponada. Após fixação os tecidos foram incluídos em parafina e cortadas em
seções de 4 μm de espessura. Ao final de cada estudo histológico as laminas foram
secadas ou embebidas em gradientes maiores de álcool até chegar ao xilol, logo as
lâminas foram cobertas com lamínula de vidro, utilizando meio de montagem
permount.

3.10.1. Estudo de Imuno-histoquímica e área intersticial relativa em tecido renal

As lâminas de tecido renal foram submetidas à reação de imuno-histoquímica
para identificação de macrófagos, de acordo com o seguinte protocolo: os cortes foram
incubados overnight à temperatura de 4º C com anticorpo anti-CD68 (CD62P,
Abbiotec, Estados Unidos) na diluição 1/100. O produto dessa reação foi detectado
pelo

complexo

avidina-biotina-peroxidase

e

a

cor

desenvolvida

com

3,3’-

diaminobenzidina (DAB), na presença de água oxigenada. A contracoloração foi feita
com hematoxilina de Harris. Para obter o número de células CD68+ na zona
tubulointersticial cortical, foram avaliados todos os campos (0.087 mm2/campo)
determinado uma média para cada animal.
Os outros cortes de 4um do tecido renal foram corados com Hematoxilina e
Eosina (Sigma-Aldrich, Estados Unidos) para análise do comprometimento túbulointersticial, avaliando-se a área intersticial relativa do córtex renal. Foram realizados
estudos de morfometria para avaliação da expansão da área intersticial, as imagens
obtidas pela microscopia óptica foram captadas por meio de vídeo-câmera de luz
conectada a um analisador de imagens (QWin; Leica, Wetzlar, Alemanha). Foram
analisados 20 campos medindo 37.000 μm2 de cada animal e avaliada a fração
percentual do córtex ocupado pelo interstício. Em seguida foi determinada a
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porcentagem da área intersticial em relação a cada campo, excluindo-se os vasos e
glomérulos.

3.10.2. Estudo histoquímico do fígado

As lâminas de tecido hepático foram submetidas à reação histoquímica de PAS
(ácido periódico de Schiff) para identificação de locais ricos em glicogênio ou
polissacarídeos neutros, contendo grupos 1,-2 glicol. O protocolo usado foi: ácido
periódico a 4ºC durante 15 minutos e o reagente de Schiff no escuro à temperatura
ambiente durante 15 minutos. A avaliação dos resultados da reação foi realizada através
da porcentagem dos depósitos de glicogênio em relação a cada campo da área do
parênquima hepática marcado. Foram analisados de 10 a 15 campos de cada
parênquima e determinando um valor sob expressão dos depósitos. O programa
utilizado foi o Image-Pro Plus (MediaCybernetics, Estados Unidos).

3.10.2. Estudo TUNEL do rím

A indução de apoptose por causa da sepse foi avaliada utilizando o método
TUNEL (TdT mediated dUTP nick endlabeling). As lâminas foram desparafinadas e
processadas segundo o protocolo sugerido pelo fabricante (In Situ Cell Death Detection
Kit, POD®, Roche Applied Science, Alemanha), seguindo as etapas: (1) permeabilização
da amostra com Proteinase K (20ug/mL) à temperatura ambiente por 30 minutos; (2)
bloqueio da peroxidase endógena (H2O2 0,3% em metanol à temperatura ambiente por
30 minutos); (3) reação para equilíbrio e inserção de nucleotídeos com a enzima TdT
(terminal deoxinucleotidil transferase), reação em câmara úmida a 37ºC por 60 minutos;
(4) finalização da reação com tampão de parada; (5) detecção com aplicação de 3-3’
diaminobenzidina/H2O2 e contracoloração com Verde de Metilo. Para obter o número de
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células TUNEL positivas, foram quantificadas células com reação positiva (marrom
obscuro) somente nos túbulos da zona cortical. Foram avaliados de 25 a 30 campos
(0.087 mm2/campo) determinado uma média para cada animal.

3.11. Análise estatística

Os dados estão expressos em média ± erro padrão ou média ± desvio padrão.
Diferenças entre as médias dos múltiplos parâmetros foram analisadas pelo método
One-Way ANOVA seguido pelo teste de Newman-Keuls e para a análise da curva de
sobrevida foi utilizado o teste Log-Rank (Mantel-Cox). O programa estatístico utilizado
foi o GraphPrism 5.0. Valores de p < 0.05 foram considerados estatisticamente
significantes.
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4. Resultados
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4.1. Obtenção das células-tronco mesenquimais e analise de sobrevida

4.1.1. Caracterização das células-tronco mesenquimais

A partir de amostras de cordão umbilical foi processado a geleia de wharton e
foram obtidas colônias de células aderidas à superfície das placas de cultura e
geralmente entorno dos pedaços da geleia (explants).
Em relação aos explants de tecido adiposo,107 as CTM derivadas do estroma
do cordão umbilical precisam de maior tempo para sua adesão, migração e
proliferação, sendo de 18 a 30 dias o intervalo de tempo em média para nosso
procedimento de cultura primaria, e de 35 a 45 dias, para chegar até a passagem 4 e a
criopreservação das respectivas células.

(Figura 5) Segundo a Sociedade

Internacional de Terapia Celular (ISCT), para evidenciar a presença de CTM, é
necessário

cumprir

três

critérios

como

mínimo:

morfologia

fibroblastoide,

imunofenótipo negativo para células de linhagem hematopoiética e a capacidade de
diferenciação. Caracterização das CTM. (Figura 5, 6 e 7)

40

Figura 5 - Células-tronco mesenquimais em cultura. A. Explant do estroma do
Cordão Umbilical (4X), após 18 – 20 dias de cultura primaria. B. avaliação
morfológica (10x), as CTM apresentam uma morfologia fibroblastóide. P1:
Passagem 1.
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Figura 6 – Imunofenotipagem das Células-tronco (Passagem 3, P3). A
imunofenotipagem de moléculas de superfície das células retiradas
demonstrou que a população celular total tinha 90.6% de CD73+,
97.1% de células CD90+, 65.3% de células CD105+, 0.262% de
CD34+ 0.351% de CD45+, 0.175% de CD3+ e 0.314% de HLA-DR+.
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Figura 7 - Diferenciação das Células-tronco. A. Diferenciação adipogênica, lipídios
corados em vermelho B. Diferenciação condrogênica, glucopeptidos
sulfatados são evidenciados de cor turquesa, característica dos condrócitos
C. Diferenciação Osteogênica, cristais de cálcio são evidenciados de cor
vermelho refringente, característica dos osteócitos.
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4.1.2. Análise da sobrevida

