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RESUMO 

SANTOS, A.C.A. Influência da prostaglandina F2α sobre alguns aspectos 

imunorregulatórios das células-tronco mesenquimais. 2020.103p. Tese 

(Doutorado) – Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Universidade de São Paulo, São 

Paulo, 2020. 

As células-tronco mesenquimais (CTMs) pertencem a um grupo de células 

clonogênicas e estudos mais recentes demonstraram a capacidade dessas células 

em modular/influenciar diversas funções de outras células. A imunorregulação pode 

ocorrer, através a interação direta célula-célula ou por meio da liberação de um amplo 

espectro de fatores bioativos, como citocinas e fatores de crescimento. Desta forma, 

as CTMs têm atraído cada vez mais atenção, devido sua capacidade terapêutica. As 

prostaglandinas (PGs) são metabólitos do ácido araquidônico, originados 

fisiologicamente através da ação da ciclo-oxigenase-1 (COX-1) e COX-2 e exercem 

uma gama diversificada de atividades biológicas importantes para a resposta 

imune/inflamatória. Diversas prostaglandinas apresentam ações biológicas 

conhecidas, entretanto dados sobre o papel da prostaglandina F2 alfa (PGF2α) são 

escassos. Alguns estudos, demonstram que a PGF2α é capaz de aumentar a formação 

de colônias celulares e modular a produção de alguns outros mediadores como, por 

exemplo a produção de citocinas, porém nenhum estudo na literatura avalia a ação 

da PGF2α sobre a capacidade imunorregulatória de CTMs.  Sendo assim, esse estudo 

objetivou avaliar aspectos importantes da influência da PGF2α sobre alguns 

mecanismos que atuam na ação imunorregulatória das CTMs. Os resultados 

demonstram que a PGF2α na concentração de 2x10-9M tem a capacidade de aumentar 

a proliferação sem alterar a viabilidade celular. A PGF2α também demonstrou 

capacidade de diminuir a fosforilação do fator de transcrição NFκB, levando à 

atenuação da produção de IL-1β e GM-CSF. Além disso, o meio condicionado de 

CTMs foi capaz de aumentar a produção de IL-10 em culturas de linfócitos. Dessa 

forma, conclui-se que a PGF2α é capaz de modular algumas propriedades 

imunorregulatórias das CTMs. 

Palavras-chave: células-tronco mesenquimais; imunorregulação; prostaglandina F2 
alfa; citocinas; meio condicionado. 
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ABSTRACT 

SANTOS, A.C.A. Influence of prostaglandin F2α on some immunoregulatory 

aspects of mesenchymal stem cells. 2020.103p.   Tese (Doutorado) – Faculdade 

de Ciências Farmacêuticas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020. 

Mesenchymal stem cells (MSC) belong to a group of clonogenic cells and recent 

studies have demonstrated the immunoregulatory capacity of these cells, been able to 

modulate/influence several functions of other cells. The immunoregulation can occur, 

through direct cell-cell interaction or through the release of a wide spectrum of bioactive 

factors, such as cytokines and growth factors. Thus, MSCs have attracted more 

attention, due to their therapeutic capacity. Prostaglandins (PGs) are metabolites of 

arachidonic acid, physiologically originated by the action of cyclooxygenase-1 (COX-

1) and COX-2 and play a diverse range of biological activities important for the 

immune/inflammatory response. Several prostaglandins have their biological actions 

known, however data on the role of prostaglandin F2 alpha (PGF2α) are scarce. Some 

studies show that PGF2α is able to increase the formation of cell colonies and modulate 

the production of some other mediators, such as the cytokines production. However, 

none study in the literature assesses the action of PGF2α on the MSCs 

immunoregulatory capacity. Therefore, this study aimed to evaluate important aspects 

of the PGF2α influence on some mechanisms that act in the MSCs´ immunoregulatory 

role. Results demonstrate that PGF2α, at 2x10-9M concentration, has the ability to 

increase cell proliferation without altering cellular viability. PGF2α also demonstrated 

the ability to decrease the phosphorylation of the transcription factor NFκB, reducing 

the IL-1β and GM-CSF productions. In addition, the conditioned medium from MSCs 

was able to increase the lymphocytes production of IL-10. Thus, it is concluded that 

PGF2α is capable to modulate some immunoregulatory properties of MSCs. 

