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RESUMO 
 
 

JUNQUEIRA-REIS, L. C. Células-tronco pluripotentes induzidas para o estudo e tratamento 
da anemia falciforme. 2017. 132f. Tese (Doutorado). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de 
Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2017. 
 
 

A anemia falciforme (AF) é uma doença monogênica de elevada mortalidade e 
morbidade, que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Não há tratamento definitivo que 
seja amplo, eficaz e seguro para a AF, de forma que os tratamentos paliativos são os mais 
utilizados. O tratamento definitivo disponível é transplante alogênico de células-tronco 
hematopoiéticas, porém com várias complicações envolvidas. O estabelecimento de um 
modelo in vitro permite uma melhor compreensão de como a doença ocorre, além de permitir 
o desenvolvimento de novos testes e tratamentos mais eficazes contra a doença. Neste 
contexto, a tecnologia das células-tronco pluripotentes induzidas (iPSC), que surgiu em 2006, 
é uma ferramenta poderosa na pesquisa básica, na pesquisa da diferenciação de tecidos e no 
modelamento de doenças, e uma promessa para futuras aplicações clínicas, na descoberta e 
triagem de novas drogas mais eficazes e seguras, além da possibilidade de utilização na 
medicina regenerativa, na produção de células paciente-específicas para terapia celular. Este 
trabalho teve como objetivo obter um modelo de estudo e tratamento da AF utilizando iPSC. 
Para isso, vetores epissomais foram utilizados para a reprogramação de células 
mononucleares de sangue periférico para obter iPSC livres de integração. Estas células foram 
coletadas de pacientes tratados com o medicamento hidroxiureia e sem tratamento, para 
avaliação do impacto da droga na reprogramação. As linhagens de iPSC PBscd geradas foram 
caracterizadas quanto ao potencial pluripotente e de diferenciação. Todas as linhagens geradas 
se mostraram pluripotentes com potencial de auto renovação e potencial de formar células e 
tecidos dos 3 folhetos germinativos. O rastreamento dos vetores utilizados na reprogramação 
mostrou que as células estão livres após cerca de 10 passagens em média, e que eles não se 
integram espontaneamente nas células. As linhagens de iPSC foram diferenciadas em 
progenitores hematopoiéticos através da agregação forçada associada à indução com citocinas 
específicas e um cultivo em suspensão. Dessa forma, nós obtivemos um protocolo dinâmico e 
eficiente de produção de células CD34+CD45+ com poucos dias de indução. Foram 
realizados experimentos iniciais de padronização da metodologia de CRISPR, para que essa 
metodologia possa ser utilizada no futuro para a correção da mutação da AF no gene da β-
globin. Além disso, a reação padronizada para o rastreamento da mutação no gene da β-globin 
poderá ser usado em experimentos futuros de edição gênica para avaliar a correção da 
mutação. Em resumo, oferecemos uma ferramenta valiosa para uma melhor compreensão de 
como a AF ocorre, além de tornar possível o desenvolvimento de drogas e tratamentos mais 
eficazes e de fornecer um melhor entendimento dos tratamentos amplamente utilizados, como 
a hidroxiurea. 

 
 

Palavras-chave: iPSC, anemia falciforme, vetores epissomais, diferenciação hematopoiética. 
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ABSTRACT 
 

 
Junqueira-Reis, L. C. Induced pluripotent stem cell for study and treatment of sickle cell 
anemia. 2017. 132f. Thesis (Doctoral degree). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de 
Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2017.	 
 
 

Sickle cell anemia (SCA) is a monogenic disease of high mortality and morbidity, that 
affects millions of people worldwide. There is no definitive treatment that is broad, effective 
and safe for SCA, so the palliative treatments are the most used. The definitive treatment 
available is the allogeneic transplantation of hematopoietic stem cells, but with several 
complications involved. The establishment of an in vitro model allows better understanding of 
how the disease occurs, besides allowing the development of more effective new tests and 
treatments against the disease. In this context, the induced pluripotent stem cell (iPSC) 
technology, that emerged in 2006, is a powerful tool for basic research, tissue differentiation 
research and disease modeling, and a promise for future clinical applications, to find and 
screen new, more effective and safe drugs, besides the possibility of use in regenerative 
medicine, in the production of patient-specific cells for cell therapy. This work aimed to 
obtain a model for study and treatment of SCA using iPSC. For this, episomal vectors were 
used for reprogramming peripheral blood mononuclear cells to obtain integration-free iPSC. 
This cells were collected from patients treated with hydroxyurea and without treatment, for 
evaluation of the impact of the drug in reprogramming. The generated iPSC PBscd lines were 
characterized for pluripotent and differentiation potential. All the generated lines were shown 
to be pluripotent with potential for self-renewal and to form cells and tissues of the 3 germ 
layers. Screening of the vectors used for reprogramming showed that they are absent after 
about 10 passages, and that they do not integrate spontaneously into the cells. The iPSC lines 
were differentiated into hematopoietic progenitors through forced aggregation associated with 
induction with specific cytokines and culture in cell suspension. Thus, we obtained a dynamic 
and efficient protocol of CD34+CD45+ cells production with a few days of induction. Initial 
standardization experiments of CRISPR methodology was performed, so that this 
methodology can be used in the future to correct the β-globin chain mutation of SCA. Also, 
the standardized reaction for the screening of β-globin chain mutation can be used in future 
gene-editing experiments to evaluate the mutation correction. In summary, we offer a 
valuable tool for a better understanding of how SCA occurs, in addition to make possible the 
development of more effective drugs and treatments and providing better understanding of 
widely used treatments, such hydroxyrea. 

 
 
Keywords: iPSC, sickle cell anemia, episomal vectors, hematopoietic differentiation. 
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RESUMEN 
 
 
Junqueira-Reis, L. C. Células madre pluripotentes inducidas para el estudio y tratamiento de 
la anemia falciforme. 2017. 132h. Tesis (Doctorado). Facultad de Ciencias Farmacéuticas de 
Ribeirão Preto – Universidad de São Paulo, Ribeirão Preto, 2017.  
 
 

La anemia falciforme (AF) es una enfermedad monogénica, de elevada mortalidad y 
morbilidad, que afecta a millones de personas en todo el mundo. No hay tratamiento 
definitivo que es amplia, efectiva y segura para AF para los tratamientos paliativos son los 
más utilizados. El tratamiento definitivo es el trasplante alogénico de células madre 
hematopoyéticas, pero con varias complicaciones asociadas. El establecimiento de un modelo 
in vitro permite una mejor comprensión de cómo ocurre la enfermedad, además de permitir el 
desarrollo de nuevas pruebas más eficaces y tratamientos contra la enfermedad. En este 
contexto, el tecnología de células madre pluripotentes inducidas (iPSC), que surgió en 2006, 
es una herramienta poderosa para la investigación básica, en la pesquisa de diferenciación de 
tejidos, en la creación de modelos de enfermedades, y una promesa para futuras aplicaciones 
clínicas, en el descubrimiento y triaje de nuevas drogas más efectivas y seguras, además de la 
posibilidad de utilización en la medicina regenerativa y en la producción de células 
específicas del paciente para terapia celular. Este trabajo tuvo como objetivo la obtención de 
un modelo de estudio y de tratamiento para la anemia falciforme utilizando la tecnología de 
las iPSC. Para eso, vectores episomales fueron utilizados para la reprogramación de las 
células mononucleares de la sangre periférica para la obtención de iPSC libres de integración. 
Las células fueron recolectadas de los pacientes tratados con hidroxiurea y sin tratamiento, 
para la evaluación de los efectos de las drogas en la reprogramación. Los linajes de iPSC 
PBscd generados fueron caracterizados en cuanto al potencial pluripotente y en cuanto al 
potencial de diferenciación. Todos los linajes generados se mostraron pluripotentes con 
potencial de autorrenovación y de formar células y tejidos de las 3 capas germinales. El 
rastreo de los vectores utilizados para reprogramación mostró que las mismas están libres 
después de 10 pasajes, y que los mismos no se integran espontáneamente en las células. Las 
células fueron inducidas a diferenciarse en progenitores hematopoyéticos mediante 
agregación forzada asociada con la inducción con citocinas y cultura en suspensión celular. 
Así, hemos obtenido un protocolo eficiente y dinámica de producción de células 
CD34+CD45+ con unos pocos días de inducción. Los experimentos de estandarización inicial 
de metodología CRISPR se realizó, de modo que esta metodología puede ser utilizada en el 
futuro para corregir la mutación en la cadena de β-globina. Además, la reacción 
estandarizados para la búsqueda de la mutación en la cadena de β-globina puede ser usada en 
futuros experimentos de edición de genes para evaluar la corrección de la mutación. En 
resumen, las iPSC generadas ofrecen una harramienta valiosa para una mejor comprensión de 
cómo se produce la AF, además de hacer posible el desarrollo de fármacos y tratamientos más 
eficaces y ofreciendo una mejor comprensión de los tratamientos ampliamento utilizados, 
tales hidroxiurea. 
 
 
Palabras clave: iPSC, anemia falciforme, vectores episomales, diferenciación hematopoyética. 
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linfoides e indução da linhagem eritroblastoide. A) Porcentagem de células positivas 
para marcadores eritroblastoides. B) Porcentagem de células positivas para 
marcadores leucocitários.................................................................................................. 
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Figura 15. Imagem do processo de reprogramação da iPSC PBscd02, monstrando a 
alteração na morfologia das células, passando de células individualizadas com 
crescimento em suspensão para células com crescimento em colônias. (I) Imagem da 
PBMCscd02 com 6 dias de expansão em meio específico para depleção de células 
linfoides e enriquecimento de células não-linfoides; (II) Imagem do surgimento das 
primeiras colônias sobre MEF, 11 dias após da transfecção epissomal; (III) Imagem 
do crescimento das colônias sobre MEF, com 13 dias de cultura pós-nucleoporação, 
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antes do primeiro repique. (IV) Imagem de uma colônia estabelecida após o primeiro 
repique para matrix Matrigel. Imagens em contrastre de fase. Microscopia óptica......... 
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Figura 16. Imagens das colônias de iPSC PBscd de todos os experimentos, 
demonstrando a morfologia similar às colônias de CTE, caracterizada por crescimento 
em colônias de células pequenas e justapostas. Imagens em contraste de fase. 
Microscopia óptica........................................................................................................... 
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Figura 17. Caracterização da iPSC PBscd01 e confirmação da pluripotência. A) 
Análises de citometria de fluxo dos marcadores OCT4, NANOG e SOX2 nas iPSC 
PBscd01 e dos marcadores OCT4, NANOG e SSEA-4 na célula parental 
(PBMCscd01). B) Expressão dos marcadores de pluripotência endógenos confirmada 
por qPCR após sete passagens. Quantificação da expressão relativa dos genes OCT4, 
SOX2 e NANOG. Reações individuais de qPCR foram normalizadas contra os 
controles internos (GAPDH e b-actina) e plotadas em relação ao nível de expressão 
da célula parental (PBMC PBscd01). C) Imunomarcação das colônias de iPSC 
PBscd01 mostrando a expressão dos marcadores de pluripotência OCT4, SOX2 e 
NANOG. Núcleos foram corados com DAPI (azul). Microscopia confocal................... 
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Figura 18. Imagens representativas de colônias de iPSC PBscd01 marcadas com 
fosfatase alcalina e do controle negativo fixado e corado, mas não marcado pela 
enzima. (I) Fibroblastos, utilizados como controle negativo, mostrando que não 
sofreram a marcação pela fosfatase alcalina, confirmando se trararem de células 
somáticas, já diferenciadas. (II) e (III) IPSC PBscd01 marcadas com fosfatase 
alcalina, indicando tratarem-se de células indiferenciadas com potencial de 
autorrenovação. Imagens em contraste de fase. Microscopia óptica................................ 
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Figura 19. Imagem representativa das análises por citometria de fluxo das linhagens 
de iPSC PBscd geradas quanto aos marcadores de pluripotência OCT4, SOX2, 
NANOG e SSEA-4, demonstrando altas porcentagens de células positivas para estes 
marcadores....................................................................................................................... 
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Figura 20. Ensaio de diferenciação in vitro. A) Confirmação do potencial de 
diferenciação das iPSC PBscd01 através da diferenciação espontânea e formação de 
EB. Imagens mostram as alterações morfológicas in vitro da iPSC PBscd01. (I) e (II) 
Imagens dos EB formados pelo cultivo em suspensão. (III) e (IV) Imagens dos EB 
após diferenciação espontânea em aderência. Imagens em contraste de fase. 
Microscopia óptica. B) Diferenciação analisada para apresença dos marcadores de 
células das 3 camadas germinativas, por qPCR dos EB. Reações de qPCR individuais 
foram normalizadas contra os controles internos (GAPDH e b-actina) e plotadas em 
relação ao nível de expressão da célula parental (PBMC PBscd01)................................ 
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Figura 21. Imagens de Imunohistoquímica (IHQ) e coloração com hematoxilina e 
eosina (HE) dos cortes histológicos do teratoma da iPSC PBscd01, demonstrando as 
marcações para os 3 folhetos embrionários. A) (III), (IV) Imagens demonstrando a 
marcação positiva para AFP, evidenciando tecido epitelial respiratório e tecido 
epitelial glandular, ambos tecidos da linhagem endodérmica. (V), (VI) e (VII) 
Imagens demonstrando a marcação positiva para α-SMA, evidenciando tecido 
muscular e cartilagem, tecidos provenientes da linhagem mesodérmica. B) (I) 
Imagens de coloração com HE, evidenciando a região de tecido neural. (II) e (III) 
Imagens de IHQ evidenciando a marcação positiva para Nestina, comprovando a 
origem ectodermal do tecido encontrado......................................................................... 
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Figura 22. Imagens de Imunohistoquímica (IHQ) e coloração com hematoxilina e 
eosina (HE) dos cortes histológicos do teratoma da iPSC PBscd08cl02, demonstrando 
as marcações para os 3 folhetos embrionários. A) (I) Imagem identificando tecido 
muscular com células alongadas similares às fibras musculares, de origem 
mesodérmica, e tecido epitelial respiratório e tecido epitelial glandular, ambos de 
origem endodérmica. (II) e (III) Imagens demonstrando a marcação positiva para α-
SMA, confirmando a origem mesodérmica. (V), (VI) e (VII) Imagens demonstrando a 
marcação positiva para AFP, confirmando se tratar de tecidos provenientes da 
linhagem endodérmica. B) (I) Imagens de coloração com HE, evidenciando a região 
de tecido neural. (II) e (III) Imagens de IHQ evidenciando a marcação positiva para 
Nestina, comprovando a origem ectodérmica do tecido encontrado................................ 
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Figura 23. Imagens de coloração com hematoxilina e eosina (HE) dos cortes 
histológicos dos teratomas das iPSC PBscd02 e iPSC PBscd03, identificando células 
de tecidos dos 3 folhetos embrionários. (I), (II) e (III) Imagem evidenciando tecidos 
originários da linhagem mesodérmica, como condrócitos, adipócitos, osteócitos e 
células musculares e da endoderme como epitélio colunar, com característica 
aparentemente secretora. (IV) e (V) Imagens identificando tecidos originários da 
linhagem ectodérmica como epitélio pigmentar constituído de melanócitos, e 
originários da linhagem mesodérmica como condrócitos, adipócitos e osteócitos. 
Fotografias obtidas por microscopia óptica de campo claro............................................ 
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Figura 24. Imagens representativas das análises realizadas pelo hPSC Scorecard™ 
Analysis Software a partir de dados provenientes do teste TaqMan® hPSC 
Scorecard™ com a iPSC PBscd01 e com o EB da iPSC PBscd01. A) Imagem 
representativa da análise da expressão gênica de marcadores de auto-renovação e 
diferenciação nos EB das iPSC PBscd01, confirmando sua característica de célula 
diferenciada, com positividade para marcadores dos 3 folhetos embrionários, em 
particular o mesodérmico. B) Imagem representativa da análise da expressão gênica 
de marcadores de auto-renovação e diferenciação na iPSC PBscd01, confirmando sua 
característica pluripotente, sendo negativa para marcadores dos 3 folhetos 
embrionários, ou seja, marcadores de diferenciação. C) Imagem representativa das 
análises da expressão gênica de diversos marcadores de auto-renovação e de 
diferenciação, este último representado por genes característicos dos 3 folhetos 
embrionários, ectoderme, mesoderme e endoderme. A linha superior detalha a 
avaliação da iPSC PBscd01 diferenciada espontaneamente e demonstra a 
superexpressão (vermelho/vermelho claro/rosa claro) de genes dos 3 folhetos 
embrionários, principalmente mesodérmico, e baixa expressão (azul escuro/azul/azul 
claro) dos genes de autorenovação e pluripotência, na primeira coluna (SELF-
RENEWAL). A linha inferior detalha a avaliação da iPSC PBscd01 indiferenciada e 
demonstra a baixa expressão de genes dos 3 folhetos embrionários, principalmente do 
endodérmico, e superexpressão de genes de auto-renovação e pluripotência.................. 
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Figura 25. Imagem do gel de agarose 1% corado com brometo de etídio representativo 
da eletroforese da curva de diluição dos vetores. (pb) Número de pares de bases; (M) 
Marcador 100pb; (1) a (7) Amostras do vetor pEB-C5 diluído serialmente a partir de 
107 até 10 vezes; (8) Controle negativo do vetor pEB-C5; (9) a (15) Amostras de 
diluições do vetor pEB-Tg, diluído serialmente de 107 até 10 vezes; (16) Vazio; (17) 
Controle negativo do vetor pEB-Tg................................................................................. 
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Figura 26. Imagem do gel de agarose 1,5% corado com brometo de etídio 
representativo da eletroforese da reação de amplificação para o vetor pEB-C5 
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realizada em todas as linhagens de iPSC PBscd geradas. (pb) Número de pares de 
bases; (M) Marcador 100pb; (1) Controle positivo PBMC PBscd; (2) Amostra iPSC 
PBscd01 P5; (3) Amostra iPSC PBscd01 P10; (4) Amostra iPSC PBscd02 P6; (5) 
Amostra iPSC PBscd02 P11; (6) Amostra iPSC PBscd03 P4; (7) Amostra iPSC 
PBscd03 P14; (8) Amostra iPSC PBscd08cl02 P8; (9) Amostra iPSC PBscd08cl02 
P9; (10) Amostra iPSC PBscd08cl02 P10; (11) Controle negativo................................. 
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Figura 27. A) Imagem do gel de agarose 1,5% corado com brometo de etídio 
representativo da eletroforese da reação de amplificação do vetor pEB-Tg nas 
linhagens de iPSC PBscd geradas. (pb) Número de pares de bases; (M) Marcador 
100pb; (1) Controle positivo PBMC PBscd; (2) Amostra iPSC PBscd02 P6; (3) 
Amostra iPSC PBscd01 P5; (4) Amostra iPSC PBscd03 P4; (5) Amostra iPSC 
PBscd03 P8; (6) Amostra iPSC PBscd03 P14; (7) Controle negativo. B) Imagem do 
gel de agarose 1,5% corado com brometo de etídio representativo da eletrofosere da 
reação de amplificação do vetor pEB-Tg na linhagem iPSC PBscd01 para 
confirmação da eliminação do vetor. (pb) Número de pares de bases; (M) Marcador 
100pb; (1) Controle positivo PBMC PBscd; (2) Amostra iPSC PBscd01 P5; (3) 
Amostra iPSC PBscd01 P10; (4) Controle negativo........................................................ 
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Figura 28. Imagem do gel de agarose 1,5% corado com brometo de etídio 
representativo da eletroforese da reação de amplificação do gene da β–globina (HBB) 
nas linhagens de iPSC PBscd. (M) Marcador 100pb; (1) Amostra iPSC PBscd01 P5; 
(2) Amostra iPSC PBscd02 P6; (3) Amostra iPSC PBscd03 P4; (4) Amostra iPSC 
PBscd08cl02 P10; (5) Controle negativo......................................................................... 
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Figura 29. Imagem dos eletroferogramas obtidos do sequenciamento de DNA do gene 
da β–globina realizado nas amostras de iPSC PBscd geradas. A sequência de DNA foi 
combinada em cor com os traços originais dos eletroferogramas. Os triplets de 
sequências codificantes foram marcados alternadamente por sublinhado a partir do 
start códon ATG. A sequência da HbA é mostrada acima da sequência das linhagens 
contendo a mutação da HbS no códon 6 (GAG para GTG), a troca de uma Adenina 
(A) por uma Timina (T), resultando na substituição de um ácido glutâmico (Glu) por 
uma valina (Val). A) Dados do sequenciamento de DNA da linhagem iPSC PBscd01. 
B) Dados do sequenciamento de DNA da linhagem iPSC PBscd02. C) Dados do 
sequenciamento de DNA da linhagem iPSC PBscd03. D) Dados do sequenciamento 
de DNA da linhagem iPSC PBscd08cl02. Análises realizadas pelo software 
ChromasPro. Abreviações: HbS, hemoglobina falciforme; HbA, hemoglobina adulta... 
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Figura 30. Imagem representativa da seleção dos RNA guias a partir da ferrramenta 
CRISPR Design, mostrando alguns dos RNA guias selecionados pela ferramenta e 
suas respectivas sequências PAM (sequência de 3 nucleotídeos destacados em verde), 
grau de similaridade com a sequência alvo e número de sítios off-target, além da 
localização no genoma alvo e onde a Cas9 realiza o corte. HBB, gene da β-globina; 
Guide, RNA guia; score, especificidade; off-target, sítios que o RNAg pode se ligar 
fora da sequência alvo ao longo do genoma alvo............................................................. 
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Figura 31. Imagens representativas dos vetores utilizados na metodologia de edição 
gênica por CRISPR/Cas9. A) Imagem representativa do vetor PX459 com os RNAg 
selecionados clonados e os respectivos géis de agarose 1% representativos da restrição 
enzimática, demonstrando a confirmação da clonagem no vetor. (M) Marcador 1 Kb; 
(1) Plasmídeo não digerido; (2) Plasmídeo digerido com a enzima SacI. B) Imagem 
representativa do vetor pUC57 com o sítio múltiplo de clonagem (MCS) destacado, 
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localizando a região de clonagem da sequência doadora, clonagem esta confirmada 
pela imagem da eletroforese em gel de agarose 1% representativa da restrição 
enzimática. (M) Marcador DL 3000; (1) Plasmídeo não digerido; (2) Plasmídeo 
digerido com as enzimas EcoRI e HindIII....................................................................... 
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Figura 32. Gráfico representativo da avaliação da expressão do GFP detectada 
utilizando FACS no citômetro de fluxo FACSCalibur, mostrando a porcentagem de 
células positivas em cada programa de transfecção utilizado. HSC, Human Stem Cell.. 
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Figura 33. A) Imagem esquemática representando o todo o processo de diferenciação 
hematopoiética até a obtenção de progenitores hematopoiéticos, passando por uma 
fase de adaptação das iPSC prévia a diferenciação. B) Imagem representativa do 
processo de pré-diferenciação, levando as células a se adaptarem ao repique 
enzimático. (I) e (II) Imagem representando as células em processo de adaptação, 
mostrando algumas colônias, mas muitas células individualizadas e diferenciadas. 
(III) e (IV) Imagem representando as células adaptadas ao repique enzimático, 
mostrando que as colônias adquirem morfologia mais arredondada, e poucas ou 
nenhuma célula individualizada encontra-se visível entre as colônias. Imagens em 
constraste de fase. Microscopia óptica............................................................................. 
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Figura 34. Imagem representativa da iPSC PBscd08 durante os 14 dias de indução da 
diferenciação hematopoiética, mostrando a morfologia das células, a formação dos 
EB, seu crescimento e o posterior surgimento de pequenas células em suas bordas....... 
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Figura 35. Imagem representativa da imunofenotipagem das células obtidas após 
indução da diferenciação, por citometria de fluxo, mostrando os marcadores avaliados 
e a porcentagem de células positivas para cada marcador. No dia 0 (D+0), a 
imunofenotipagem das células pluripotentes antes da indução da diferenciação 
mostrou a alta porcentagem de células positivas para os marcadores de pluripotência, 
OCT4, SOX2 e NANOG. Após 4 dias de indução da diferenciação, a 
imunofenotipagem das células mostrou uma diminuição nos mesmos marcadores de 
pluripotência. Análises realizadas no FACSCalibur. Abreviações: PE, ficoeritrina; 
APC, aloficocianina; FITC, isotiocianato de fluoresceína............................................... 
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Figura 36. Imagem representativa da imunofenotipagem das células obtidas após 8 
dias de indução da diferenciação, por citometria de fluxo, mostrando os marcadores 
avaliados e a porcentagem de células positivas para cada marcador, assim como 
combinações de marcações duplo positivas. Células analisadas no FACSAria e 
análises realizadas no software FlowJo............................................................................ 
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Figura 37. Imagem representativa da imunofenotipagem das células obtidas após 
indução da diferenciação, por citometria de fluxo, mostrando os marcadores avaliados 
e a porcentagem de células positivas para cada marcador. Imunofenotipagem das 
células obtidas após 11 dias de indução da diferenciação, mostrando a queda na 
porcentagem de células positivas para os marcadores de progenitores 
hematopoiéticos. Imunofenotipagem das células obtidas após 14 dias de indução da 
diferenciação e fim do experimento, mostrando perda de quase todos os marcadores, 
permanecendo apenas 30,3% das células positivas para CD34 quando analisadas as 
células do sobrenadanete separadamente e 24,4% das células positivas para CD34 
quando analisados os EB separadamente. Células analisadas no FACSAria e análises 
realizadas no software FlowJo.......................................................................................... 
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1 Introdução 

 

1.1 Hemoglobina e a anemia falciforme  

 

Descrita em 1910 por Herrick, a anemia falciforme (AF) é uma doença hereditária, 

monogênica, de herança codominante autossômica, resultante de uma mutação recessiva no 

gene da β–globina, localizado na região cromossômica 11p15.5. A substituição de um único 

nucleotídeo altera o códon do sexto aminoácido, de ácido glutâmico para valina (GAG ® 

GTG: Glu6Val). Esta mutação origina uma hemoglobina anormal, denominada hemoglobina 

S (HbS) (STEINBERG, 2008; WEATHERALL; PROVAN, 2000).  

A AF é uma das doenças hematológicas hereditárias mais comuns em todo o mundo, 

atingindo expressiva parcela da população dos mais diferentes países. É particularmente 

comum entre pessoas cujos ancestrais vieram da África Subsaariana, América do Sul, Cuba, 

América Central, Arábia Saudita, Índia e países mediterrâneos, como Turquia, Grécia e Itália. 