Os animais com sepse tratados com CTM apresentaram sobrevida maior que
aqueles que não receberam tratamento (p=0,04) (Figura 8)

Sobrevida (%)

100

SHAM
LPC
LPC+CTM

80
60
40
20
0
0

20

40

60

80

100

120

Horas

Figura 8 - Curva de sobrevida. n = 9 animais/grupo.
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4.2. Avaliação Renal

4.2.1. Taxa de Filtração Glomerular

A sepse reduziu significativamente a filtração glomerular dos ratos avaliados
após 24h da indução, tanto pela análise do clearance de inulina quanto pelo clearance
de creatinina (resultado não mostrado). Os animais com sepse tratados com CTM após
6h da indução da sepse apresentaram melhora na filtração glomerular em relação aos
animais sem tratamento, analisados pelo clearance de inulina. O tratamento com as
CTM, se demonstrou benéfico em relação ao ritmo de filtração glomerular nesses
animais. (Tabela 3 e Figuras 9).

Tabela 3 - Avaliação da Taxa de Filtração Glomerular

Clearance inulina
(ml/min/100g peso)

SHAM

LPC

LPC + CTM

0,87  0,03

0,26  0,03**

0,90  0,08##

SHAM: grupo controle, LPC: grupo submetido a CLP, LPC + CTM: grupo submetido a CLP
mais tratamento de 106 CTM após 6h da injúria. Valores expressos em médiaerro padrão. n =
7 animais/grupo. **: p<0,0001 vs SHAM; #: p<0,0001 vs LPC.
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Figura 9 - Taxa de filtração glomerular (TFG), avaliada 24 horas após a indução
da sepse, aferida pelo clearence de inulina. Os dados são expressos
como média  erro padrão. SHAM: grupo controle, LPC: grupo submetido
a CLP, LPC + CTM: grupo submetido a CLP mais tratamento de 106 CTM
após 6h da injúria. n = 7 animais/grupo. **: p<0,0001 vs SHAM; ##:
p<0,0001 vs LPC.
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4.2.2. Função tubular renal

A sepse acarretou em uma importante disfunção tubular nos animais, sendo
que a fração de excreção (FE) de diversos eletrólitos como sódio, uréia e fósforo se
mostraram aumentadas em relação aos valores esperados nos ratos controle/SHAM.
A FEK se mostrou aumentada, mas não foi significativo em relação ao grupo controle e
grupo com sepse; por outro lado, encontramos uma maior FEH2O, diminuição
significativa da osmolalidade, aumento do débito urinário e diminuição na retenção de
água livre. O tratamento com CTM melhorou a função tubular, demonstrado pela
significante diminuição das frações de excreção de íons e água em relação aos
animais com sepse e a manutenção do cleareance de água livre. (Tabela 4 e Figura
10 e 11).

Tabela 4 - Avaliação da função tubular renal.

SHAM

LPC

LPC + CTM

FENa (%)

0,10  0,01

1,69  0,56*

0,67  0,12#

FEK (%)

8,51  0,26

16,1  4,02

10,0  1,60

FEU (%)

26,6  1,37

74,0  11,4*

49,7  3,43#

FEH2O (%)

0,65  0,09

4,77  1,34*

1,53  0,26#

Osmolalidade
(mOsm)
Débito urinário
(ml/min)
Clearence de água
livre (ml/min)

912,3  60,9

368,0  42,6**

620,4  92,7*#

0,011  0,001

0,028  0,002**

0,024  0,005*

-0,02  0,001

-0,006  0,003*

-0,02  0,004#

SHAM: grupo controle, LPC: grupo submetido a CLP, LPC + CTM: grupo submetido a CLP
mais tratamento de 106 CTM após 6h da injúria. Valores expressos em média  erro padrão. n
= 7 animais/grupo. *: p<0,05 vs SHAM; **: p<0,0001 vs SHAM; #: p<0,05 vs LPC.
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Figura 10 - Função tubular avaliada após 24 horas da indução da sepse, aferida
pela fração de excreção (FE). Os dados são expressos como média 
erro padrão. SHAM: grupo controle, LPC: grupo submetido a CLP, LPC +
CTM: grupo submetido a CLP mais tratamento de 106 CTM após 6h da
injúria. n = 7 animais/grupo. * p<0,05 vs SHAM; **: p<0,0001 vs SHAM; #:
p<0,05 vs LPC.
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Figura 11 - Função tubular avaliada após 24 horas da indução da sepse, aferida
pela Osmolalidade (A), Débito urinário (B) e Clearence de água livre
(C). Os dados são expressos como média  erro padrão. SHAM: grupo
controle, LPC: grupo submetido a CLP, LPC + CTM: grupo submetido a
CLP mais tratamento de 106 CTM após 6h da injúria. n = 7 animais/grupo. *
p<0,05 vs SHAM; **: p<0,0001 vs SHAM; #: p<0,05 vs LPC.
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4.2.3. Níveis plasmáticos de eletrólitos

Os níveis plasmáticos de eletrólitos não apresentaram alterações significativas,
tanto nos animais com sepse, quanto aos animais tratados com CTM. (Tabela 5 e
Figura 12).