 

 

Keywords: mesenchymal stem cells; immunoregulation; prostaglandin F2 alpha; 

cytokines; conditioned medium. 
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1.0 Introdução  

1.1. Célula-tronco mesenquimais  

A existência de células precursoras não-hemopoéticas na medula óssea (MO) 

foi descrita primeiramente por Friedenstein na década de 70 (FRIEDENSTEIN et al., 

1976). Desde então as CTMs adultas têm sido largamente estudadas em seus 

aspectos moleculares e funcionais (UCCELLI et al., 2008). Além da medula óssea, 

pode-se isolar as CTMs de outras fontes facilmente accessíveis, sendo que as mais 

comuns são: a membrana placentária (MIKI et al., 2005), tecido adiposo (ZUK et al., 

2001) e polpa dentária (GRONTHOS et al., 2002). 

As CTMs possuem capacidade de se diferenciar em células de origem 

mesodérmica, bem como modular as funções das mais diversas células presentes no 

microambiente tecidual (BIANCO et al., 2010). À vista disso, numerosos estudos têm 

considerado as CTMs como uma ferramenta promissora na terapia celular, uma vez 

que estas células são capazes de modular as funções de células do sistema imune, 

incluindo células T e B, células natural killer (NK), monócitos, macrófagos, células 

dendríticas e neutrófilos (DUFFY et al., 2011) e ainda produzem fatores solúveis, como 

citocinas, quimiocinas, fatores de crescimento e angiopoietinas (DA SILVA 

MEIRELLES et al., 2008;  SHI  et  al.,  2010;  BAIGUERA  et  al., 2012). 

Sabe-se que os estímulos presentes no microambiente em que as CTMs se 

encontram estão diretamente relacionados com plasticidade imunológica destas 

células (WANG et al., 2012). Dependendo das condições em que estas células são 

expostas, as CTMs podem adotar um fenótipo imunossupressor ou pró-inflamatório. 

De forma geral, postula-se que altos níveis de citocinas pró-inflamatórias possuem 

capacidade de induzir um perfil imunossupressor nas CTMs, enquanto que na  

presença de baixos níveis de citocinas pró-inflamatórias as CTMs adquirem um perfil 

pró-inflamatório (Gazdic et al., 2015). 
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Figura 1. Imunossupressão mediada por CTM. Dependendo dos estímulos presentes no 
microambiente as CTM adotam um fenótipo imunossupressor. As CTMs regulam a proliferação, a 
ativação e a função efetora de uma variedade de células imunes, através do contato célula a célula 
ou através da produção de fatores solúveis, incluindo IDO, PGE2, NO, TGF-β, HGF, HO-1, IL-6, IL -
10, TSG-6 e sHLA-G (Adaptado de Gazdic et al., 2015). 
 
 
 

 

Figura 2. Atividade pró-inflamatória das CTMs. Dependendo dos estímulos presentes no 
microambiente as CTMs podem adotar um fenótipo pró-inflamatório. O reconhecimento de moléculas 
microbianas por CTM residentes em tecidos resulta em aumento da produção de fatores de 
crescimento, como IL-8 e MIF, que recrutam neutrófilos e aumentam sua atividade pró-inflamatória. As 
CTM pró-inflamatórias secretam quimiocinas MIP-1α, MIP-1β, RANTES, CXCL9 e CXCL10 que 
recrutam linfócitos para locais de inflamação e melhoram a resposta das células T (Adaptado de Gazdic 
et al., 2015). 
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Dessa forma, por exemplo, na presença de citocinas como, interferon gama (IFN-

) ou fator de necrose tumoral alfa (TNF-) essas células adquirem caráter 

imunossupressor (DAZZI et al., 2012). A imunossupressão pode ocorrer através do 

contato célula-célula e da liberação de fatores solúveis pelas CTM, os quais são 

mediados por diferentes moléculas: prostaglandina E2 (PGE2), indoleamina-2,3-

dioxigenase (IDO), óxido nítrico, interleucina 27 (IL-27), fator de transformação do 

crescimento beta (TGF-β), proteína monocítica quimiotática 1 (MCP-1/CCL2), 

antígeno leucocitário humano do tipo G (s-HLAG), molécula de adesão celular 1 

(CAMs) e outros (DUFFY et al., 2011; HADDAD, 2011). 

