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RESUMO

Forte A. Expansão ex vivo das células-tronco hematopoiéticas do sangue do
cordão umbilical: análise comparativa da proliferação celular em cocultura de
células-tronco mesenquimais provenientes do endotélio vascular do cordão
umbilical e do tecido adiposo [Dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina,
Universidade de São Paulo; 2014.
INTRODUÇÃO: As células-tronco hematopoiéticas (CTH) do sangue do cordão
umbilical (SCU) têm sido utilizadas com sucesso para o tratamento de doenças
malignas e não malignas. No entanto, algumas unidades de SCU podem
apresentar baixa quantidade de células nucleadas totais (CNT). Algumas
abordagens têm sido sugeridas para evitar problemas em relação à baixa
concentração de CTH no transplante, como a administração de duas unidades de
SCU para o paciente e a expansão ex vivo de CTH. OBJETIVO: Avaliar as taxas
de proliferação celular na expansão ex vivo do SCU em sistema de cocultura com
células-tronco mesenquimais (CTM) obtidos a partir de diferentes fontes com alta
e baixa confluência e adicionando-se ou não coquetel de citocinas no meio de
cultura. MÉTODOS: Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética de Pesquisa
(CAPPesq) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. A coleta
do SCU (n =10) foi realizada após o nascimento do bebê e expulsão da placenta.
O processamento foi realizado utilizando o método de redução de volume, o qual
consiste em depleção de eritrócitos. As amostras de CTM provenientes do
endotélio vascular do cordão umbilical foram obtidas de doadores diferentes (n=3)
e o tecido adiposo (n=3) do inventário do LIM-31. A expansão das CNT e das
células com expressão de marcadores CD133+/CD34+ foram observados depois
de sete dias de cultura. Além disso, o ensaio para análise de unidades de
formadoras de colônias (UFC) foi realizado em todas as amostras antes e depois
da expansão do SCU. Para a expansão em sistema de cocultura foi separado dois
grupos para ambas as fontes de CTM (Grupo I - cocultura com adição de coquetel
de citocinas vs. Grupo II - cocultura sem citocinas). RESULTADOS: Após sete
dias, no grupo I com cocultura confluente, a taxa de proliferação de CNT foi duas
vezes maior ao comparar com cocultura subconfluente (35 vs. 16 vezes). No
mesmo grupo também foi possível evidenciar elevada taxa de proliferação de
células CD133+/CD34+. O índice de proliferação das UFC no grupo I aumentou até
oito vezes. A cocultura subconfluente tanto do endotélio vascular do cordão
umbilical como do tecido adiposo apresentou menor rendimento em comparação
as CTM confluentes. A expansão das células na presença de citocinas apresentou
maior proliferação celular ao comparar às coculturas sem adição de citocinas.
CONCLUSÃO: Este estudo mostrou que para alto rendimento de células do SCU,
o sistema de cocultura requer adição de coquetel de citocinas e CTM confluente
independentemente da fonte utilizada.
DESCRITORES: Células-tronco; Proliferação de células; Células-tronco adultas;
Células progenitoras hematopoiéticas; Técnicas de cocultura; Sangue fetal; Tecido
adiposo; Cordão umbilical

ABSTRACT

Forte A. Cord blood hematopoietic stem cells ex vivo expansion: Comparative
analysis of cell proliferation promoted by adipose tissue and umbilical cord
endothelium mesenchymal stem cells in coculture system [Dissertation]. São
Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2014.

INTRODUCTION: Umbilical cord blood (UCB) hematopoietic stem cells have been
successfully used for the treatment of both malignant and non-malignant diseases.
Nevertheless, some UCB units could have low total nucleated cells (TNC) dose.
Several approaches have been suggested to avoid inadequacy problems of
hematopoietic stem cells (HSC) number for transplantation, such as administration
of two UCB units to the patient and HSC ex vivo expansion. OBJECTIVE: Evaluate
UCB ex vivo expansion proliferative rates in a high and low mesenchymal stem
cells (MSC) confluence feeder layer obtained from different MSC sources and by
adding or not cytokines cocktail into the medium. METHODS: This study was
approved by the Research Ethic Committee (CAPPESQ) of Hospital das Clínicas
da Faculdade de Medicina da USP. The collection of UCB (n=10) was made after
delivery of the infant and the expulsion of placenta. Processing was performed
using volume reduction method which consists in red blood depletion. MSC
samples from umbilical cord endothelium were obtained from three different donors
and adipose tissue (n=3) obtained from LIM31’s pattern inventory. The total
nucleated cell (TNC), expression of hematopoietic surface markers such as
CD133+/CD34+ were observed after seven days of culture. Beyond that, colony
forming unit assay (CFU) was performed before and after UCB expansion. The
expansion by coculture method was observed in two groups (Group I – coculture
with cytokines cocktail added vs. Group II- coculture without cytokines cocktail) for
both MSCs sources. RESULTS: After seven days, analysis of confluent coculture
showed that TNC proliferation rate ware almost 2 times higher than in subconfluent
coculture (35 vs. 16-fold) in Group I and also revealed higher proliferative rate in
CD133+/CD34+ cells considering. CFU showed similar increase after seven days
of culture in comparison of day 0 (up to 8-fold). Subconfluent coculture for both
umbilical cord endothelium and adipose tissue showed lower yield compared with
those with high MSC confluence. The expansion in the presence of cytokines
showed higher cell proliferation compared to the cocultures without addition of
cytokines. CONCLUSION: This study showed that coculture system may require
the addition of cytokines cocktail in the media and confluent MSC regardless of
source for high yield of UCB cells.
DESCRIPTORS: stem cells; cell proliferation; adult stem cells; hematopoietic
progenitor cells; coculture techniques; fetal blood; adipose tissue; umbilical cord.

1. INTRODUÇÃO

Introdução

As células-tronco são células primitivas que possuem a capacidade de
autorrenovação e podem dar origem às células mais especializadas. Possuem
diferentes fenótipos e podem ser encontradas em vários tecidos.
A distinção para as outras células do organismo consiste em três
características importantes: são células indiferenciadas e não-especializadas; são
capazes de se multiplicar por longos períodos mantendo-se indiferenciadas de
forma que um pequeno número pode originar uma grande população de células
semelhantes; são capazes de se diferenciar em células especializadas de um
tecido particular1.
O avanço no entendimento da biologia das células-tronco tem aprimorado o
conhecimento sobre o desenvolvimento do organismo e o interesse em investigar
o potencial de reparo de células saudáveis em um tecido lesionado. Com isso,
uma nova área é discutida na medicina, a terapia celular.
A capacidade de regeneração da célula-tronco está associada à fonte de
obtenção e sua potência (Figura 1). Dois dos tipos de classificação das célulastronco são: as embrionárias (pluripotentes) e as adultas (multipotentes). Há uma
vasta discussão sobre a plasticidade das células-tronco. Acredita-se que o
microambiente, em condições específicas, pode influenciar a proliferação e a
diferenciação celular2.
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Figura 1 – Ilustração do comprometimento das células-tronco conforme
estágio de diferenciação. Modificado: Witkowska-Zimny & Wrobel, 2011

1.1

Células-tronco embrionárias

Na espécie humana, como em todos os organismos multicelulares
apresentando reprodução sexuada, a fusão dos pronúcleos, resultando em um
número diplóide de cromossomos é convencionalmente tomada como ponto de
partida para o desenvolvimento embrionário3. Após a formação do zigoto, é
iniciada a primeira de uma série de divisões mitóticas, levando à sua progressiva
subdivisão em células filhas. Este processo é considerado clivagem e as novas
células assim obtidas denominam-se blastômeros. À medida que ocorre a
transição de oito para dezesseis blastômeros, estes começam a agrupar-se
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firmemente, maximizando seus contatos intercelulares como uma esfera maciça
de células, considerada blastocisto, achatadas na superfície e compactas
internamente. Nesse estágio, as células mais superficiais estão restritas a uma
diferenciação de linhagens extra-embrionárias, portanto somente as células da
massa celular interna ainda mantêm o potencial de contribuir para todos os tecidos
do embrião, sendo consideradas células-tronco embrionárias devido a potencia
em formar qualquer tecido4,5.
Essas células podem ser cultivadas e diferenciadas in vitro em todas as
células somáticas de diferentes tecidos, incluindo cardiomiócitos, músculo
esquelético, neurônios e células da glia, células das ilhotas pancreáticas, entre
outras6.
Apesar de apresentarem um grande potencial de aplicação terapêutica e no
estudo de desenvolvimento de doenças, há uma infindável discussão ética,
política e religiosa em relação a essa fonte de obtenção de células-tronco.
Contudo, Takahash e Yamanaka7 em 2006 demonstraram a reprogramação
in vitro de células somáticas ao estágio pluripotente. Esse estudo foi considerado
um grande avanço da ciência e na pesquisa com células-tronco. Portanto, em
2012, o pesquisador Shinya Yamanaka recebeu o prêmio Nobel. A técnica
proposta por ele tem sido aperfeiçoada e atualmente as células iPS (Induced
Pluripotent Stem Cells) tem ganhado cada vez mais espaço nas pesquisas em
terapia celular8,9,10.
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1.2 Células-tronco adultas

Em um organismo vivo, o papel das células-tronco adultas é manter e
reparar o tecido no qual são encontradas. Para serem classificadas como tal,
precisam ser capazes de se autorrenovarem durante a vida do individuo. Outra
característica desse tipo de célula é ser clonogênica, em outras palavras, uma
única célula-tronco poderá gerar uma linhagem de células geneticamente iguais e
que

darão

origem

ao

tecido

em

que

residem.