Tabela 5 - Avaliação de eletrólitos plasmáticos

SHAM

LPC

LPC + CTM

P Na (mEq/L)

140  1,62

137  1,35

137  1,32

P K (mEq/L)

4,2  0,11

4,98  0,43

4,17  0,20

P P (mg/dL)

7,43  0,29

8,08  0,39

7,48  0,32

SHAM: grupo controle, LPC: grupo submetido a CLP, LPC + CTM: grupo submetido a CLP
mais tratamento de 106 CTM, 6h após a injúria. Valores expressos em média  erro padrão. n =
7 animais/grupo
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Figura 12 - Eletrólitos plasmáticos, avaliados após 24 horas da indução da sepse.
SHAM: grupo controle, LPC: grupo submetido a CLP, LPC + CTM: grupo
submetido a CLP mais tratamento de 106 CTM, 6h após a injúria. Valores
expressos em média  erro padrão. n = 7 animais/grupo.
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4.2.5. Histologia renal

A sepse é um processo hiperinflamatório caracterizado pela mobilização e
infiltração de leucócitos. No nosso modelo avaliamos esse processo mediante a
medição da área intersticial relativa renal (AIR) e pela infiltração de macrófagos,
mediante a imunolocalização de células CD68 positivas no compartimento túbulointersticial do tecido renal. Como era esperado o grupo LPC apresentou um aumento
significativo na AIR e no número de macrófagos, quando comparado ao grupo SHAM
(LPC 9,760,41 vs SHAM 6,540,56 %; LPC 6,580,37 vs SHAM 2,860,22 células
positivas/0,087mm2; p<0,05), respectivamente. O tratamento com CTM reduziu
significativamente a AIR e o número de células positivas (LPC 9,760,41 vs LPC +
CTM

6,720,48

%;

LPC

6,580,37

vs

LPC

+

CTM

3,80,55

células

positivas/0,087mm2; p<0,05), respectivamente. (Figura 13 e 14).

Figura 13 – Área intersticial relativa renal e número de células CD68
positivas/0,087mm2 do compartimento túbulo-intersticial do
tecido renal, avaliada 24 horas após a indução da sepse. SHAM:
grupo controle, LPC: grupo submetido a CLP, LPC + CTM: grupo
submetido a CLP mais tratamento de 106 CTM, 6h após a injúria.
Valores expressos em média  erro padrão. n = 7 animais/grupo. *
p<0,05 vs SHAM; #: p<0,05 vs LPC.
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Figura 14 - Histologia renal e imunolocalização de células CD68+/0,087mm2,
avaliada 24 horas após a indução de sepse. A. SHAM. B. LPC. C. LPC
+ CTM. D. SHAM, o grupo apresenta alguma marcação de macrófagos
residentes do tecido renal. E. LPC, o grupo apresentou um incremento
importante de macrófagos. F. LPC + CTM, o tratamento com CTM
conseguiu diminuir o número de macrófagos no compartimento túbulointersticial. Seta laranja: células CD68+. A, B, C (Coloração Hematoxilina
e eosina).
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4.3. Avaliação Hepática

4.3.1. Avaliação dos níveis séricos das enzimas hepáticas

Como já é conhecido os animais com sepse apresentam lesão hepática. No
nosso modelo de sepse, os animais apresentaram um aumento significativo das
enzimas hepáticas, tanto a alanina transaminase (ALT), quanto a aspartato
transaminase (AST). O tratamento com CTM, reduziu o aumento da ALT, mas não foi
significativo; no entanto, o tratamento diminuiu significativamente o nível da AST,
porém ainda elevado em relação ao SHAM (Tabela 6 e Figura 15).

Tabela 6. Níveis séricos das enzimas hepáticas.

SHAM

LPC

LPC + CTM

ALT (UI/L)

29,8  4,19

48,8  4,76*

39,6  4,19

AST (UI/L)

78,25  5,54

205,9  25,2*

142,5  11,4* #

SHAM: grupo controle, LPC: grupo submetido a CLP, LPC + CTM: grupo submetido a CLP mais
tratamento de 106 CTM, 6h após a injúria. Valores expressos em média  erro padrão. n = 7
animais/grupo. *: p<0,05 vs SHAM; #: p<0,05 vs LPC.
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Figura 15 - Níveis séricos da atividade das enzimas hepáticas, avaliados após 24
horas da indução da sepse. A. Alanina transaminase (ALT) B. Aspartato
transaminase (AST). SHAM: grupo controle, LPC: grupo submetido a CLP,
LPC + CTM: grupo submetido a CLP mais tratamento de 106 CTM, 6h após
a injúria. Valores expressos em média  erro padrão. n = 7 animais/grupo.
* p<0,05 vs SHAM; #: p<0,05 vs LPC.
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4.3.2. Histologia hepática

Frente a uma injúria o fígado libera uma série de componentes metabólicos, na
avaliação plasmática pode ser evidenciado pelo aumento de enzimas, na avaliação
histológica, pela morfologia celular e pela quantidade dos depósitos de glicogênio. O
grupo LPC apresentou uma diminuição significativa no escore de depósitos de
glicogênio quando comparado ao grupo SHAM (LPC 2,241,19 vs SHAM 29,82,91;
p<0,0001). No entanto o tratamento com CTM manteve relativamente os depósitos de
glicogênio em relação ao grupo séptico, embora foi significativamente reduzido em
relação ao grupo SHAM (LPC 2,241,19 vs LPC + CTM 11,11,54; p<0,05 e SHAM
29,82,91 vs LPC + CTM 11,11,54; p<0,0001) (Figura 16 e 17).

Figura 16 – Avaliação dos depósitos de glicogênio hepático. SHAM: grupo
controle, LPC: grupo submetido a CLP, LPC + CTM: grupo submetido a
CLP mais tratamento de 106 CTM, 6h após a injúria. Valores expressos
em média  erro padrão. n = 7 animais/grupo. **: p<0,0001 vs SHAM; #:
p<0,05 vs LPC.
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Figura 17 – Histologia hepática, avaliada 24 horas após a indução de sepse. A e
D. SHAM. B e E. LPC. C e F. LPC + CTM. SHAM, o grupo apresenta
normais quantidade de glicogênio (Cor fúcsia). LPC, o grupo apresentou
uma diminuição importante de depósitos de glicogênio. LPC + CTM, o
tratamento com CTM conseguiu manter alguns depósitos. A, B e C (40x);
D, E e F (20x) (Coloração PAS: Ácido periódico de Schiff).
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4.4. Avaliação molecular renal - endotelial

4.4.1. Expressão de marcadores anti-inflamatórios e protetores do endotélio
renal
Marcadores como o TGF-β1 e o VEGF são proteínas envolvidas no processo
anti-inflamatório. Nos animais com sepse não encontramos diferenças significativas
em relação a grupo SHAM, porém no grupo tratado com CTM, se evidenciou um
aumento significativo.
Marcadores de proteção endotelial, avaliados pela presença de eNOS e VEGF,
encontramos uma redução significativa da enzima nos animais com sepse em relação
ao grupo SHAM. O tratamento com CTM restabeleceu a expressão da enzima eNOS
semelhante aos níveis encontrados no grupo SHAM.
É sabido que a expressão da proteína klotho, na IRA isquêmica, está diminuída
em tecido renal. Demonstramos que há redução na expressão da proteína klotho em
tecido renal na sepse. Demonstramos também que as CTM conseguiram restabelecer
ou manter a expressão. As CTM desempenham um importante efeito nefroprotetor no
mecanismo de injúria induzido pela sepse (Tabela 7 e Figura 18).