Nos Estados Unidos, a doença afeta cerca de 72.000 pessoas, e ocorre em cerca de 1 em cada 

500 afro-americanos nascidos e em cada 1 em cada 1000-1400 hispano-americanos nascidos 

(WINTROBE; GREER, 2009) [World Health Organization (WHO <http://www.who.int/>)]. 

Na América Latina, 8% dos afrodescendentes têm o gene mutado, que ocorre em 1 a cada 

1000-4000 nascimentos de hispano-americanos (LOREY; ARNOPP; CUNNINGHAM, 

1996). No Brasil, é a doença hereditária de maior prevalência, com cerca de 1 portador a cada 

1500 nascidos, com 700 a 1000 novos casos por ano; estima-se a existência de mais de 

aproximadamente 2 milhões de portadores do gene mutado βS e mais de 3000 afetados com a 

forma homozigótica [Ministério da Saúde (2014) http://www.saude.gov.br]. A expectativa de 

vida é de cerca de 42 anos para os homens e 48 anos para as mulheres, de acordo com a 

organização mundial de saúde (OMS). A distribuição global da HbS é indicativa de 2 fatores: 

seleção pelos portadores através de sua vantagem de sobrevivência, devido a resistência 

parcial dos portadores (heterozigotos) a infecções graves pelo Plasmodium falciparum, em 

regiões endêmicas de malária e subsequente migração (REES; WILLIAMS; GLADWIN, 

2010). Manifesta-se com lesões em vários órgãos, causando elevada morbidade e mortalidade, 

com aproximadamente 3,4% de mortes nas crianças afetadas menores de 5 anos (MODELL; 

DARLISON, 2008).  

A hemoglobina (Hb) é a proteína majoritária do citoplasma dos eritrócitos que tem 

como principal função o transporte de oxigênio (O2) por todo o organismo (BUNN, H. F. 
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AND FORGET, 1986). A sua estrutura é de uma proteína esferoide, globular, formada por 

quatro subunidades, compostas de dois pares de cadeias globínicas, sendo um par denominado 

de cadeias do tipo alfa (alfa-α e zeta-ζ) e o outro de cadeias do tipo não-alfa (beta-β, delta-δ, 

gama-γ e epsilon-ε). Sua estrutura é quimicamente unida a um núcleo prostético com ferro, a 

ferroprotoporfirina IX (heme), que detém a propriedade de receber, ligar e/ou liberar o 

oxigênio nos tecidos (DONG; CHADWICK; SCHECHTER, 1992; HEBBEL, 1991; LEWIS; 

BAIN; BATES, 2006).  

Cada cadeia polipeptídica da globina é composta por uma sequência de aminoácidos, 

tendo as cadeias alfa, 141 aminoácidos e as cadeias não-alfa, 146 aminoácidos. As 

combinações entre as diversas cadeias de proteínas dão origem às diferentes hemoglobinas 

presentes nos eritrócitos desde o período embrionário até a fase adulta, produzidas no decorrer 

das diferentes etapas do desenvolvimento humano (BUNN, H. F. AND FORGET, 1986). Por 

grande parte da vida intrauterina prepondera a produção da hemoglobina fetal (HbF) (α2γ2), 

decaindo logo após os primeiros seis meses de vida. O gene da cadeia beta (β)-globínica é 

expresso, com pouca intensidade, nas primeiras seis semanas de vida extra-uterina, mas a 

partir deste período a síntese de cadeia γ começa a ser substituída pela síntese de cadeia β, 

dando origem à produção da hemoglobina adulta (HbA) (α2/β2), que compensa a diminuição 

da HbF (HOFFBRAND; MOSS, 2015) (Figura 1). 
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Figura 1. Imagem que demonstra a produção das diferentes cadeias globínicas ao longo do 

desenvolvimento, controlada pela região de controle do locus (LCR), que controla a 

expressão, conferindo altos níveis de expressão do gene de acordo com o estágio do 

desenvolvimento.  

 

A estrutura tetramérica da Hb é essencial para o transporte de O2 assim como a 

cooperatividade das cadeias polipeptídicas, de forma que qualquer alteração estrutural das 

cadeias globínicas pode interferir com o movimento molecular normal e modificar a 

capacidade de ligação/liberação do O2 pela Hb. Nas anemias, o efeito da liberação tissular de 

O2, causado pelo baixo conteúdo da Hb, é parcialmente compensado aumentando-se a 

capacidade de liberação de O2 pela molécula de Hb (POILLON et al., 1995). Entretanto, em 

alguns casos, como na anemia falciforme, um gene anormal leva à uma alteração estrutural na 

hemoglobina, impedindo que essa compensação seja realizada.  

Na AF, a HbS anormal, formada pelo gene da β-globina mutado, substitui a HbA nos 

indivíduos afetados e modifica a estrutura físico-química da molécula de Hb. Quando 

desoxigenadas, as moléculas de HbS se polimerizam e alteram a conformação do eritrócito 

para células com formato de foice. As hemácias também se tornam rígidas e não flexíveis, 

Modificado de BAUER et al Blood, 120 (2012).
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causando oclusão em pequenos vasos sanguíneos e baixa oxigenação dos tecidos, o que por 

sua vez resulta em várias complicações incluindo crises de dor, infecções, síndrome torácica 

aguda, anemia, entre outras (EATON; HEBBEL, 1981).  

A perda de elasticidade da célula deve-se ao aumento na concentração de HbS 

intracelular, resultando no aumento da viscosidade no citosol, à polimerização da HbS e à 

rigidez da membrana (FABRY; KAUL, 1991). Estes fatores, associados a uma maior adesão 

do eritrócito falcizado ao endotélio, mediada pelo complexo de integrina α4β1, 

trombospondina, fator de von Willebrand e fibronectina, favorecem a formação de trombos na 

micro e na macrocirculação (FABRY; KAUL, 1991). As hemácias deformadas e enrijecidas 

sobrevivem menos em circulação, de forma que a sua destruição precoce é a principal causa 

de anemia nesta doença. Com o aumento do número de hemácias comprometidas, uma vez 

que a acidose e deficiência de oxigênio facilita a deformação permanente, há a possibilidade 

de hemorragias, descolamento retiniano, priapismo, acidente vascular cerebral, enfarte, entre 

outros (STUART; NAGEL, 2004). 

A hipóxia tecidual decorrente da vaso-oclusão desencadeia fenômenos inflamatórios 

que se tornam mais intensos com o aumento da hipóxia. A presença de citocinas inflamatórias 

no microambiente lesado também aumenta a expressão de moléculas de adesão estimulando, 

entre outras interações, a quimiotaxia de leucócitos (KAUL; HEBBEL, 2000; REDDING-

LALLINGER; KNOLL, 2006). A lesão vascular se acentua pela liberação de H2O2 por estes 

fagócitos (OKPALA, 2004) (Figura 2). 
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Figura 2. Patofisiologia da anemia falciforme. A desoxigenação das hemácias leva a 

polimerização da HbS, criando os eritrócitos falcizados, que interagem com leucócitos e o 

endotélio vascular, resultando na oclusão de pequenos vasos. A vaso-oclusão, por sua vez, dá 

origem a infarto, hemólise e inflamação; a inflamação aumenta a expressão de moléculas de 

adesão, podendo aumentar a tendência dos eritrócitos falcizados a aderir ao endotélio 

vascular, piorando o quadro vaso-oclusivo. A reperfusão do tecido isquêmico gera radicais 

livres e dano oxidativo, levando a vasculopatia e disfunção do endotélio. Os eritrócitos 

danificados liberam hemoglobina livre no plasma, que é fortemente ligada ao óxido nítrico, 

causando deficiencia funcional do mesmo e contribuindo com o desenvolvimento da 

vasculopatia. 

 

As infecções são a principal causa de morbimortalidade na AF, particularmente na 

infância. Hoje, considera-se que o portador de AF vive em uma situação de inflamação 

crônica, mantendo a rede vascular permanentemente sob a influência de mediadores pró- e 

anti-inflamatórios em um equilíbrio precário, mesmo entre as crises agudas da doença 

(CHIES; NARDI, 2001). O aumento da expressão das moléculas de adesão já referido, 

associado a graus variados de necrose tecidual recruta para o endotélio vascular granulócitos, 

monócitos (BELCHER et al., 2000), eosinófilos, plaquetas e com estes, várias outras 

Modificado de REES, DC. et al The Lancet, 376 (2010).
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substâncias: citocinas, proteínas de fase aguda, proteínas do sistema complemento, moléculas 

pró-coagulantes, entre outras (BELCHER et al., 2000; KAUL; HEBBEL, 2000). A liberação 

da endotelina-1 pelas células endoteliais, por outro lado, não apenas aumenta a expressão de 

moléculas de adesão (KATO et al., 2005) como estimula nos monócitos a secreção de 

citocinas inflamatórias, como IL-1, IL-6, IL-8, TNF-α e o GM-CSF (MCINTYRE et al., 

2003; TURHAN et al., 2002). 

Embora monogênica, sendo definida por uma única mudança em um nucleotídeo 

específico do DNA genômico, as manifestações clínicas da AF são extremamente variáveis 

entre os indivíduos; enquanto alguns pacientes têm um quadro de grande gravidade e estão 

sujeitos a inúmeras complicações e frequentes hospitalizações, com alta taxa de mortalidade, 

outros apresentam uma evolução mais benigna, em alguns casos quase assintomática. Fatores 

genéticos, sociais, culturais e ambientais contribuem para esta variabilidade clínica. Os níveis 

de HbF se relacionam de forma inversamente proporcional a um prognóstico mais grave, ou 

seja, quanto maior a concentração de HbF residual circulante, melhor o prognóstico do 

paciente. Hapótipos diferentes também tem sido implicados no quadro clínico do paciente, 

como por exemplo, pacientes com haplótipo do tipo Senegal parecem ter melhor evolução em 

relação àqueles com haplótipo do tipo Bantu; em pacientes com o haplótipo CAR, encontrado 

com baixa frequência no Brasil, o quadro é sempre pior; já no haplótipo Benin, a severidade é 

intermediária (NAOUM, 2011; POWARS, 1991; STEINBERG et al., 1995). Contudo, esses 

fatores se relacionam com formas mais graves ou não, mas não explicam essas variações na 

sua totalidade. 

Alguns tratamentos disponíveis envolvem, por exemplo, o uso de hidroxiuréia, a 

primeira droga aprovada para o tratamento da anemia falciforme. Esse agente quimioterápico 

atua reativando a produção de hemoglobina fetal (HbF), forma presente em recém-nascidos, 

de maneira que estudos recentes mostram um aumento da sobrevida dos pacientes (PLATT, 

2008). Entretanto, o uso dessa droga, que apenas controla os sintomas, pode causar efeitos 

colaterais como mielossupressão, particularmente da série granulocítica, além da 

possibilidade de aumentar o risco de desenvolvimento tumoral, risco esse que aumenta ainda 

mais com o tempo prolongado de uso (WARE; AYGUN, 2009). O único tratamento 

potencialmente curativo para anemia falciforme é o transplante de células-tronco 

hematopoiéticas (CTH), com o objetivo de substituir a medula do paciente por células sem a 

mutação (STUART; NAGEL, 2004). Porém, esse é um procedimento de risco, de elevada 

morbimortalidade, que apresenta o risco de desenvolvimento da doença do enxerto contra o 
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hospedeiro (DECH), fazendo com que seja recomendado somente para os casos mais graves. 

A DECH é uma complicação possível do transplante alogênico de medula óssea, mesmo nos 

casos de compatibilidade entre irmãos HLA idênticos (COURIEL et al., 2004; GOKER; 

HAZNEDAROGLU; CHAO, 2001). A DECH aguda ocorre quando os linfócitos T do doador 

transplantados reconhecem disparidades antigênicas entre o hospedeiro e o receptor, de forma 

que pode ocorrer em cerca de 20-50% dos pacientes transplantados apesar da profilaxia 

imuno-supressiva, embora essas taxas de incidências possam diferir de dependendo do grupo 

estudado (COURIEL et al., 2004; GOKER; HAZNEDAROGLU; CHAO, 2001).  

Ao longo das duas últimas décadas, grandes esforços e muitos recursos foram 

investidos no desenvolvimento de tratamentos efetivos, seguros e duradouros para algumas 

doenças monogênicas, porém o sucesso tem sido limitado até então. Neste contexto, a terapia 

gênica surgiu como uma terapia alternativa para a AF. Atualmente, os vetores lentivirais 

derivados do HIV-1 oferecem um ótimo sistema de transferência gênica, com expressão 

eficiente e estável (PERUMBETI; MALIK, 2010). A capacidade dos vetores lentivirais de 

transduzir um grande número de tipos celulares os tornou um sistema de transferência gênica 

muito atraente para o tratamento de várias doenças. A desvantagem dessa tecnologia é que a 

integração do vetor lentiviral no genoma do hospedeiro pode levar a formação de tumores e, 

mesmo vetores que não carregam oncogenes podem induzir tumores no hospedeiro através de 

mutagênese insercional ou ativação de oncogenes (BONETTA, 2002; HACEIN-BEY-ABINA 

et al., 2008; LI et al., 2002). No caso da AF, a necessidade de extração das CTH da medula 

óssea, para posterior transdução, a partir da mobilização para a corrente sanguínea pode 

desencadear crises vaso-oclusivas nestes pacientes, limitando o número de células coletadas. 

Além disso, as CTH são células de difícil transdução, limitando o uso dos vetores 

retro/lentivirais (GAMMON, 2014). 

 

1.2 Células-tronco pluripotentes induzida (iPSC) 

 

A descoberta de que células somáticas podem ser reprogramadas usando genes 

codificantes de 4 (ou menos) fatores de transcrição (FT), para formar células-tronco 

pluripotentes induzidas (iPSC), permitiu a derivação de células-tronco pluripotentes a partir 

de células somáticas de pacientes com diferentes doenças (TAKAHASHI; YAMANAKA, 

2006). As iPSC surgiram a partir da busca por fontes alternativas às células-tronco 

embrionárias (CTE), pois seu isolamento levantou sérias questões éticas como o uso de 
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embriões humanos, além de questões acerca da segurança no uso dessas células devido a 

possibilidade de rejeição imunológica (HENTZE et al., 2009; MARCO SEGRE & 

GABRIELA GUZ, 2006). 

Takahashi & Yamanaka (2006) demonstraram que essas células adquirem 

propriedades similares às CTE com relação a morfologia, proliferação, expressão de alguns 

dos genes marcadores de CTE e formação de teratomas, tumores contendo uma variedade de 

tecidos originários dos três folhetos embrionários após o transplante subcutâneo destas células 

em camundongos imunodeficientes. Esse resultado foi confirmado e expandido em uma série 

de trabalhos, utilizando diversos tipos celulares animais e humanos, que estabeleceram que as 

iPSC são molecularmente e funcionalmente similares as CTE (AOI et al., 2008; LOWRY et 

al., 2008; MAHERALI et al., 2007; OKITA et al., 2008; PICANÇO-CASTRO et al., 2011; 

WERNIG et al., 2007), compartilhando similaridades como o potencial de crescimento 

celular, a atividade da telomerase, os padrões de metilação do DNA e de modificações de 

histonas e a expressão de marcadores de superfície, incluindo SSEA-1, SSEA-3, SSEA-4, 

TRA (‘tumor-related antigen’)-1-60, TRA-1-81 (LEWITZKY; YAMANAKA, 2007; 

SCHEPER; COPRAY, 2009; WANG et al., 2010), assim como o padrão de expressão gênica. 

Quanto a este último, alguns estudos comparando o padrão de expressão gênica das CTE e 

das iPSC sugeriram que as iPSC são um subtipo celular único distinto das CTE (CHIN et al., 

2009; MARCHETTO et al., 2009). 

A descoberta da tecnologia das iPSC foi fundamentada na hipótese de que a 

reprogramação nuclear é um processo conduzido por fatores solúveis que estão presentes no 

ovócito e que desempenham papéis críticos na manutenção do estado pluripotente das CTE 

(YAMANAKA, 2008). As iPSC são células obtidas a partir da expressão forçada desses FT 

relacionados à pluripotência em CTE, que permitem que uma célula somática tenha seu 

estado diferenciado revertido a um estado semelhante ao embrionário. A introdução desses 

genes exógenos em células somáticas induz a expressão de genes endógenos pertencentes à 

rede autorregulatória transcricional de pluripotência (JAENISCH; YOUNG, 2008). Essa 

regulação positiva dos fatores endógenos direciona ao silenciamento dos genes exógenos 

através da metilação dos promotores. O silenciamento total dos FT exógenos estabelece o 

limite entre iPSC parcialmente reprogramadas e iPSC totalmente reprogramadas, sendo que 

nas iPSC totalmente reprogramadas os FT exógenos estão silenciados e a manutenção do 

estado pluripotente torna-se completamente dependente do circuito transcricional endógeno 

(HOTTA; ELLIS, 2008) (Figura 3). 
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Figura 3. Modelo para a rede regulatória transcricional, construído pela identificação dos 

genes OCT4, SOX2 e NANOG como peças centrais dessa rede, que codificam fatores de 

transcrição e reguladores da cromatina e pela integração com conhecimento das funções 

desses reguladores baseado em comparações com conjuntos de dados de expressão e com a 

literatura. O modelo inclui um conjunto de genes alvo ativos e um conjunto de genes alvo 

reprimidos, regulados pelos 3 FT em CTE. Os alvos ativos incluem genes codificando 

componentes de remodelamento da cromatina e complexos de modificação de histonas, os 
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quais podem ter funções gerais na regulação transcricional, e genes codificando fatores de 

transcrição, os quais são conhecidos por regular genes específicos. O modelo também 

representa um conjunto de genes ligados por OCT4, SOX2 e NANOG que são inativos e que 

codificam fatores de transcrição que possuem papéis chave na diferenciação e no 

desenvolvimento.  Estes incluem reguladores com funções demonstradas no desenvolvimento 

de todas as linhagens embrionárias. Os reguladores estão representados como círculos azuis; 

promotores de genes estão representados por retângulos vermelhos. 

 

Inicialmente, a geração de iPSC foi possível pela combinação de quatro genes 

relacionados à pluripotência, OCT4 (ou POU5F1), SOX2, KLF4 e C-MYC (OSKM), e este se 

tornou o método mais comum aplicado na reprogramação in vitro de células somáticas 

(LOWRY et al., 2008; OKITA; ICHISAKA; YAMANAKA, 2007; TAKAHASHI; 

YAMANAKA, 2006; WERNIG et al., 2007). Embora inicialmente as iPSC tenham sido 

obtidas a partir de fibroblastos utilizando vetores retrovirais, múltiplas estratégias foram 

desenvolvidas para geração de iPSC sem integração a partir de fibroblastos e outros tipos 

celulares, incluindo células sanguíneas [revisado por (GONZÁLEZ; BOUÉ; BELMONTE, 

2011; HUSSEIN; NAGY, 2012)]. As células mais utilizadas na reprogramação têm sido os 

fibroblastos de pele com o uso de vetores virais (LOWRY et al., 2008; PARK et al., 2008; 

TAKAHASHI et al., 2007; YU et al., 2007), cujo protocolo de obtenção de iPSC encontra-se 

bastante definido. Entretanto, a necessidade de biópsias de pele e de expansão dessas células 

por várias passagens in vitro, representa uma dificuldade que deve ser superada para tornar a 

tecnologia de iPSC amplamente aplicável.  

Evidências obtidas de vários estudos recentes indicam que outras células somáticas 

humanas podem ser utilizadas para gerar iPSC humanas, como por exemplo queratinócitos, 

hepatócitos, células progenitoras neurais, células-tronco de tecido adiposo, entre outras 

(AASEN et al., 2008; AOKI et al., 2010; EMINLI et al., 2008; KIM et al., 2009; SUN et al., 

2009; YE et al., 2009b); mas a obtenção de grandes quantidades desses tipos celulares ainda é 

um procedimento muito dispendioso. Um tecido de fácil acesso que pode ser obtido utilizando 

procedimentos menos invasivos é o sangue periférico. As células T circulantes podem ser 

facilmente obtidas de sangue periférico e podem ser induzidas a se proliferarem através de 

estimulação com citocinas (SEKINE et al., 1993). Porém, o uso dessas células para a 

reprogramação deve ser evitado, pois são células que não possuem seu genoma intacto, 

devido a rearranjos somáticos, criando segmentos de DNA V(D)J pré-reorganizados. 
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Recentemente, protocolos baseados em plasmídeos epissomais demonstraram a 

geração de iPSC livre de integração a partir de células da medula óssea humana e de cordão 

umbilical (DOWEY et al., 2012; HU et al., 2011). Apesar da reprogramação das células de 

sangue periférico apresentarem uma eficiência mais baixa (DOWEY et al., 2012), este 

representa uma fonte muito mais acessível e abundante de células de pacientes para 

reprogramação, sem a necessidade de extensiva manutenção em cultura (STAERK et al., 

2010). 

As iPSC vem sendo empregadas como plataforma experimental para modelo de 

doenças in vitro. Vários grupos demonstraram que tipos celulares relacionados com uma 

doença são diferenciados a partir de iPSC e são capazes de reproduzir fielmente os fenótipos 

das doenças (EBERT et al., 2009; ITZHAKI et al., 2011; KU et al., 2010; LIU et al., 2011; 

ZHANG et al., 2011). A tecnologia das iPSC abriu uma nova possibilidade para o 

desenvolvimento de modelos de doença in vitro em humanos para a investigação da 

fisiopatologia e no auxílio ao desenvolvimento de drogas (JANG et al., 2011; MARCHETTO 

et al., 2010; NGUYEN et al., 2011; RASHID et al., 2010; YAZAWA et al., 2011), e esses, à 

curto prazo, são os aspectos mais importantes desta tecnologia. Modelos de doenças para 

Parkinson, esclerose lateral amniotrófica (ELA), β-talassemia e outras doenças foram gerados 

permitindo o aumento da compreensão dessas doenças e o estabelecimento de plataformas de 

testes de drogas in vitro (DIMOS et al., 2008; EBERT et al., 2009; LEE et al., 2009; PARK et 

al., 2008; SOLDNER et al., 2009; WANG et al., 2009; YE et al., 2009a).  

O uso potencial das iPSC como tratamento de doenças foi proposto e testado em 

modelos animais in vitro e in vivo com resultados promissores (HANNA et al., 2007; 

WERNIG et al., 2008; XU et al., 2009). 

Atualmente, a maioria dos testes clínicos envolvendo células-tronco pluripotentes 

(PSC) estão recrutando pacientes para modelamento de doenças, alguns dos quais (menos que 

10%) estão gerando células terminalmente diferenciadas para testes de drogas, enquanto 

outros, ainda não abertos, usarão derivados de PSC em transplantes (ClinicalTrials.gov, 

identificador NCT02464956). 

Utilizando iPSC derivada de pacientes com esclerose lateral amiotrófica (ELA), um 

inibidor da histona acetiltransferase denominado ácido anacárdico foi identificado como uma 

droga que recupera o fenótipo anormal do neurônio motor na ELA (EGAWA et al., 2012). O 

primeiro teste clínico envolvendo transplante de células derivadas de iPSC foi conduzido no 

Japão, no Instituto RIKEN. Em setembro de 2014, o primeiro participante do “Clinical study 
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of autologous induced pluripotent stem cell-derived retinal pigment epithelium (RPE) cell 

sheets for exudative age-related macular degeneration (AMD)”, uma mulher de 70 anos foi 

submetida ao transplante autólogo de células do epitélio pigmentar da retina derivadas de 

iPSC (MANDAI et al., 2017). Em março de 2015, o recrutamento dos pacientes foi suspenso 

devido à promulgação da Lei de Medicina Regenerativa do Japão em novembro de 2014, na 

qual testes clínicos de medicina regenerativa poderiam ser conduzidos por instituições 

médicas, mas não por instituições de pesquisas. Ainda assim, a paciente foi examinada ao fim 

do primeiro ano e nenhum sinal de tumorigênese ou outras maiores anormalidades foram 

observadas como resultado do transplante (MANDAI et al., 2017; MORA et al., 2017). 

Com o campo de iPSC progredindo tão rapidamente, o próximo desafio será 

demonstrar a utilidade funcional das células derivadas de iPSC em modelos pré-clínicos de 

várias doenças humanas e eventualmente mover essa tecnologia para a clínica (SLUKVIN, 

2013a). 

 

1.3 Diferenciação Hematopoiética 

 

A célula-tronco hematopoiética (CTH) é a célula-tronco multipotente mais bem 

estudada e bem caracterizada. A CTH reside no nicho da medula óssea adulta e é capaz de 

regenerar todos os componentes celulares do sangue e, por esta razão, as CTH representam 

um alvo bastante atrativo para a medicina regenerativa (LI et al., 2017). 

A capacidade de diferenciação das CTH é bastante utilizada na medicina regenerativa, 

além de outras terapias baseadas em células-tronco. CTH CD34+ podem ser coletadas da 

medula óssea, sangue de cordão umbilical, ou sangue periférico após sua mobilização da 

medula óssea com o fator estimulante de colônias granulocíticas (G-CSF) (BENSINGER et 

al., 2001; GLUCKMAN et al., 1997). O transplante de CTH tornou-se o tratamento padrão 

para inúmeras doenças hereditárias, para doenças sanguíneas malígnas e para doenças 

genéticas fatais (GRAGERT et al., 2014). O potencial dessa abordagem reside na 

possibilidade de regenerar todos os componentes celulares do sistema sanguíneo e restaurar 

permanentemente o funcionamento do sistema imune danificado por condições naturais ou 

adquiridas (LI et al., 2017). Entretanto, problemas associados ao transplante incluem 

dependência dos doadores, risco de infecções devido ao uso de drogas imunossupressoras e 

compatibilidade imunológica determinada pela porcentagem de identidade compartilhada 

entre o complexo Antígeno Leucocitário Humano (HLA) do doador e do receptor, o que 
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limita muito o número de pares doador-receptor (CONFER, 1997). Ainda assim, a DECH, no 

qual os linfócitos T do doador enxertados com sucesso montam uma resposta imune contra os 

antígenos do hospedeiro, falhas na enxertia do transplante e reconstituição demorada, 

continuam sendo as causas de alta morbidade e mortalidade após o transplante de medula 

óssea (COPELAN, 2006; SPITZER et al., 2012), deixando 50% dos pacientes sem cura 

(DALEY, 2012).  