Deverão

promover

o

desenvolvimento de células diferenciadas que sejam fenotipicamente maduras, ter
a capacidade de desenvolver funções especializadas do tecido, possuir a mesma
morfologia, interação com as outras células, incluindo a matriz extra-celular,
expressar os mesmos marcadores de superfície de membrana e ainda o mesmo
comportamento das células do tecido, a exemplo de secreção, contração ou
transmissão de sinapses11.
As células-tronco adultas podem ser isoladas de diferentes tecidos, como
cordão umbilical e outras fontes não embrionárias. A identificação desse tipo de
células-tronco depende dos marcadores presentes na superfície da membrana,
antígenos de diferenciação celular (CD), o qual indica a expressão de uma
proteína associada geneticamente a um estágio particular de diferenciação.
Portanto, para analisar uma população específica de células é necessário primeiro
identificar os antígenos de superfície e posteriormente avaliar a capacidade de
diferenciação para evidenciar a multipotência das células12.
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1.2.1 Células-tronco mesenquimais
Em 1987 Friedenstein et al.13 foram os primeiros a demonstrar que na
medula óssea havia células-tronco com a capacidade osteogênica, as quais
atuavam como precursoras para formação de osso e cartilagem. Todavia, o nome
“células-tronco mesenquimais” foi usado pela primeira vez por Caplan et al.14 em
1991 ao se referir à células com aderência ao plástico e capazes de se diferenciar
em osteoblastos, condrócitos e adipócitos.
As

células-tronco

mesenquimais

(CTM)

são

células

de

formato

fibroblastóide que possuem propriedades regenerativas e podem se diferenciar em
tecidos da linhagem mesodérmica15.

Atualmente, são aplicadas nos estudos

voltados para a terapia celular e engenharia de tecidos.
Há relatos de isolamento dessas células a partir de diferentes tecidos, como
sangue periférico, medula óssea fetal e adulta, cordão umbilical, fígado, líquido
amniótico, cartilagem, músculo, tendões, tecido adiposo, tecido fetal, líquido
sinovial, dente de leite e derme16-22.
Todavia, para a prática clínica, é necessário avaliar a fonte que traga maior
quantidade de células e facilidade de coleta. Por muitos anos, a medula óssea foi
considerada a principal fonte de CTM, porém a coleta dessas células é
desconfortável e dolorosa para o paciente. Na população celular da medula, as
CTM correspondem a uma quantidade muito reduzida (0.001%-0.01%)23-26.
O cordão umbilical (tecido) possui diversas vantagens, como: (a) coleta
autóloga ou alogênica não invasiva; (b) menor risco de infecção; (c) multipotência
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e (d) baixa imunogenicidade e capacidade imunossupressora. Portanto, torna-se
uma fonte de CTM bastante atrativa27,28,29.
Alguns grupos as têm obtido a partir de diferentes compartimentos do
cordão umbilical humano, tais como áreas perivasculares dos vasos30, geleia de
Wharton31 e da veia do cordão umbilical32,33,34.
Devido à facilidade e segurança da coleta, obtenção de grande quantidade
de tecido em procedimento de coleta pouco invasivo e por obter alta dose de
células, o tecido adiposo (TA) também tem se mostrado uma excelente fonte para
obtenção das CTM35. Nos últimos dez anos, a gordura tem sido reconhecida não
apenas como um reservatório de energia, mas também como uma fonte rica em
células-tronco multipotentes. As células-tronco derivadas desse tecido foram
definidas inicialmente em 2001 por Zuk et al.36
Espera-se que, independente da fonte de obtenção, as CTM possuam
potencial em diferenciação mesodérmica. No entanto, apenas uma fração das
células isoladas e aderidas ao plástico apresentam multipotencia, o que indica
presença

de

uma

população

heterogênea

de

células

com

diferentes

comprometimentos de linhagem, podendo estar relacionada com o microambiente
in vivo37.
Devido à heterogeneidade dessa população de células, é possível
evidenciar diferença no perfil de expressão de proteína, de liberação de citocinas
ou na potência das CTM de diferentes fontes.
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Os estudos clínicos que empregam as CTM foram iniciados para o
tratamento de várias doenças e lesões, como infarto do miocárdio38, osteogênese
imperfecta39, doença do enxerto versus hospedeiro40, doença de Crohn41, lesão
medular42 e também diabetes43. Acredita-se que as CTM podem exercer os efeitos
terapêuticos por diferentes mecanismos: (a) capacidade de migração para os
locais da inflamação após lesão do tecido; (b) diferenciação celular; (c) liberação
de múltiplas moléculas bioativas capazes de estimular a recuperação de células
lesionadas e inibir a inflamação e (d) pela imunomodulação44.
Após isolamento, as CTM podem ser expandidas in vitro, o que permite
alcançar a quantidade de células desejada para aplicação clínica. Devido à
diversidade entre os estudos em relação à identificação, isolamento e metodologia
para o cultivo dessas células, a Sociedade Internacional de Terapia celular definiu
critérios mínimos para caracterização das CTM45 (Tabela 1).
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Tabela 1 - Critérios mínimos para caracterização das células-tronco
mesenquimais
Critérios mínimos
1. Aderência ao plástico em condições de cultura padronizadas
2. Fenótipo

Positivo (≥ 95% +)

Negativo (≤ 2% +)

CD105

CD45

CD90

CD34

CD73

CD14 ou CD11b
CD79α ou CD19
HLA-DR

3. Diferenciação in vitro: Osteócitos, adipócitos, condrócitos
(demonstrados por coloração)
FONTE: Dominici M, et al. Minimal criteria for defining multipotent mesenchymal
stromal cells. The International Society for Cellular Therapy position statement.
Cytotherapy. 2006;8(4): 315-17.

1.2.2 Células-tronco hematopoiéticas
As células-tronco hematopoiéticas (CTH) são assim chamadas, pois
possuem a capacidade de gerar todas as células sanguíneas e do sistema
imunológico. Na hematopoiese a cascata de evolução dessas células é separada
por nível hierárquico, o qual define o grau de comprometimento (diferenciação) de
cada linhagem46 (Figura 2).
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Figura 2 – Esquema ilustrativo da hematopoiese. Modificado: Matsumoto, A. et
al., 2012

O sistema hematopoiético adulto é mantido por um pequeno número de
células

estaminais

que

residem

na

medula

óssea

num

microambiente

especializado, chamado “o nicho”47. Diferentes tipos de células têm sido
encontradas no nicho, incluindo osteoblastos48, as células endoteliais49, as células
perivasculares50, as CTM51,52 e células de Schwann53. Todas elas, através da
liberação de fatores solúveis e o contato célula-célula, proporcionam um
microambiente ideal para sustentar a autorrenovação, diferenciação e o estado
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quiescente das CTH. As proteínas envolvidas no ciclo celular são as responsáveis
por esse processo54.
Há duas populações que estão relacionadas à permanência do estágio
indiferenciado: CTH com longo e curto tempo de autorreplicação55. A primeira
possui a capacidade de autorrenovação ao longo da vida de um indivíduo e a
outra possui habilidade limitada e pode dar esse suporte por no máximo seis
semanas, pois originam as células progenitoras multipotentes que, por sua vez,
contribuem para formação de todas as células maduras da linhagem56-59.
Progenitores Linfóides podem se diferenciar em todos os tipos de linfócitos
(linfócitos T e B) e nas células natural killer (NK). Da mesma forma, Progenitores
Mielóides podem dar origem aos megacariócitos e eritrócitos60,61.
Assim como acontece com a grande maioria, a CTH só pode ser
identificada após isolamento e ensaios in vitro. Elas são identificadas mais por
aspectos funcionais do que morfológicos. Algumas características são consenso
geral como, por exemplo, sua heterogeneidade com relação a tamanho,
densidade e perfil antigênico.
Em 1988, Weissman et al.62 voltaram a atenção a uma série de superfícies
de membrana de células sanguíneas de rato que foram associados a
probabilidade de que seriam CTH. Alguns anos depois o mesmo grupo fez uma
comparação com as células humanas e o marcador CD34+ foi considerado o
principal marcador hematopoiético. Aproximadamente, 1% a 3% das células
mononucleares da medula óssea expressam esta proteína, cuja função parece
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estar relacionada aos processos de localização/adesão das células-tronco e
progenitores. Outro marcador hematopoiético é o CD133+, o qual está relacionado
a células mais primitivas. Conforme as células começam a se diferenciar não é
mais possível identificar esses marcadores63.