Tabela 7 - Marcadores anti-inflamatórios e protetores do endotélio renal.

SHAM

LPC

LPC + CTM

TGF-β1 (%)

100,0  2,73

106,2  3,22

118,9  4,15*#

VEGF (%)

98,4  3,54

141,6  2,13

208,7  24,4**#

eNOS (%)

102,5  2,50

49,0  2,08**

97,4  2,79##

Klotho (%)

100,0  3,16

43,3  5,52**

65,25  3,45**#

SHAM: grupo controle, LPC: grupo submetido a LPC; LPC + CTM: grupo submetido a LPC mais
tratamento de 106 CTM após 6h da injúria. Valores expressos em média  erro padrão. n = 7
animais/grupo. *: p<0,05 vs SHAM; **: p<0,0001 vs SHAM; #: p<0,05 vs LPC; ##: p<0,0001 vs
LPC.
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B

A

D
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Figura 18 -

Marcadores anti-inflamatórios e protetores do endotélio renal,
avaliada 24 horas após a indução da sepse. A. TGF-β1. B.VEGF. C.
eNOS. D. Klotho. Os dados são expressos como média  erro padrão, os
grupos LPC e LPC + CTM foram quantificados em relação ao controle.
SHAM: grupo controle, LPC: grupo submetido a LPC; LPC + CTM: grupo
submetido a LPC mais tratamento de 106 CTM após 6h da injúria. n = 7
animais/grupo. *: p<0,05 vs SHAM; **: p<0,0001 vs SHAM; #: p<0,05 vs
LPC; ##: p<0,0001 vs LPC.
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4.4.2. Expressão de marcadores mediadores da inflamação

Como já descrito na introdução, o TLR4 e o NF-kB são moléculas
importantes na sinalização da inflamação. Nos animais com sepse, encontramos um
aumento significativo da expressão do NF-kB e um ligeiro aumento, embora não
significativo, do TLR4 O tratamento com CTM diminuiu a expressão desses
marcadores, principalmente no NF-kB. Esse resultado sugere que as CTM modulam a
inflamação regulando a expressão do NF-kB. Esse efeito provavelmente está
envolvido direta ou indiretamente com a expressão das moléculas anti-inflamatórias.
(Tabela 8 e Figura 19).

Tabela 8 - Marcadores mediadores de inflamação

SHAM

LPC

LPC + CTM

TLR4 (%)

100,0  6,40

111,5  5,62

104,7  5,68

NF-kB (%)

98,0  4,16

164,8  3,86**

94,8  3,35##

SHAM: grupo controle, LPC: grupo submetido a LPC; LPC + CTM: grupo submetido a LPC
mais tratamento de 106 CTM após 6h da injúria. Valores expressos em média  erro padrão. n
= 7 animais/grupo. *: p<0,05 vs SHAM; **: p<0,0001 vs SHAM; ##: p<0,0001 vs LPC.
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A

B

Figura 19 - Marcadores mediadores da inflamação, após 24 horas de indução da
sepse. A. TLR4. B. NF-kB. Os dados são expressos como média  erro
padrão, os grupos LPC e LPC + CTM foram quantificados em relação
ao controle. SHAM: grupo controle, LPC: grupo submetido a LPC; LPC
+ CTM: grupo submetido a LPC mais tratamento de 106 CTM após 6h
da injúria. n = 7 animais/grupo. **: p<0,0001 vs SHAM; ##: p<0,0001 vs
LPC.
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4.4.3. Expressão de marcadores reguladores de apoptose

Um dos principais eventos que participa da disfunção orgânica na sepse é a
ativação da cascata de apoptose. Bcl-X e BAX são moléculas que desempenham um
papel importante na regulação da apoptose; o primeiro como agente anti-apoptótico e
o segundo como pró-apoptótico. Demonstramos haver um aumento significante de
BAX, e um aumento discreto de Bcl-X. No entanto, o tratamento com CTM reduziu
significativamente a expressão de BAX e aumentou significativamente a expressão do
Bcl-X. Esse resultado pode indicar que as CTM possuem um efeito anti-apoptótico
durante a sepse. (Tabela 9 e Figura 20).

Tabela 9 - Marcadores reguladores de apoptose.

SHAM

LPC

LPC + CTM

Bcl-X (%)

100,0  2,66

197,8  30,8

293,2  59,7*

BAX (%)

95,0  5,0

118,3  4,41*

95,2  2,35#

SHAM: grupo controle, LPC: grupo submetido a LPC; LPC + CTM: grupo submetido a LPC
mais tratamento de 106 CTM após 6h da injúria. Valores expressos em média  erro padrão. n
= 7 animais/grupo. *: p<0,05 vs SHAM; **: p<0,0001 vs SHAM; #: p<0,05 vs LPC; ##: p<0,0001
vs LPC.
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A

B

Figura 20 - Marcadores reguladores de apoptose, após 24 horas de indução da
sepse. A. Bcl-X. B. BAX. Os dados são expressos como média  erro
padrão, os grupos LPC e LPC + CTM foram quantificados em relação ao
controle. SHAM: grupo controle, LPC: grupo submetido a LPC; LPC +
CTM: grupo submetido a LPC mais tratamento de 106 CTM após 6h da
injúria. n = 7 animais/grupo. *: p<0,05 vs SHAM; #: p<0,05 vs LPC.
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4.4.4. TUNEL

A sepse causa uma injúria sistêmica, como consequência do dano existe um
aumento de apoptose em todas as células em geral, pela histologia pode ser
evidenciado pela reação TUNEL, o que indica a presencia de células apoptoticas. O
grupo LPC apresentou um aumento significativo no número de células TUNEL
positivas quando comparado ao grupo SHAM (LPC 52,44,32 vs SHAM 2,90,97;
p<0,05). No entanto o tratamento com CTM reduziu relativamente o número de células
TUNEL positivas em relação ao grupo séptico, embora foi significativamente
aumentado em relação ao grupo SHAM (LPC 52,44,32 vs LPC + CTM 27,487,42;
p<0,05 e SHAM 2,90,97 vs LPC + CTM 27,487,42; p<0,05). (Figura 21 e 22).