Atualmente, a falta de metodologia para expansão eficiente das CTH, a grande 

dificuldade encontrada para manipulação genética das CTH somáticas e o risco de 

mutagênese insercional pelo uso de vetores virais ainda são os maiores obstáculos para a 

terapia gênica baseada nas CTH (RIVIÈRE; DUNBAR; SADELAIN, 2012). Apesar de 

alguns avanços terem sido realizados ao longo dos anos, encontrar uma fonte alternativa de 

células-tronco permanece uma necessidade (LI et al., 2017). 

 As CTE figuram como uma alternativa ao transplante de células-tronco adultas 

(LEDRAN et al., 2008). Ao contrário das células-tronco adultas, as CTE sobrevivem 

indefinidamente em cultura sob certas condições, e podem ser diferenciadas na linhagem de 

células alvo (EVANS; KAUFMAN, 1981; THOMSON et al., 1998), produzindo fontes 

homogêneas e escalonáveis de material para transplante. Entretanto, o uso das CTE esbarra 

em alguns obstáculos como o acesso limitado à fonte de material e aspectos éticos 

relacionados com a manipulação de células derivadas de embriões. 

Como as iPSC podem ser expandidas indefinidamente in vitro e podem se diferenciar 

em células hematopoiéticas com capacidade de reconstituição sanguínea (SANCHO-

MARTINEZ; LI; IZPISUA BELMONTE, 2011), a geração destas células derivadas do 

paciente é uma estratégia atraente para transpor as barreiras técnicas e éticas de se trabalhar 

com CTH e CTE, fornecendo potencialmente um número ilimitado de CTH 

imunologicamente compatíveis (DALEY, 2007; KAUFMAN, 2009). Mas, mais importante, 

esta geração de CTH derivadas de iPSC poderia resolver teoricamente todos os problemas 

relacionados com compatibilidade HLA por eliminar complicações associadas com os 

transplantes, tais como o uso de drogas imunossupressoras, DECH, etc (LI et al., 2017). 

Pacientes com doenças hematológicas monogênicas, como por exemplo, a anemia falciforme, 

seriam os maiores beneficiados pelo procedimento de transplante de medula óssea baseado 

nas iPSC. O tratamento da anemia falciforme em modelo murino utilizando iPSC corrigidas 

por edição gênica forneceram uma prova de conceito de que a aplicação clínica das iPSC para 

tratar doenças genéticas do sangue é possível (HANNA et al., 2007). 
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Nos últimos anos, grandes progressos foram realizados no desenvolvimento dos 

sistemas de diferenciação hematopoiética e na produção dos principais tipos de células 

sanguíneas a partir de células-tronco pluripotentes humanas (hPSC) (KAUFMAN, 2009). 

Ainda assim, a geração de células hematopoiéticas com potencial de reconstituição robusta e 

de longo-prazo continua sendo um grande desafio. A identificação de progenitores e 

mecanismos moleculares que levam a formação das linhagens sanguíneas a partir de hPSC é 

crucial para transpor esse obstáculo. 

Durante a embriogênese, as células hematopoiéticas e as células endoteliais se 

desenvolvem em paralelo, de forma que o seu desenvolvimento pode ocorrer a partir de um 

precursor comum, denominado hemangioblasto (MURRAY, 1932). Embora o termo 

hemangioblasto inicialmente designasse o precursor mesodérmico, outros estudos deixaram 

claro que células com atividade hemangioblástica representam um grupo de progenitores 

muito heterogêneo (HUBER et al., 2004; LACAUD et al., 2002). 

Entretanto, estudos recentes forneceram evidências diretas de que células 

hematopoiéticas encontradas saindo da linha do endotélio representam a formação de células 

sanguíneas definitivas e de CTH a partir de uma população única de células endoteliais, 

definidas como endotélio hemogênico (HE), através de uma transição endotelial-

hematopoiética (BOISSET et al., 2010; CHEN et al., 2009; ZOVEIN et al., 2008). Estudos de 

rastreamento com imagem conduzidos demonstraram que essa transição representa um 

processo contínuo no qual as células endoteliais gradualmente adquirem morfologia e 

fenótipo hematopoiéticos (BERTRAND et al., 2010; BOISSET et al., 2010; KISSA; 

HERBOMEL, 2010) (Figura 4). 
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Figura 4. A) Imagem demonstrando as interações propostas das células-tronco e células 

progenitoras com a vasculatura. Nos vasos sanguíneos embrionários, vários tipos de células-

tronco e células progenitoras ou residem no vaso nascente ou contribuem para a sua formação 

(ou ambos). Células-tronco e células progenitoras podem contribuir para a formação de 

células endoteliais vasculares, pericitos e do endotélio hemogênico; este último pode por sua 

vez produzir CTH. B) Imagem demonstrando as relações de desenvolvimento potenciais das 

células hematopoiéticas e endoteliais, ilustrando os modelos teóricos propostos.  

 

1.4 Terapia gênica e gene targeting 

 

A tecnologia de geração de iPSC, desde sua criação, figura como uma potente 

ferramenta na criação de modelos de doenças para testes de drogas e geração de células e 

NATURE MEDICINE VOLUME 17 | NUMBER 11 | NOVEMBER 2011 1439

R E V I E W 

associate with vessels and are myogenic both in vitro and when re-
introduced in vivo41. Bianco and his colleagues42 identified a cell type 
that co-expresses CD146 (MCAM) and other established pericyte 
markers and localizes subendothelially in bone marrow. These cells 
can be expanded clonally in vitro and re-create the hematopoietic 
microenvironment when injected into mice. In another study, cells 
expressing pericyte markers were clonally isolated from fetal and 
adult human muscle and other organs43. These cells had properties 
of mesenchymal stem cells in culture and contributed to skeletal mus-
cle when re-introduced in a mouse muscle injury model. However, 
as no marker exists that exclusively labels pericytes, contributions 
from cells other than pericytes cannot be ruled out in these studies. 
Other groups have isolated similar progenitor cells from adipose tis-
sue44,45. Taken together, these findings are consistent with a model 
in which mesenchymal stem cells are ‘captured’ by developing ves-
sels and become pericytes but retain nascent stem cell properties; 
these cells may later be ‘reactivated’ after injury or in disease states18 
(Fig. 1). Recently, lineage tracing was used to mark putative pericytes 
expressing the marker NG2 (ref. 46). Labeled cells were found in 
mesenchymal cells of the tooth, suggesting that pericytes can con-
tribute to the odontoblast lineage via a progenitor cell intermediate. 
However, a limitation of this study is that the lineage reporter used 

is not restricted to pericytes, so contributions of other cell types to 
marked mesenchymal cells cannot be rigorously excluded. In another 
study, knock-in alleles at the platelet-derived growth factor receptor-  
locus that conditionally elevate signaling were shown to inhibit dif-
ferentiation of pericytes or the conversion of mesenchymal cells to 
adipocytes, suggesting that this signaling pathway regulates the devel-
opmental potential of mural cell progenitors47. However, in this study 
as well, the genetic perturbations used were not rigorously restricted 
to pericytes, leaving open alternative models.

Although the existence of pericytes with mesenchymal stem cell 
properties has not been rigorously demonstrated, their presence in 
vessels, as well as that of other vascular stem or progenitor cells, could 
have important implications for various types of vascular disease, 
as described in more detail later in the review. Such diseases could 
perturb vascular stem and progenitor cells that reside within blood 
vessels; conversely, from a therapeutic perspective, stem and progeni-
tor cells present in vessels from their earliest stages could be harvested 
for tissue regeneration.

Postnatal vascular stem and progenitor cells
In addition to vessel-associated stem and progenitor cells with an 
embryonic developmental origin, the existence and function of a 
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established are indicated with question marks.
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associate with vessels and are myogenic both in vitro and when re-
introduced in vivo41. Bianco and his colleagues42 identified a cell type 
that co-expresses CD146 (MCAM) and other established pericyte 
markers and localizes subendothelially in bone marrow. These cells 
can be expanded clonally in vitro and re-create the hematopoietic 
microenvironment when injected into mice. In another study, cells 
expressing pericyte markers were clonally isolated from fetal and 
adult human muscle and other organs43. These cells had properties 
of mesenchymal stem cells in culture and contributed to skeletal mus-
cle when re-introduced in a mouse muscle injury model. However, 
as no marker exists that exclusively labels pericytes, contributions 
from cells other than pericytes cannot be ruled out in these studies. 
Other groups have isolated similar progenitor cells from adipose tis-
sue44,45. Taken together, these findings are consistent with a model 
in which mesenchymal stem cells are ‘captured’ by developing ves-
sels and become pericytes but retain nascent stem cell properties; 
these cells may later be ‘reactivated’ after injury or in disease states18 
(Fig. 1). Recently, lineage tracing was used to mark putative pericytes 
expressing the marker NG2 (ref. 46). Labeled cells were found in 
mesenchymal cells of the tooth, suggesting that pericytes can con-
tribute to the odontoblast lineage via a progenitor cell intermediate. 
However, a limitation of this study is that the lineage reporter used 

is not restricted to pericytes, so contributions of other cell types to 
marked mesenchymal cells cannot be rigorously excluded. In another 
study, knock-in alleles at the platelet-derived growth factor receptor-  
locus that conditionally elevate signaling were shown to inhibit dif-
ferentiation of pericytes or the conversion of mesenchymal cells to 
adipocytes, suggesting that this signaling pathway regulates the devel-
opmental potential of mural cell progenitors47. However, in this study 
as well, the genetic perturbations used were not rigorously restricted 
to pericytes, leaving open alternative models.

Although the existence of pericytes with mesenchymal stem cell 
properties has not been rigorously demonstrated, their presence in 
vessels, as well as that of other vascular stem or progenitor cells, could 
have important implications for various types of vascular disease, 
as described in more detail later in the review. Such diseases could 
perturb vascular stem and progenitor cells that reside within blood 
vessels; conversely, from a therapeutic perspective, stem and progeni-
tor cells present in vessels from their earliest stages could be harvested 
for tissue regeneration.

Postnatal vascular stem and progenitor cells
In addition to vessel-associated stem and progenitor cells with an 
embryonic developmental origin, the existence and function of a 
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tecidos para utilização na medicina regenerativa; porém aliada a métodos de terapia gênica 

essa tecnologia começa a ser vista como ferramenta no tratamento de doenças genéticas. A 

terapia gênica refere-se à introdução de material genético em células ou tecidos específicos 

com propósitos terapêuticos. A maioria dos estudos publicados que corrige mutações em iPSC 

baseia-se na adição de uma cópia do transgene funcional randomicamente no genoma através 

de vírus para restaurar o fenótipo selvagem (RAYA et al., 2009). A correção precisa ou 

substituição das mutações nos loci endógenos por recombinação homóloga (RH) é um 

processo extremamente desejável embora a eficiência seja extremamente baixa em células 

humanas não cancerosas.  

A situação ideal seria a correção gênica precisa e direcionada de uma mutação 

causadora de uma doença, a qual também assegurasse que o gene corrigido fosse expresso no 

tempo apropriado e de maneira tecido-específico sob a regulação de elementos endógenos cis. 

Atualmente, vários grupos estão focados em estudar as possibilidades do potencial terapêutico 

que pode ser obtido na combinação das iPSC com a terapia gênica, especificamente, 

utilizando metodologias que possibilitam essa escolha de alvos (gene targeting therapy). 

Algumas tecnologias de edição gênica surgiram nos últimos anos, incluindo as zinc-finger 

nucleases (ZFN) (SANDER et al., 2010), as transcription activator-like effector nucleases 

(TALEN) (CHRISTIAN et al., 2010) e o sistema de Clustered regularly interspaced short 

palindromic repeats (CRISPR)-associated protein 9 (Cas9) nuclease (RAN et al., 2013). ZFN 

são proteínas sintéticas consistindo em domínios de ligação ao DNA engenheirados 

fusionados ao domínio de clivagem da endonuclease de restrição FokI. As ZFN reconhecem 

sequências de DNA alvo devido a 3 proteínas “dedo de zinco” personalizadas, cada uma 

reconhecendo 3 nucleotídeos. TALEN são fatores/nucleases de transcrição diméricos 

construídos a partir de um conjunto de módulos de 33 a 35 aminoácidos, cada um dos quais 

visa um único nucleotídeo. No sistema CRISPR/Cas9, a holoenzima é direcionada ao sítio 

alvo pelo RNA guia para clivar o DNA na posição perto de uma sequência de reconhecimento 

da enzima denominada sequência PAM (PAES et al., 2017). As duas primeiras abordagens 

utilizam a estratégia de ancoramento do domínio catalítico da uma endonuclease a um 

domínio de ligação ao DNA para induzir uma quebra na dupla fita de DNA em locais 

específicos do genoma (PESSACH; NOTARANGELO, 2011). Por outro lado, a Cas9 é uma 

nuclease guiada por uma pequena fita de RNA que pareia com a sequência de DNA alvo, 

representando um sistema que é de simples delineamento e alta especificidade e eficiência. 
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Semelhante às outras tecnologias, a Cas9 promove a edição gênica através da quebra na dupla 

fita de DNA em um locus genômico específico (URNOV et al., 2010) (Figura 5). 

 

 
Figura 5. A) Tecnologias de edição gênica, que utilizam nucleases para reconhecer e 

promover quebras na dupla fita (DSB) para modificar locais específicos do genoma. B) 

Correção gênica mediada por CRISPR/Cas9 no códon 17, da mutação AàT no gene da β-

globina (HBB) na β-Talassemia. 

 

Para a correção precisa de uma mutação utilizando a tecnologia de CRISPR/Cas9, 

após a clivagem pela Cas9 e na presença de uma sequência molde exógena, o locus alvo pode 

ser reparado via recombinação homóloga, um mecanismo de reparo do DNA endógeno que 

substitui uma mutação, permanentemente, utilizando um pequeno trecho do alelo selvagem do 

Fig. 3 Genome editing technologies. The genome editing tech-
nologies use nucleases that recognize and create double strand
breaks (DSBs) to modify specific genome locations. a Zinc finger
nucleases (ZFNs) are synthetic proteins consisting of an
engineered zinc finger DNA-binding domain (zinc finger protein,
ZFP) fused to the cleavage domain of the FokI restriction endo-
nuclease. ZFNs recognize target DNA sequences by virtue of three
custom-designed zinc finger proteins each recognizing three nu-
cleotides. Transcription activator-like effector nucleases (TALEN)

are dimeric transcription factors/nucleases built from a set of 33 to
35 amino acid modules, each of which targets a single nucleotide.
Hypervariable amino acids in the 12th and 13th positions (repeat-
variable diresidue or RVD) are responsible for specific nucleotide
targeting. In the CRISPR/Cas system, the Cas9 holoenzyme is
directed to the target site by the guide RNA to cleave the DNA at a
position close to the PAM motif. b CRISPR/Cas9-mediated gene
correction of codon 17, A-T mutation β-globin gene (HBB) in β-
thalassemia
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ZFP) fused to the cleavage domain of the FokI restriction endo-
nuclease. ZFNs recognize target DNA sequences by virtue of three
custom-designed zinc finger proteins each recognizing three nu-
cleotides. Transcription activator-like effector nucleases (TALEN)

are dimeric transcription factors/nucleases built from a set of 33 to
35 amino acid modules, each of which targets a single nucleotide.
Hypervariable amino acids in the 12th and 13th positions (repeat-
variable diresidue or RVD) are responsible for specific nucleotide
targeting. In the CRISPR/Cas system, the Cas9 holoenzyme is
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gene mutado (CAPECCHI, 2012). Para que a nuclease Cas9 identifique a sequência alvo no 

genoma, os RNA guias promovem esse direcionamento para uma sequência alvo específica 

para que esta enzima promova a clivagem na dupla fita do DNA e torne a sequência de 

interesse disponível para atuação da maquinaria de reparo da célula, promovendo assim a 

edição gênica. Para seleção dos RNA guias, diversos softwares disponíveis online identificam 

regiões de ligação no genoma próximas a região alvo que sejam potenciais sítios-alvo, 

auxiliando na escolha dos melhores RNA guias.  

Na abordagem CRISPR/Cas9 + iPSC há a introdução da endonuclease Cas9 associada 

ao sistema CRISPR guiados por sequências de RNA nas iPSC na presença de uma sequência 

molde desejada, que pode ser na forma de construções de DNA fita dupla com braços 

homólogos flanqueando o local da inserção, ou construções de oligonucleotídeos de DNA fita 

simples (RAN et al., 2013). Dessa forma a mutação pode ser revertida e o fenótipo corrigido 

permanentemente.  

As CRISPR/Cas9 são ferramentas importantes pois podem ser usadas para inserir 

sequências definidas em, virtualmente, qualquer local desejado em um genoma complexo, 

através da criação de uma quebra na fita de DNA em genes endógenos específicos, e 

estimulação da edição gênica. A Cas9 oferece várias vantagens em comparação com outras 

tecnologias como ZFN e TALEN, como a facilidade na construção e modificação, a eficiência 

na edição e capacidade de uso em múltiplos alvos simultaneamente, além do padrão de 

clivagem específico 3 pb 5’ da sequência PAM, diferente de outras tecnologias que clivam 

não-especificamente (RAN et al., 2013). A sequência PAM é uma sequência localizada 3’ da 

sequência de 20 nucleotídeos identificada pelo RNA guia no genoma alvo. Cada Cas9 possui 

uma sequência PAM única, como por exemplo, a SpCas9 requer uma sequência PAM 5’-

NGG. A sequência do RNA guia pareia com o DNA alvo, diretamente upstream da sequência 

PAM 5’-NGG; a nuclease promove uma quebra na dupla fita de DNA ~3 pb uptream da 

sequência PAM. 

Porém, o sistema da Cas9 possui algumas restrições. A Cas9 se utiliza da sequência de 

20 nucleotídeos do RNA guia para localizar a sequência alvo no genoma, entretanto, o único 

pré-requisito para a seleção dos sítios alvos pela Cas9 é a sequência PAM. A ressalva está no 

fato de que esse requisito não limita o alcance da Cas9; por exemplo, no genoma humano, 

esse sítio NGG pode ser encontrado em média a cada 8-12 pb (HSU et al., 2013). Isso pode 

levar a potenciais off-targets, ou seja, a quebra do DNA em pontos do genoma que não a 

sequência alvo, e consequentemente, a possível interrupção de genes e mutagênese.   
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2 Problemática e Hipótese 

  

  

A anemia falciforme afeta milhões de pessoas em todo o mundo, 

desproporcionalmente, populações vulneráveis, e é uma responsabilidade emergente de saúde 

global. É uma doença genética monogênica de elevada mortalidade e morbidade, podendo se 

manifestar de forma diferente em cada indivíduo; não há tratamento definitivo que seja 

amplo, eficaz e seguro para essa doença, sendo os tratamentos paliativos os mais utilizados.  

Estabelecer um modelo in vitro da doença permite um melhor entendimento de como a 

doença ocorre, das possíveis causas das diferenças clínicas demonstradas pelos pacientes 

acometidos, além de permitir o desenvolvimento de novos testes e tratamentos mais eficazes 

contra a doença.  

Dessa forma, é possível estabelecer um modelo da anemia falciforme empregando a 

tecnologia de iPSC a partir de fontes acessíveis de células de virtualmente qualquer paciente, 

mesmo de pacientes que já estejam em tratamento com fármacos disponíveis e amplamente 

utilizados na clínica, como a hidroxiureia?  
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3 Objetivos 

 

 

3.1 Objetivo geral 

 

 

ü Obter um modelo de estudo e de tratamento para a anemia falciforme utilizando a 

tecnologia das iPSC. 

 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

 

ü Gerar iPSC a partir de células de pacientes com anemia falciforme; 

ü Avaliar as características morfológicas e imunofenotípicas das iPSC geradas; 

ü Avaliar o potencial de diferenciação das iPSC geradas; 

ü Rastrear a ocorrência de integrações espontâneas no genoma; 

ü Rastrear a ocorrência de integrações espontâneas no genoma; 

ü Induzir e padronizar a diferenciação in vitro das iPSC em progenitores 

hematopoiéticos; 

ü Caracterizar o perfil imunofenotípico das células progenitoras hematopoiéticas 

geradas a partir das iPSC. 
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4 Metodologia 

 

4.1 Fluxograma 

 
Figura 6. Fluxograma resumindo os passos do trabalho, com as etapas de maneira resumida. 

 

4.2 Indivíduos da pesquisa/Casuística 

 

As células reprogramadas neste estudo foram obtidas a partir de coleta de sangue 

periférico e biópsia de pele de pacientes com anemia falciforme do Hemocentro de Ribeirão 

Preto, após o aceite e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

Para a coleta de sangue periférico foram convocados 3 pacientes com anemia falciforme que 

não estavam em tratamento com hidroxiureia e 3 pacientes com anemia falciforme que 

estavam em tratamento com o medicamento (Parecer Comitê de Ética: 486.426). Os critérios 

de inclusão foram idade superior a 18 anos, homozigoto para a mutação e sem nenhuma outra 

hemoglobinopatia associada. As coletas foram realizadas pelo Corpo Clínico do Hemocentro 

de Ribeirão Preto, no ambulatório do mesmo, nos dias de consulta dos pacientes, de forma 

que os mesmos não tiveram que se deslocar até o local em outro período apenas para a 

doação. Foram retirados cerca de 12 mL de sangue periférico da fossa cubital por profissional 
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habilitado. Para a biópsia de pele, considerando que é um procedimento invasivo e delicado, 

somente 2 pacientes foram convocados para este estudo. Os pacientes de cada grupo foram de 

ambos os sexos e faixa etária de 18 a 50 anos. A biópsia foi realizada no braço do paciente 

onde um pedaço de pele de aproximadamente 6,0 mm foi retirado. O local da pele foi 

anestesiado por meio de injeção profunda de 0,2 a 0,5 mL de lidocaína 0,5 a 2% na derme 

profunda utilizando uma seringa de 1,0 mL com agulha número 27 ou 30. As lesões foram 

suturadas com fios de nylon ou seda 4-0 ou 5-0. O analgésico utilizado para controle da dor 

após o procedimento foi paracetamol. Após a coleta, as amostras foram acondicionadas em 

tubos contendo 25 mL de PBS (Gibco) estéril em temperatura ambiente (TA) até o 

processamento.  

 

4.3 Construções utilizadas 

 

4.3.1 Geração de iPSC 

 

As células iPSC foram obtidas com o uso de um sistema plasmidial EBNA1/OriP 

aperfeiçoado contendo 5 sequências de fatores de reprogramação (Oct4, Sox2, Klf4, c-Myc e 

Lin28) na mesma molécula separados por sequências 2A, denominado pEB-C5 (CHOU et al., 

2011). Utilizamos também o vetor epissomal pEB-Tg, contendo o SV40 large T antigen, que 

foi transfectado juntamente com pEB-C5 para melhorar a eficiência de reprogramação (Figura 

7). 

 

 
Figura 7. Esquema representativo dos vetores epissomais utilizados na geração das iPSC. (A) 

Representação do vetor pEB-C5, indicando os elementos EBNA1 e OriP, derivados do vírus 

Epstein-Barr, além dos cinco genes que codificam os fatores de reprogramação, que estão 

separados por peptídeos cliváveis. Modificado de (DOWEY et al., 2012); (B) Representação 

do vetor pEB-Tg, indicando os elementos EBNA1, derivados do vírus Epstein-Barr, além do 

SV40 Large T antigen, regulado pelo promotor CMV.  
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Os plasmídeos foram recebidos em bactéria Stbl3 em ágar e expandidos em meio 

sólido com antibiótico ampicilina (Sigma-Aldrich) a uma concentração final de 0,1 mg/mL. A 

semeadura foi realizada por estriamento para seleção de colônias isoladas contendo os 

plasmídeos recombinantes. Para expansão em meio líquido, as colônias isoladas foram 

diluídas em 5 mL de meio LB com antibiótico ampicilina a 0,1 mg/mL e incubadas a 37 oC 

overnight sob agitação. O DNA plasmidial dessa expansão foi extraído utilizando o QIAprepÒ 

Spin Miniprep Kit (Qiagen), de acordo com as instruções do fabricante. A quantificação do 

DNA foi realizada através da leitura em espectrofotômetro (Nanodrop-Spectrophotometer 

ND-1000) no comprimento de onda de 260 nm. A verificação dos plasmídeos foi realizada 

por digestão enzimática com as enzimas EcoRV para o plasmídeo pEB-C5 e EcoRV+NotI 

para o plasmídeo pEB-Tg. Após essa confirmação, foi realizada uma nova expansão em 5 mL 

de meio líquido e antibiótico ampicilina a 0,1 mg/mL como pré-inóculos a 37 oC overnight 

sob agitação. Esses pré-inóculos foram utilizados na expansão para um volume de 150 mL 

realizada a 37 oC overnight sob agitação. 

A extração do DNA plasmidial foi realizada utilizando o Plasmid Maxi Kit (Qiagen) e 

o DNA foi quantificado através de leitura em espectrofotômetro (Nanodrop-

Spectrophotometer ND-1000) em comprimento de onda de 260 nm. 

 

4.3.2 Gene targeting 

 

Para identificar regiões de ligação no genoma próximas a mutação da anemia 

falciforme que sejam potenciais sítios-alvo e escolha dos melhores RNA guias foi utilizado o 

programa Optimized CRISPR Design (MIT, disponível em http://crispr.mit.edu) (ZHANG 

LAB, MIT 2015). Os RNA guias foram engenheirados e clonados no vetor PX459 V2.0 

(Addgene) e a sequência molde da cadeia beta globínica da hemoglobina com a mutação 

corrigida clonado no vetor pUC57 foram adquiridos da GenScript (Figura 8). 
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Figura 8. Esquema representativo dos vetores adquiridos para edição gênica. (A) Vetor 

PX459 V2.0, contendo a Cas9, no qual os RNA guias foram clonados; (B) Vetor pUC57 no 

qual a sequência molde da cadeia globínica da hemoglobina corrigida foi clonada. 

 

4.4 Células 

 

4.4.1 Células mononucleares de sangue periférico (PBMC) 

 

As células utilizadas na reprogramação para geração de iPSC foram as células 

mononucleares de sangue periférico (PBMC). As PBMC foram isoladas do sangue total por 

centrifugação em gradiente de densidade Ficoll-Hypaque (GE Healthcare), como descrito por 

(FERRANTE; THONG, 1980; VISSERS; JESTER; FANTONE, 1988) e de acordo com as 

instruções do fabricante. As células isoladas foram inicialmente congeladas em soro fetal 

bovino (SFB) (Hyclone) suplementado com 20% de dimetilsulfóxido (DMSO) (Sigma-

Aldrich). 