1.3 Sangue do cordão umbilical
Existem diferentes fontes para obtenção de CTH, como exemplo: medula
óssea, sangue periférico mobilizado, sangue placentário ou sangue do cordão
umbilical (SCU).
Após o primeiro transplante em uma criança com Anemia de Fanconi em
1988, o SCU tem sido utilizado para tratamento de doenças hematológicas
malignas e não malignas tanto em crianças como em adultos, em transplantes
autólogos e alogênicos64,65,66.
Há diversas vantagens ao compará-lo com as outras fontes de obtenção de
CTH: (a) a coleta é indolor, rápida e fácil, diminuindo risco de infecção; (b) as
células podem ser imersas em nitrogênio líquido até a utilização, tornando-as
disponíveis para uso67; (c) as células-tronco do SCU possuem maior taxa de
proliferação

e

tolerância

imunológica;

quando

são

disponibilizadas

para

transplante alogênico, apresentam menor risco do enxerto versus hospedeiro, pois
as células imunológicas ainda estão em um estágio primitivo68; (d) baixo risco de
transmissão de citomegalovirus (CMV)69,70.
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Atualmente, pode ser considerada fonte para tratamento de mais de 70
doenças, incluindo câncer e imunodeficiência. Além disso, tem o potencial de ser
utilizada para tratar uma ampla variedade de indicações no futuro71.
Apesar das evidências que mostram a importância do SCU na medicina
regenerativa, ainda há uma questão amplamente discutida, a dose celular. A maior
limitação dessa fonte é a quantidade de células-tronco existentes em uma unidade
coletada ao comparar com a medula óssea e com sangue periférico após
mobilização. O tratamento com doses menores pode apresentar algumas
intercorrências, tais como: demora da reconstituição da medula, podendo
contribuir para a taxa de mortalidade do transplante e o risco de infecção. A dose
celular recomendada para um transplante em adulto é de 2,5 x105/kg de células
CD34+ e 2,5 x107/kg de células nucleadas totais72,73,74.
As possibilidades mais conhecidas e estudadas para solucionar esse
problema e conseqüentemente diminuir o tempo para reconstituição da medula
após o transplante são duas: alguns pesquisadores discutem sobre o transplante
duplo, o qual utiliza duas unidades de sangue de cordão umbilical, de doadores
distintos, previamente congeladas e armazenadas75, e a expansão ex vivo antes
do transplante76. A segunda opção tem sido amplamente estudada nos últimos
anos e evidências comprovam que a capacidade de migração77, e as
características biológicas e genéticas básicas têm sido preservadas após o
transplante com células hematopoiéticas expandidas78, mostrando a possibilidade
de aplicação clínica. Não há padronização do método, então há uma vasta
discussão sobre qual é a melhor forma de cultivar essas células. No entanto,
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sabe-se que durante o período de cultura qualquer protocolo de expansão deve
tentar simular o mais próximo possível a hematopoiese in vivo.
Alguns trabalhos tem discutido a importância das CTM, obtidas de
diferentes fontes, como células de suporte para expansão das CTH do SCU, pois
através do contato célula-célula liberam moléculas bioativas que contribuem para
proliferação e in vivo diminuem o tempo para a recuperação de neutrófilos e
plaquetas após transplante em adultos79. Contudo, não há nenhum estudo que
demonstre a expansão ex vivo das células hematopoiéticas do SCU em cocultura
com CTM obtidas do endotélio vascular do cordão umbilical, nem mesmo análise
comparativa do índice de proliferação de CTH entre cocultura com células
mesenquimais provenientes do cordão umbilical e tecido adiposo. Também não há
relato relacionado à análise da confluência da cocultura para expansão.
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2.1 Objetivo geral
Este trabalho tem como objetivo avaliar o resultado da proliferação celular
das CTH do SCU em expansão ex vivo através do método de cocultura com
células-tronco mesenquimais, comparando duas fontes distintas para obtenção
dessas células: tecido adiposo obtido de lipoaspiração e tecido do cordão umbilical
obtido a partir do endotélio vascular.
2.2 Objetivos específicos
- Padronizar o isolamento das células-tronco mesenquimais obtidas do endotélio
vascular do cordão umbilical e avaliar as características de expansão;
- Analisar a proliferação do número de células nucleadas totais, população
CD133+/CD34+

e

unidades

formadoras

de

colônias

das

células-tronco

hematopoiéticas do sangue do cordão umbilical após sete dias de expansão ex
vivo em sistema de cocultura com:
o presença e ausência de citocinas recombinantes;
o céluas-tronco mesenquimais provenientes do endotélio vascular do
cordão umbilical e do tecido adiposo;
o células-tronco mesenquimais confluentes e subconfluentes tanto do
tecido adiposo como do tecido do cordão umbilical.

3. MÉTODOS

Métodos

18

3.1 Coleta de amostras e elegibilidade

3.1.1 Sangue e tecido do cordão umbilical
Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética de Pesquisa (CAPPesq) do
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Todos os doadores
assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido antes da coleta das
amostras. Os critérios de inclusão estabelecidos para este estudo foram: (a)
gravidez de baixo risco, (b) mulheres com mais de 18 anos de idade, (c) idade
gestacional acima de 32 semanas, (d) parto normal ou cesariana e (e) mulheres
com sorologia negativa. Os principais critérios de exclusão considerados foram:
sofrimento fetal grave e bolsa rota superior a 18 horas.
A coleta foi realizada após o nascimento do bebê e a expulsão da placenta.
As unidades de SCU foram obtidas de 10 doadores diferentes e os tecidos do
cordão umbilical utilizados no presente estudo foram obtidos de outros três
doadores, ou seja, não os mesmos que doaram o SCU. Antes da coleta, o cordão
foi limpo com clorexidina alcoólica 2% para garantir a esterilidade do
procedimento. O cordão umbilical foi puncionado e o sangue transferido para uma
bolsa específica para coleta do SCU (JP Indústria Farmacêutica SA). Após a
coleta do sangue, o cordão foi cortado, desprendendo-o da placenta, e colocado
em um recipiente com solução salina tamponada com fosfato (PBS)80.
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A distribuição das CTM isoladas do tecido do cordão umbilical para a
realização dos experimentos do estudo encontram-se na Tabela 2.

Tabela 2 - Amostras utilizadas para o experimento de expansão das célulastronco hematopoiéticas do sangue do cordão umbilical em sistema de
cocultura. Combinação de cada amostra de célula-tronco mesenquimal utilizada
para cada amostra de sangue de cordão umbilical – FMUSP LIM31 - 2014
Tecido do cordão
umbilical (TCU)

Tecido Adiposo
(TA)

Bolsas com sangue do cordão
umbilical (SCU)
SCU#1

TCU#1

TA#1

SCU#2
SCU#3
SCU#4
SCU#5

TCU#2

TA#2

SCU#6
SCU#7
SCU#8

TCU#3

TA#3

SCU#9
SCU#10

3.1.2 Tecido adiposo
As células-tronco derivadas do tecido adiposo (TA) utilizadas nesse
trabalho foram obtidas do inventário de células do Laboratório de Genética e
Hematologia Celular do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP.
As células armazenadas foram isoladas do TA obtido da região do abdome
através de lipoaspiração. A distribuição das CTM dessa fonte para realização dos
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experimentos de expansão das CTH do SCU pelo sistema de cocultura do estudo
encontram-se na Tabela 1.
Para os experimentos de expansão ex vivo das CTH do SCU as células
foram descongeladas para realizar a curva de crescimento e avaliar o tempo de
dobramento das células. Para esse ensaio foi plaqueado 1x104 células em placas
de 12 poços.

Durante cinco dias as células foram contadas em triplicata em

câmara de neubauer ultilizando como corante celular azul de tripan (Figura 3).
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Figura 3 – Proliferação das células-tronco mesenquimais. A) Curva de
crescimento das células-tronco mesenquimais do TCU (vermelho) e do TA (verde).
B) Tempo de dobramento das células-tronco mesenquimais (p=0,2925) do
TCU(36,01 horas) e do TA (40,99).
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3.2 Isolamento e congelamento das células-tronco hematopoiéticas do
sangue do cordão umbilical

Todas as bolsas com SCU foram processadas da mesma forma. Antes da
redução de volume foi realizada a contagem de células nucleadas totais através
de um contador hematológico. O isolamento das células foi realizado pela
metodologia manual, a qual consiste em duas etapas: retirada de hemácia e de
plasma.
A primeira centrifugação foi realizada com a bolsa invertida (1040 x g por 7
minutos). Com auxílio de uma seringa de 60 mL dois terços das hemácias foram
retiradas. A bolsa foi homogeneizada e centrifugada novamente (1848 x g por 15
minutos), nessa etapa a bolsa não foi invertida. Com auxílio de um extrator, dois
terços do plasma foi retirado com uma seringa de 60mL. Esse procedimento
permitiu alta recuperação de células nucleadas totais81,82.
O concentrado de células nucleadas (buffy coat), foi transferido para uma
bolsa criogênica com dois compartimentos, a qual possui volume máximo de
30mL. A bolsa foi resfriada e posteriormente foi adicionada lentamente uma
solução crioprotetora composta por 10% de dimetilsulfóxido e dextrano v/v. O
congelamento foi realizado por um congelador com controle do decaimento de
temperatura. No final do processo, as células foram armazenadas em ultra
freezers com temperatura constante de -86 º C83,84,85.
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Isolamento das células-tronco do tecido do cordão umbilical