Figura 21 – Células TUNEL positivas/0,087mm2 do compartimento túbulointersticial do tecido renal, avaliada 24 horas após a indução da
sepse. SHAM: grupo controle, LPC: grupo submetido a CLP, LPC +
CTM: grupo submetido a CLP mais tratamento de 106 CTM, 6h após a
injúria. Valores expressos em média  erro padrão. n = 7
animais/grupo. * p<0,05 vs SHAM; #: p<0,05 vs LPC.
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Figura 22 – Reação TUNEL para avaliação de apoptose, avaliada 24 horas após a
indução de sepse. A e D. SHAM. B e E. LPC. C e F. LPC + CTM.
SHAM, o grupo apresenta poucas quantidades de células em apoptose.
LPC, o grupo apresentou um aumento significativo. LPC + CTM, o
tratamento com CTM conseguiu regular a apoptose. A, B e C (40x); D, E
e F (20x). Seta amarela: Células ou túbulos em apoptose (Reação
TUNEL + Verde Metilo).
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4.4.4. Expressão de AQP2

A injúria renal causada pela sepse, altera as funções de concentração da urina.
A Aquaporina 2 é um transportador que desempenha um papel importante na retenção
de água. Demonstramos haver uma diminuição significativa de AQP2 na sepse. No
entanto, o tratamento com CTM manteve expressão de AQP2. (Tabela 10 e Figura
23).

Tabela 10 - Expressão de Aquaporina 2.

AQP2 (%)

SHAM

LPC

LPC + CTM

100,0  1,72

74,7  4,92*

112,3  11,4#

SHAM: grupo controle, LPC: grupo submetido a LPC; LPC + CTM: grupo submetido a LPC
mais tratamento de 106 CTM após 6h da injúria. Valores expressos em média  erro padrão. n
= 7 animais/grupo. *: p<0,05 vs SHAM; #: p<0,05 vs LPC.

Figura 23 - Expressão de Aquaporina 2. Os dados são expressos como média 
erro padrão, os grupos LPC e LPC + CTMg foram quantificados em
relação ao controle.

SHAM: grupo controle, LPC: grupo submetido a

LPC; LPC + CTM: grupo submetido a LPC mais tratamento de 106 CTM
após 6h da injúria. n = 7 animais/grupo. *: p<0,05 vs SHAM; #: p<0,05 vs
LPC.
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5. Discussão
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O presente estudo demonstrou que a administração de células-tronco
mesenquimais derivadas da geleia de wharton (GW) do cordão umbilical (CTMc)
atenua a injúria renal, mantém os níveis das enzimas hepáticas, reduz a apoptose,
protege o endotélio e diminui a inflamação; em um modelo de sepse de ligadura e
punção do ceco, em ratos. O estudo tentou mimetizar a ocorrência da doença o mais
próximo possível como na pratica clínica, portanto os animais com sepse induzida
receberam antibioticoterapia de amplo espectro e expansão volêmica, e o tempo de
início desse tratamento foi de maneira similar o que acontece nas UTI, 6 horas como
tempo em média desde o início da sepse até seu diagnóstico e tratamento.
Para isso, as CTM foram isoladas a partir do cordão umbilical obtido de
puérperas voluntárias do Hospital Universitário. As células foram cultivadas pelo
método Explant, método baseado no princípio de migração e a aderência das CTMs
ao plástico.97,105 É conhecido que existem muitas linhagens celulares na GW, portanto
antes de encontrar colônias fibroblásticas provavelmente referente às CTM,
encontramos algumas células contaminantes de linhagem diferente, assim como os
referido às HUVECS, células hematopoiéticas e pericitos,107 então a fim de se retirar
os contaminantes foi necessário trocar o meio de cultura a cada semana completando
21 dias (ou até mais), já que geralmente essas células proliferam precocemente,
portanto é necessário seu descarte. As CTM provenientes dos explants de GW
necessitam de maior tempo para migrar e aderir ao plástico a diferença das CTM
provenientes dos explants de tecido adiposo, essa característica provavelmente se
deve a que as CTM da GW, não entram facilmente ao período de divisão celular, além
que elas possuem baixa atividade da telomerase, o que significa que são mais
precoces.105 Da literatura podemos inferir que o tempo se converte em uma estratégia
para poder purificar essas células, em esse sentido fizemos mais de 2 passagens para
poder caracteriza-las.108
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Todas as células caraterizadas neste estudo pertencem à terceira ou à quarta
passagem. Essas células apresentaram 90.6% de expressão de CD73+, 97.1% de
CD90+, 65.3% de células CD105+, 0.262% de CD34+, 0.351% de CD45+, 0.175% de
CD3+ e 0.314% de HLA-DR+, embora o CD105+ tenha uma baixa expressão, os
outros marcadores apresentaram uma expressão maior do 90%, confirmando o
fenótipo das CTM, tal como descrito na literatura.66,107 Além disso, as nossas células
apresentaram a morfologia fibroblastóide e conseguiram se diferenciar em adipócitos,
condrócitos e osteócitos, estes dados se correlacionam com o estudo feito por Kern. S.
et. al.109 De acordo com os nossos resultados podemos afirmar que as células
utilizadas no tratamento da sepse, são CTM.
Sobre nosso modelo experimental de sepse em ratos, como já descrito na
literatura, é o modelo mais próximo da doença em humanos. Há ainda na literatura
grande discussão sobre o modelo, como número de punções, distância no ceco para a
ligadura e muitas variáveis que são pontos críticos.