Após o descongelamento, as células foram expandidas ao longo de 12-14 dias em um 

meio de expansão específico para o cultivo de progenitores hematopoiéticos denominado 

StemSpanTM (STEMCELL Technologies) suplementado com uma mistura de citocinas 

adicionadas ao meio antes do uso [SCF 100 ng/mL, IL-3 10 ng/mL, EPO 2 U/mL, IGF-1 40 

ng/mL (todas as citocinas Peprotech) e dexametasona 1 µmol/L (Sigma-Aldrich)]. Essa 

condição de cultivo favorece a expansão de eritroblastos e não sustenta o crescimento de 

linfócitos. 
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As células foram mantidas a uma concentração de 2x106 células/mL, até a última troca 

de meio na qual a concentração foi alterada para 1x106 células/mL. As células viáveis foram 

contadas em câmara de Neubauer com solução de Trypan Blue, 0,4% (Thermo Fisher 

Scientific). Após 3 dias do descongelamento e após 12 dias de expansão, as células foram 

avaliadas quanto aos marcadores de células linfoides e marcadores de células eritroblastoides, 

por citometria de fluxo. 

 

4.4.2 Fibroblastos 

 

Os fibroblastos de pele foram obtidos através do processamento do tecido com a 

mistura enzimática colagenase IV (5,0 mg/mL) e dispase (2,5 U/mL) na proporção (9:1) por 

30 minutos, a 37 oC, com agitação intermitente. Decorridos os 30 minutos iniciais, foram 

adicionados 40 µL da enzima DNase I (Qiagen), com incubação de 20 minutos. Ao final desse 

período, a amostra foi incubada no gelo durante 5 minutos e foi adicionado 5 mL de meio de 

cultura DMEM (Gibco) com 20% de SFB (Hyclone), 4mM GlutaMAX (Gibco), 100 U/mL 

Penicilina/Estreptomicina (100 µg/mL) (Gibco). A amostra tratada foi filtrada em membrana 

de 100 µm e em seguida a peça foi cortada em pequenos pedaços, com auxílio de bisturi. 

Finalmente, os fragmentos do tecido foram transferidos individualmente para os poços de uma 

placa de seis poços e cobertos com lamínula de vidro. Aos poços foi adicionado 1 mL de meio 

de cultura específico para fibroblasto [DMEM (Gibco) 20% SFB (Hyclone), 4mM GlutaMAX 

(Gibco), 100 U/mL Penicilina/Estreptomicina (100 µg/mL) (Gibco) e a placa foi incubada a 

37 °C e 5% CO2. Para tripsinização as células foram lavadas com PBS (Gibco) e incubadas 

em estufa úmida com solução de Tripsina-EDTA [0,25% tripsina – 0,02% EDTA 

(Ethylenediamine tetraacetic acid)]. A tripsina foi inativada pela adição de meio apropriado 

para a célula suplementado com 10% de SFB. As células foram sedimentadas por 

centrifugação e transferidas para frascos de cultura para expansão e posterior congelamento.  

Para os descongelamentos, os tubos foram incubados a 37 °C por alguns minutos, as 

células foram colocadas em meio pré-aquecido e centrifugadas por 10 minutos a 200xg. O 

pellet de células foi transferido para frascos de cultura com meio de cultura de fibroblastos 

fresco e incubadas a 37 °C em estufa úmida. 
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4.5 Estabelecimento e cultura das iPSC 

 

As linhagens de iPSC foram estabelecidas de acordo com protocolos descritos na 

literatura com algumas variações (DOWEY et al., 2012; STAERK et al., 2010; TAKAHASHI 

et al., 2007; YU et al., 2007). 

 

4.5.1 Geração de iPSC a partir de PBMC 

 

As PBMC expandidas foram transfectadas com os vetores plasmidiais, pEB-C5 

(Addgene), expressando 5 fatores de reprogramação (OCT4, SOX2, KLF4, C-MYC e LIN28) 

e pEB-Tg (Addgene), expressando o SV40 large T antigen, através de nucleoporação, 

utilizando o Human CD34+ Cell Nucleofector Kit (Lonza) no dispositivo AmaxaÒ 

Nucleofector II (Lonza). Foram combinados cerca de 100 µL da suspensão celular contendo 

2,5x106 células com 8 µg do DNA plasmidial (≥1 µg/µL) do vetor epissomal pEB-C5 e 2 µg 

do DNA plasmidial (≥1 µg/µL) do vetor epissomal pEB-Tg. Após a transfecção, as PBMC 

foram plaqueadas em placa de 12 poços com 2 mL de meio de expansão (StemSpanTM 

suplementado com SCF 100 ng/mL, IL-3 10 ng/mL, EPO 2 U/mL, IGF-1 40 ng/mL e 

dexametasona 1 µmol/L), e incubadas em hipóxia (5% O2), 5% CO2 a 37 °C. Após 2 dias da 

transfecção, as células foram coletadas e replaqueadas em 2 poços de uma placa de 12 poços 

previamente coberta com fibroblastos embrionários murinos (MEF) (Protocolo CEUA no. 

09.1.1353.53.5), a uma densidade de ~1x105 células/poço, mitoticamente inativados por 

tratamento com Mitomicina C (Sigma-Aldrich). As placas foram incubadas a 37 °C, 5% de 

CO2 e hipóxia overnight. Após 3 dias da transfecção, o meio de MEF [DMEM 10% SFB, 50 

U/mL Penicilina e 50 µg/mL Estreptomicina (Gibco), 1% GlutaMAX (Gibco)] foi substituído 

por meio de CTE (DMEM/F-12 (Gibco) com 20% Knockout Serum Replacement (KSR) 

(Gibco), 50 U/mL Penicilina e 50 µg/mL Estreptomicina (Gibco), 4 mmol/L de GlutaMAX 

(Gibco), 1% aminoácidos não-essenciais (MEM-NEAA solution) (Gibco), 0,1% 2-

mercaptoethanol 55 mmol/L (Gibco) e 10 ng/mL bFGF (Peprotech) a um volume de 1 

mL/poço. Neste ponto, foi iniciado o tratamento com butirato de sódio [0,25 mmol/L (Sigma-

Aldrich)] às culturas para aumentar a eficiência de geração de iPSC. O meio dessa cultura foi 

trocado em dias alternados até 9 dias pós-nucleoporação. A partir desse período, foi iniciada a 

suplementação com meio condicionado, produzido concomitantemente ao cultivo para 

reprogramação.  
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Colônias com morfologia semelhante às CTE humanas foram isoladas através de 

repique manual sob microscópio invertido, após o tratamento com EDTA 0,5 mmol/L. Após o 

primeiro repique, o meio utilizado para manutenção e expansão das iPSC foi o mTeSRTM1 

(STEMCELL Technologies) sobre a matriz Matrigel (Corning). As colônias isoladas e 

expandidas foram avaliadas quanto às características de pluripotência e potencial de 

diferenciação.  

 

4.5.2 Geração de iPSC a partir de fibroblastos 

 

Os fibroblastos de pele foram transfectados com os vetores plasmidiais pEB-C5 e 

pEB-Tg (ambos Addgene), através de nucleoporação, utilizando o Basic Fibroblasts 

Nucleofector® Kit (Lonza) no dispositivo AmaxaÒ Nucleofector II (Lonza). Cerca de 1x106 

células foram nucleoporadas utilizando 8 µg do DNA plasmidial (≥1 µg/µL) do vetor 

epissomal pEB-C5 e 2 µg do DNA plasmidial (≥1 µg/µL) do vetor epissomal pEB-Tg em 100 

µL da suspensão celular. Utilizamos todos os programas sugeridos pelo manual do fabricante 

do kit e um controle utilizando GFP, 2 µg do DNA, fornecidos pelo kit. Após a 

nucleoporação, as células foram plaqueadas em um poço de uma placa de 6 poços com meio 

de cultura específico para fibroblasto [DMEM (Gibco) 20% SFB (Hyclone), 4mM GlutaMAX 

(Gibco), 100 U/mL Penicilina/Estreptomicina (100 µg/mL) (Gibco)] e a placa foi incubada a 

37 °C, em hipóxia (5% de O2) e 5% CO2. 

Após 2 dias de transfecção, as células foram coletadas e replaqueadas em 2 poços de 

uma placa de 12 poços previamente coberta com fibroblastos embrionários murinos (MEF) 

(Protocolo CEUA no. 09.1.1353.53.5), a uma densidade de ~1x105 células/poço, 

mitoticamente inativados por tratamento com Mitomicina C (Sigma-Aldrich). As placas 

foram incubadas a 37 °C, 5% de CO2 e hipóxia overnight. Após 3 dias de transfecção, o meio 

de MEF [DMEM (Gibco) 10% SFB (Hyclone), 50 U/mL Penicilina e 50 µg/mL 

Estreptomicina (Gibco), 1% GlutaMAX (Gibco)] foi substituído por meio de CTE [DMEM/F-

12 (Gibco) com 20% Knockout Serum Replacement (KSR) (Gibco), 50 U/mL Penicilina e 50 

µg/mL Estreptomicina (Gibco), 4 mmol/L de GlutaMAX (Gibco), 1% aminoácidos não-

essenciais (MEM-NEAA solution) (Gibco), 0,1% 2-mercaptoethanol 55 mmol/L (Gibco) e 10 

ng/mL bFGF (Peprotech) a um volume de 1 mL/poço. O meio dessa cultura foi trocado em 

dias alternados, até 9 dias pós-nucleoporação. A partir desse período, iniciamos a 
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suplementação com meio condicionado, produzido concomitantemente ao cultivo para 

reprogramação. 

 

4.5.3 Preparo de MEF e produção de meio condicionado 

 

Para a produção de meio condicionado, no dia da nucleoporação, uma alíquota de 

MEF foi descongelada e plaqueada em uma densidade de ~1x105 células/poço, o suficiente 

para receber as células nucleoporadas e para iniciar a produção de meio condicionado. Vinte 

quatro horas após o descongelamento, as células foram tratadas com Mitomicina C (10 

µg/mL) (Sigma-Aldrich), por 3 horas. Após esse período, o meio foi retirado, as células foram 

lavadas com PBS (Gibco) e foi adicionado meio fresco. A incubação foi realizada em hipóxia, 

5% CO2 a 37 °C. Após 24 horas, as células estavam prontas para receber as células 

nucleoporadas ou para iniciar a produção de meio condicionado.  

Para a produção de meio condicionado, o meio de MEF foi retirado das células, e 

essas foram lavadas com PBS 2 vezes para retirar o SFB; foi adicionado 1 mL de meio de 

CTE, sem a suplementação com bFGF e as células foram incubadas em hipóxia, 5% CO2 a 37 

°C. Após 24 horas, o meio foi coletado e estocado em geladeira, e meio novo foi adicionado à 

cultura. As coletas foram realizadas diariamente por aproximadamente 7 dias. No dia 9 pós-

nucleoporação, os meios coletados foram reunidos, filtrados e utilizados para o cultivo das 

células nucleoporadas, suplementado com 10 ng/mL bFGF (Peprotech). As trocas de meio 

foram realizadas em dias alternados e após o aparecimento das primeiras colônias, iniciamos a 

troca diária do meio. 

  

4.6 Caracterização das iPSC 

 

4.6.1 Análise da expressão gênica dos marcadores de pluripotência 

 

Linhagens de iPSC, PBMC não modificadas e uma linhagem de CTE foram 

submetidas a quantificação da expressão dos genes OCT4, SOX2 e NANOG (Applied 

Biosystems), por possuírem grande importância na reprogramação e pluripotência, através da 

metodologia de TaqManTM (Applied Biosystems). Para tal, os cultivos de iPSC e CTE foram 

tratados com o reagente de dissociação StemPro® Accutase® (Gibco) à 37 °C, as células 

foram lavadas com PBS (Gibco) e o pellet foi estocado à -80 °C até a realização da extração 
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do RNA. O RNA total foi isolado através da combinação do método de TRIzol® Reagent 

(Invitrogen), com o RNeasy Mini Kit (Qiagen), conforme instruções do fabricante. A 

quantificação do RNA foi realizada por espectrofotometria (Nanodrop-Spectrophotometer 

ND-1000) em comprimento de onda de 260 nm. Dois microgramas de RNA total foram 

utilizados na reação de transcrição reversa utilizando o High Capacity cDNA Reverse 

Transcription kit (Applied Biosystems) de acordo com as instruções do fabricante.  

A análise quantitativa da expressão foi realizada pela metodologia TaqManTM 

(Applied Biosystems), cujas sondas foram adquiridas pelo sistema AssayOnDemand, e 

analisada com o 7500 real-time PCR system (Applied Biosystems). Todos os experimentos 

foram realizados em duplicata e um controle negativo (sem cDNA) foi incluído em cada 

ensaio. O gene constitutivo da b-actina foi usado como controle interno e o gene calibrador 

utilizado foi o GAPDH, obtido pelo sistema PDAR (Applied Biosystems) cuja eficiência de 

amplificação é a mesma dos genes alvos, o que possibilita a análise pela metodologia de 

DDCt.  

 

4.6.2 Imunofenotipagem, imunofluorescência e ensaio de fosfatase alcalina 

 

A imunofenotipagem das células foi realizada por citometria de fluxo utilizando os 

seguintes anticorpos monoclonais: NANOG-fluorescein isothiocyanate (FITC), OCT3,4-

phycoeritrin (PE) e SOX2-PE (Pharmingen). As células foram dissociadas utilizando o 

reagente de dissociação StemProÒ AccutaseÒ (Gibco) e foram incubadas com os anticorpos de 

acordo com as instruções do fabricante. Imunoglobulina G não específica da classe 

correspondente foi utilizada como controle negativo. As suspensões celulares foram 

analisadas no citomêtro de fluxo FACSort (Becton-Dickinson) utilizando o software 

CellQuest.  

Para os ensaios de imunocitoquímica, as células reprogramadas e linhagens de 

fibroblastos (controle negativo) foram fixadas em paraformaldeído 4% (Merck) por 20 

minutos à temperatura ambiente, lavadas duas vezes com PBS (Gibco) e permeabilizadas com 

Triton X-100 0,2% (Sigma-Aldrich) por 1 hora à temperatura ambiente. As células foram 

bloqueadas com albumina de soro bovino 5% (BSA) e soro de cabra em PBS (Gibco) 2%. As 

amostras foram incubadas à temperatura ambiente por 1 hora com anticorpos primários contra 

OCT4 (octamer-binding transcription fator 4) (Chemicon), SOX2 (sex determining region Y-

box 2) e NANOG (nanog-homeobox). O anticorpo secundário utilizado foi o AlexaFluor 564 
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mouse (Molecular Probes, Invitrogen), incubado à temperatura ambiente por 1 hora. O núcleo 

foi corado com DAPI (4’6-diamidino-2-phenylindole) (VYSIS). As células foram 

visualizadas utilizando um microscópio confocal de varredura a laser (LSM 710; Carl Zeiss) 

com objetiva x63 em óleo de imersão, com uma abertura numérica de 1,4. Laser de Argon de 

590 nm foi utilizado para excitar a superfície marcada com os anticorpos secundários, e a 

emissão foi medida em 617 nm. Análise da imagem e estudos de co-localização foram 

realizados utilizando o software do sistema confocal ZEN 2008 (ZEN, versão 2.5).   

A coloração com fosfotase alcalina (AP) foi realizada com o kit de detecção de AP 

Leukocyte Alkaline Phosphatase Kit (Sigma-Aldrich), de acordo com as instruções do 

fabricante. Altos níveis de expressão de AP indicam células indiferenciadas com potencial de 

autorrenovação. Células coradas em rosa avermelhado foram classificadas como positivas 

para expressão de AP (DA SILVA et al., 2011). 

 

4.6.3 Ensaio de formação de corpos embrioides e análise da expressão gênica de 

marcadores de diferenciação 

 

A capacidade de diferenciação das iPSC foi avaliada in vitro através do ensaio de 

formação de corpos embrioides (CE). As iPSC foram cultivadas em placas recobertas por 

MatrigelÔ (Corning) com meio de cultura mTeSRÔ1 (STEMCELL Technologies), para 

eliminar os fibroblastos fetais. Para a formação dos CE, as colônias de iPSC foram tratadas 

com EDTA 0,5 mmol/L, fragmentadas em pedaços grandes e plaqueadas em placa de 6 poços 

de baixa aderência em meio de CTE. Após 5 dias de cultivo em suspensão, os CE foram 

transferidos para placa de 6 poços previamente cobertos com gelatina 0,1%, para 

diferenciação in vitro espontânea. Os CE foram cultivados em gelatina para aderência por 

mais 15 dias em meio específico [DMEM High Glucose (Gibco) contendo 10% de SFB 

(Hyclone), GlutaMAX 4 mmol/L (Gibco) e Penicilina (100 U/L)/Estreptomicina (100 g/mL) 

(Gibco) pH 7,2], com as trocas de meio sendo realizadas em dias alternados. Após 15 dias, as 

células foram coletadas para extração de RNA e transcrição reversa para análise quantitativa 

da expressão. Para detecção do potencial de diferenciação nos CE formados, foi utilizado o 

conjunto de primers Nestin, a-SMA (Alpha-smooth muscle actin) e AFP (Alpha-fetoprotein) 

(Applied Biosystems) para identificação de células da ectoderme, mesoderme e endoderme, 

respectivamente. 
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4.6.4 Diferenciação Multilinhagem in vivo 

 

4.6.4.1 Ensaio de formação de teratoma 

 

A avaliação do potencial de diferenciação foi realizada in vivo através do ensaio de 

formação de teratomas em camundongos imunodeficientes. Para tal, foram utilizados animais 

imunodeficientes da linhagem NOD Scid Gamma (NOD.Cg-Prkdcscid Il2rgtm1Wjl/SzJ). 

Esses animais foram obtidos e mantidos no Biotério da Fundação Hemocentro de Ribeirão 

Preto (Projeto aprovado pelo CEUA: 13.1.394.53.4). Os animais foram mantidos em uma 

densidade populacional de 4 animais por caixa de 20x30x13 com camas de maravalha de 

Pinus, respeitando os grupos do experimento. As caixas foram trocadas 2 vezes por semana e 

a alimentação fornecida (ração) e a água filtrada oferecidos, à vontade. Os grupos 

experimentais foram 4: 1 grupo controle que recebeu a infusão apenas da matriz utilizada 

(Matrigel); 1 grupo experimental recebeu infusão subcutânea das células geradas em Matrigel; 

1 grupo experimental recebeu infusão das células controles positivos (CTE) em Matrigel; 1 

grupo experimental recebeu infusão das células controles negativos em Matrigel. Cada 

experimento com 4 grupos foi repetido para cada iPSC gerada. 

Os animais foram anestesiados com Isoflurano 1mL/mL, dosagem 2,5%+97,5% O2, 

através de inalação, dentro de uma câmara de acrílico acoplada ao sistema de anestesia. Os 

animais foram submetidos a infusão subcutânea de células humanas em dois pontos no dorso 

do animal. Cerca de 2x106 células em 140 µL de PBS (Gibco) misturadas a 60 µL de Matrigel, 

foram infundidos com agulha 26 gauge, em um volume total de 400 µL, divididos em dois 

pontos subcutâneos no dorso do animal (cerca de 200 µL por ponto). As incisões, localizadas 

no dorso, foram de cerca de 0,8 mm. 

O procedimento experimental considerando-se a aplicação da anestesia, infusão das 

células e recuperação, compreendeu um período de 10 minutos, sendo que o tempo de 

recuperação do animal é de 5 minutos. Durante a recuperação da anestesia, os animais foram 

mantidos em gaiola de acrílico com cama de maravalha de Pinus. Essa recuperação refere-se 

ao monitoramento do animal até que o efeito sedativo cesse e o animal esteja desperto. 

 Os animais foram monitorados quanto ao aparecimento de tumores. Nenhum animal 

foi mantido vivo com um tumor excedendo 1 cm3. Após 10-12 semanas, os teratomas de 

diâmetro maior que 3 mm foram removidos cirurgicamente e preparados para a análise 

histológica para identificação da diferenciação celular. Todos os animais, com ou sem a 
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presença de tumores, foram eutanasiados através de dose excessiva de anestésico 

intraperitoneal com Pentobarbitol sódico. A dose utilizada foi de 180 mg/kg, dose essa que 

constitui 3x a dose anestésica que é de 60 mg/kg. Os parâmetros para confirmar a morte do 

animal foram detecção de parada cardiorrespiratória, ausência de reflexo pupilar, 

insensibilidade cutânea por período superior a 15 minutos e queda da temperatura corporal 

abaixo de 26 °C (Projeto aprovado pelo CEUA: 14.1.271.53.0). 

 

4.6.4.2 Processamento dos teratomas 

 

As secções dos teratomas foram mantidas em formalina 10% por 24 horas, e após esse 

período a formalina foi substituída por etanol 70%, no qual as secções foram mantidas até o 

processamento. O processamento histológico das secções compreendeu em uma bateria de 

desidratação por imersão em álcoois 80%, 90% e 100%, seguida pela clarificação por imersão 

dos fragmentos em solução 50% álcool e 50% xilol, xilol I e xilol II. Os fragmentos foram 

imersos então em parafina I, II e III e, posteriormente, inclusos em parafina com o auxílio da 

Central de Inclusão. Os fragmentos foram cortados no micrótomo, a 5 µm, e os cortes foram 

distendidos por água a 50 °C, em banho-maria. Em seguida, os cortes foram fixados em 

lâmina, clarificados e desidratados para a coloração com hematoxilina e eosina (H&E) para 

para análise morfológica. Por fim, os cortes foram submetidos a uma nova desidratação e 

clarificação e as lâminas foram montadas com lamínulas com o gel adesivo EntellanÒ (Merck 

Millipore). Os cortes que foram para imunohistoquímica, foram incubados a 50 °C overnight.  

 

4.6.4.3 Imunohistoquímica 

 

As secções dos teratomas foram analisadas utilizando-se anticorpos específicos para 

tecidos derivados dos três folhetos embrionários [rabbit anti-human-α 1-Fetoprotein 

(DAKO), mouse anti-human α-Smooth muscle actin (α-SMA) (Abcam), mouse anti-human 

Nestin (Abcam)]. 

Para a imunomarcação, as secções passaram por uma bateria de clarificação e 

desidratação inicial pela imersão das lâminas em xilol I, II e II, seguida pela desidratação, 

através da imersão dos fragmentos em álcool absoluto I e II, álcool 95% e 70%, e por fim a 

imersão em água destilada. Em seguida, foi realizada a recuperação antigênica no micro-

ondas com tampão citrato (10 mmol/L, pH=6) e duas lavagens com água destilada e uma com 
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PBS. O bloqueio da peroxidase foi realizado com H2O2 3% diluída em metanol em câmara 

úmida e temperatura ambiente, seguida da lavagem com PBS. O bloqueio das ligações 

inespecíficas foi realizado com PBS-Tween 0,25% + 5% BSA em câmara úmida e 

temperatura ambiente. Em seguida, após a remoção da solução de bloqueio, o anticorpo foi 

aplicado diluído em PBS-Triton 0,1% + 1% de BSA, e incubado em câmara úmida a 4 °C 

overnight. Após a remoção do anticorpo e lavagem com PBS, o anticorpo secundário 

biotinilado foi aplicado [Universal DakoCytomation Labelled Streptavidin-Biotin System, 

Horseradish Peroxidase (Dako)] e incubado em câmara úmida e temperatura ambiente, 

seguido da lavagem com PBS e aplicação do anticorpo terciário Streptavidina (fornecido no 

kit descrito acima). Após a lavagem do anticorpo terciário com PBS, seguiu-se a aplicação do 

DAB (fornecido no kit descrito acima), na diluição de 190 µL PBS + 10 µL DAB 10 mg/mL 

+ 1 µL de H2O2 3%, seguido da lavagem com água para a aplicação de hematoxilina. Por fim, 

os cortes foram submetidos a uma nova desidratação e clarificação e as lâminas foram 

montadas com lamínulas com o gel adesivo EntellanÒ (Merck Millipore). 

As secções foram analisadas por microscopia de imersão. 

 

4.6.5  Avaliação da pluripotência e predição do potencial de diferenciação 

 

Para confirmação da pluripotência e predição do potencial de diferenciação das 

linhagens geradas, utilizamos a metodologia de TaqMan® hPSC ScorecardTM (Applied 

Biosystems), que contem ensaios de expressão gênica especialmente formulados para 

avaliação de iPSC e CTE. Após o isolamento do RNA total a partir das culturas de iPSC, 

utilizamos-o para a obtenção de cDNA em reações de transcrição reversa (RT), utilizando o 

kit High-capacity cDNA Reverse Transcription com RNase Inhibitor (Applied Biosystems).   

Os painéis de TaqMan® hPSC ScorecardTM (TaqManÒ hPSC ScorecardTM Panel 96w 

FAST) e os reagentes associados foram utilizados para quantificar os níveis de expressão de 

marcadores genéticos para a pluripotência e o potencial de diferenciação, bem como os 

controles endógenos. Para a reação, preparamos um mix com os reagentes dispostos na tabela 

1, de acordo com as instruções do fabricante. As amostras de RNA foram preparadas 

diluindo-se 1 µg do RNA total em um total de 225 µL de água Rnase-free. O mix (225 µL) e 

o RNA diluído foram misturados e aliquotados em 50 µL em 8 tubos de PCR. A reação foi 

ciclada no Termociclador MyCycler® Termal Cycler (Bio-Rad) utilizando as condições de 

amplificação: 25 °C por 10 minutos, 37 °C por 120 minutos e 85 °C por 5 minutos. 
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Tabela 1. Detalhes da reação de RT utilizando o kit High-capacity cDNA Reverse 

Transcription com Rnase Inhibitor. 

Reagente Por poço 1 amostra (8 poços) 

10X RT Buffer 5 µL 50 µL 
25X dNTP Mix 2 µL 20 µL 
10X Random Primers 5 µL 50 µL 
MultiScribe Reverse Transcriptase (50 U/µL) 2,5 µL 25 µL 
Rnase Inhibitor (20 U/µL) 2,5 µL 25 µL 
Rnase-free water 8 µL 80 µL 
TOTAL 25 µL 250 µL 
 

As amostras de cDNA preparadas foram diluídas para um volume final de 70 µL com 

água Nuclease Free e utilizadas para o preparo de um mix com 70 µL de 2X TaqManÒ Fast 

Advanced Master Mix. Foram distribuídos 10 µL da mistura por poço da placa de 96 poços, 

de forma que 1 amostra foi suficiente para o preenchimento de uma linha da placa (Figura 9). 