As CTM foram isolados a partir do endotélio vascular do cordão umbilical
através de uma adaptação do protocolo de Covas et al.86. Foi introduzida uma
cânula na veia umbilical; realizada lavagem com PBS; a veia foi preenchida
posteriormente com uma solução de colagenase a 0,1% e a extremidade distal foi
clampeada. Após incubação a 37°C durante 30 minutos, a veia foi lavada duas
vezes com PBS suplementado com 5% de SFB e as células do endotélio e
camadas subendoteliais foram recolhidas. A suspensão de células foi centrifugada
a 200xg durante 5 minutos e o sedimento ressuspendido em meio DMEM
suplementado com 10% SFB e solução de antibiótico antimicótico (10.000
unidades de penicilina, 10 mg de estreptomicina e 25 ug de anfotericina B) a 2%.
As células foram contadas utilizando câmara de neubauer e coradas com
azul de tripan para, em seguida, serem transferidas para frascos de cultura de 25
cm2 com concentração aproximada de 1x105 células/ mL e mantidas em
incubadora com temperatura de 37°C e 5% de CO2. Após três dias o meio foi
trocado, as células não aderentes foram removidas e as células aderentes
continuaram em meio de cultura até as CTM alcançarem aproximadamente 80%
de confluência. As células aderentes foram descoladas do plástico por digestão
enzimática com tripsina EDTA 0,25%, e transferidas para um frasco de cultura de
75 cm2. As CTM foram cultivadas até a quarta passagem. Após contagem celular
com azul de tripan em câmara de neubauer, uma parte das células foi congelada
(solução contendo 10% DMSO com 80% de SFB e 10% de DMEN), 1x105 células
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foram ressuspendidas em PBS para caracterização celular por imunofenotipagem
e outra parte foi plaqueada em três recipientes de cultura distintos: o primeiro para
os experimentos de expansão ex vivo das CTH do SCU; o segundo para
diferenciação celular e o terceiro para curva de crescimento.
Para avaliar o tempo de dobramento, as células foram semeadas em uma
densidade de 1x104 células em placas de 12 poços. Durante cinco dias as células
foram contadas em triplicata com azul de tripan em câmara de neubauer (Figura
3).

3.4 Caracterização das células-tronco hematopoiéticas e mesenquimais

3.4.1 Ensaio clonogênico
Para cada amostra de sangue de cordão umbilical pós-descongelamento e
após a expansão ex vivo, foi avaliado o potencial clonogênico com objetivo de
evidenciar unidades formadoras de colônia de progenitores granulócito-macrófago,
(CFU-GM - Figura 4A); eritrócito (BFU-E - Figura 4B) e colônia única multipotente
de granulócito-macrófago-eritrócito-megacariócito (CFU-GEMM - Figura 4C). Os
ensaios foram realizados em duplicata em meio de cultura semi-sólido com
metilcelulose (Methocult - StemCell Technologies) suplementado com SFB,
albumina de soro bovino, 2-βmercaptoetanol, fator de células estaminais, GMCSF, G-CSF, IL-3 e eritropoietina, como descrito nas instruções do fabricante. As
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células foram mantidas em um ambiente a 37 °C e com 5% de CO2. Após 14 dias
foi realizada a identificação e contagem total das colônias87.

A

B

C

Figura 4 - Unidades formadoras de colônias da linhagem hematopoiética do
sangue do cordão umbilical pós-descongelamento. A) CFU-GM. B) BFU-E.
C) CFU-GEMM.

3.4.2 Imunofenotipagem

das

células-tronco

hematopoiéticas

e

mesenquimais
A imunofenotipagem é uma técnica utilizada para contar, examinar e
classificar partículas suspensas em meio líquido. Permite a análise de vários
parâmetros simultaneamente. Geralmente é utilizada quando é preciso diferenciar
células que têm o aspecto físico muito semelhante ao microscópio , mas que têm
moléculas diferentes em sua membrana, atribuindo-lhes funções diferentes.
As análises por citometria de fluxo foram realizadas para determinar: (a) a
viabilidade celular do SCU pós-descongelamento; (b) a expressão da população
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de células CD133+/CD34+ pós-descongelamento e após o processo de expansão
ex vivo e (c), para confirmar o fenótipo das CTM derivadas do TCU e TA.
As CTH foram marcadas com o kit Live/dead® (Invitrogen), allophicocianin
(APC) conjugado a anti-CD45 (BD – Clone HI30), peridinina Clorofila Protein
Complex (PerCP) conjugado a anti-CD34 (BD – clone 563) e ficoeritrina (PE)
conjugado a anti-CD133 (Macs – clone AC133) de acordo com as instruções do
fabricante. Foram também utilizados isotipo de células CD34 + (IgG1, K), CD45 +
(IgG1, K) e CD133 + (IgG2b).
Para fenotipagem das CTM, seguiu-se os critérios mínimos descritos em
2006 por Dominici et al.69 (Tabela 1). Após a quarta passagem, as CTM, tanto do
TCU como do TA, foram analisadas quanto à expressão de marcadores positivos
para CD105, CD90, CD73 e negativos para CD34, CD11b, CD19 e HLA-DR.

3.4.3 Capacidade

de

diferenciação

mesodérmica

das

células-tronco

mesenquimais
Os ensaios para analisar a diferenciação das CTM do TCU e TA foram
realizados na quarta passagem. Seguindo as instruções do fabricante as células
foram ressuspendidas em meio para diferenciação adipogênica (STEMPRO® Kit
de diferenciação adipogênica, Gibco®), condrogênica (STEMPRO® Kit de
diferenciação condrogênica, Gibco®) e osteogênica (STEMPRO® Kit de
diferenciação osteogênica, Gibco®). Posteriormente as células foram transferidas
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para uma placa de 12 poços com uma densidade de 1x104 células. Após duas
semanas, a diferenciação adipogênica foi confirmada através da coloração por
uma solução de Oil read O (Sigma) contendo 60% de isopropanol. A diferenciação
em condrócitos foi confirmada após coloração por Alcian Blue (Sigma). Após
quatro semanas as células foram coradas com uma solução aquosa a 2% de
vermelho de alizarina S (Sigma) para evidenciar os depósitos de cálcio88,89,90.

3.5 Expansão ex vivo das células-tronco hematopoiéticas do sangue do
cordão

umbilical

em

sistema

de

co-cultura

com

células-tronco

mesenquimais
A expansão ex vivo das CTH foi realizada com unidades de SCU
previamente criopreservadas. Os experimentos permitiram avaliar índice de
proliferação de células nucleadas totais, população CD133+/CD34+ e unidades
formadoras de colônias (CFU-GM, BFU-E e CFU-GEMM) após sete dias em
cocultura com CTM de tecido de cordão umbilical e TA confluentes, 90%
confluência, (Figura 5 – B e D) e subconfluentes, 30% confluência, (Figura 5 – A e
C) com e sem adição de coquetel de citocinas.
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Figura 5 – Análise morfológica das células-tronco mesenquimais (10x
aumento). A) Células-tronco mesenquimais do TA subconfluentes em quarta
passagem. B) Células-tronco mesenquimais do TA confluentes em quarta
passagem. C) Células-tronco do TCU subconfluentes em quarta passagem. D)
Células-tronco mesenquimais do TCU confluentes em quarta passagem.
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Os experimentos foram divididos em dois grupos e ambos avaliaram
expansão em CTM confluentes e subconfluentes. A nomenclatura “Grupo I” estava
relacionada à expansão na presença do coquetel de citocinas exógena e “Grupo
II” à expansão sem adição do coquetel de citocinas (Figura 6).

Figura 6 - Ilustração do desenho do estudo.
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Antes do descongelamento das unidades de sangue de cordão umbilical
para início da expansão das CTH, foi necessário preparar as garrafas para cultura
de CTM. Baseando-se no perfil da curva de crescimento, as CTM do TCU e do TA
foram plaqueadas inicialmente em densidades diferentes (Tabela 3). Um dia antes
da expansão em cocultura confluente e subconfluente as células mesenquimais
foram tripsinizadas para realizar a contagem. As garrafas de CTM de TCU e TA
subconfluentes apresentavam a mesma quantidade de células mesenquimais,
assim como as garrafas confluentes.

Tabela 3 – Densidade de células-tronco mesenquimais de tecido do cordão
umbilical e tecido adiposo plaqueadas inicialmente para apresentarem
posteriormente mesma quantidade de células mesenquimais para cada
sistema de cocultura
Fonte de células-tronco
mesenquimais

Densidade celular
cultura confluente

Densidade celular
cultura subconfluente

Tecido do cordão
umbilical

6 x105

1x105

Tecido Adiposo

1x105

3,5 x104

Antes do início do experimento os meios para expansão das células
hematopoiéticas foram preparados. O meio correspondente ao Grupo I foi
preparado com StemSpanTM H3000 (StemCell Technologies) suplementado com
10% de SFB e com StemSpan CC100TM (coquetel de citocinas) 1x concentrado
(StemCell Technologies), o qual contém ligante Flt-3, Fator de Células-Tronco
(SCF), Interleucina-3 (IL-3) e Interleucina-6 (IL-6).