45

Estas diferenças acarretam no

nível de gravidade do quadro da sepse e na sobrevida dos animais, foi assim que nós
decidimos por fazer a ligação do ceco na parte central, entre a válvula ileocecal e o
final do ceco, e 2 punções na parte distal do ceco com a finalidade de obter uma sepse
moderada o de grau médio.46 No entanto, neste modelo, também existem diversos
outros fatores que podem influenciar os resultados, como a idade, sexo, linhagem
genética do animal, a heterogeneidade da resposta inflamatória, intervenções
terapêuticas, entre outros fatores.44

Sob essa perspectiva, tentamos padronizar e

mimetizar este modelo LPC semelhante ao que ocorre na prática clínica,
administrando antibiótico e levando a expansão volêmica do animal (após o
procedimento cirúrgico e durante o tratamento), a expansão foi realizada com o fim de
repor a perdas hídricas já que os animais estavam submetidos a laparactomia
abdominal com a cavidade aberta durante o ato operatório. A avaliação funcional e
coleta de amostras foram 24 horas após de indução, já que a esse tempo se consegue
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uma melhor discriminação dos parâmetros, os animais estão mais disponíveis para
análise e permite comparar os dados com outros estudos semelhantes.46,52,74,85,110 A
mortalidade no grupo LPC foi maior que 30%; dados semelhantes ao encontrado em
unidades de terapia intensiva. O nosso modelo induz uma sepse moderada, pois
embora tenham recebido antibióticos e expansão volêmica, manifestaram algumas
disfunções orgânicas (renal e hepática).4,6
A escolha da dose das CTM foi baseada no estudo de Gonzales-Rey E, e
col.110 Estes autores relatam que o efeito benéfico das CTM em ratos e camundongos
se evidencia com a administração de mais de um milhão células. Iniciamos o estudo
administrando as células por via endovenosa (em veia caudal) semelhante aos alguns
autores,73,102,110 entretanto, não encontramos diferenças entre o grupo LPC e o grupo
tratado. Provavelmente estas células eram grandes e não estavam suficientemente
diluídas para atingir a corrente sanguínea, ficando na veia caudal em grumos. Quando
passamos a administrar por via intraperitoneal, os achados (como mostrados aqui)
foram extremamente animadores.
Em relação ao tratamento da sepse e a sobrevida, demostramos que a infusão
de CTM melhorou a sobrevida dos animais tratados; porém, ainda houveram óbitos.
Estes animais são Wistar, não-singênicos, portanto apresentam uma heterogeneidade
muito grande; semelhante ao que ocorre em pacientes.
Como já é descrito na literatura, a sepse é uma das maiores causas de IRA.
Quando a sepse evolue com IRA, a mortalidade é extremamente alta. Portanto, avaliar
a função renal e os mecanismos que possam estar envolvidos foi de grande
importância para o nosso estudo. Demonstramos que as CTM melhoraram a função
renal nos animais com sepse. Demonstramos melhora da função renal medida pelo
clearance de inulina como também pelo clearance de creatinina, embora saibamos
que a medida da creatinina, na sepse, pode não ser fidedigna como medida de função
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renal (resultado não mostrado).111 Os animais do grupo LPC apresentaram uma
elevação das FEs, sendo curioso observar que, neste mesmo modelo possa haver
diminuição das FEs, como outros trabalhos sugerem,112,113 mas este aumento das FEs
pode sugerir disfunção tubular. A lesão renal no grupo séptico também foi evidenciado
pelo aumento do espaço intersticial, o que indica uma maior infiltração de leucócitos,
dado que também foi aferido principalmente pelo aumento da infiltração de
macrófagos, como já descrito.111-113 Na histologia não encontramos alterações
celulares significativas, sabe-se que não há necrose tubular aguda como é
evidenciado na literatura e como nós mesmos demonstramos.111 Por tanto a sepse
levou a uma alteração significativa da função tubular medida pelas FEs, além de uma
diminuição da osmolalidade, aumento do débito urinário e uma diminuição na retenção
de água livre (clearence de água livre), desses dados podemos aferir que os animais
sépticos sem tratamento apresentaram um déficit de concentração urinária e prováveis
alterações nos canais transportadores de água e eletrólitos, assim como foi
evidenciado na alteração da expressão de AQP2. No entanto o tratamento com as
células normalizou as FEs e outros parâmetros semelhante aos animais controle,
assim como foi evidenciado no efeito da regulação da expressão de AQP2.
Na avaliação hepática, demonstramos que existe uma lesão neste nosso
modelo de sepse. Esta afirmação foi evidenciada pelo aumento significativo das
transaminases plasmáticas nos animais sépticos (em duas vezes a concentração de
ALT e em três vezes a AST), dados que estão relacionados com uma lesão
hepatocelular de origem infecciosa. O tratamento com CTM demostrou ser efetivo na
redução dessas enzimas, principalmente na concentração de AST, resultado que pode
ser comparado com Chang CL, et. al.103 Alguns estudos sugerem que a proteção
induzida pelas CTM na lesão hepática induzida pela sepse possa ser por diminuição
da infiltração de leucócitos,77,110 modulação da resposta imune e diminuição da
apoptose nas células hepáticas.102
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Visando compreender a fisiopatologia da lesão renal na sepse e as vias de
proteção das CTM, estudamos os mediadores anti-inflamatórios e os protetores do
endotélio que estão muito comprometidos no processo de imunosupressão e/ou
reparação. A expressão de TGF-β está envolvido como parte desses processos,
embora também sabe-se que essa proteína também está envolvida na fibrose e
alguns mecanismos de apoptose em diversas doenças, dados que o converte em
multifuncional.39 No entanto o tratamento com CTM mostrou um aumento significativo
do TGF-β1, indicando um provável efeito anti-inflamatório, evento que também é
relacionado pelo aumento significativo da expressão de VEGF.39 A expressão de estas
moléculas no tratamento com CTM poderiam estar envolvidos na polarização aguda
da resposta imune, para chegar a uma afirmação precisaríamos estudar o perfil
imunológico de interleucinas assim como a expressão das células T reguladoras, tanto
em sangue como nos tecidos linfóides.115, 116
O nosso modelo séptico evidenciou uma queda na expressão do eNOS,
mostrando assim que se teve uma lesão a nível do endotélio. O VEGF, além de ser
uma molécula anti-inflamatória, também protege o endotélio e favorece a
revascularização, acreditamos que associado à manutenção da expressão do eNOS
tal e como acontece nos animais tratados, a terapia celular com CTM, protege o
endotélio frente à sepse.
A proteína klotho é um possível e importante biomarcador de lesão renal. 40 De
forma semelhante a outros resultados de nosso grupo, nosso modelo de sepse
induzida conseguiu diminuir a expressão do klotho em tecido renal evidenciando uma
lesão nesse tecido, no entanto a terapia celular manteve a expressão dessa proteína,
por tanto podemos aferir que o tratamento diminuiu a injúria ou lesão renal causada
pela sepse.