 

 
Figura 9. Esquema de confecção da placa de TaqManÒ hPSC ScorecardTM 96w FAST a partir 

do cDNA preparado. 

 

Após selagem e centrifugação, a placa foi ciclada em equipamento apropriado para 

termociclagem Fast seguindo os parâmetros de amplificação: 1 ciclo à 50 °C por 20 segundos 

e 40 ciclos à 95 °C por 1 segundo e 60 °C por 20 segundos.  

Os dados de expressão gênica foram analisados utilizando o software hPSC 

ScorecardTM Analysis disponível online (www.lifetechnologies.com/scorecarddata), para 

confirmar a pluripotência das amostras e predizer o seu potencial de diferenciação.  
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4.7 Avaliação quanto à ocorrência de integrações espontâneas 

 

Para avaliar o DNA das iPSC quanto à presença de integrações espontâneas dos 

plasmídeos epissomais utilizados na geração das células, realizamos o rastreamento através de 

PCR, com dois conjuntos de primers desenhados e sintetizados a partir de sequências pre-

estabelecidas em literatura (CHOU et al., 2011) para amplificação e identificação de cada um 

dos vetores utilizados na geração das células. 

As células analizadas foram as iPSC geradas, em diferentes passagens, que foram 

dissociadas através de tratamento enzimático com o reagente de dissociação StemProÒ 

AccutaseÒ (Gibco), a suspensão celular foi coletada, lavada com PBS (Gibco) e utilizada para 

extração de DNA com o kit Dneasy Blood & Tissue (Qiagen), de acordo com as instruções do 

fabricante. Após a extração, o DNA foi quantificado em espectrofotômetro (Nanodrop-

Spectrophotometer ND-1000) a 260 nm. 

Como controle positivo utilizamos PBMC expandidas para depleção de linfócitos e 

enriquecimento de eritroblastos, que foram nucleoporadas com os dois vetores, pEB-C5 e 

pEB-Tg, como descrito no item 4.4.2. As células nucleoporadas foram incubadas a 37 oC em 

hipóxia e 5% de CO2, e após 48 horas, foram coletadas para extração de DNA. O DNA foi 

extraído utilizando o Dneasy Blood & Tissue (Qiagen), de acordo com as instruções do 

fabricante, e quantificado em espectrofotômetro (Nanodrop-Spectrophotometer ND-1000) a 

260 nm. 

Os primers utilizados nas reações de amplificação e as suas respectivas sequências 

estão dispostos na tabela 2.  

 

Tabela 2. Lista dos primers utilizados no rastreio das integrações espontâneas dos vetores 

utilizados na reprogramação das iPSC. 

Primer Sequência Vetor 

EBNA_1 Foward 5’-TTTAATACGATTGAGGGCGTCT-3’ pEB-C5 
EBNA_1 Reverse 5’-GGTTTTGAAGGATGCGATTAAG-3’ pEB-C5 
Tg Foward 5’-GCCAGGTGGGTTAAAGGAGC-3’ pEB-Tg 
Tg Reverse 5’-GGTACTTATAGTGGCTGGGCTGT-3’ pEB-Tg 
  

Para a reação de amplificação do vetor pEB-C5 utilizamos 0,1 µg de DNA de cada 

iPSC geradas e do controle positivo PBMC juntamente com 10 pmols do primer EBNA_1 

Foward, 10 pmols do primer EBNA_1 Reverse, 1 µL de dNTP a uma concentração de 10 
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mmol/L (Invitrogen), 5 µL de tampão 10X da enzima (200 mmol/L tris pH 8,4, 500 mmol/L 

KCl) (Invitrogen),1,5 µL de MgCl2 (50 mmol/L) (Invitrogen) e 0,2 µL da enzima Taq DNA 

Polimerase (5 U/µL) (Invitrogen) em um volume final de 50 µL. Essa reação foi submetida a 

uma termociclagem no MyCycler® Termal Cycler (Bio-Rad) com um programa de 

amplificação de 94 oC por 10 minutos; 35 ciclos de 94 oC por 45 segundos, 57 oC por 45 

segundos, 72 oC por 90 segundos; com extensão final de 72 oC por 7 minutos. Para a reação 

de amplificação de vetor pEB-Tg utilizamos 0,02 µg de DNA de cada iPSC gerada e do 

controle positivo PBMC juntamente com 10 pmols do primer Tg Foward, 10 pmols do primer 

Tg Reverse, 1 µL de dNTP a uma concentração de 10 mmol/L (Invitrogen), 5 µL de tampão 

10X da enzima (200 mmol/L tris pH 8,4, 500 mmol/L KCl) (Invitrogen), 1,5 µL de MgCl2 (50 

mmol/L) (Invitrogen) e 0,2 µL da enzima Taq DNA Polimerase (5 U/µL) (Invitrogen) em um 

volume final de 50 µL. Essa reação foi submetida a uma termociclagem no MyCycler® 

Termal Cycler (Bio-Rad) com um programa de amplificação de 94 oC por 10 minutos; 35 

ciclos de 94 oC por 45 segundos, 60 oC por 45 segundos, 72 oC por 90 segundos; com 

extensão final de 72 oC por 7 minutos. 

A avaliação das amplificações foi realizada por eletroforese em gel de agarose 

(Invitrogen) 1,5% corado com brometo de etídio.  

 

4.8 Identificação da mutação Glu6Val 

 

Para identificação molecular da mutação responsável pelo fenótipo falciforme, as 

iPSC geradas foram submetidas a amplificação do gene da β–globina (HBB) e posteriormente 

foram submetidas ao sequenciamento. 

 As células utilizadas foram as iPSC geradas e um controle negativo da reação sem 

amostra. Os primers utilizados nas reações de amplificação e as suas respectivas sequências 

estão dispostos na tabela 3. 

 

Tabela 3. Lista dos primers utilizados na identificação da mutação responsável pelo fenótipo 

falciforme nas iPSC geradas. 

Primer Sequência Gene 

HBB Foward 5’-GAAGAGCCAAGGACAGGTAC-3’ HBB 
HBB Reverse 5’-CAACTTCATCCACGTTCACC-3’ HBB 
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 Para a reação de amplificação do gene da HBB utilizamos 0,06 µg de DNA, 1 µL 

dNTP 10 mmol/L (Invitrogen), 10 pmols primer HBB Foward, 10 pmols primer HBB Reverse 

(10 mmol/L), 5 µL de tampão 10X da enzima (200 mmol/L tris pH 8,4, 500 mmol/L KCl) 

(Invitrogen), 2 µL de MgCl2 (50 mmol/L) (Invitrogen) e 0,2 µL da enzima Taq DNA 

Polimerase (5 U/µL) (Invitrogen) em um volume final de 50 µL. Essa reação foi submetida a 

uma termociclagem no MyCycler® Termal Cycler (Bio-Rad) com um programa de 

amplificação de 94 oC por 10 minutos; 35 ciclos de 94 oC por 45 segundos, 55 oC por 45 

segundos, 72 oC por 90 segundos; com extensão final de 72 oC por 7 minutos. 

Para verificar a amplificação do gene da HBB foi realizada eletroforese em gel de 

agarose 1,5% corado com brometo de etídio. 

As amostras amplificadas foram submetidas ao sequenciamento do gene da HBB para 

localização da mutação Glu6Val, responsável pelo fenótipo falciforme. Para o 

sequenciamento de uma amostra de cada linhagem de iPSC gerada, foi realizada uma nova 

reação de PCR nas mesmas condições descritas acima. O produto dessa primeira reação de 

PCR para o sequenciamento foi submetido a uma segunda reação na qual 1 µL deste foi 

adicionado a 2 µL de Big Dye Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit (Applied Biosystems) e 

5 pmols do primer HBB Foward, em um volume final de 10 µL. Esses mesmos parâmetros 

foram utilizados na reação com o primer HBB Reverse, em um volume final de 10 µL. Essas 

reações, feitas em triplicata, foram submetidas a termociclagem no MyCycler® Termal Cycler 

(Bio-Rad), utilizando o programa de amplificação de 95 oC por 1 minutos; 25 ciclos de 95 oC 

por 10 segundos, 51 oC por 5 segundos e 60 oC por 4 minuto. Em seguida, foi realizada uma 

precipitação do produto de PCR seguindo o protocolo ABI/Isopropanol (MERCK), para a 

eliminação de dNTP, ddNTP não incorporados e enzimas. As amostras foram submetidas a 

eletroforese no sequenciador automático ABI 3500XL Genetic analyzer (sistema de 

eletroforese capilar), que utiliza método de Sanger, baseado na química de terminação de 

cadeia com dideoxinucleotídeos (ddNTP). Na forma de eletroferograma, as sequências de 

DNA geradas foram diretamente enviadas para um computador conectado ao aparelho 

sequenciador. Esses eletroferogramas foram interpretados pelo software DNA Sequencing 

Analyser 4.0 e convertidos em sequências de DNA, que foram posteriormente analisadas 

utilizando o programa ChromasPro.  
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4.9 Desenvolvimento da metodologia de CRISPR/Cas9 para a correção da mutação 

por edição gênica 

 
Para a correção da mutação da anemia falciforme, iniciamos o desenvolvimento do 

sistema de CRISPR/Cas9. Para a seleção dos alvos e desenho dos RNA guias (RNAg), 

utilizamos a ferramenta disponível online CRISPR Design (http://crispr.mit.edu), 

desenvolvida pelo Zhang Lab, MIT. Os RNAg selecionados foram sintetizados e clonados 

pela empresa GenScript no vetor PX459, disponível na Addgene, e que contem a Cas9 e o 

gene de resistência puromicina. Para confirmação da clonagem e identificação de possíveis 

contaminantes foi realizada restrição enzimática com a enzima SacI, na qual cerca de 400 ng 

do plasmídeo foram digeridos à 37 °C por 40 minutos e identificados em eletroforese em gel 

de agarose 1%. A sequência doadora (cadeia b-globínica da hemoglobina) também foi 

sintetizada e clonada no vetor pUC57 pela empresa GenScript. Para confirmação da clonagem 

e identificação de possíveis contaminantes foi realizada restrição enzimática com as enzimas 

EcoRI e HindIII, na qual cerca de 400 ng do plasmídeo foram digeridos à 37 °C por 40 

minutos e identificados em eletroforese em gel de agarose 1%. O sequenciamento das 

amostras clonadas para confirmação da clonagem e identificação das sequências 

flanqueadoras corretas foi realizado pela empresa GenScript. 

Para a escolha do melhor programa de transfecção e da melhor solução de transfecção, 

utilizamos o AmaxaÒ Human Stem Cell Nucleofector Kit (Lonza), no dispositivo AmaxaÒ 

Nucleofector II (Lonza), de acordo com as instruções do fabricante. A otimização inicial do 

experimento foi realizada apenas com o vetor GFP (pmaxGFPâ Vector) fornecido pelo kit, e 

consistiu de 12 reações: 5 programas de transfecção diferentes testados com 2 soluções de 

nucleoporação diferentes (Tabela 4), além de 1 controle negativo, sem programa, para cada 

solução. 

 

Tabela 4. Lista dos programas do dispositivo Amaxa Nuclofector II (Lonza) utilizados 

durante a otimização inicial do experimento. 

Solução HSC 1 HSC 2 
Programa 1 A-012 A-012 
Programa 2 A-013 A-013 
Programa 3 A-023 A-023 
Programa 4 A-027 A-027 
Programa 5 B-016 B-016 

          Abreviações: HSC, Célula tronco humana (Human Stem Cell) 
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Para a realização do experimento, as iPSC sofreram um processo de adaptação prévia ao 

repique enzimático para que após a individualização das células para a transfecção as mesmas 

retornassem a se agrupar em colônias. Essa adaptação foi realizada com o reagente de 

dissociação StemPro® Accutase® (Gibco) suplementado com ROCK Inhibitor (Tocris) à 37 

°C. A suspensão celular foi lavada com PBS (Gibco), as células foram contadas utilizando 

câmara de Neubauer e solução de Trypan Blue 0,4% (Gibco) e plaqueadas em alta 

concentração celular. Essa cultura foi mantida por pelo menos 4-5 passagens até a 

identificação da adaptação completa, ou seja, quando as células após individualização pelo 

tratamento com o reagente de dissociação voltam a se agrupar em colônias. 

Após adaptação, foi realizado um repique com o reagente de dissociação StemPro® 

Accutase® (Gibco) suplementado com ROCK Inhibitor (10 mmol/L) (Tocris) à 37 °C para 

coleta das células. A suspensão celular foi lavada com PBS (Gibco), e uma alíquota foi 

retirada para contagem utilizando câmara de Neubauer e solução de Trypan Blue, 0,4% 

(Gibco). Foram utilizadas 8x105 células por programa, em 100 µL da solução de 

nucleoporação 1 ou 2 juntamente com o suplemento correspondente e 2 µg do vetor GFP por 

reação. Após a transfecção, foram adicionados 500 µL de meio mTeSR™1 (STEMCELL 

Technologies) à cubeta de transfecção e todo o volume foi colocado em um poço de uma 

placa de 24 poços previamente equilibrado com 400 µL de meio mTeSR™1 (volume final de 

aproximadamente 1 mL). Quarenta e oito horas pós-transfecção, as células foram coletadas 

pelo tratamento com o reagente de dissociação StemPro® Accutase® (Gibco). As células 

eficientemente transfectadas foram detectadas pela expressão do GFP utilizando FACS 

(fluorescence-activated cell sorting) no citômetro de fluxo FACSCalibur (BD Biosciences).     

 

4.10 Diferenciação Hematopoiética 

 

As iPSC obtidas foram submetidas a diferenciação em células progenitoras 

hematopoéticas/células-tronco hematopoéticas (CTH) utilizando-se uma combinação de 

protocolos disponíveis (HUANG et al., 2015; NG et al., 2008). Inicialmente, as iPSC 

passaram por uma etapa de adaptação ao repique enzimático com o reagente de dissociação 

StemPro® Accutase® (Gibco), descrito no item 4.8.  

Após a adaptação, as células foram novamente dissociadas, contadas e 

aproximadamente 4000 células foram plaqueadas por poço em placa de 96 poços de baixa 

aderência em meio de diferenciação STEMdiffTM APELTM (STEMCELL Technologies) 
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suplementado com as citocinas BMP4 (10 ng/mL) (Peprotech) e bFGF (10 ng/mL) 

(Peprotech), além de ROCK Inhibitor (10 mmol/L) (Tocris), em um volume final de 50 µL 

por poço. Apenas os poços centrais foram utilizados, para evitar evaporação excessiva, de 

forma que os poços externos foram preenchidos com PBS (Gibco). As placas foram 

centrifugadas a 300xg por 5 minutos para formação de agregados e incubadas em estufa úmida 

a 37 °C e 5% de CO2. Após 2 dias de indução, foi adicionada meio fresco suplementado com 

as citocinas BMP4 (10 ng/mL) (Peprotech), bFGF (10 ng/mL) (Peprotech), VEGF (20 

ng/mL) (Peprotech), SCF (100 ng/mL) (Peprotech). A cada 3 dias meio novo STEMdiffTM 

APELTM (STEMCELL Technologies) foi adicionado aos poços suplementado com as 

citocinas BMP4 (10 ng/mL) (Peprotech), bFGF (10 ng/mL) (Peprotech), VEGF (10 ng/mL) 

(Peprotech), SCF (50 ng/mL) (Peprotech). No dia 8, metade do meio foi retirado para dar 

espaço as adições de meio seguintes. No dia 11, meio novo foi adicionado suplementado com 

as citocinas BMP4 (10 ng/mL) (Peprotech), bFGF (10 ng/mL) (Peprotech), VEGF (10 

ng/mL) (Peprotech), SCF (50 ng/mL) (Peprotech) e TPO (20 ng/mL) (Peprotech). O 

experimento foi conduzido por 14 dias de indução da diferenciação, com análises de 

diferentes marcadores por citometria de fluxo em diferentes pontos ao longo do experimento.  

Nos dias 0, 4, 8, 11 e 14 de indução da diferenciação, as células foram coletadas para 

avaliação de marcadores de pluripotência e de progenitores hematopoiéticos por citometria de 

fluxo. Para as análises, os corpos embrioides (EB) foram coletados dos poços da placa de 96 

poços, centrifugados à 160xg por 4 minutos e submetidos a dissociação com o reagente de 

dissociação StemPro® Accutase® (Gibco) à 37 °C por cerca de 15-20 minutos. As células 

dissociadas foram homogeneizadas utilizando agulha de 22 gauges, centrifugadas a 250xg por 

4 minutos, ressupendidas em 1 mL de PBS (Gibco) e uma alíquota foi retirada para contagem. 

No dia 11 de indução da diferenciação hematopoiética, os EB foram também coletados para 

realização de ensaio de formação de colônia (CFC) em metilcelulose. Para o ensaio, 2x105 

células (140 µL) foram homogeneizadas com 3 mL de meio de metilcelulose com citocinas 

recombinantes [MethoCult H4434 classic (StemCell)]. Em 3 placas de 35 mm foi distribuído 

1 mL da mistura/placa que foram incubadas à 37 °C, em incubadora úmida, por cerca de 15 

dias, quando puderam ser analisadas quanto a formação de colônias. 
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5 Resultados 

 

5.1 Nucleoporação de Fibroblastos por Vetores Epissomais 

 

Os fibroblastos de pele foram isolados a partir de biópsia cutânea de 2 pacientes com 

anemia falciforme, após aceite e assinatura do TCLE. A biópsia foi realizada utilizando-se 

punch. Este estudo compreendeu 1 homem e 1 mulher, com idade variando de 20 a 28 anos. O 

processamento das amostras gerou em média 6 fragmentos por biópsia, os quais eram 

dispostos 1 por poço de placa de 6 poços sob lamínula, para o crescimento das células 

fibroblásticas a partir do fragmento da biópsia (Figura 10). 

  

 
Figura 10. Imagens representativas do isolamento dos fibroblastos dermais. (I) e (II) Imagem 

mostrando as células crescendo a partir do fragmento da biópsia cutânea. (III) Imagem 

mostrando os fibroblastos dermais estabelecidos após 4 passagens. 

 

Após expansão por pelo menos 2 passagens, em meio livre de antibiótico, as células 

foram congeladas a uma concentração de 1,5-2,5x106 células/vial, de forma que cada biópsia 

resultou em cerca de 11-12 vials.  

A padronização do método de reprogramação de fibroblastos com vetores epissomais 

foi iniciada a partir das instruções do fabricante do kit de nucleoporação. Foi realizado um 

experimento piloto com todos os programas de nucleoporação sugeridos pelo kit. O 

experimento de otimização inicial compreendeu 5 programas de nucleoporação (A-024, T-

016, U-012, U-023 e V-013) e 1 controle (sem programa). Após a nucleoporação foi 

observada uma morte celular acentuada com exceção das células do programa U-023, as quais 

seguiram para o protocolo de reprogramação. As células foram replaqueadas sobre MEF 48 

horas após a transfecção, cultivadas em meio de hCTE por 9 dias, seguido pelo cultivo em 

meio condicionado. Essas células iniciaram o processo de formação de colônia, entretanto 
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essas colônias não progrediram no crescimento celular e morreram (Figura 11A). A eficiência 

de transfecção também foi avaliada com um controle GFP (pmaxGFPÔ vector) fornecido 

pelo kit, utilizando o programa U-023 (Figura 11B). A análise por citometria de fluxo 

demonstrou que 96,7% das células foram transfectadas com o vetor controle pmaxGFPÔ.     

 

 
Figura 11. Imagem representativa dos experimentos de nucleoporação e reprogramação dos 

fibroblastos falciformes. A) Imagem dos fibroblastos provenientes de pacientes falciformes 

após nucleoporação, que evoluiu para a formação de pequenos agregados semelhantes a 

pequenas colônias em início de desenvolvimento. B) Gráfico representativo da avaliação das 

células transfectadas com o vetor GFP por citometria de fluxo em comparação ao controle não 

transfectado.  

 

5.2 Reprogramação de PBMC em iPSC por Vetores Epissomais 

 

As PBMC foram isoladas de 6 pacientes com anemia falciforme, após aceite e 

assinatura do TCLE. Este estudo compreendeu 4 homens e 2 mulheres, 3 em tratamento com 

hidroxiureia e 3 que não estavam em tratamento com hidroxiureia, com idade variando de 19 

a 32 anos. O processamento das amostras por Ficoll-Hypaque resultou em um rendimento de 

cerca de 1-3x107 células. As células foram congeladas em uma concentração de 5x106 

células/vial, cada amostra de paciente gerou aproximadamente de 2-6 vials. A Figura 12 

mostra um cronograma do processo de reprogramação utilizado para gerar iPSC a partir de 

PBMC.  
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Figura 12. Esquema do protocolo de reprogramação utilizado na geração das iPSC a partir de 

PMBC de adulto. Após nove dias da nucleoporação, as primeiras colônias eram visíveis e 

após aproximadamente 15 dias os primeiros repiques foram realizados.  

 

5.2.1 Expansão das PBMC pré-reprogramação 

 

As PBMC coletadas dos pacientes com anemia falciforme foram submetidas a uma 

expansão em meio específico para o enriquecimento da população eritroblastoide e depleção 

da população linfoide. Essa expansão teve o intuito de diminuir os riscos de reprogramação de 

uma célula da linhagem linfoide. Essa expansão compreendeu cerca de 14 dias, com trocas de 

meio e contagens a cada 3 dias. Para que as células mantivessem um crescimento adequado e 

não houvesse limitação do seu crescimento, as mesmas foram mantidas a uma concentração 

de 2x106 células/mL, variando o volume a cada troca de meio/contagem, e variando as placas 

utilizadas ao longo da expansão, de acordo com a tabela 5. Essa condição proporcionou que as 

células fossem mantidas em coluna alta de meio, condição em que as células apresentaram 

melhor crescimento. 

 

Tabela 5. Tipos de placas utilizadas durante a expansão das PBMC, de acordo com o volume 

ou concentração celular a cada troca de meio.   

 Placa de 6 poços Placa de 12 poços Placa de 24 poços 
 Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo 

Volume (mL) 4 6 2,5 3,5 1 2 
[ ] células/mL 8 12 5 7 1 4 

 

O crescimento celular foi avaliado durante todo o processo de expansão. As PBMC 

advindas de pacientes em tratamento com o medicamento hidroxiureia (HU) apresentaram 

expansão celular menor que aquelas advindas de pacientes sem tratamento (Figura 13). As 

amostras de pacientes não tratados com HU apresentaram um crescimento celular de 55% 

(±19,5%) em relação à porcentagem de células iniciais. Nas células dos pacientes tratados 
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com HU, nem mesmo a população celular inicial foi alcançada após quedas consecutivas nos 

dias 3 e 6 de cultivo em meio específico.  

 

 
Figura 13. Gráfico dos dados representativos do crescimento celular mostrando a 

porcentagem do número de células durante a expansão em uma cultura para o enriquecimento 

de células não-linfoides e depleção de células linfoides. Os dados foram expressos como 

média ±desvio padrão. Abreviações: PBMC, célula mononuclear de sangue periférico; scd, do 

inglês, sickle cell disease; s/hidroxi, paciente sem tratamento com hidroxiuréia; c/hidroxi, 

paciente em tratamento com hidroxiuréia.   

 

Após 3 dias do descongelamento das PBMC e após 12 dias de expansão em meio 

específico, as células foram avaliadas quanto aos marcadores de células linfoides e 

marcadores de células eritroblastoides, por citometria de fluxo (Figura 14). Foi identificado 

que uma grande população se assemelha a células da linhagem eritroblastoide/eritroide, 

expressando níveis elevados de CD71 (88,5% ±5,5%) e CD235a (85,3% ±6,3%) que não são 

encontrados no ínicio da expansão (CD71: 3,5% ±0,5%; CD235a: 3,7% ±0,17%). Houve 

também uma queda na população de células expressando marcadores de células T [CD4 

(4,6% ±1,6%) e CD8 (3% ±2,4%)], de células B [CD19 (0,9% ±0,2)] e de marcadores comuns 

de leucócitos [CD45 (16% ±6%)], quando comparadas com as células no início da indução. A 

expressão inicial desses marcadores nas células era alta pra células T [CD4 (54% ±3,7) e CD8 

(30% ±5%)], células B [CD19 (6,7% ±0,7%)] e leucócitos [CD45 (99,8% ±0,02%)] (os dados 

foram expressos como média ±desvio padrão). 
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Figura 14. Gráficos dos dados representativos da citometria de fluxo, das análises dos 

marcadores antes e após o cultivo em meio específico para a depleção de células linfoides e 

indução da linhagem eritroblastoide. A) Porcentagem de células positivas para marcadores 

eritroblastoides. B) Porcentagem de células positivas para marcadores leucocitários.   

 

5.2.2 Reprogramação das PBMC por vetores epissomais 

 

As células obtidas após o processo de expansão foram utilizadas no processo de 

reprogramação por nucleoporação com plasmídeos específicos. 

Após a nucleoporação as primeiras colônias foram observadas aproximadamente em 9 

dias e repicadas em cerca de 14-15 dias. Foram observadas grandes alterações na morfologia 

das células que modificou de células individualizadas, pequenas e arredondadas que crescem 

em suspensão para uma morfologia de células epiteliais, caracterizada por células pequenas e 

justapostas, de crescimento em colônias, similar a CTE (Figura 15). 
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Figura 15. Imagem do processo de reprogramação da iPSC PBscd02, monstrando a alteração 

na morfologia das células, passando de células individualizadas com crescimento em 

suspensão para células com crescimento em colônias. (I) Imagem da PBMCscd02 com 6 dias 

de expansão em meio específico para depleção de células linfoides e enriquecimento de 

células não-linfoides; (II) Imagem do surgimento das primeiras colônias sobre MEF, 11 dias 

após da transfecção epissomal; (III) Imagem do crescimento das colônias sobre MEF, com 13 

dias de cultura pós-nucleoporação, antes do primeiro repique. (IV) Imagem de uma colônia 

estabelecida após o primeiro repique para matrix MatrigelÒ. Imagens em contrastre de fase. 

Microscopia óptica.    