Não foi fornecida pelo

fabricante a concentração individual de cada citocina, porém a concentração final
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de 1x foi utilizada conforme instrução do mesmo. O meio do Grupo II foi preparado
com

StemSpanTM H3000 (StemCell Technologies) suplementado apenas com

10% de SFB.
O SCU foi descongelado em banho-maria a 37°C, diluído em solução de
RPMI suplementado com 2% de SFB e realizado dois ciclos de lavagem com
RPMI suplementado com 2% de SFB para retirar o DMSO91-95.
Posteriormente, foi realizada ultima lavagem com buffer de lise de
hemácias (0,1 mM de EDTA, 0,12 mM de KHCO3 e 155 mM de NH4Cl). Após
contagem do número de células nucleadas totais, foi utilizado 1x105 células para
análise da viabilidade celular por citometria de fluxo (kit live/dead® - Invitrogen) e
quantificação da população de células CD133+/CD34+. A mesma concentração de
células (1x105) foi transferida para o meio Methocult
para

quantificação

de

unidades

formadoras

TM

de

(Stem Cell Technologies)
colônias

da

linhagem

hematopoiética. As células remanescentes foram homogeneizadas e o volume
final foi dividido igualmente em dois tubos identificados como Grupo I e Grupo II,
ambos centrifugados para retirar o sobrenadante e as células contidas em cada
um foram ressuspendidas no meio correspondente para expansão das CTH do
SCU preparados previamente.
Após homogeneização, 5 mL da suspensão celular do tubo contendo meio
do Grupo I foi transferido para uma garrafa de 25 cm2 denominada “controle I”. O
mesmo procedimento foi realizado para o tubo contendo a suspensão de células
do Grupo II. Essa garrafa foi nomeada como “controle II”.
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Foram retirados os meios das garrafas com CTM, tanto de TCU como de
TA, em cultura confluente e subconfluente e lavado com PBS. Da suspensão de
células em meio do Grupo I, 5mL foi adicionado em cada garrafa contendo CTM
confluentes e subconfluentes. O mesmo foi realizado com a suspensão de células
em meio do Grupo II.
Portanto, após descongelamento e lavagem de cada bolsa de sangue de
cordão umbilical, para retirada do DMSO, as células nucleadas totais foram
igualmente divididas em 10 garrafas de 25 cm2. Duas para controle, as quais
foram destinadas para expansão ex vivo apenas em meio líquido (StemSpan
H3000 + 10% SFB) com e sem presença do coquetel de citocinas exógena. Nos
Grupos I e Grupo II havia em cada, quatro garrafas de 25 cm2 correspondentes à
expansão ex vivo em sistema de cocultura confluente e subconfluentes, tanto para
tecido do cordão como para TA (Figura 6). A média da concentração celular inicial
plaqueada antes do processo de expansão foi 1,347 x107.
Após sete dias de cultura, sem troca de meio, o sobrenadante de cada
garrafa foi recolhido e realizado contagem de células nucleadas totais com azul de
tripan em câmara de neubauer. A concentração de 1x105 células foi destinada
para quantificação da população CD133+/CD34+.
células foi adicionada em meio methocult

TM

A mesma concentração de

(StemCell Technologies) para

posterior identificação e quantificação de unidades formadoras de colônia da
linhagem

hematopoiética.

Também

CD133+/CD34+ aderidas às CTM96-104.

foi

realizada

análise

da

população
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4.1 Análises pré-expansão ex vivo

4.1.1 Imunofenotipagem de células-tronco hematopoiéticas e mesenquimais
As CTH do sangue de cordão umbilical (n=10) foram analisadas para
determinar a viabilidade celular (Figura 7A), quantificação da população de células
CD133+/CD34+ pós-descongelamento e após expansão ex vivo. Seguindo os
critérios descritos por Dominici M et al.69, além da análise morfológica, foi possível
quantificar a expressão dos marcadores positivos e negativos das CTM obtidas do
TCU e do TA. Ambos apresentaram positividade para os marcadores CD105,
CD90, CD73 e baixa expressão de marcadores hematopoiéticos (Figura 8).

Figura 7 – Sangue do cordão umbilical pós-descongelamento. A) Viabilidade
celular das amostras de SCU (n=10). B) Análise gráfica da viabilidade celular por
citometria de fluxo (Kit LIve/Dead®) da amostra SCU #9.
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A viabilidade celular do SCU obtida pós-descongelamento foi superior a 80%
(média 82,82%). A expressão de população CD133+/CD34+ pós-descongelamento
foi heterogênea entre as amostras variando de 0,11% a 0,93%.

TECIDO ADIPOSO

96,13%
95,21%

98,74%

95,30%

TECIDO DO CORDÃO UMBILICAL

Figura 8 – Marcadores de células-tronco mesenquimais. Painel de marcadores
positivos (CD 90, CD 105 e CD 73) e negativos (CD 34, CD 11b, CD 19 e HLADR) das células-tronco mesenquimais de TA e TCU.
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4.1.2 Diferenciação mesodérmica das células-tronco mesenquimais
Na quarta passagem, as CTM provenientes de TCU (n=3) e TA (n=3) foram
submetidas ao ensaio de diferenciação em condrócito, osteoblasto e adipócito
(Figura 9 A, B e C). As duas fontes de células apresentaram diferenciação
mesodérmica evidenciada por coloração.

TECIDO DO CORDÃO UMBILICAL
A

C

B

TECIDO ADIPOSO
A

B

C

Figura 9 – Diferenciação mesodérmica das células-tronco mesenquimais. A)
Diferenciação condrogênica das células-tronco mesenquimais do tecido do cordão
umbilical e tecido adiposo com coloração por Alcian Blue. B) Diferenciação
osteogênica das células-tronco mesenquimais do TCU e do TA com coloração por
Vermelho de Alizarina S. C) Diferenciação adipogência das células-tronco
mesenquimais do TCU e do TA com coloração por Oil Red O.
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4.2 Análises pós-expansão ex vivo

Após sete dias de cultura foi possível evidenciar por microscopia a
população de células do Controle I (Figura 10 A), Controle II (Figura 10B), Grupo I
da cocultura de TA confluente e subconfluente (Figura 10 C e D), Grupo II da
cocultura de TA confluente e subconfluente (Figura 10 E e F), Grupo I de cocultura
de TCU confluente e subconfluente (Figura 10 G e H) e Grupo II de cocultura de
tecido do cordão confluente e subconfluente (Figura 10 I e J). Em sistema de
cocultura, as CTH ficam em grande maioria, aderidas à monocamada de CTM.
Cada um dos grupos foi analisado individualmente em relação à
proliferação de células nucleadas totais, população CD133+/CD34+ e unidades
formadoras de colônias.
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D