Pelas propriedades anti-apoptóticas, anti-estresse oxidativo e

imunomodulador da proteína klotho, pode-se indicar que a manutenção dessa proteína
favorece a recuperação do organismo frente à sepse.40 Segundo a literatura e
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características das CTM, podemos afirmar que estas células são extremamente jovens
ou precoces e além foi demostrado que elas expressam klotho na sua membrana,
dados que conferem sua baixa atividade da telomerase, provavelmente no tratamento
com CTM exista alguma conexão desse klotho externo com a manutenção ou
restauração do klotho renal, porém ainda teremos que estudar os mecanismos
envolvidos.117
Em contrapartida, na tentativa de diminuir a fase inflamatória, as CTM
regularam significativamente a expressão do NF-kB, e a expressão do TLR4 (dados
estatisticamente não significativos). Estas proteínas são os principais mediadores da
sepse; a regulação pode ter sido em decorrência da modulação imunológica causada
pelas CTM. Um estudo revelou que a interação das CTM com macrófagos residentes
produz a liberação de TSG-6, TGF-β1, IL-10, PGE2 e outras moléculas que estão
regulando a sinalização do NF-kB e diminui a expressão de TNF-α.37,39,61,83,102,110 Vale
mencionar que a presença de klotho poderia estar agindo também na redução da
expressão do NF-kB, tal e como mostrou Maekawa Y. et. al.43 A estimulação de genes
que levam aumento da produção de interleucinas é decorrente de NF-kB,114 este
funciona como um fator de transcrição com entrada no núcleo da célula para ativação
gênica das interleucinas.

Ainda teremos que estudar a ativação de NF-kB e sua

entrada no núcleo celular.118
Na fase inicial da sepse são ativados os mecanismos de apoptose devido à
injúria e o estresse oxidativo.12,52 Nosso modelo demostrou que as 24 horas de
indução de sepse se teve um aumento significativo da expressão do BAX, indicando
um ambiente apoptotico, mas o tratamento demonstrou que as CTM modularam a
expressão do Bcl-x/BAX, tornando-se assim um agente anti-apoptótico. As CTM têm a
capacidade de resistir à apoptose, isto é de suma importância na sepse, conferindo
uma grande resistência para poder agir frente a um ambiente com grande estímulo à
apoptose.85 Yagi H,e col também demonstraram que administração de CTM durante
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endotoxemia, em ratos, reduz de forma significativa o número de células apoptóticas
em tecido renal e pulmonar.61 Acreditamos que assim como em tecido renal, as CTM
devem também reduzir a expressão de proteínas apoptóticas em outros tecidos,
justificando assim a melhora da mortalidade, como também demonstrado na
literatura.60,74,110
Segundo a literatura as CTM, indistintamente da fonte, possuem vários efeitos
benéficos em diversas doenças, assim como em patologias inflamatórias como a
sepse, no presente estudo mostramos que as CTM da GW apresentam as mesmas
propriedades em relação às CTM de outras fontes. Já foi evidenciado que o uso do
cordão umbilical como fonte de CT é mais accessível, eficiente e seguro em termos
práticos e éticos, foram feitas comparações entre CTM de distintas fontes mostrando
maior poder benéfico para as CTM da GW.109 Com o descrito acreditamos que o uso
dessas células como tratamento na sepse, pode ser um importante agente benéfico
para ser tomado em conta, vale ressaltar por suas propriedades anti-inflamatórias e
anti-apoptóticas, além por sua capacidade de restaurar a função renal, hepática e
endotelial frente à injúria. (Figura 24)
No entanto, muito ainda tem que se estudar no uso das CTM na sepse; sua
participação na função cárdica, pulmonar, neuronal e principalmente na interação
destas células com o sistema imunológico. Muito ainda terá que ser estudado quanto
aos possíveis efeitos colaterais destas células em um estado de sepse. A dose, a via
de administração, o momento e o exato mecanismo terão ainda que ser bem
sedimentados para o possível estudo clínico em pacientes.
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Figura 24 - Ação das CTM derivadas de geleia de Warton de cordão umbilical
humano em modelo experimental de sepse (ligadura e punção do
ceco).
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6. Conclusão
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As células-tronco mesenquimais derivadas da geleia de Wharton são capazes
de melhorar a sobrevida e proteger da disfunção renal e sistêmica durante a sepse em
modelo animal.
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DADOS SOBRE A PESQUISA
1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA
“Avaliação de células-tronco mesenquimais de cordão umbilical humano em lesão de órgãos e a
disfunção endotelial na sepse”
2. PESQUISADOR: JOSÉ MANUEL CÓNDOR CAPCHA
CARGO/FUNÇÃO: Biomédico - Pós-graduando em Nefrologia
UNIDADE DO HCFMUSP: Laboratório de investigação médica em doenças renais - LIM12
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□
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□
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4.DURAÇÃO DA PESQUISA: 36 meses
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FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO
PAULO
1. Apresentação

Gostaríamos de convidá-lo (a) a participar de um projeto de pesquisa científica que envolve o
tratamento de ratos com sepse da Faculdade de Medicina da USP. O tratamento em pesquisa
é a aplicação de células-tronco provenientes de cordão umbilical humano, e a perspectiva é de
que haja melhora na condição clínica desses animais.
Sua participação será a doação de um fragmento do cordão umbilical de sua placenta, após o
parto, quando isto não for mais útil para seu bebê. Este fragmento será utilizado para o
isolamento das células-tronco.
Sua participação será muito importante para o avanço da pesquisa científica brasileira. Abaixo,
há algumas informações técnicas referentes ao protocolo. Sinta-se à vontade para ler o projeto
em sua íntegra, e consentir na participação apenas se concordar com os propósitos do projeto
e se sentir confortável em colaborar.