 

Amostras de seis pacientes foram submetidas a expansão de eritroblastos seguidas de 

nucleoporação com plasmídeos para reprogramação. Destas amostras, 4 obtivemos colônias 

pluripotentes, 3 amostras de pacientes que não estavam em tratamento com HU e apenas 1 

amostra de paciente em tratamento com HU. A única amostra de paciente em tratamento com 

HU que foi reprogramada (PBscd08), apresentou um baixo número de colônias (apenas 4), o 

que impactou na eficiência de reprogramação (0,0011%) (Tabela 6). As outras 2 amostras de 

pacientes em tratamento com HU foram submetidas a expansão de eritroblastos, 

nucleoporadas, entretanto, após extenso cultivo em meio de CTE não apresentaram formação 

de colônia. A Tabela 6 mostra a eficiência de reprogramação das PBMC pelos vetores 

epissomais e resume os detalhes dos 6 experimentos. No que se refere à reprogramação, 

encontramos que células derivadas de pacientes não tratados com hidroxiureia geraram 10,8 
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vezes mais colônias do que as células derivadas de pacientes tratados (média do número de 

colônias sem hidroxiureia=14 e com hidroxiureia=1,3).   

 

Tabela 6. Eficiência de reprogramação das PBMC pelos vetores epissomais, mostrando os 

detalhes dos 6 experimentos.    

 
Abreviações: PB, sangue periférico, do inglês peripheral blood; scd, anemia falciforme, do inglês sickle 
cell disease; Hb, hemoglobina; F, feminino; M, masculino; HU, hidroxiureia. 
 

A linhagem gerada a partir de PBMC de pacientes em tratamento com HU, iPSC 

PBscd08 gerou 4 colônias que foram utilizadas para repique clonal, devido ao baixo número 

das mesmas. Para o isolamento dos clones, uma colônia por vez foi repicada e transferida para 

um poço de placa de 24 poços, uma colônia por poço, previamente coberto com matrix e em 

meio mTeSRÔ1. Dessa forma, após expansão, foram gerados 3 clones da linhagem iPSC 

PBscd08, clones 02, 03 e 04 (Tabela 6). Esses clones, assim como um pool de colônias das 

demais linhagens obtidas, foram expandidos em matrix e após sucessivas passagens foram 

caracterizados quanto ao potencial pluripotente e quanto ao potencial de diferenciação.  

 

5.2.3  Caracterização das iPSC derivadas de sangue periférico 

  

As iPSC PBscd, geradas a partir da inserção de vetores epissomais, proliferaram-se 

com robustez sob condições de cultura de iPSC/CTE, mantendo-se indiferenciadas e 

morfologicamente iguais por mais de 100 passagens. Todas as linhagens de iPSC PBscd 

mostraram uma morfologia de células justapostas de crescimento em colônias, característica 

de células-tronco pluripotentes (Figura 16). 

 

Células
Origem
da	célula

Tratamento
com	HU Idade

No células
transfectadas

Dias	de	
expansão

Número de	
colônias

Primeiro
repique

Eficiênciade
reprogramação (%)

PBscd01	 HbSS (F) Não 20 2,5	x	106 14 24 Dia 14 0.0075

PBscd02 HbSS (F) Não 28 2,5	x	106 14 12 Dia 15 0.0046

PBscd03 HbSS (M) Não 30 2,0	x	106 12 5 Dia 15 0.0042

PBscd06 HbSS (M) Sim 32 2,5	x	106 14 0 - 0

PBscd07 HbSS (M) Sim 28 2,4	x	106 14 0 - 0

PBscd08cl02 HbSS (M) Sim 19 1,9	x	106 14 4 Dia 18 0.0011

PBscd08cl03 HbSS (M) Sim 19 1,9	x	106 14 4 Dia 18 0.0011

PBscd08cl04	 HbSS (M) Sim 19 1,9	x	106 14 4 Dia 18 0.0011
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Figura 16. Imagens das colônias de iPSC PBscd de todos os experimentos, demonstrando a 

morfologia similar às colônias de CTE, caracterizada por crescimento em colônias de células 

pequenas e justapostas. Imagens em contraste de fase. Microscopia óptica. 

 

A caracterização completa foi realizada para a primeira linhagem gerada, iPSC 

PBscd01, para certificar que o método era capaz de gerar colônias pluripotentes. Essa 

caracterização compreendeu avaliação da pluripotência por citometria de fluxo, qRT-PCR, 

imunocitoquímica, ensaio de fosfatase alcalina, avaliação do potencial de diferenciação 

através da formação de corpos embrióides, predição do potencial de diferenciação pela 

metodologia de TaqManÒ hPSC ScorecardÔ, além do ensaio in vivo de formação de teratomas 

e avaliação das secções por imunohistoquímica e HE. Para as linhagens seguintes geradas, foi 

realizada a caracterização do potencial pluripotente através de avaliação dos marcadores por 

citometria de fluxo e caracterização do potencial de diferenciação através da formação de 

teratomas. 

 

5.2.3.1 Caracterização quanto ao potencial pluripotente 

 

Para a iPSC PBscd01, a figura 17A mostra que aproximadamente 72,5% das células 

são positivas para OCT4, 76,5% das células expressam NANOG e 81% são positivas para 

SOX2 (Figura 17A). A caracterização da célula parental, PBMCscd01, por citometria de fluxo 

dos marcadores de pluripotência, mostram que a marcação é específica para as iPSC (Figura 

17A). O ensaio de qRT-PCR foi utilizado para a quantificação da expressão dos genes de 

pluripotência OCT4, SOX2 e NANOG. A iPSC PBscd01 expressou 4.200, 110.000 e 540 

vezes mais Oct4, Sox2 e Nanog, respectivamente, do que as PBMCscd01 parental; e níveis de 

expressão ainda mais altos do que aqueles observados nas amostras de hCTE (Figura 17B). A 
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imunomarcação das colônias de iPSC PBscd01 também mostrou expressão dos marcadores de 

pluripotência OCT4, SOX2 e NANOG (Figura 17C).  

 
Figura 17. Caracterização da iPSC PBscd01 e confirmação da pluripotência. A) Análises de 

citometria de fluxo dos marcadores OCT4, NANOG e SOX2 nas iPSC PBscd01 e dos 

marcadores OCT4, NANOG e SSEA-4 na célula parental (PBMCscd01). B) Expressão dos 

marcadores de pluripotência endógenos confirmada por qPCR após sete passagens. 

Quantificação da expressão relativa dos genes OCT4, SOX2 e NANOG. Reações individuais 

de qPCR foram normalizadas contra os controles internos (GAPDH e b-actina) e plotadas em 

relação ao nível de expressão da célula parental (PBMC PBscd01). C) Imunomarcação das 

colônias de iPSC PBscd01 mostrando a expressão dos marcadores de pluripotência OCT4, 

SOX2 e NANOG. Núcleos foram corados com DAPI (azul). Microscopia confocal.  

 

As iPSC PBscd01 também demonstraram alta expressão de fosfatase alcalina, 

caracterizadas por células vermelhas, rosas ou arroxeadas quando fixadas e coradas, indicando 

se tratar de células indiferenciadas com potencial de autorrenovação (Figura 18, II e III), 

diferente dos fibroblastos, células somáticas, utilizadas como controle negativo (Figura 18, I). 
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Figura 18. Imagens representativas de colônias de iPSC PBscd01 marcadas com fosfatase 

alcalina e do controle negativo fixado e corado, mas não marcado pela enzima. (I) 

Fibroblastos, utilizados como controle negativo, mostrando que não sofreram a marcação pela 

fosfatase alcalina, confirmando se trararem de células somáticas, já diferenciadas. (II) e (III) 

IPSC PBscd01 marcadas com fosfatase alcalina, indicando tratarem-se de células 

indiferenciadas com potencial de autorrenovação. Imagens em contraste de fase. Microscopia 

óptica. 

 

Para as outras linhagens de iPSC PBscd geradas avaliamos o potencial pluripotente 

através da caracterização por citometria de fluxo dos marcadores de pluripotência OCT4, 

SOX2, NANOG e SSEA-4 (Figura 19). Todas as linhagens mostraram altas porcentagens de 

células positivas para esses marcadores, confirmando o potencial pluripotente dessas células. 
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Figura 19. Imagem representativa das análises por citometria de fluxo das linhagens de iPSC 

PBscd geradas quanto aos marcadores de pluripotência OCT4, SOX2, NANOG e SSEA-4, 

demonstrando altas porcentagens de células positivas para estes marcadores. 

 

5.2.3.2 Caracterização quanto ao potencial de diferenciação 

 

As iPSC PBscd01 foram capazes de formar estruturas esféricas denominadas corpos 

embrioides (EB), quando cultivadas em condições específicas (Figura 20A, I e II). Os EB são 

estruturas esféricas formadas in vitro a partir de células pluripotentes, as quais abrigam o 

desenvolvimento de diversos tipos celulares e tecidos. Após a formação dos EB, as células 

foram cultivadas para aderência e diferenciação espontânea (Figura 20A, III e IV). A 

amplificação de genes por qPCR demonstrou que após a diferenciação as células expressam 

marcador de ectoderme (Nestina), marcador de endoderme [AFP (alpha-fetoprotein)] e 

marcador de mesoderme [α-SMA (alpha-smooth muscle actin)] em níveis mais elevados do 
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que as CTE H1 (controle negativo) e a célula parental PBMC PBscd01 (célula somática) 

(Figura 20B). 

 
Figura 20. Ensaio de diferenciação in vitro. A) Confirmação do potencial de diferenciação das 

iPSC PBscd01 através da diferenciação espontânea e formação de EB. Imagens mostram as 

alterações morfológicas in vitro da iPSC PBscd01. (I) e (II) Imagens dos EB formados pelo 

cultivo em suspensão. (III) e (IV) Imagens dos EB após diferenciação espontânea em 

aderência. Imagens em contraste de fase. Microscopia óptica. B) Diferenciação analisada para 

apresença dos marcadores de células das 3 camadas germinativas, por qPCR dos EB. Reações 

de qPCR individuais foram normalizadas contra os controles internos (GAPDH e b-actina) e 

plotadas em relação ao nível de expressão da célula parental (PBMC PBscd01).   

 

As iPSC PBscd também foram avaliadas quanto a capacidade de diferenciação in vivo 

pelo ensaio de formação de teratomas. Teratomas são tumores benignos formados por 

diversos tipos celulares e tecidos, considerado uma ferramenta essencial para evidenciar-se a 

eficiência de geração das iPSC.   

As secções dos teratomas formados a partir da iPSC PBscd01 foram processados e 

imunomarcados para identificação de células/tecidos dos 3 folhetos embrionários (Figura 21). 

Identificamos células da linhagem endodérmica, integrantes de tecidos epitelial respiratório e 

epitelial glandular pela marcação com AFP (Figura 21A, III e IV), células da linhagem 

mesodérmica, presentes em cartilagem e tecido muscular pela marcação com α-SMA (Figura 

21A, V e VI), e células da linhagem ectodérmica de tecido como o neural (Figura 21B, I) pela 

positividade na marcação com Nestina (Figura 21B, II e III). 
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Figura 21. Imagens de Imunohistoquímica (IHQ) e coloração com hematoxilina e eosina (HE) 

dos cortes histológicos do teratoma da iPSC PBscd01, demonstrando as marcações para os 3 

folhetos embrionários. A) (III), (IV) Imagens demonstrando a marcação positiva para AFP, 

evidenciando tecido epitelial respiratório e tecido epitelial glandular, ambos tecidos da 

linhagem endodérmica. (V), (VI) e (VII) Imagens demonstrando a marcação positiva para α-

SMA, evidenciando tecido muscular e cartilagem, tecidos provenientes da linhagem 

mesodérmica. B) (I) Imagens de coloração com HE, evidenciando a região de tecido neural. 
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(II) e (III) Imagens de IHQ evidenciando a marcação positiva para Nestina, comprovando a 

origem ectodermal do tecido encontrado. 

  

As demais linhagens de iPSC PBscd também foram avaliadas quanto a capacidade de 

diferenciação através do ensaio de formação de teratomas in vivo. Também realizamos uma 

avaliação por IHQ da linhagem iPSC PBscd08cl02 (Figura 22), pois esta foi uma linhagem 

clonal, diferindo das demais e da iPSC PBscd01, também avaliada por IHQ. A avaliação das 

secções do teratoma da iPSC PBscd08cl02 por IHQ revelou a presença de células/tecidos dos 

três folhetos embrionários, evidenciados pela positividade na marcação com α-SMA, 

identificando células alongadas similares às fibras musculares, de origem mesodermal (Figura 

22A, I-III), com AFP identificando células epiteliais respiratórias e glandulares de origem 

endodermal (Figura 22A, I, V-VII), além da positividade para Nestina, evidenciando tecido 

neural que é de origem ectodermal (Figura 22B).    

 

 
Tecido neural: Nestina

Origem embrionária: Ectoderme

B)

iPSC PBscd08cl02

A)

iPSC PBscd08cl02

Tecido epitelial (respiratório/glandular): AFP
Origem embrionária: Endoderme

Tecido muscular (respiratório/glandular): α-SMA 
(alongada, similar a fibra muscular) Origem: Mesoderme



Resultados | 60 

	 	 	

Figura 22. Imagens de Imunohistoquímica (IHQ) e coloração com hematoxilina e eosina (HE) 

dos cortes histológicos do teratoma da iPSC PBscd08cl02, demonstrando as marcações para 

os 3 folhetos embrionários. A) (I) Imagem identificando tecido muscular com células 

alongadas similares às fibras musculares, de origem mesodérmica, e tecido epitelial 

respiratório e tecido epitelial glandular, ambos de origem endodérmica. (II) e (III) Imagens 

demonstrando a marcação positiva para α-SMA, confirmando a origem mesodérmica. (V), 

(VI) e (VII) Imagens demonstrando a marcação positiva para AFP, confirmando se tratar de 

tecidos provenientes da linhagem endodérmica. B) (I) Imagens de coloração com HE, 

evidenciando a região de tecido neural. (II) e (III) Imagens de IHQ evidenciando a marcação 

positiva para Nestina, comprovando a origem ectodérmica do tecido encontrado. 

 

Os teratomas das demais linhagens, iPSC PBscd02 e iPSC PBscd03 foram analisados 

por coloração com hematoxilina e eosina (Figura 23). No corte do tumor da linhagem iPSC 

PBscd02 pudemos observar tecidos derivados da endoderme, como epitélio colunar, com 

característica aparentemente secretora (Figura 23, I), e da mesoderme, como condrócitos, 

adipócitos, osteócitos e células musculares (Figura 23, II-III). No corte do tumor da linhagem 

iPSC PBscd03 observamos tecidos derivados da mesoderme, como condrócitos, adipócitos e 

osteócitos (Figura 23, IV), e da ectoderme, como epitélio pigmetar constituído de melanócitos 

(Figura 23,V).  
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Figura 23. Imagens de coloração com hematoxilina e eosina (HE) dos cortes histológicos dos 

teratomas das iPSC PBscd02 e iPSC PBscd03, identificando células de tecidos dos 3 folhetos 

embrionários. (I), (II) e (III) Imagem evidenciando tecidos originários da linhagem 

mesodérmica, como condrócitos, adipócitos, osteócitos e células musculares e da endoderme 

como epitélio colunar, com característica aparentemente secretora. (IV) e (V) Imagens 

identificando tecidos originários da linhagem ectodérmica como epitélio pigmentar 

constituído de melanócitos, e originários da linhagem mesodérmica como condrócitos, 

adipócitos e osteócitos. Fotografias obtidas por microscopia óptica de campo claro. 

 

Em resumo, as linhagens de iPSC PBscd geradas mostraram potencial pluripotente e 

capacidade de se diferenciarem em diversos tecidos dos três folhetos germinativos. Os dados 

resumidos estão dispostos na tabela 7. 
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Tabela 7. Dados da caracterização dos 6 experimentos realizados.  

 
Abreviações: PB, sangue periférico, do inglês peripheral blood; scd, anemia falciforme, do inglês sickle 
cell disease; Hb, hemoglobina; F, feminino; M, masculino.  
 

5.2.3.3  Caracterização quanto ao potencial pluripotente e predição do potencial de 

diferenciação 

 

Como teste final para avaliação da pluripotência e do potencial de diferenciação foi 

realizado o teste TaqMan® hPSC Scorecard™ (Applied Biosystems) que contem ensaios de 

expressão gênica especialmente formulados para avaliação de iPSC e CTE. As células 

utilizadas foram a iPSC PBscd01 não diferenciada e após diferenciação espontânea e 

formação de EB (EB iPSCscd01). Para o teste, o RNA de ambas as células foi extraído e 

quantificado, e 1 µg do RNA total foi utilizado para a obtenção do cDNA, em reação de RT-

PCR. Em seguida, o cDNA produzido de ambas as amostras foi utilizado em reação de qPCR, 

uma amostra por placa, para avaliação da pluripotência e predição do potencial de 

diferenciação. Cada placa fornece um painel de sondas de pluripotência e de diferenciação, 

compreendendo a linhagem ectodérmica, mesodérmica e endodérmica. Os dados de expressão 

gênica foram analisados com o auxílio do software disponível online hPSC Scorecard™ 

Analysis Software. 

As análises confirmaram que as iPSC se encontram indiferenciadas, com 

características de auto-renovação e potencial pluripotente (Figura 24B), com alta expressão de 

SOX2 e expressão intermediária de NANOG e OCT4, além de alta expressão de CXCL5, de 

LCK, um marcador consenso de hCTE e de NR5A2 que é um gene altamente expresso em 

hCTE (Figura 24C, linha inferior). As análises mostraram também que após diferenciação 

espontânea, as células dão origem a células dos três folhetos embrionários (Figura 24A), com 

os genes de autorenovação e pluripotência pouco expressos e genes de diferenciação 

Linhagens
de	iPSC

Origem da	
célula Idade

Marcadores de	pluripotência(%)						
Sox2	|	Nanog |	Oct4	|	SSEA-4

Formação
Teratoma

Marcação
Imunohistoquímica

Marcação
Hematoxilina/	Eosina

PBscd01 HbSS (F) 20 81 |			76,5			|		72,5 Formado Ecto/Meso/Endo Ecto/Meso/Endo

PBscd02 HbSS (F) 28 89		|				86	 |				81 Formado _ Meso/Endo

PBscd03 HbSS (M) 30 85		|			87,6			|			45,6 Formado _ Ecto/Meso

PBscd06 HbSS (M) 32 _ _ _ _

PBscd07 HbSS (M) 28 _ _ _ _

PBscd08cl02 HbSS (M) 19 94,5		|				93				|				92		|			60 Formado Ecto/Meso/Endo Ecto/Meso/Endo

PBscd08cl03 HbSS (M) 19 99			 |				95				|			61,3		|		81,75 Não Injetada _ _

PBscd08cl04 HbSS (M) 19 99 |			97,3			|		75,4 Injetado _ _
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superexpressos. Foram encontrados muitos genes de ectoderme altamente expressos, muitos 

genes de endoderme altamente expressos, mas principalmente, muitos genes de mesoderme 

altamente expressos. Dos 22 genes avaliados relacionados ao tecido mesodérmico, 21 

mostraram alta expressão nos EB da iPSC PBscd01 e 1 mostrou expressão intermediária 

(Figura 24C, linha superior).  

 

 

 
Figura 24. Imagens representativas das análises realizadas pelo hPSC Scorecard™ Analysis 

Software a partir de dados provenientes do teste TaqMan® hPSC Scorecard™ com a iPSC 

PBscd01 e com o EB da iPSC PBscd01. A) Imagem representativa da análise da expressão 

gênica de marcadores de auto-renovação e diferenciação nos EB das iPSC PBscd01, 
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confirmando sua característica de célula diferenciada, com positividade para marcadores dos 

3 folhetos embrionários, em particular o mesodérmico. B) Imagem representativa da análise 

da expressão gênica de marcadores de auto-renovação e diferenciação na iPSC PBscd01, 

confirmando sua característica pluripotente, sendo negativa para marcadores dos 3 folhetos 

embrionários, ou seja, marcadores de diferenciação. C) Imagem representativa das análises da 

expressão gênica de diversos marcadores de auto-renovação e de diferenciação, este último 

representado por genes característicos dos 3 folhetos embrionários, ectoderme, mesoderme e 

endoderme. A linha superior detalha a avaliação da iPSC PBscd01 diferenciada 

espontaneamente e demonstra a superexpressão (vermelho/vermelho claro/rosa claro) de 

genes dos 3 folhetos embrionários, principalmente mesodérmico, e baixa expressão (azul 

escuro/azul/azul claro) dos genes de autorenovação e pluripotência, na primeira coluna 

(SELF-RENEWAL). A linha inferior detalha a avaliação da iPSC PBscd01 indiferenciada e 

demonstra a baixa expressão de genes dos 3 folhetos embrionários, principalmente do 

endodérmico, e superexpressão de genes de auto-renovação e pluripotência.  

 

5.2.4 Avaliação quanto à ocorrência de integrações espontâneas nas iPSC PBscd  

 

As iPSC PBscd foram avaliadas quanto à ocorrência de integrações espontâneas dos 

vetores utilizados para a reprogramação empregando-se dois conjuntos de primers específicos 

para cada vetor. Inicialmente, realizamos um teste dos primers com o DNA dos vetores pEB-

C5 e pEB-Tg extraídos com o mesmo kit utilizado para as demais extrações, diluídos 

serialmente de 107 a 10 vezes. A curva de diluição nos informa até quantas cópias dos vetores 

os primers podem identificar na célula eficientemente. Foi realizada uma eletroforese em gel 

de agarose 1%, resultando em uma curva de diluição dos vetores (Figura 25). A curva 

demonstra que os primers são eficientes em identificar o vetor pEB-C5 até 104 cópias e o 

vetor pEB-Tg até 102 cópias. 
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Figura 25. Imagem do gel de agarose 1% corado com brometo de etídio representativo da 

eletroforese da curva de diluição dos vetores. (pb) Número de pares de bases; (M) Marcador 

100pb; (1) a (7) Amostras do vetor pEB-C5 diluído serialmente a partir de 107 até 10 vezes; 

(8) Controle negativo do vetor pEB-C5; (9) a (15) Amostras de diluições do vetor pEB-Tg, 

diluído serialmente de 107 até 10 vezes; (16) Vazio; (17) Controle negativo do vetor pEB-Tg.  

 

Para a avaliação da integração do vetor pEB-C5 foi realizada uma reação com pelo 

menos 2 amostras de DNA de cada linhagem em diferentes passagens. Como controle 

positivo foi empregado o DNA extraído da célula parental PBMC expandida, nucleoporada e 

coletada após 48 horas da nucleoporação. Foi realizada uma eletroforese em gel de agarose 

1,5% corado com brometo de etídio (Figura 26). O gel mostrou amplificação do vetor apenas 

no controle positivo PBMC PBscd. O fragmento de cerca de 244 pb mostra que o vetor ainda 

estava presente na célula 48 horas pós-nucleoporação. Após a reprogramação e expansão das 

células por algumas passagens o vetor foi eliminado.   

 

 
Figura 26. Imagem do gel de agarose 1,5% corado com brometo de etídio representativo da 

eletroforese da reação de amplificação para o vetor pEB-C5 realizada em todas as linhagens 

de iPSC PBscd geradas. (pb) Número de pares de bases; (M) Marcador 100pb; (1) Controle 

positivo PBMC PBscd; (2) Amostra iPSC PBscd01 P5; (3) Amostra iPSC PBscd01 P10; (4) 

Amostra iPSC PBscd02 P6; (5) Amostra iPSC PBscd02 P11; (6) Amostra iPSC PBscd03 P4; 
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(7) Amostra iPSC PBscd03 P14; (8) Amostra iPSC PBscd08cl02 P8; (9) Amostra iPSC 

PBscd08cl02 P9; (10) Amostra iPSC PBscd08cl02 P10; (11) Controle negativo. 

 

Para o vetor pEB-Tg, foi realizada uma reação com as amostras de DNA das linhagens 

de iPSC PBscd. Como controle positivo foi utilizado o DNA da célula parental PBMC 

expandida, nucleoporada e coletada após 48 horas da transfecção. Foi realizada uma 

eletroforese em gel de agarose 1,5% corado com brometo de etídio (Figura 27A). O gel 

mostrou amplificação do vetor pEB-Tg no controle positivo PBMC PBscd, mostrando que o 

vetor estava presente nas células 48 horas pós-nucleoporação. Foi identificada a amplificação 

do vetor pEB-Tg na iPSC PBscd01 P5 (Figura 27A, linha 3). Nas outras linhagens analisadas, 

o vetor foi eliminado após expansão pós-reprogramação. (Figura 27A). A fim de avaliar se o 

vetor foi eliminado após o cultivo por mais passagens, foi realizada uma nova amplificação 

apenas com o DNA da linhagem da qual houve positividade, a iPSC PBscd01, nas passagens 

P5 e P10. Foi realizada uma eletroforese em gel de agarose 1,5% corado com brometo de 

etídio (Figura 27B), mostrou amplificação do vetor pEB-Tg no controle positivo PBMC 

PBscd e na linhagem iPSC PBscd01 P5 (Figura 27B, linha 2), como visto no gel anterior. 

Entretanto, o gel não mostrou amplificação para a iPSC PBscd01 P10 (Figura 27B, linha 3), 

mostrando que o vetor anteriormente encontrado na linhagem iPSC PBscd01 P5 foi eliminado 

após algumas passagens em cultura.  

 

 
Figura 27. A) Imagem do gel de agarose 1,5% corado com brometo de etídio representativo 

da eletroforese da reação de amplificação do vetor pEB-Tg nas linhagens de iPSC PBscd 

geradas. (pb) Número de pares de bases; (M) Marcador 100pb; (1) Controle positivo PBMC 

PBscd; (2) Amostra iPSC PBscd02 P6; (3) Amostra iPSC PBscd01 P5; (4) Amostra iPSC 

PBscd03 P4; (5) Amostra iPSC PBscd03 P8; (6) Amostra iPSC PBscd03 P14; (7) Controle 



Resultados | 67 

	 	 	

negativo. B) Imagem do gel de agarose 1,5% corado com brometo de etídio representativo da 

eletrofosere da reação de amplificação do vetor pEB-Tg na linhagem iPSC PBscd01 para 

confirmação da eliminação do vetor. (pb) Número de pares de bases; (M) Marcador 100pb; 

(1) Controle positivo PBMC PBscd; (2) Amostra iPSC PBscd01 P5; (3) Amostra iPSC 

PBscd01 P10; (4) Controle negativo. 

 

5.2.5 Identificação da mutação Glu6Val  

 

Para identificação molecular da mutação responsável pelo fenótipo falciforme, o DNA 

das iPSC geradas foi amplificado para o gene da β–globina (HBB) com primers específicos e 

posteriormente os fragmentos foram sequenciados para rastrear a mutação. Foi realizada uma 

reação utilizando uma amostra de DNA de cada linhagem de iPSC PBscd gerada e em seguida 

foi realizada eletroforese em gel de agarose 1,5% corado com brometo de etídio (Figura 28). 