H

E

I

F

I

Figura 10 – Células-tronco hematopoiéticas após sete dias de expansão ex
vivo em meio líquido e em sistema de cocultura com e sem adição de
coquetel de citocinas exógenas. A) Controle I – expansão em meio líquido
(StemSpan H3000 + 10% de SFB + CC100) com adição de coquetel de citocinas
exógenas no meio de cultura. B) Controle II – expansão em meio líquido
(StemSpan H3000 + 10% de SFB) SEM adição de coquetel de citocinas exógenas
no meio de cultura. C) Grupo I – cocultura com CTM subconfluentes de TA. D)
Grupo I – cocultura com CTM confluente de TA. E) Grupo II – cocultura com CTM
subconfluente de TA. F) Grupo II – cocultura com CTM confluente de TA. G)
Grupo I – cocultura com CTM subconfluente de TCU. H) Grupo I – cocultura com
CTM confluente de TCU. I) Grupo II – cocultura com CTM subconfluente de TCU.
J) Grupo II – cocultura com CTM confluentes de TCU.
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4.2.1 Índice de proliferação das células nucleadas totais
Após sete dias de expansão ex vivo das CTH do SCU, foi realizada
contagem de células nucleadas totais para avaliar a taxa de proliferação celular. A
média da concentração inicial de células plaqueadas antes do processo de
expansão foi 1,347 x107.
Os dados estatísticos obtidos foram resultados das análises realizadas
individualmente de cada fonte de CTM em relação à confluência e suplemento de
citocinas para promoção da expansão das células nucleadas totais do SCU. A
expansão em meio líquido (Controle I e II) mostrou que a adição de citocinas
promove maior proliferação das células nucleadas totais do SCU (Figura 11A e
Figura 12A).
Na análise do Grupo I (Figura 11B) não há diferença no índice de
proliferação das células nucleadas totais do SCU ao comparar a cocultura
confluente do tecido adiposo com tecido do cordão umbilical. O mesmo resultado
foi encontrado no Grupo II (Figura 12 B). Todavia, a expansão dos Controles I e II,
os quais proporcionaram a expansão apenas em meio líquido, sem presença de
CTM, foi consideravelmente menor (p< 0,0001) em relação à expansão em
cocultura.
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Figura 11 – Índice de proliferação das células nucleadas totais após sete
dias de expansão ex vivo. Análise do Grupo I. A) Comparação da expansão em
meio líquido COM adição de citocinas e em meio SEM adição de citocinas
(p<0,0001) – t test. B) Comparação do índice de proliferação entre expansão em
meio líquido com adição de citocinas (p<0,0001) e expansão ex vivo no sistema de
cocultura com CTM confluentes provenientes do TA e TCU – Bonferroni post-test.
C) Análise entre expansão em sistema de cocultura com CTM subconfluentes
obtidas de TCU e TA (p=0,0028) e expansão em meio líquido com adição de
citocinas (Controle I) – Bonferroni post-test. D) Análise do índice de proliferação
em sistema de cocultura com CTM confluentes e subconfluentes provenientes de
TA (p<0,0001) – t test. E) Análise do índice de proliferação entre expansão ex vivo
e, sistema de cocultura com CTM confluentes e subconfluentes obtidas do TCU
(p=0,0037) – t test.
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Figura 12 – Índice de proliferação das células nucleadas totais após sete
dias de expansão ex vivo. Análise do Grupo II. A) Comparação da expansão
em meio líquido COM adição de citocinas e em meio SEM adição de citocinas
(p<0,0001) – t test. B) Análise comparativa entre expansão em cocultura com CTM
confluentes obtidas de TA e TCU e expansão em meio líquido SEM adição de
citocinas exógenas (p=0,0011) – Bonferroni post-test. C) Análise da proliferação
entre expansão em sistema de cocultura com CTM subconfluentes obtidas de TA
e TCU e expansão em meio líquido COM adição de citocinas (p< 0,0001) –
Bonferroni post-test. D) Análise do índice de proliferação em sistema de cocultura
com CTM confluentes e subconfluentes provenientes do TA (p= 0,0260) – t test. E)
Análise do sistema de cocultura com CTM confluentes e subconfluentes obtidas
do TCU (p=0,0869) – t test.
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Em relação à cocultura subconfluente do Grupo I (Figura 11 C) os
resultados mostraram que as CTM do tecido adiposo (p= 0,0028) promovem maior
proliferação das células nucleadas totais em relação às do tecido do cordão.
Ademais, a expansão em cocultura subconfluente do tecido adiposo ainda
proporciona proliferação celular maior do que em expansão em meio líquido,
Controle I (p<0.0001). Todavia, no Grupo II (Figura 12 C), não foi encontrada essa
diferença no índice de proliferação entre tecido adiposo e tecido do cordão.
O Grupo I foi superior, multiplicação celular maior que 30 vezes, (p=
0,0028) em relação ao Grupo II, multiplicação celular de até 18 vezes, em
cocultura confluente de tecido adiposo (Figura 11D vs Figura 12D). O mesmo foi
evidenciado na cocultura confluente de tecido de cordão umbilical, onde a
proliferação do Grupo I foi mais expressiva (multiplicação celular maior que 25
vezes) do que no Grupo II (multiplicação celular até 12 vezes) (Figura 11E vs
Figura 12E). No Grupo II a diferença entre as culturas confluentes e
subconfluentes do tecido adiposo foi discreta (Figura 12 D), enquanto que no
tecido do cordão umbilical não houve diferença.

4.2.2 Índice de proliferação da população CD133+/CD34+
Após o descongelamento do SCU, foi realizada quantificação das células
CD133+/CD34+, onde foi encontrada a média de 4,11 x 104. Os resultados obtidos
após sete dias de expansão ex vivo demonstram maior proliferação da população
CD133+/CD34+ na presença de citocinas. (Figura 13 e Figura 14)
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Figura 13 – Índice de proliferação da população CD133+/CD34+ após sete dias
de expansão ex vivo. Análise do Grupo I. A) Comparação da proliferação na
expansão em meio líquido COM e SEM adição de citocinas (p<0,0001) – t test. B)
Comparação entre expansão em meio líquido COM adição de citocinas (p<0,0001)
e em sistema de cocultura com CTM confluentes provenientes de TA e TCU com
Bonferroni post-test. C) Análise comparativa da expansão em meio líquido COM
adição de citocinas e em sistema de cocultura com CTM subconfluentes obtidas
de TA (p= 0,0027) e TCU (p<0,05) com Bonferroni post test. D) Análise da
proliferação entre expansão ex vivo do SCU em sistema de cocultura com CTM
confluentes e subconfluentes provenientes de TA (p= 0,0137) – t test. E) Análise
da proliferação entre expansão ex vivo em sistema de cocultura com células
mesenquimais confluentes e subconfluentes obtidas do TCU (p= 0,0016) – t test.

Resultados

43

Figura 14 – Índice de proliferação da população CD133+/CD34+ após sete dias
de expansão ex vivo. Análise do Grupo II. A) Comparação da proliferação na
expansão em meio líquido COM adição de citocinas e em meio SEM citocinas
(p<0,0001) – t test. B) Comparação do índice de proliferação entre expansão em
meio líquido COM adição de citocinas (p< 0,0001) e em cocultura com CTM
confluentes provenientes do TA e TCU através do Bonferroni post-test. C) Análise
comparativa da proliferação entre expansão em meio líquido COM adição de
citocinas e em sistema de cocultura com CTM subconfluentes obtidas a partir de
TA e TCU (p< 0,0001) através do Bonferroni post-test. D) Análise do índice de
proliferação entre expansão em meio líquido com adição de citocinas e em
sistema de cocultura com CTM confluentes e subconfluentes provenientes de TA
(p=0,8335) utilizando o t test. E) Análise do índice de proliferação entre expansão
ex vivo em sistema de cocultura com CTM confluentes e subconfluentes obtidas a
partir do TCU (p= 0,5466) com o t test.
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Na expansão celular em meio líquido (Controle I e II), foi possível evidenciar
que a adição de citocinas no meio de cultura proporcionou maior índice de
proliferação (Figura 13 A e Figura 14 A).
Nos Grupos I e II, considerando ambas coculturas confluentes e
subconfluentes (Figura 13 B e C; Figura 14 B e C) não houve diferença na
expansão entre tecido adiposo e tecido do cordão.
Foi possível evidenciar que a adição de citocinas nas coculturas
confluentes tanto de tecido adiposo quanto de tecido do cordão apresentou grande
influência no aumento do índice de proliferação celular. A expansão do Controle I
foi 3 vezes menor ao comparar com a expansão em cocultura (Figura 13 B).
Resultado similar foi evidenciado na análise do Grupo II (Figura 14 B).
Em relação ao controle I a proliferação celular foi menos ao comparar com
a cocultura subconfluente de tecido adiposo (p= 0,0027) e tecido do cordão
umbilical (p< 0,5) do Grupo I (Figura 13 C). O mesmo resultado foi observado no
Grupo II (Figura 14 C).
As células mesenquimais confluentes, tanto de tecido adiposo quanto de
tecido do cordão umbilical, proporcionaram maior índice de proliferação das CTH
do SCU (Figura 13 D e E). No entanto, no grupo II não houve diferença entre
cocultura confluente e subconfluente de ambas as fontes de CTM, tecido adiposo
e tecido do cordão umbilical (Figura 14 D e E).
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4.2.3 Índice de proliferação das células formadoras de colônias da linhagem
hematopoiética
Nas

células

do

SCU

descongeladas,

a

quantidade

de

colônias

hematopoiéticas geradas variou de acordo com cada amostra, porém a média
obtida foi de 65,4 unidades formadoras de colônia totais. Os ensaios clonogênicos
realizados nas células hematopoiéticas expandidas por sete dias demonstraram
que a adição de citocinas no meio de cultura aumenta a capacidade das células
em formarem colônias da linhagem hematopoiética (Figura 15, 16 e 17).
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Figura 15 – Capacidade clonogênica das células do sangue do cordão
umbilical após sete dias de expansão ex vivo. Análise do Grupo I. A)
Comparação do índice de proliferação na expansão em meio líquido (StemSpan
H3000 + 10% SFB) COM e SEM adição de citocinas (p< 0,0001) – t test. B)
Comparação do índice de proliferação entre expansão em meio líquido COM
adição de citocinas e expansão ex vivo em cocultura com CTM confluentes
provenientes de TCU e TA – Bonferroni post-test (p< 0,0001). C) Análise
comparativa da proliferação entre expansão em meio líquido COM adição de
citocinas e expansão em sistema de cocultura com CTM subconfluentes obtidas
de TA e TCU (p< 0,0001) – Bonferroni post-test. D) Análise do índice de
proliferação entre expansão em sistema de cocultura com CTM confluentes e
subconfluentes provenientes do TA (p= 0,0049) – t test. E) Análise do índice de
proliferação entre expansão em cocultura com CTM confluentes e subconfluentes
obtidas do TCU (p=0,0228) – t test.
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Figura 16 – Capacidade clonogênica das células do sangue do cordão
umbilical após sete dias de expansão ex vivo. Análise do Grupo II. A)
Comparação do índice de proliferação na expansão em meio líquido COM e SEM
adição de citocinas (p< 0,0001) – t test B) Comparação do índice de proliferação
entre expansão em meio líquido COM adição de citocinas e expansão ex vivo em
cocultura com CTM confluentes provenientes do TCU e TA (p< 0,0001) –
Bonferroni post-test. C) Análise comparativa da proliferação das unidades
formadoras de colônia entre expansão em meio líquido COM adição de citocinas e
em sistema de cocultura com CTM subconfluentes obtidas de TA e TCU (p<
0,0001) – t test. D) Análise do índice de proliferação entre expansão em sistema
de cocultura com CTM confluentes e subconfluentes provenientes de TA (p<
0,0001) – t test. E) Análise do índice de proliferação entre expansão em cocultura
com CTM confluentes e subconfluentes obtidas do TCU (p=0,3012) – t test.
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Figura 17 – Unidades formadoras de colônias da linhagem hematopoiética de
células expandidas. A) Análise do Controle I – presença de BFU-E e CFUGEMM. B) Análise do Controle II – presença de BFU-E. C) Análise do Grupo I –
TA confluente: Presença de CFU-GM e CFU-GEMM. D) Análise do Grupo I – TA
subconfluente: Presença de CFU-GEMM. E) Análise do Grupo II – TA confluente:
Presença de BFU-E, CFU-GM e CFU-GEMM. F) Análise do Grupo II – TA
subconfluente: Presença de CFU-GM e CFU-GEMM. G) Análise do Grupo II –
TCU confluente: Presença de BFU-E e CFU-GM. H) Análise do Grupo I – TCU
subconfluente: Presença de CFU-GM e CFU-GEMM. I) Análise do Grupo II – TCU
confluente: Presença de BFU-E e CFU-GEMM. J) Análise do Grupo II – TCU
subconfluente: Presença de CFU-GEMM e BFU-E.