2. Justificativa e os objetivos da pesquisa:

Até o momento, poucas são as terapias disponíveis para evitar os danos secundários feitos
pela sepse, tanto em humanos quanto em animais. São muitos os casos de sepse que se
apresentam nas salas de operações sendo um grave problema de saúde publica no Brasil. A
proposta do presente estudo é verificar se a administração de células-tronco, retiradas de
cordão umbilical humano, em ratos com sepse, pode trazer benefícios no sentido de minimizar
os danos secundários.
3. Procedimentos que serão utilizados e propósitos:

O procedimento realizado será a retirada de parte do cordão umbilical proveniente de bebês
e mães saudáveis, após o parto e a inutilização da placenta e do cordão umbilical.
A placenta e o cordão umbilical não são mais necessários para o bebê após o seu
nascimento. Caso a placenta precise ir para análise após o parto, a coleta de amostra do
cordão umbilical não atrapalha essa análise. Os exames do bebê que precisam ser coletados
do cordão umbilical também não serão prejudicados, sendo coletados antes da coleta para o
experimento.
Após a coleta do cordão, as células-tronco serão isoladas e injetadas em ratos com sepse
induzida, como tratamento. Não haverá manipulação de seres humanos, apenas do sangue
que seria desprezado. Não haverá nenhum procedimento experimental no bebê ou na mãe.
4. Desconfortos e riscos esperados:

Nenhum

Rubrica do Pesquisador
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5. Benefícios que poderão ser obtidos:

A mãe ou o bebê não terão benefícios diretos por colaborarem com o estudo.
O possível benefício encontrado poderá acontecer aos ratos com sepse da Faculdade de
Medicina da USP, pois caso o tratamento seja efetivo, se apresentarão dados importantes para
poder transferir o tratamento para o campo clínico.
As células retiradas não serão utilizadas nos bebês doadores, pois as células-tronco ainda
são um tratamento em pesquisa, sem riscos e benefícios totalmente definidos. Também não
serão usadas no futuro por esses doadores, pois até que as células- tronco se tornem um
tratamento seguro e efetivo, essas células já estarão velhas e trazendo riscos a quem venha a
utilizá-las.
As células serão isoladas para serem utilizadas em sua totalidade de forma experimental em
animais, sendo que eventuais sobras de células serão desprezadas ao final do estudo.

6. Procedimentos alternativos existentes:

Os únicos tratamentos disponíveis para a sepse são algumas medicações que ajudam pouco
na redução do efeito inflamatório e a proteção de órgãos-alvo. Estes estudos podem contribuir
para o aumento da expectativa de vida dos pacientes com sepse. Mesmo assim, o tratamento
não é ainda o ideal, e faz-se necessário o estudo de outras terapias que possam contribuir para
a melhora desta doença.
Assim, o estudo da utilização de células-tronco como terapia na sepse poderá contribuir com
os avanços da terapia celular.

7. Acesso, a qualquer tempo, às informações sobre procedimentos, riscos e benefícios
relacionados à pesquisa, inclusive para esclarecimento de eventuais dúvidas:
Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais responsáveis pela pesquisa
para esclarecimento de eventuais dúvidas. A principal investigadora é a Prof. Dra Lúcia da
Conceição Andrade, que pode ser encontrada no endereço Av. Dr. Arnaldo, 455 - Cerqueira
César - CEP: 01246903 - São Paulo - SP - Brasil Telefone(s) +55 11 3061-7281 e-mail:
luciacan@usp.br. Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa,
entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) - Av. Dr. Arnaldo, 455 – Instituto
Oscar Freire – 2º andar– tel: 3061-8004, FAX: 3061-8004– E-mail: cep.fm@usp.br
8. Liberdade de retirar o consentimento a qualquer momento e, portanto, deixar de
participar do estudo:
É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e deixar de
participar do estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu tratamento na Instituição.

9. Salvaguarda da confidencialidade, sigilo e privacidade:
As informações obtidas serão analisadas em conjunto com outros pacientes, não sendo
divulgada a identificação de nenhum paciente.

Rubrica do Pesquisador

Rubrica do Sujeito de Pesquisa
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10. Formas de ressarcimento, ao sujeito de pesquisa, decorrentes da participação na
pesquisa (gastos com transporte, etc.):
Não haverá despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo, por isso não
haverá compensação financeira relacionada à sua participação.
Se existir qualquer despesa adicional, ela será absorvida pelo orçamento da pesquisa.
11. Disponibilidade de assistência, por eventuais danos à saúde, decorrentes da
pesquisa:
Como não haverá nenhum procedimento experimental no bebê ou na mãe, provavelmente não
haverá danos à saúde decorrentes da pesquisa. Entretanto, caso haja alguma situação em que
isto aconteça, a assistência será disponibilizada prontamente, financiada pelo orçamento da
pesquisa. Da mesma forma que na situação acima, caso haja algum dano à saúde dos
participantes, estes serão indenizados com verba do orçamento da pesquisa (agência
financiadora: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - FAPESP)
12. Se for detectado no sujeito que está sendo selecionado, algum problema de saúde
previamente ao início da pesquisa:
Ele será encaminhado ao Sistema Único de Saúde (SUS) para tratamento. Da mesma forma,
se houver intercorrência de saúde, com o sujeito participante, decorrente da pesquisa, este
será atendido no HU/USP segundo o critério de assistência do mesmo (hospital de atendimento
secundário). Se houver necessidade de atendimento de maior complexidade, o sujeito será
encaminhado ao SUS pela equipe de pesquisa.
13. Compromisso do Pesquisador:
Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que foram
lidas para mim, descrevendo o estudo “Avaliação de células-tronco mesenquimais de cordão
umbilical humano em lesão de órgãos e a disfunção endotelial na sepse”
Eu discuti com o Dra. Lúcia da Conceição Andrade, sobre a minha decisão em participar nesse
estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem
realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos
permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta de despesas e que tenho
garantia do acesso a tratamento hospitalar quando necessário. Concordo voluntariamente em
participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou
durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa
ter adquirido, ou no meu atendimento neste Serviço.
------------------------------------------------Assinatura do paciente/representante legal

São Paulo,

/

/

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido deste
paciente ou representante legal para a participação neste estudo.
--------------------------------------------------Assinatura do responsável pelo estudo

São Paulo,

Lúcia da Conceição Andrade
Médica

e

pesquisadora

do

laboratório

de

Investigação Médica em Doenças Renais (LIM 12
– Faculdade de Medicina da USP)

/

/
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ANEXO 3: PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP
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ANEXO 4: CARTA DE ACEITAÇÃO PARA O “ASN KIDNEY WEEK 2014
ANNUAL MEETING” – PHILADELPHIA, ESTADOS UNIDOS