O gel mostrou a amplificação do gene da HBB em todas as linhagens celulares utilizadas, sem 

contaminações ou amplificações inespecíficas. 

 

 
Figura 28. Imagem do gel de agarose 1,5% corado com brometo de etídio representativo da 

eletroforese da reação de amplificação do gene da β–globina (HBB) nas linhagens de iPSC 

PBscd. (M) Marcador 100pb; (1) Amostra iPSC PBscd01 P5; (2) Amostra iPSC PBscd02 P6; 

(3) Amostra iPSC PBscd03 P4; (4) Amostra iPSC PBscd08cl02 P10; (5) Controle negativo. 

 

Foi realizado o sequenciamento das amostras amplificadas em sequenciador 

automático ABI 3500XL Genetic analyzer, para localização da mutação responsável pelo 

fenótipo falciforme. Foi utilizada uma amostra de cada linhagem de iPSC PBscd gerada. Os 

eletroferogramas dispostos na Figura 29. Os eletroferogramas foram obtidos após análise no 

software ChromasPro. A sequência da HbA é mostrada acima da sequência das linhagens 

contendo a mutação da HbS no códon 6 (GAG para GTG). 
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Figura 29. Imagem dos eletroferogramas obtidos do sequenciamento de DNA do gene da β–

globina realizado nas amostras de iPSC PBscd geradas. A sequência de DNA foi combinada 

em cor com os traços originais dos eletroferogramas. Os triplets de sequências codificantes 

foram marcados alternadamente por sublinhado a partir do start códon ATG. A sequência da 

HbA é mostrada acima da sequência das linhagens contendo a mutação da HbS no códon 6 

(GAG para GTG), a troca de uma Adenina (A) por uma Timina (T). Análises realizadas pelo 

software ChromasPro. Abreviações: HbS, hemoglobina falciforme; HbA, hemoglobina adulta.    

 

5.2.6 Desenvolvimento da metodologia de CRISPR/Cas9 para a correção da mutação 

por edição gênica  

 

Para a correção da mutação responsável pela HbS e fenótipo falciforme, foi realizada a 

padronização inicial da metodologia de CRISPR/Cas9 para futuros experimentos de edição 

gênica da região do gene da β–globina e posterior inserção da sequência correta (Figura 30).  

iPSC	PBscd01
6Glu>Val

HbA

iPSC	PBscd02
6Glu>Val

HbA

iPSC	PBscd03
6Glu>Val

HbA

iPSC	PBscd08cl02
6Glu>Val

HbA
C

ACACCATGG TGCATCTGACTCCTGAGGAGAAGTCTGCCGT 

ACACCATGGTGCATCTGACTCCTGAGGAGAAGTCTGCCGT ACACCATGGTGCATCTGACTCCTGAGGAGAAGTCTGCCGT 

ACACCATGGTGC ATCTGACTCCTGAGGAGAAGTCTGCCGT 
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Figura 30. Imagem representativa da seleção dos RNA guias a partir da ferrramenta CRISPR 

Design, mostrando alguns dos RNA guias selecionados pela ferramenta e suas respectivas 

sequências PAM (sequência de 3 nucleotídeos destacados em verde), grau de similaridade 

com a sequência alvo e número de sítios off-target, além da localização no genoma alvo e 

onde a Cas9 realiza o corte. HBB, gene da β-globina; Guide, RNA guia; score, especificidade; 

off-target, sítios que o RNAg pode se ligar fora da sequência alvo ao longo do genoma alvo. 

 

Após a seleção, esses RNAg foram sintetizados e clonados pela empresa GenScript no 

vetor PX459, contendo a Cas9 e um gene de resistência a puromicina em sua sequência. A 

confirmação e identificação de possíveis contaminantes realizada por restrição enzimática, foi 

identificada através de eletroforese em gel de agarose 1%, dispostas na Figura 31A. A 

sequência doadora, um produto de PCR de 300 pb, contendo o nucleotídeo não mutado, 

também foi sintetizada e clonada no vetor pUC57 pela empresa GenScript. A confirmação e 

identificação de possíveis contaminantes realizada por restrição enzimática, também foi 

identificada através de eletroforese em gel de agarose 1%, disposta na Figura 31B. A imagem 
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da figura 31B também identifica o sítio múltiplo de clonagem (MCS), além de mostrar os 

sítios criados para retirada do fragmento de 300 pb e as sequências flanqueadoras protetoras 

(destacadas em azul na figura 31B). 

 

 

 
Figura 31. Imagens representativas dos vetores utilizados na metodologia de edição gênica 

por CRISPR/Cas9. A) Imagem representativa do vetor PX459 com os RNAg selecionados 

clonados e os respectivos géis de agarose 1% representativos da restrição enzimática, 

demonstrando a confirmação da clonagem no vetor. (M) Marcador 1 Kb; (1) Plasmídeo não 

digerido; (2) Plasmídeo digerido com a enzima SacI. B) Imagem representativa do vetor 

pUC57 com o sítio múltiplo de clonagem (MCS) destacado, localizando a região de clonagem 

da sequência doadora, clonagem esta confirmada pela imagem da eletroforese em gel de 
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agarose 1% representativa da restrição enzimática. (M) Marcador DL 3000; (1) Plasmídeo não 

digerido; (2) Plasmídeo digerido com as enzimas EcoRI e HindIII. 

 

Os testes iniciais de otimização do protocolo tiveram como objetivo a seleção de um 

programa e uma solução adequada para a inserção dos plasmídeos contendo a Cas9 e os 

RNAg, e do plasmídeo contendo a sequência doadora nas iPSC. Esses testes foram realizados 

com uma linhagem de iPSC adaptada ao repique enzimático e com o vetor GFP 

disponibilizado no kit, utilizando duas soluções diferentes e 5 programas de nucleoporação. 

Foi identificado que o programa mais eficiente em transfectar as iPSC foi o Programa A-023 

utilizando a solução HSC1, com uma eficiência de transfecção de cerca de 15% (Figura 32). 

 
Figura 32. Gráfico representativo da avaliação da expressão do GFP detectada utilizando 

FACS no citômetro de fluxo FACSCalibur, mostrando a porcentagem de células positivas em 

cada programa de transfecção utilizado. HSC, Human Stem Cell.  

 

Esses experimentos iniciais apontaram o melhor programa e a melhor solução a serem 

utilizados com os vetores CRISPR/Cas9 futuramente, para correção da mutação da anemia 

falciforme.  
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5.2.7 Diferenciação Hematopoiética  

 

Ao longo deste trabalho, a diferenciação hematopoiética passou por uma extensa 

padronização para obtenção um protocolo eficiente, que está resumido no esquema da Figura 

33A. Para tal, as iPSC foram submetidas a um processo de adaptação ao repique enzimático, 

de forma que após sua individualização, as células voltassem a se agrupar em colônias e não 

sofressem grande perda por morte celular (Figura 33B). As células levam no mínimo 5 

passagens para que estejam adaptadas a passagem enzimática, podendo variar de acordo com 

a linhagem empregada. 

 
Figura 33. A) Imagem esquemática representando o todo o processo de diferenciação 

hematopoiética até a obtenção de progenitores hematopoiéticos, passando por uma fase de 

adaptação das iPSC prévia a diferenciação. B) Imagem representativa do processo de pré-

diferenciação, levando as células a se adaptarem ao repique enzimático. (I) e (II) Imagem 

representando as células em processo de adaptação, mostrando algumas colônias, mas muitas 

células individualizadas e diferenciadas. (III) e (IV) Imagem representando as células 

adaptadas ao repique enzimático, mostrando que as colônias adquirem morfologia mais 

arredondada, e poucas ou nenhuma célula individualizada encontra-se visível entre as 

colônias. Imagens em constraste de fase. Microscopia óptica.  



Resultados | 73 

	 	 	

Essas células adaptadas foram utilizadas no experimento de diferenciação, para a 

produção de progenitores hematopoiéticos. As células iniciaram sua agregação a partir da 

centrifugação e cultivo sem aderência. No dia D+2 já era possível verificar a formação do EB, 

com células que não se agregaram no entorno. O acompanhamento dos EB mostrou um sutil 

crescimento inicial com essas estruturas tornando-se visivelmente mais compactas. No dia 

D+8 era possível verificar a presença de pequenas células no entorno dos EB e a partir do dia 

D+11 notou-se um crescimento mais vertiginoso dos EB, com o experimento sendo finalizado 

no dia D+14 ainda com a presença de pequenas células no entorno dos EB (Figura 34). 

 

 
Figura 34. Imagem representativa da iPSC PBscd08 durante os 14 dias de indução da 

diferenciação hematopoiética, mostrando a morfologia das células, a formação dos EB, seu 

crescimento e o posterior surgimento de pequenas células em suas bordas. 
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Antes de iniciar o experimento de diferenciação, a iPSC adaptada no dia 0 de 

diferenciação foi avaliada quanto aos marcadores de pluripotência e mostrou uma alta 

porcentagem de células positivas para os marcadores OCT4 (87%), SOX2 (98%) e NANOG 

(87%) (Figura 35, D+0). Após 4 dias de indução da diferenciação, as células foram avaliadas 

quanto aos mesmos marcadores de pluripotência, e as avaliações por citometria de fluxo 

mostraram uma queda na porcentagem de células positivas para OCT4 (7%), SOX2 (46%), 

NANOG (2%) (Figura 35, D+4).  

 

 
Figura 35. Imagem representativa da imunofenotipagem das células obtidas após indução da 

diferenciação, por citometria de fluxo, mostrando os marcadores avaliados e a porcentagem 

de células positivas para cada marcador. No dia 0 (D+0), a imunofenotipagem das células 

pluripotentes antes da indução da diferenciação mostrou a alta porcentagem de células 

positivas para os marcadores de pluripotência, OCT4, SOX2 e NANOG. Após 4 dias de 

indução da diferenciação, a imunofenotipagem das células mostrou uma diminuição nos 

mesmos marcadores de pluripotência. Análises realizadas no FACSCalibur. Abreviações: PE, 

ficoeritrina; APC, aloficocianina; FITC, isotiocianato de fluoresceína.     

 

Após esse curto período de indução da diferenciação (D+4), os EB foram avaliados 

também por alguns marcadores hematopoiéticos, como CD31, CD144, CD34, CD43, KDR e 

CD 235a (Figura 36, D+4) e pudemos observar o início do aparecimento dos marcadores 

hematopoiéticos, ainda bem discretos, como o CD34 (3,4%), marcador de células 

progenitoras hematopoiéticas e o CD43 (3,4%), marcador de células T e de células da 

linhagem mielóide. As células foram negativas para KDR, marcador que mostra o 

comprometimento com a linhagem mesodérmica, porém 19% das células foram positivas para 
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CD235a (Glicoforina A), marcador de diferenciação eritroide primitiva. Os EB coletados não 

apresentaram positividade para os marcadores CD31 (0,6%) e CD144 (0,05%), que quando 

expressos em conjunto com o CD34, caracterizam células endoteliais com potencial de 

endotélio hemogênico. 

Após mais 4 dias de indução (D+8), foram retirados novos EB para avaliação da 

diferenciação, com um painel de marcadores (CD31/CD144/CD45/CD34, 

CD43/KDR/CD235a/CD34, CD34/CD135/CD117/CD38) (Figura 36, D+8). Após 8 dias de 

indução, observamos um aumento na expressão dos marcadores de diferenciação, com duplos 

positivos como CD34+CD45+ (39%), CD38+CD117+ (40,1%), CD34+CD235a+ (15%) e 

CD34+CD43+ (8,7%), além da alta expressão de marcadores hematopoiéticos como CD45 

(77%), CD34 (58%) e CD117 (84%). As células do dia 8 foram marcadas também para a 

verificação da presença de Common Myeloid Progenitors (CMP), pelo padrão 

CD34+CD117+CD135+CD38+ e da presença de Megakaryocyte Erythroid Progenitors (MEP), 

pelo padrão CD34+CD135¯CD117+CD38+, de forma que pudemos identificar células positivas 

para o padrão de progenitores eritroídes e não mielóides. 
 

 
Figura 36. Imagem representativa da imunofenotipagem das células obtidas após 8 dias de 

indução da diferenciação, por citometria de fluxo, mostrando os marcadores avaliados e a 
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porcentagem de células positivas para cada marcador, assim como combinações de marcações 

duplo positivas. Células analisadas no FACSAria e análises realizadas no software FlowJo. 

 

Após mais 3 dias de indução (D+11), novas células foram retiradas para avaliação da 

diferenciação, utilizando o mesmo painel de marcadores do dia 8 (CD31/CD144/CD45/CD34, 

CD43/KDR/CD235a/CD34, CD38/CD135/CD117/CD34) (Figura 37, D+11). Foi observado 

uma queda nos marcadores hematopoiéticos, com alguns marcadores perdendo a expressão, 

como CD31 (0%), CD45 (0,64%) e CD38 (0%), outros, que possuíam baixa expressão, 

também perdendo a expressão, como CD144 (0%), CD135 (0%) e KDR (0%), e outros que 

tiveram uma queda drástica na porcentagem de células positivas, como CD34 (27,4%), CD43 

(10%) e CD235a (4,95%). Os EB também não apresentaram dupla marcação para 

CD34/CD45 como verificado no D+8 e apenas 3% das células apresentaram marcação para 

CD34+CD235a+. Foram coletadas células para ensaio de metilcelulose Methocult H4434 

Classic com citocinas, realizado em triplicata, entretanto após 15 dias de indução, não foram 

encontradas colônias. 

No último dia do experimento de diferenciação, após 14 dias de indução, algumas 

células individualizadas eram visíveis no sobrenandante, as quais foram coletadas juntamente 

com os EB e separadas para análises individuais. Grande parte dos marcadores de 

progenitores hematopoiéticos foram perdidos, somente restando células positivas para CD34 

nos EB (24,4%) (Figura 37, D+14 EB) e no sobrenadante (30,3%) (Figura 37, D+14 

Sobrenadante). 
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Figura 37. Imagem representativa da imunofenotipagem das células obtidas após indução da 

diferenciação, por citometria de fluxo, mostrando os marcadores avaliados e a porcentagem 

de células positivas para cada marcador. Imunofenotipagem das células obtidas após 11 dias 

de indução da diferenciação, mostrando a queda na porcentagem de células positivas para os 

marcadores de progenitores hematopoiéticos. Imunofenotipagem das células obtidas após 14 

dias de indução da diferenciação e fim do experimento, mostrando perda de quase todos os 

marcadores, permanecendo apenas 30,3% das células positivas para CD34 quando analisadas 

as células do sobrenadanete separadamente e 24,4% das células positivas para CD34 quando 

analisados os EB separadamente. Células analisadas no FACSAria e análises realizadas no 

software FlowJo. 

 

 O desenvolvimento do protocolo de diferenciação hematopoiética está resumido na 

Tabela 8, que mostra a porcentagem de células positivas para cada marcador nos dias 

específicos da diferenciação. A tabela mostra o enriquecimento da população com células 

progenitoras hematopoiéticas, com um pico de produção no dia 8 e subsequente queda após 

esse período. 
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Tabela 8. Resumo das porcentagens de células positivas para cada marcador nos dias 

específicos da diferenciação. 

 
 

 

 

Marcadores D+0 D+4 D+8 D+11 D+14 EB D+14	Sobrenadante

OCT4	 86.86% 6.8% ___ ___ ___ ___
SOX2 98.34% 46% ___ ___ ___ ___
NANOG 87.4% 2% ___ ___ ___ ___
CD31 ___ 0.6% 22.1% 0% ___ ___
CD144 ___ 0.1% 5.7% 0% ___ ___
CD45 ___ 0% 77.2% 0.6% 0.6% 0.8%
CD34	APC ___ 3.4% 58.3% 27% 24% 30.3%
CD135 ___ 0% 6.3% 0% 0% 0%
CD43 ___ 3.4% 29% 10% 0% 0%
KDR ___ 1% 1.8% 0% ___ ___
CD235a ___ 19% 63.3% 5% 0% 0%
CD38 ___ ___ 52.5% 0% 0% 0%
CD117 ___ ___ 84% 0% 0% 0%
CD41a ___ ___ ___ ___ 0% 0%
CD42a ___ ___ ___ ___ 0% 0%
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6 Discussão 

 

6.1 Reprogramação de células mononucleares em iPSC livres de integração 

 

No presente trabalho, demonstramos a obtenção eficiente de iPSC livres de integração 

a partir de células mononucleares de sangue periférico (PBMC) de pacientes com anemia 

falciforme (AF) após breve cultivo em suspensão, através de nucleoporação do vetor 

epissomal expressando Oct4, Sox2, c-Myc, Klf4 e Lin28 como uma única unidade 

policistrônica, e do vetor epissomal expressando o SV40 Large T antigen. Esses vetores 

baseiam-se em uma tecnologia bem estabelecida em que a inclusão do gene EBNA1 e da 

sequência OriP (Origem de replicação plasmidial) do vírus Epstein-Barr permite que um 

plasmídeo, após uma única transfecção, se replique extra-cromossomicamente, como um 

epissoma circular, em vários tipos celulares (LINDNER; SUGDEN, 2007). O estímulo do Tg 

na reprogramação foi observado por outros grupos utilizando diferentes vetores e tipos 

celulares (MALI et al., 2008; YU et al., 2009). A nucleoporação é um método de transferência 

de material genético para células de mamíferos consideradas de difícil transfecção, como por 

exemplo células-tronco e células primárias (ALUIGI et al., 2006). Com base no método físico 

de eletroporação, a nucleoporação utiliza uma combinação de parâmetros elétricos com 

reagentes específicos para cada tipo celular, para que o material genético a ser transfectado 

seja transferido diretamente para o núcleo e citoplasma celular. Em contraste, outros métodos 

de transfecção não viral comumente utilizados dependem da divisão celular para a 

transferência de DNA para o núcleo, de forma que a nucleoporação fornece a possibilidade de 

transfectar até mesmo células que não estão em divisão, como neurônios e células sanguíneas 

em repouso (LECLERE et al., 2005; MAASHO et al., 2004). Antes da introdução dessa 

tecnologia, a transferência de material genético eficiente em células primárias se restringia à 

utilização de vetores virais, que tipicamente envolvem desvantagens como riscos de 

segurança devido à inserção no genoma, complexidade e alto custo.     

Neste trabalho, também demonstramos maiores eficiências de reprogramação de 

células sanguíneas do que utilizando fibroblastos dermais. O sangue periférico é uma fonte de 

células mais vantajosa do que os fibroblastos dermais, que é a fonte mais utilizada, mas que 

requer biópsias de pele, um procedimento invasivo e que requer um longo tempo de cultivo 

prévio (de mais de 4 semanas). Em contraste, quantidades adequadas de células 

mononucleares para a reprogramação podem ser obtidas a partir de poucos mililitros de 
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sangue periférico, de forma que uma simples punção venosa seria mais aceitável para 

pacientes e doadores, especialmente pacientes pediátricos. 

Apesar de serem a fonte mais utilizada, no presente trabalho o vetor epissomal 

expressando o SV40 Large T antigen e o vetor epissomal expressando os 5 fatores de 

reprogramação em uma única molécula (~18 kb) não foram capazes de reprogramar os 

fibroblastos de pele derivados de pacientes com anemia falciforme. O processo de 

nucleoporação é um processo não-viral de transferência de ácidos nucleicos de todos os 

tamanhos. Entretanto, a eficiência de transfecção de grandes sequências cai 

consideravelmente com o aumento do tamanho do plasmídeo utilizado, devido a baixa 

viabilidade celular (RIBEIRO et al., 2012), e essa toxicidade ocorre apenas quando as células 

são expostas aos pulsos elétricos (LESUEUR; MIR; ANDRÉ, 2016). Mais precisamente, 

Lesueur e colaboradores (2016) mostraram que a queda na sobrevivência e a eficiência de 

transfeção observadas estão diretamente ligadas ao tamanho físico de cada molécula 

individual de plasmídeo, ou seja, uma única cópia de um plasmídeo grande é mais tóxica e 

difícil de transfectar do que uma única cópia de um plasmídeo pequeno ou o número de 

cópias de plasmídeo pequeno equivalente em massa à única cópia do plasmídeo grande 

(LESUEUR; MIR; ANDRÉ, 2016). Uma opção para nosso estudo seria a utilização de um 

conjunto de plasmídeos diferente, que expressasse os fatores de reprogramação, porém 

divididos em mais de 1 molécula, com a finalidade de diminuir seu tamanho físico, 

diminuindo, portanto, os efeitos tóxicos às células nucleoporadas.     

Já a reprogramação das PBMC se mostrou simples e eficiente. As PBMC foram 

cultivadas em meio específico com uma combinação de interleucinas para depleção da 

população linfoide e expansão da população eritroblastoide. Esse estágio de expansão não 

apenas conduz as células para o ciclo celular, de forma que obtemos uma população celular 

proliferativa, mas também dá às células certos estados epigenéticos que são mais facilmente 

reprogramados (CHOU et al., 2011). Chou e colaboradores (2011) identificaram um perfil de 

metilação do DNA dessas células em proliferação mais semelhante às CTE e iPSC do que às 

células não hematopoiéticas de idade semelhante, tais como fibroblastos e células endoteliais, 

o que poderia contribuir para a alta eficiência na obtenção de iPSC a partir dessas células 

sanguíneas após apenas uma transfecção.   

Após o cultivo por cerca de 12 dias em meio específico, pudemos identificar que 

houve o enriquecimento da população de células da linhagem eritroblastoide/eritroide, 

principalmente no que se refere aos níveis de CD71 (receptor de transferrina), marcador de 

precursores eritroides (MARSEE; PINKUS; YU, 2010), e de CD235a (glicoforina A), 



Discussão | 82 

	 	 	

marcador eritroide (ANDERSSON et al., 1981); identificamos também uma queda na 

população de células expressando marcadores de células T, como CD4 e CD8, glicoproteínas 

encontradas na superfície de células T auxiliares e T citotóxicas, respectivamente, além de 

serem encontradas na superfície de outras células do sistema imune como monócitos, 

macrófagos, células dendríticas, células Natural Killer, entre outras (LEONG; LEONG; 

COOPER, 2003). Identificamos também uma queda na população de células expressando 

marcadores de células B, como CD19 (WANG; WEI; LIU, 2012) e do marcador CD45, 

antígeno comum de leucócitos, presente na superfície da maioria dos leucócitos humanos, 

como monócitos, linfócitos e eosinófilos, mas ausente em eritrócitos e plaquetas (ALTIN; 

SLOAN, 1997). Essa variação nos mostra que a expansão com meio e citocinas específicas 

para depleção de células linfoides e indução de células eritroblastoides foi bem-sucedida no 

sentido de diminuir as chances de reprogramarmos uma célula linfoide. Os linfócitos são 

conhecidos por não apresentarem seu genoma intacto, devido aos rearranjos somáticos ou 

recombinação V(D)J, responsáveis pela diversidade no repertório de anticorpos e receptores 

de células T (DUDLEY et al., 2005). IPSC obtidas a partir de células não linfoides que 

apresentem seu genoma intacto podem ser mais adequadas para fins terapêuticos, pois a 

ausência desses segmentos de DNA recombinados no genoma das iPSC pode eliminar 

algumas questões sobre segurança, questões estas criadas pelas observações de que 

camundongos derivados de células T reprogramadas apresentaram alta incidência de linfoma 

de células T (SERWOLD et al., 2010).   

As células em expansão provenientes de pacientes que estavam em tratamento com 

hidroxiureia sofreram impactos no crescimento celular, de forma que após quedas 

consecutivas nos 6 primeiros dias de expansão, as células não foram capazes de atingir a 

população celular inicial, finalizando ao 12o dia de cultivo com, em média, menos células do 

que no início da expansão. Hidroxiureia ou hidroxicarbamida é um agente citotóxico 

frequentemente utilizado no tratamento da AF, para a redução no número e na frequência de 

episódios de dor, crises vaso-oclusivas, episódios de síndrome torácica aguda e 

hospitalizações através da elevação dos níveis de hemoglobina fetal (HbF) (AGRAWAL et 

al., 2014; CHARACHE et al., 1995). Seu mecanismo de ação é a inibição da enzima 

ribonucleotídeo redutase (RNR), reduzindo o desoxinucleotídeo trifosfato intracelular e 

agindo como um agente específico da Fase S com inibição da síntese de DNA e eventual 

citoxicidade celular. Seu efeito sobre a síntese de HbF é atribuído ao comprometimento 

prematuro de progenitores eritroides devido aos seus efeitos de supressão citotóxica e à 

sinalização de estresse celular que afeta a cinética e a fisiologia da eritropoiese e leva ao 
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recrutamento de progenitores eritroides com altos níveis de HbF (STUART; NAGEL, 2004). 

Seu uso prolongado é associado com mielossupressão, devido aos seus efeitos citotóxicos, 

porém esses mesmos efeitos são benéficos para o tratamento da AF, pois reduz a produção, 

não apenas de progenitores eritroides, mas de neutrófilos e reticulócitos, que promovem a 

vaso-oclusão através de adesão ao endotélio vascular, e plaquetas, um importante mediador da 

inflamação (AGRAWAL et al., 2014; ODIÈVRE et al., 2008). Os efeitos do baixo 

crescimento celular encontrados em nosso estudo podem ser atribuídos ao efeito citorredutor 

da hidroxiureia, que se concentra em leucócitos e, principalmente em eritrócitos, as células 

cujo crescimento está condicionado ao coquetel de citocinas adicionado ao meio de cultura.  

Identificamos também que o baixo crescimento celular impactou na reprogramação 

das PBscd08 em iPSC, pois essas células derivadas de pacientes tratados com hidroxiureia 

não atingiram o número de células mínimo ideal para a transfecção dos fatores de 

reprogramação. Entretanto, a hidroxiureia influenciou a reprogramação não apenas por 

impactar o crescimento celular, mas também o número de colônias obtidas; células derivadas 

de pacientes não tratados apresentaram 10,8 vezes mais colônias do que as células advindas 

de pacientes tratados. O maior impacto no número de colônias obtidas a partir de células de 

pacientes tratados com hidroxiureia ocorreu, pois as células PBscd06 e PBscd07, apesar de 

atingirem o número de células ideal para a nucleoporação, nenhuma colônia foi obtida após 

cultivo em meio de CTE. A baixa eficiência de reprogramação das células de pacientes 

tratados com hidroxiureia pode estar ligada a diferenças no padrão epigenético destas células, 

pois a hidroxiureia, por ser uma droga que altera a síntese de DNA, pode levar a alterações no 

padrão de metilação do DNA (ASHLEY-KOCH et al., 2010). Apesar dos efeitos da 

hidroxiureia estarem relacionados a inibição do ciclo celular levando a ativação da 

eritropoiese de estresse, o mecanismo preciso pelo qual a hidroxiureia induz a HbF não é 

completamente entendido. A expressão de genes eritróides dos loci da b–globina e g-globina 

são regulados por uma complexa série de processos epigenéticos e moleculares durante o 

desenvolvimento, e alguns mecanismos epigenéticos de regulação da HbF em 

hemoglobinopatias propostos incluem metilação e desacetilação de histonas (BANK, 2006). 