Assim como nas demais análises, o controle I apresentou maior capacidade
clonogênica do que o controle II, mostrando novamente a influência positiva das
citocinas na taxa de proliferação (Figura 15 A e Figura 16 A). Além disso, as
citocinas proporcionaram gerar colônias de células mais indiferenciadas, CFUGEMM, (Figura 17 A e B).
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Nos grupos I e II, as CTM confluentes de tecido do cordão umbilical e tecido
adiposo não apresentaram diferença entre si em relação ao índice de proliferação
de unidades formadoras de colônias (Figura 15 B e Figura 16 B). Analisando
também o grupo I e II, o índice de colônias foi aproximadamente duas vezes maior
na expansão em cocultura com CTM subconfluentes do tecido adiposo (Figura 15
C e Figura 16 C). Nas mesmas figuras é possível evidenciar que o controle I
apresentou proliferação das colônias muito menor em relação ao método de
cocultura.
Comparando expansão em cocultura confluente e subconfluente de tecido
adiposo a Figura 15 D (p=0,0049) e Figura 16 D (p<0,0001) demonstram maior
proliferação de unidades formadoras de colônias em sistema de cocultura
subconfluente, tanto no grupo I como no gruo II. No grupo I, as Figuras 17 C e D
demonstram maior número de colônias na cocultura subconfluente (Figura 17 D),
onde há maior incidência de CFU-GEMM em relação à cocultura confluente
(Figura 17 C). Já no grupo II (Figuras 17 E e F), apesar do maior número de
colônias ser demonstrada também na cocultura subconfluente, a colônia com
maior incidência é a CFU-GM.
A mesma análise foi realizada nas coculturas confluentes e subconfluentes
de tecido do cordão umbilical tanto no grupo I como no grupo II. Apenas no grupo I
(Figura 15 E), é possível avaliar diferença da proliferação, onde a cocultura
subconfluente demonstrou proliferação superior (p=0,0228). No grupo II, não
houve diferença na proliferação entre cocultua confluente e subconfluente do
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tecido do cordão umbilical. Apesar da discreta diferença entre a Figura 17 G e H.
O número de colônias é maior na cocultura subconfluente (Figura 17 H). Ambas
apresentam maior presença de CFU-GM.

5. DISCUSSÃO
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As CTH do SCU têm sido utilizadas com sucesso para o tratamento de
doenças hematológicas malignas e não malignas. No entanto, algumas unidades
de sangue de cordão umbilical podem ter uma baixa dose de células, o que tem
limitado a sua utilização em transplantes de indivíduos adultos.
Sabe-se que alta concentração de células nucleadas totais contribui para
aumento de neutrófilos e plaquetas e também reduz a falha do enxerto74.
Algumas alternativas, como administração de duas unidades de sangue de
cordão umbilical16 e expansão ex vivo das CTH, têm sido sugeridas para diminuir
os problemas associados à baixa concentração celular100.
No entanto, a administração de duas unidades de sangue de cordão
umbilical podem oferecer alguns problemas para o paciente, a exemplo de
aumento dos riscos imunológicos, pois podem desenvolver doença do enxerto
contra o hospedeiro aguda ou crônica, além das dificuldades para encontrar duas
unidades com HLA compatível75.
Com base nesta constatação a expansão ex vivo das células do SCU tem
sido considerada uma alternativa relevante para transplante de um indivíduo
adulto. Há relatos de pacientes que tiveram sucesso no transplane após
receberem CTH autólogas expandidas como

única fonte para estimular a

hematopoiese in vivo105. Isto sugere que as propriedades de migração e à função
da CTH são preservadas, após a expansão ex vivo.
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Apesar de ser uma opção bastante atrativa para o tratamento dos pacientes
que necessitam de um número maior de células, alguns requisitos devem ser
conhecidos para se padronizar esse procedimento na rotina terapêutica: (a)
promoção de autorrenovação e expansão das CTH com diferenciação mínima; (b)
uma quantidade elevada de células deve ser obtida a partir de uma pequena
população inicial; (C) curto período de tempo para o enxerto após o transplante de
células expandidas106 (análise in vivo).
Não há uma padronização da técnica de expansão e, portanto, muitos grupos
têm reportado os resultados em diferentes metodologias. Dahlberg et al.107
descreveram expansão de 164 vezes de células CD34+ isoladas e redução no
tempo de recuperação dos neutrófilos em comparação com transplante duplo de
SCU.

Reguladores da autorrenovação, proliferação e diferenciação das CTH,

como a prostaglandina E2 (PEG2)108 , quelante de cobre tetraetilenopentamina
(TEPA)109 e ligante Notch110 têm sido utilizados atualmente em testes clínicos para
o tratamento de neoplasias hematológicas.
A maioria das metodologias para expansão das CTH requer isolamento
prévio de células CD34+ ou CD133+, além da adição de fatores de crescimento (GCSF) e citocinas como SCF e trombopoitina (TPO) no meio de cultura111,112,113.
Alguns estudos demonstraram que a adição desses fatores foi determinante para
aumento das células nucleadas totais (até 56 vezes) e das células CD34+ (até
quatro vezes)14.
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Robinson et al.115 em 2006, descreveram a expansão ex vivo das CTH do
SCU com e sem seleção de células CD133+ em um sistema de cocultura,
utilizando CTM derivadas da medula óssea alogênica como suporte para
proliferação celular. A densidade de células nucleadas totais plaqueadas antes da
expansão foi 2 x107 células. Após 14 dias de expansão foi obtido aumento de 40
vezes na metodologia com seleção de CD133+. Um resultado parecido foi
observado ao realizar a expansão sem prévia seleção de células CD133+,
demonstrando que não é necessário isolar previamente células positivas para
marcadores hematopoiéticos. A partir desse estudo, vários ensaios clínicos foram
estabelecidos usando a metodologia de cocultura116-122.
A hematopoiese depende da cooperação entre progenitores e diversos
outros tipos de células com funções e fenótipos diferentes, que juntos formam o
estroma da medula óssea. Portanto, esse microambiente possui um papel
importante na proliferação, diferenciação e migração das CTH. As células
mesenquimais oferecem um arcabouço adequado e uma rede complexa de
citocinas, moléculas de adesão e proteínas da matriz extracelular123. Por essa
razão, as CTM também têm sido utilizadas in vitro, como células de suporte para
expansão das CTH79.
Todavia, o mecanismo por trás da interação desses dois tipos celulares
durante a expansão ex vivo das CTH não é totalmente conhecido. Chiu et al.124
demonstraram transferência citosólica entre célula-tronco mesenquimal e célulatronco hematopoiética do SCU e a troca de alguns fatores contribuiu para manter
a viabilidade do SCU durante a cultura. Portanto, o contato célula-célula tem um
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papel importante para manter a viabilidade e proliferação das células durante o
período de cultura. Os resultados demonstrados nesse estudo corroboram com os
achados da literatura e por isso acredita-se que esta é a razão pela qual as
coculturas confluentes apresentaram melhor resultado.
Em 2010, Alvarado et al.125 demonstraram que as citocinas têm um efeito
direto sobre o ciclo celular por afetar os níveis de expressão de reguladores do
ciclo. Neste estudo foi evidenciado que na ausência de citocinas, os níveis de p16
e p21 foram aumentados em células CD34+ expandidas, e sugeriram que estes
reguladores do ciclo estão diretamente envolvidos no controle da proliferação de
células progenitoras hematopoiéticas. Também foi demonstrado que células
CD34+ derivadas do SCU possuem proliferação significante após 14 dias de
expansão em cultura com citocinas e a expansão máxima foi obtida com sete dias
de cultura.
Jang et al.126 em 2006 também