Comparada com as células eritróides fetais, a região promotora da g-globina em células 

eritróides adultas é altamente metilada, e essa hipermetilação tem sido inversamente 

relacionada à expressão de HbF, e embora a hidroxiureia não tenha sido identificada como um 

agente de hipometilação, estudos sugerem uma diminuição na metilação no gene da g-globina 

em associação com a exposição à hidroxiureia (PLATT et al., 1984; WALKER et al., 2011). 
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Embora mais experimentos sejam necessários, nossos resultados juntamente com outros 

citados acima reforçam a necessidade de estudos futuros para a investigação dos processos 

epigenéticos e moleculares como potenciais mecanismos de expressão e indução da HbF. 

As linhagens de iPSC PBscd obtidas se mostraram capazes de se diferenciar em 

células/tecidos dos 3 folhetos embrionários, característica das células-tronco pluripotentes 

(PSC). Células-tronco embrionárias (CTE) e iPSC são definidas unicamente pelo seu 

potencial de diferenciação pluripotente e a habilidade de auto-renovação ilimitada 

(TAKAHASHI; YAMANAKA, 2006; THOMSON et al., 1998), de forma que essa 

capacidade de tornarem-se qualquer tipo celular somático encontrado no corpo humano 

conquistou atenção e interesse significativos nos campos da biologia celular e da medicina 

regenerativa (ROBINTON et al., 2012). No estudo dessas células, análises de controle de 

qualidade são cruciais, e testes de pluripotência continuam sendo componentes fundamentais 

em todo projeto de pesquisa. Análises geralmente utilizadas para testar tal potencial incluem 

PCR quantitativo que buscam pela regulação positiva de genes de pluripotência, 

imunocitoquímica para detecção de marcadores de pluripotência, formação de corpos 

embrioides para testar a capacidade de diferenciação em células/tecidos dos 3 folhetos 

germinativos in vitro (ZHANG; DE ALMEIDA; WU, 2012). Entretanto, o teste mais efetivo 

em avaliar a capacidade das PSC em formar tecidos de todas as 3 camadas germinativas in 

vivo é na forma de tumores encapsulados denominados teratomas (BRIVANLOU et al., 2003; 

HENTZE et al., 2009; NELAKANTI; KOOREMAN; WU, 2015). As linhagens obtidas de 

iPSC PBscd se apresentaram capazes de formar essas estruturas que abrigam a formação de 

diversos tipos celulares derivados de tecidos com origens mesodérmicas, endodérmicas ou 

ectodérmicas, quando infundidas em camundongos imunodeficientes. A formação de 

teratomas in vivo é considerada o teste de pluripotência mais preciso pois fornece confirmação 

mais confiável e abrangente do que testar células em sistemas simplificados e artificiais como 

as placas de cultura (ZHANG; DE ALMEIDA; WU, 2012). 

Apesar do teste de formação de teratomas ser considerado um teste de alta confiança e 

abrangência, algumas questões ainda não respondidas com relação a equivalência entre CTE e 

iPSC tornam a seleção e caracterização dessas células cada vez mais importante. Por exemplo, 

foi descrito que as iPSC humanas se afastam das CTE na expressão de centenas de genes 

(CHIN et al., 2009), nos seus padrões globais de metilação do DNA (DOI et al., 2009) e em 

suas propriedades de diferenciação neural (HU et al., 2010). Além disso, alguns estudos 

recentes têm discutido que algumas linhagens de iPSC podem reter certa “memória 

epigenética” herdada das células somáticas das quais se originaram, de forma que exibem 
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eficiências de diferenciação reduzidas em direção a um tipo celular específico (HU et al., 

2010; KIM et al., 2011). Com o objetivo de acessar a natureza das variações epigenéticas que 

existem entre as hPSC, Bock e colaboradores (2011) realizaram 3 testes com 20 linhagens de 

CTE estabelecidas e 12 linhagens de iPSC caracterizadas, e a partir dos resultados puderam 

identificar genes específicos e prever a propensão de diferenciação de cada linhagem nas 3 

camadas germinativas. Esses 3 testes foram combinados em uma plataforma de 

bioinformática que permite predições em high-throughput da qualidade e utilidade de 

qualquer linhagem de iPSC, podendo funcionar como uma ferramenta de caracterização em 

substituição ao teratoma (BOCK et al., 2011).  

Essa plataforma, em forma de scorecard, foi aplicada à uma de nossas linhagens 

derivadas de células sanguíneas, tanto na iPSC indiferenciada quanto após diferenciação 

espontânea in vitro. As análises da iPSC indiferenciada mostraram um padrão de regulação 

positiva de CXCL5, LCK e SOX2, conhecido gene de pluripotência utilizado para a geração 

de iPSC, que está no centro da rede regulatória da pluripotência (BOYER et al., 2005). A 

proteína tirosina quinase p56 (LCK) linfócito-específica é considerada um marcador de auto-

renovação pois foi identificada na rede de genes de interação proteína-proteina com alta 

expressão em CTE e iPSC em comparação com as células somáticas: LCK ® HM89 ® 

CD133 ® SOX2 (BOUÉ et al., 2010). Por outro lado, o CXCL5 [chemokine (CXC motif) 

ligand 5], é ativamente regulado pelo FGF2 (ou b-FGF), induzindo a mobilização de células-

tronco hematopoiéticas (HSC) do nicho endosteal ou da medula óssea para o sangue 

periférico (CHOONG et al., 2004; YOON et al., 2012). Dessa forma, a adição diária da 

citocina b-FGF dada pela troca diária do meio de cultura, fez os níveis de expressão do 

CXCL5 aumentarem consideravelmente. Nossas iPSC PBscd também demonstraram 

regulação positiva do receptor nuclear NR5A2, anteriormente relacionado com a 

reprogramação de células somáticas murinas em iPSC, substituindo OCT4 (HENG et al., 

2010). Heng e colaboradores (2010) demonstraram que NR5A2 partilha muito alvos gênicos 

comuns com SOX2 e KLF4, sugerindo que os três fatores de transcrição trabalham em 

combinação mediando a reprogramação. 

As análises dos EB formados pela diferenciação espontânea de uma das linhagens de 

iPSC PBscd demonstraram um desligamento dos genes relacionados a auto-renovação, e uma 

regulação positiva de genes relacionados as 3 camadas germinativas, mesoderme, endoderme 

e ectoderme. Entretanto, pudemos observar que os genes relacionados à mesoderme 

encontravam-se mais expressos e 95,5% estavam regulados positivamente, o que não ocorreu 
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com os demais grupos (Ecto: 64%; Endo: 61,5%). A retenção de uma “memória” da célula 

doadora nas iPSC parece tornar mais fácil a rediferenciação das iPSC no tipo celular doador 

do que em outro tipo celular (KIM et al., 2010; ORI et al., 2011; POLO et al., 2010). Kim e 

colaboradores (2010) demonstraram que iPSC derivadas tanto de células sanguíneas quanto 

de células dermais possuem potenciais distintos de diferenciação tanto para a direção 

hemopoiética quanto para a direção osteogênica, respectivamente. As iPSC derivadas de 

células sanguíneas formam colônias hemopoiéticas mais facilmente, enquanto as iPSC de 

células dermais formam mais colônias quando diferenciando na direção osteogênica (KIM et 

al., 2010). Entretanto, alguns trabalhos demonstraram que um padrão único de metilação e/ou 

expressão gênica característico para iPSC de passagem baixa não é estável, mas gradualmente 

reverte-se ao padrão de expressão gênica de CTE em consequência das passagens em cultura 

(OHI et al., 2011; POLO et al., 2010). No caso das iPSC PBscd, o achado que identifica uma 

possível “memória” das células sanguíneas das quais as iPSC se derivaram, poderia facilitar a 

diferenciação hematopoiética, o que seria uma vantagem, considerando o quão complexo essa 

diferenciação pode ser.  

Um dos genes superexpressos nos EB da iPSC PBscd que se destacaram da linhagem 

mesodérmica foi o SNAI2, mais conhecido como SLUG, um repressor transcricional do tipo 

zinc finger que regula negativamente a expressão de E-caderina nas células pré-migratórias da 

crista neural, de forma que induz células epiteliais a perderem a característica de forte ligação 

para adquirirem um fenótipo mesenquimal [transição epitélio-mesenquimal (EMT)], 

permitindo a gastrulação no desenvolvimento embrionário (NIETO, 2002). A transição de um 

estado mesenquimal para um estado epitelial (MET) é conhecida como uma fase obrigatória 

durante os primeiros estágios da reprogramação (LI et al., 2010; SAMAVARCHI-TEHRANI 

et al., 2010), assim como o caminho inverso, a EMT é essencial para uma diferenciação 

eficiente, cuja ocorrência nos EB reflete a EMT observada durante a gastrulação no 

desenvolvimento humano (KIM et al., 2014). 

Em resumo, a metodologia de Scorecard nos permitiu uma caracterização linhagem-

específica rápida e nos permitiu identificar quão bem as iPSC PBscd podem se diferenciar em 

linhagens mesodérmicas, como o tecido hematopoiético, e nas 3 camadas germinativas como 

um todo. Toda a informação disponibilizada pelo teste requer uma avaliação mais minuciosa, 

e todas as linhagens derivadas da mesma forma devem ser comparadas entre si para 

identificar variações linhagem-específicas.             

Utilizando PCR (2 conjuntos de primers específicos), não detectamos o DNA dos 

vetores nem como epissomas nem em algum local do genoma das iPSC analisadas, após cerca 
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de 10 passagens. Resultados similares foram encontrados por Chou e colaboradores (2011), 

em que o DNA plasmidial tornou-se indetectável após 10-12 passagens. O uso do sistema 

plasmidial para a reprogramação além de ser um sistema não integrativo, também fornece 

algumas vantagens sobre outros métodos não integrativos ou não virais, como a facilidade no 

preparo e a estabilidade, diferente de proteínas e mRNA, que requerem a transferência 

repetitiva de múltiplas proteínas e mRNA diariamente por até 17 dias (KIM et al., 2009; 

WARREN et al., 2010). 

Utilizamos um conjunto de primers específicos para uma região do gene da b-globina, 

os quais foram eficientes na identificação por sequenciamento gênico da mutação GAG ® 

GTG, que leva à substituição de um ácido glutâmico por uma valina (Glu6Val). 

Posteriormente, essa reação padronizada será utilizada em experimentos de edição gênica, 

para o rastreio da mutação corrigida após a utilização da metodologia de CRISPR/Cas9, 

iniciada neste trabalho.   

 A metodologia de CRISPR/Cas9 foi iniciada pela escolha dos RNA guias (RNAg) 

através da ferramenta CRISPR Design, desenvolvida pelo Zhang Lab, no Massachusetts 

Institute of Technology (MIT) para auxiliar na seleção de RNAg a partir de uma sequência de 

DNA, fornecendo possíveis off-targets ao longo de todo o genoma, destacando RNAg com 

alta especificidade e marcando RNAg com muitos off-targets ou off-targets dentro de genes 

ao longo do genoma alvo (HSU et al., 2013). O vetor PX459 foi selecionado para a clonagem 

dos RNAg por possuir o gene de seleção por resistência ao antibiótico Puromicina, reduzindo 

as chances de selecionar um clone que não sofrerá o corte da Cas9. O sistema CRISPR/Cas9 é 

uma ferramenta poderosa de edição gênica, por ser um sistema que se utiliza de uma 

endonuclease sítio-específica altamente flexível capaz de manipular virtualmente qualquer 

sequência genômica, incluindo de diversas doenças não geneticamente tratáveis. 

  

6.2 Diferenciação para obtenção de progenitores hematopoiéticos 

 

Desenvolvemos um método simples e eficiente de obtenção de células progenitoras 

hematopoiéticas a partir da combinação de uma metodologia de agregação celular forçada e 

formação de corpos embrioides (EB) com a indução através da adição de citocinas 

específicas. Davis et al., (2008) demonstraram o papel de BMP4 na indução da mesoderme a 

partir de CTE, a qual também é dependente da sinalização de Activina A e b-FGF 

(D’AMOUR et al., 2005; VALLIER et al., 2009), e diversos estudos mostraram o papel de 
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BMP4, SCF, b-FGF e VEGF na promoção da hematopoiese a partir de CTE (CERDAN; 

ROULEAU; BHATIA, 2004; CHADWICK et al., 2003; PICK et al., 2007; ZHANG et al., 

2008).  

 As células após indução, não apresentaram marcação para KDR e apresentaram 

marcação para CD31 apenas após 8 dias de indução. Entretanto, CD31, que foi inicialmente 

identificado em células endoteliais e plaquetas (VAN MOURIK et al., 1985), também está 

presente em leucócitos (STOCKINGER et al., 1990), o que também poderia explicar a 

presença desse marcador nas células em diferenciação. O fenótipo de endotélio hemogênico 

foi definido como células KDR+CD117+CD45¯ (GOLDIE et al., 2008; MARCELO et al., 

2013; NADIN; GOODELL; HIRSCHI, 2003), e demonstrado que essas células dão origem a 

progenitores hematopoiéticos multilinhagem que são células KDR¯CD117+CD45+ (GOLDIE 

et al., 2008) e podem se distinguir de tipos celulares sanguíneos maduros que possuem o 

fenótipo KDR¯CD31±CD45+. No dia 8 de indução da diferenciação, pudemos observar essas 

populações KDR¯CD45+, tanto CD117+, quanto CD31±; entretanto, antes do dia 8, não 

observamos células KDR+. O receptor KDR aparece nas células em um estágio precoce da 

diferenciação mesodérmica (ZAMBIDIS et al., 2005) e talvez não tenha sido detectado pois 

não avaliamos todos os dias da diferenciação; após o ínicío da diferenciação só realizamos a 

avaliação após 4 dias de indução e depois de mais 4 dias, e dada a característica rápida de 

produção de células progenitoras (apenas 8 dias), essa marcação pode ter sido perdida.  

 No dia 8 de indução da diferenciação, observamos que as células se apresentaram 

como uma população CD34+CD45+ e CD34+CD43+. O marcador CD34 pode ser expresso em 

uma ampla variedade de tipos celulares, de forma que seu uso sozinho pode não ser suficiente 

para identificar uma população pura de progenitores hematopoiéticos a partir de hPSC 

(KOPHER et al., 2010). Nossa população demonstrou marcação para CD43, expresso no 

citoplasma de células T e em células da linhagem mielóide, cuja marcação seguramente 

separa progenitores hematopoiéticos-formadores de colônia CD43+, de células endoteliais 

CD43¯CD31+ e células CD43¯CD31¯ com características mesenquimais (KENNEDY et al., 

2012; VODYANIK; THOMSON; SLUKVIN, 2006). Em culturas de hPSC diferenciadas com 

OP9, as primeiras células CD43+ foram detectadas no interior de células VE-caderina+ 

próximo ao dia 4 de diferenciação (CHOI et al., 2012; KENNEDY et al., 2012; VODYANIK; 

THOMSON; SLUKVIN, 2006). Essas células, CD41a¯ e expressando o marcador eritroide 

CD235a (Glicoforina A) e baixos níveis de CD43, foram definidas como progenitores 

hematopoiéticos angiogênicos, que mantinham a capacidade de produzir células endoteliais 

(CHOI et al., 2012; SLUKVIN, 2013b). No dia 4 de diferenciação, nossas células 
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expressavam CD235a (Glicoforina A) e baixos níveis de CD43, entretanto não avaliamos o 

marcador CD41a no dia 4. No dia 11 realizamos o ensaio de metilcelulose, porém a célula já 

havia perdido seu potencial de célula progenitora, somente restando a marcação de CD34 em 

maiores níveis. 

Não pudemos observar muitas mudanças morfológicas acontecendo durante o 

processo de diferenciação pois esse processo ocorreu no EB. Porém diferente dos protocolos 

de diferenciação em monocamada que se utilizam de células estromais como as células OP9, 

os EB podem mimetizar um microambiente mais favorável ao desenvolvimento e 

diferenciação. A diferenciação a partir de EB pode ser considerada mais similar ao que 

acontece no nicho hematopoiético, dando suporte ao desenvolvimento das células 

progenitoras hematopoiéticas, visto que o processo de diferenciação hematopoiética requer 

sinalização intrínseca e extrínseca e organização hierárquica de precursores hematopoiéticos 

(KARDEL; EAVES, 2012).       

Em suma, os resultados da diferenciação mostram que aparentemente as células, 

obtidas em maior quantidade no dia 8 de diferenciação, são células progenitoras 

hematopoiéticas provenientes de um endotélio hemogênico. Porém mais análises devem ser 

realizadas para comprovar essa via de indução. Desta forma, nossos dados mostram que as 

iPSC também são capazes de se diferenciarem em células progenitoras hematopoiéticas e 

nosso método de diferenciação mostrou-se promissor. 

Este trabalho demonstrou o estabelecimento de linhagens de iPSC provenientes de 

células de pacientes com anemia falciforme, ou seja, uma célula com um background genético 

e que é capaz de se auto-renovar indefinidamente e pode se diferenciar in vitro em qualquer 

tipo celular. Dessa forma, disponibilizamos uma ferramenta valiosa para um melhor 

entendimento de como a doença ocorre e das possíveis causas para suas discrepâncias clínicas 

entre os pacientes acometidos, além de tornar possível o desenvolvimento de novos fármacos 

e tratamentos mais eficazes para a doença e de proporcionar um melhor entendimento dos 

tratamentos disponíveis, amplamente utilizados, como a hidroxiureia. O desenvolvimento de 

um protocolo eficiente de obtenção de progenitores hematopoiéticos, além de contribuir para 

o conceito de modelagem da doença, nos permite um melhor entendimento do processo de 

diferenciação hematopoiética, um processo complexo e ainda não completamente esclarecido. 

A grande dificuldade no estabelecimento de protocolos robustos de diferenciação 

hematopoiética é devida principalmente a falta de compreensão desse processo que ocorre no 

microambiente da medula óssea e a dificuldade de mimetizar artificialmente esse 

microambiente tão complexo na placa de cultura.                                           .    
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7 Conclusão 

 

Neste trabalho estabelecemos linhagens de iPSC livres de integração provenientes de 
células de sangue de pacientes com anemia falciforme, uma célula com background genético 
capaz de se auto renovar indefinidamente em cultura e de se diferenciar em qualquer tipo 
celular. 

Identificamos também que a hidroxiureia afeta a eficiência de geração das iPSC, 
impactando tanto o crescimento celular quanto o processo de reprogramação, aumenta a 
necessidade de estudos futuros para a investigação dos processos epigenéticos e moleculares 
envolvidos no mecanismo de ação da hidroxiureia.  

E desenvolvemos um protocolo eficiente de obtenção de progenitores hematopoiéticos, 
que além de contribuir para o conceito de modelagem da doença, nos permite um melhor 
entendimento do processo de diferenciação hematopoiética. 

A obtenção de um modelo da anemia falciforme disponibiliza uma ferramenta valiosa 
para um melhor entendimento de como a doença ocorre e das possíveis causas para suas 
discrepâncias clínicas entre os pacientes acometidos e tornando possível o desenvolvimento 
de novos fármacos e tratamentos mais eficazes para a doença, além de proporcionar um 
melhor entendimento dos tratamentos disponíveis, amplamente utilizados, como a 
hidroxiureia. 
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9 Anexos 
 
ANEXO 1. Ofício do Comitê de Ética da FCFRP-USP. 

 

FACULDADE DE CIÊNCIAS
FARMACÊUTICAS DE

RIBEIRÃO PRETO - FCFRP/

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

Pesquisador:

Título da Pesquisa:

Instituição Proponente:

Versão:
CAAE:

Correção da anemia falciforme humana utilizando terapia baseada na tecnologia de
células-tronco.

Luiza Cunha Junqueira Reis

Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto - USP

2
19350213.0.0000.5403

Área Temática:

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

Número do Parecer:
Data da Relatoria:

486.426
29/11/2013

DADOS DO PARECER

vide parecer anterior
Apresentação do Projeto:

vide parecer anterior
Objetivo da Pesquisa:

vide parecer anterior
Avaliação dos Riscos e Benefícios:

vide parecer anterior
Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

Todos os termos de apresentação obrigatória foram apresentados, estão corretos e inseridos na plataforma
Brasil.
As pesquisadoras responsáveis pelo projeto de pesquisa corrigiram a declaração da instituição co-
participante do projeto de pesquisa, revisaram o TCLE e o projeto de pesquisa conforme foi solicitado pelo
relator e CEP da FCFRP-USP.
A declaração da médica responsável pela colheita de sangue e realização das biópsias de pele dos
pacientes está inserida na plataforma Brasil assinada e em papel timbrado da instituição da co-participante,
da qual a médica e os pacientes fazem parte.

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

Financiamento PróprioPatrocinador Principal:

14.040-903

(16)3602-4213 E-mail:  cep@fcfrp.usp.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

Avenida do café s/nº
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FACULDADE DE CIÊNCIAS
FARMACÊUTICAS DE

RIBEIRÃO PRETO - FCFRP/
Continuação do Parecer: 486.426

Foi inserido na casuística do projeto de pesquisa a faixa etária e gênero dos sujeitos da pesquisa, bem
como os critérios de inclusão e exclusão dos pacientes.

não se aplica.
Recomendações:

As pesquisadoras responsáveis pelo projeto de pesquisa atenderam a todas solicitações do CEP-FCFRP-
USP.
Considero portanto que o projeto de pesquisa atende as normas da resolução 466/12 e pode ser aprovado.

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

Aprovado
Situação do Parecer:

Não
Necessita Apreciação da CONEP:

Aprovado pelo CEP/FCFRP em sua 124ª reunião ordinária. Em atendimento às Resoluções vigentes,
deverá ser encaminhado ao CEP, através da Plataforma Brasil, o relatório final da pesquisa conforme
modelo de Relatório aprovado pelo Comitê, bem como comunicada qualquer alteração, intercorrência ou
interrupção da mesma. Informamos que, de acordo com a Resolução 466/12, item IV.5, letra d, o TCLE deve
¿ser elaborado em duas vias, rubricadas em todas as suas páginas e assinadas, ao seu término, pelo
convidado a participar da pesquisa, ou por seu representante legal, assim como pelo pesquisador
responsável, ou pela (s) pessoa (s) por ele delegada (s), devendo as páginas de assinaturas estar na
mesma folha¿. Sugerimos que o TCLE seja apresentado ao sujeito da pesquisa em documento impresso
frente e verso. Lembramos que ao pesquisador que a pesquisa somente poderá ser iniciada após a
APROVAÇÃO da instituição co-participante.

Considerações Finais a critério do CEP:

14.040-903

(16)3602-4213 E-mail:  cep@fcfrp.usp.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

Avenida do café s/nº
Monte Alegre

UF: Município:SP RIBEIRAO PRETO
Fax: (16)3602-4892
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Continuação do Parecer: 486.426

RIBEIRAO PRETO, 10 de Dezembro de 2013

Cleni Mara Marzocchi Machado
(Coordenador)

Assinador por:

14.040-903

(16)3602-4213 E-mail:  cep@fcfrp.usp.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:
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ANEXO 2. Ofício de aprovação da instituição co-participante para a realização do projeto. 
 

 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA
FACULDADE DE MEDICINA DE

RIBEIRÃO PRETO DA USP -

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

Pesquisador:

Título da Pesquisa:

Instituição Proponente:

Versão:
CAAE:

Correção da anemia falciforme humana utilizando terapia baseada na tecnologia de
células-tronco.

Luiza Cunha Junqueira Reis

Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto - USP

2
19350213.0.3001.5440

Elaborado pela Instituição Coparticipante

Área Temática:

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

Número do Parecer:
Data da Relatoria:

996.487
09/12/2013

DADOS DO PARECER

De acordo com o parecer da Instituição Proponente.
Apresentação do Projeto:

De acordo com o parecer da Instituição Proponente.
Objetivo da Pesquisa:

De acordo com o parecer da Instituição Proponente.
Avaliação dos Riscos e Benefícios:

De acordo com o parecer da Instituição Proponente.
Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

Apresenta autorização do responsável pelo local de coleta de dados no Hemocentro-RP.
Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

Não há.
Recomendações:

O CEP tomou ciência e concorda com o parecer da Instituição Proponente.
Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

Aprovado
Situação do Parecer:

Financiamento PróprioPatrocinador Principal:

14.048-900

(16)3602-2228 E-mail: cep@hcrp.usp.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

CAMPUS UNIVERSITÁRIO
MONTE ALEGRE

UF: Município:SP RIBEIRAO PRETO
Fax: (16)3633-1144
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HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA
FACULDADE DE MEDICINA DE

RIBEIRÃO PRETO DA USP -
Continuação do Parecer: 996.487

Não
Necessita Apreciação da CONEP:

“O CEP do HC e da FMRP-USP concorda com o parecer ético emitido pelo CEP da Instituição Proponente,
que cumpre as Resoluções Éticas Brasileiras, em especial a Resolução CNS 466/12. Diante disso, o
HCFMRP-USP, como instituição co-participante do referido projeto de pesquisa, está ciente de suas co-
responsabilidades e de seu compromisso no resguardo da segurança e bem-estar dos sujeitos desta
pesquisa, dispondo de infra-estrutura necessária para a garantia de tal segurança e bem-estar”.

Considerações Finais a critério do CEP:

RIBEIRAO PRETO, 24 de Março de 2015

MARCIA GUIMARÃES VILLANOVA
(Coordenador)

Assinado por:

14.048-900

(16)3602-2228 E-mail: cep@hcrp.usp.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

CAMPUS UNIVERSITÁRIO
MONTE ALEGRE

UF: Município:SP RIBEIRAO PRETO
Fax: (16)3633-1144
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ANEXO 3. Ofício da Comissão de Ética no Uso de Animais. 
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