mostraram que a capacidade de

proliferação das CTH em cocultura com CTM obtidos a partir do SCU foi maior
com adição de citocinas.
Corroborando com os dados da literatura, no presente estudo, o maior
índice de proliferação das células nucleadas totais, da população CD133+/CD34+ e
CFU ocorreu na metodologia de expansão com presença de citocinas.
Comparando com os resultados de Robinson et al.115, esse estudo demonstrou
resultado similar: aumento de mais de 30 vezes de células nucleadas totais, mais
de seis vezes da população CD133+/CD34+ e CFU, considerando sete dias de
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cultura com presença do coquetel de citocinas (Flt3 ligante, SCF, IL-3 e IL-6) e
pequena quantidade de célula inicial total (aproximadamente 1,3 x 107células)
plaqueada.
Diversas combinações de citocinas têm sido utilizadas para avaliar a
viabilidade celular, funcionalidade e proliferação das CTH do SCU durante a
expansão ex vivo. As citocinas comunmente utilizadas são SCF (Fator de célulastronco), Flt3, Interleucinas (IL) – 3, IL-6, G-CSF (fator estimulante de granulócitos)
e TPO (trombopoitina). A interação dessas citocinas é necessária para regular
positivamente a cinética das células-tronco127. Todavia, a exata relação entre a
combinação de cada citocina (incluindo o tipo de citocina e a dose) para promover
a expansão continua absolutamente desconhecida. Todavia, é connhecido o
mecanismo de sinalização celular. De um modo geral, as citocinas se ligam a
receptores tirosina-cinase específicos que por sua vez promovem uma cascata de
sinalização conduzida, principalmente, pela via Jak-Stat, a qual é considerada
uma via direta ao núcleo, permitindo a transcrição gênica.
O SCF tem a capacidade de sustentar a proliferação das CTH. Com
associação de outras citocinas, previne a apoptose das células CD34+128,129.
Através da ligação com o receptor c-kit, SCF provoca a dimerização e autofosforilação do receptor, que posteriormente leva à ativação de várias cascatas de
sinalização, incluindo RAS/ERK, PI3-quinase, Src quinase e JAK/STAT130. O
estudo de Du Z et al.131 demonstrou que 50 ng/mL de SCF é a dose ideal para
expansão ex vivo das CTH do SCU e promove alta obtenção de células CD34+.
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O Flt3 possui pouca influência na hematopoiese quando avaliado
isoladamente. Porém, quando associado com outras citocinas como SCF, IL-3 e
G-CSF, promove maior efeito. Há evidências que demonstram que o Flt3 tem ação
específica nas células progenitoras mieloide132.
A IL-6 também não contribui para a proliferação das CTH quando avaliada
isoladamente. Acredita-se que essa interleucina age como cofator na expansão
das células CD34+ in vitro133. Já a IL-3 tem especificidade mais abrangente em
relação a qualquer outra citocina e fatores de crescimento hematopoiético. Tem
ação

em

células

hematopoiéticas

mais

primitivas,

estimulando

a

autorrenovação134.
O coquetel de citocinas StemSpanTM CC100 (StemCell Tecnologies)
utilizado nesse estudo corrobora com as já demonstradas em literatura. Este
coquetel contem citocinas recombinantes (Flt3-ligante, SCF, IL-3 e IL-6)
formuladas para dar suporte a proliferação tanto de progenitores hematopoiéticos
mais primitivos quanto mais diferenciados. Esta combinação de citoquinas
também foi utilizada por Vanheusden et al.135 para conseguir uma rápida resposta
na proliferação de células progenitoras hematopoiéticas, incluindo as células
CD34+, células formadoras de colônias e células hematopoiéticas mais maduras
durante os períodos de cultura de um a duas semanas.
Os dados aqui apresentados reforçam

alguns conceitos aplamente

discutidos na literatura e também demonstram que outras fontes de células-tronco
mesenquimais podem ser consideradas para realizar a expansão ex vivo do

Discussão

58

sangue do cordão umbilical. A técnica utilizada para o isolamento das células
obtidas do endotélio vascular do cordão umbilical foi padronizada e se enquadram
nos critérios mínimos para caracterizar as CTM45. (Figura 5 – C e D, Figura 8 e
Figura 9). Além disso, foi possível demonstrar que as CTM obtidas do tecido
adiposo e do endotélio vascular do cordão umbilical dão suporte a proliferação das
CTH do SCU in vitro.
Analisando os resultados, é possível notar que há uma tendência das
células obtidas do tecido adiposo promoverem maior proliferação das células
hematopoiéticas. Porém, essa percepção pode estar relacionada com a
característica de crescimento das CTM. O tecido do cordão umbilical possui uma
fase lag de crescimento maior, então, devido à expansão ex vivo ter sido
analisada apenas pelo período de sete dias, essa fonte de CTM pode não ter
demonstrado todo o potencial e influência na proliferação das CTH.
Em contrapartida, ao analisar isoladamente a população CD133+/CD34+
nas coculturas sem adição de citocinas, observou-se que não houve interferência
da confluência das CTM em relação ao índice de proliferação celular. Acredita-se
que há aumento da liberação de citocinas pelas CTM subconfluentes, pois está
com alta capacidade de autoproliferação. Com isso, contribuiu para aumento no
índice de proliferação da população CD133+/CD34+ subconfuente. Contudo,
dependendo da fonte de obtenção, as CTM podem apresentar diferença em
relação aos tipos e quantidades de citocinas liberadas. Portanto, é importante
fazer um estudo que demonstre as citocinas liberadas por essas duas fontes de
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CTM e consequentemente avaliar o mecanismo para modulação da proliferação
das CTH do sangue do cordão umbilical em sistema de cocultura.
Em relação à capacidade clonogênica das células expandidas, os
resultados demonstraram que em sistema de cocultura subconfluente, com adição
ou não de citocinas recombinantes, há maior índice de unidades formadoras de
colônias totais. Esses experimentos foram realizados com as células do
sobrenadante da cocultura. Portanto, as culturas confluentes possuíam maior
quantidade de células hematopoiéticas aderidas as mesenquimais e com isso, na
análise da capacidade clonogênica as células subconfluentes promoveram maior
proliferação. Esse achado corrobora com o estudo de Jang D et al.126 o qual,
propõe que as células hematopoiéticas mais primitivas ficam em estado
quiescente na camada inferior das CTM durante a expansão em sistema de
cocultura. Também foi possível observar que nas coculturas subconfluentes com
presença de citocinas, houve maior incidência de colônias CFU-GEMM,
demonstrando alto índice de células primitivas. (Figura 17-D e H). O ensaio
clonogênico da cocultura com células-tronco mesenquimais do tecido adiposo com
presenção de citocinas apresentaram uma diversidade de unidades formadoras de
colônias muito maior, ao comprar com a cocultura das do tecido do cordão (Figura
17 C e D vs.

G e H). Esse resultado também pode estar associado com a

diferença de citocinas liberadas pelas células-tronco mesenquimais de cada uma
das fontes. Apesar do ensaio para evidenciar a formação de colônias conter os
mesmos suplementos, as células-tronco hematopoiéticas recolhidas após sete
dias de expansão, poderiam já estar em estágios de diferenciação diferentes.
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Considerando todos os resultados, esse estudo demonstra potencial
translacional, ou seja, aplicação in vivo. Também contribuiu para identificar alguns
critérios técnicos importantes para proporcionar maior taxa de proliferação das
células-tronco hematopoiéticas do sangue do cordão umbilical em expansão ex
vivo, utilizando a metodologia de cocultura com células-tronco mesenquimais
provenientes do tecido adiposo e endotélio vascular do cordão umbilical. Para tal,
deve-se levar em consideração: seleção e padronização do coquetel de citocinas
a ser utilizado e confluência das células mesenquimais (superior a 80%).
A expansão ex vivo foi realizada com unidades de sangue de cordão
umbilical com baixa concentração de células antes do congelamento (máximo de
500 milhões de células). Portanto, acredita-se que mesmo com baixa dosagem de
células nucleadas totais e baixo percentual de população CD133+/CD34+ é
possível reconsiderar esses fatores como “desvantagem do sangue do cordão
umbilical”. O sangue do cordão umbilical é uma fonte de célula importante e deve
ser mais explorada para evolução da ciência e benefício dos futuros pacientes.

6. CONCLUSÃO

Conclusão
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Foi possível padronizar o isolamento das CTM obtidas do endotélio
vascular do cordão umbilical. Essas células atenderam os critérios mínimos
definidos por Dominicci M et al.45;



Tanto as células-tronco mesenquimais obtidas do tecido adiposo como as
do endotélio vascular do cordão umbilical são efetivas para promover
expansão ex vivo das células-tronco hematopoiéticas do sangue do cordão
umbilical. Não houve diferença entre as duas fontes;



Para

promover

maior

índice

de

proliferação

das

células-tronco

hematopoiéticas do sangue do cordão umbilical em expansão por sete dias
no sistema de cocultura é necessário que as células mesenquimais estejam
com confluência superior a 80% e adicionar ao meio de cultura citocinas
recombinantes exógenas.
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