A secreção de IL-6, M-CSF (fator de crescimento de colônias macrofágicas) e 

PGE2 pelas CTMs inibem a diferenciação e maturação de células dendríticas (CD) 

diminuindo a expressão de moléculas co-estimulatórias e alterando o perfil de 

produção de citocinas nas CD (ZHANG et al., 2004; NAUTA et al., 2006; PREVOSTO 

et al., 2007; CHEN et al., 2008). As CTMs podem inibir a proliferação e a 

sobrevivência das células NK pela produção de IDO, antígeno s-HLAG5, TGF-β e 

PGE2, e também através de suas propriedades citotóxicas exercidas pelo contato 

célula-célula (CTM-NK) (SPAGGIARI et al., 2006). 

Além de regular a função de células da imunidade inata, as CTMs atuam sobre 

células da imunidade adaptativa. A ação anti-inflamatória e imunológica das CTMs 

se dá em grande parte por meio da inibição da ativação da célula T, que pode ser ou 

não acompanhada pelo aumento de células T regulatórias (Treg) (BARRY et al., 

2005; GRIFFIN et al., 2010). A supressão dos linfócitos pode ocorrer mediante a 

modulação das células apresentadoras de antígenos, tais como as CDs, que levam 

à alteração na expressão de citocinas e aumento na apresentação de antígenos 

(ENGLISH et al., 2009). Segundo Najar et al. (2010), CTMs isoladas de diferentes 

tecidos, igualmente suprimem a proliferação das populações de células T CD4+ e 

CD8+. 

Dados revelam que as CTMs inibem a proliferação dos linfócitos B in vitro na 

maioria dos estudos (AUGELLO et al., 2005; CORCIONE et al., 2006; KRAMPERA 
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et al., 2006), em que há a produção de TGF-β pelas CTMs. Entretanto, outros 

trabalhos demonstram que as CTMs dão suporte à sobrevivência, proliferação e 

diferenciação das células B secretoras de antígenos em humanos (RASMUSSON et 

al., 2007; TRAGGIAI et al., 2008). Sendo assim não há um consenso na literatura em 

relação a modulação de linfócitos B por parte das CTMs, o que ocorre provavelmente 

devido as diferentes condições experimentais de isolamento das células (UCCELLI 

et al., 2008). 

A modulação das células B também é decorrente do contato célula-célula e de 

fatores solúveis, assim como ocorre com as células T. Neste caso a mediação é 

devido provavelmente pelo TGF-β produzido pelas CTM e interações entre o 

programa de morte celular 1 (pD1) e seus ligantes (Augello et al., 2005). As CTMs 

apresentam uma subpopulação produtora de IL-17 que atua de forma autócrina e 

ativa a via de sinalização do fator de transcrição kB (NFĸB), inibindo a produção de 

TGF-β por essas células e comprometendo, dessa forma, sua característica 

imunossupressora (KRSTIC et al., 2012; YANG et al., 2013). Além disso, as CTM 

podem inibir a diferenciação e a expressão constitutiva dos receptores de 

quimiocinas (CORCIONE et al., 2006). 

 

1.2. Prostaglandinas  

Por terem sido primeiramente descobertas e isoladas de líquido seminal, como 

secreção da próstata, foram assim denominadas, sendo o sufixo “glandinas” 

associado à glândula. Atualmente, sabe-se que as prostaglandinas (PGs) estão 

presentes em todos os tecidos animais, exercendo várias funções (SWENSON e 

REECE, 1996; CUNNINGHAM e KLEIN, 2008). 

As PGs são ácidos graxos constituídos por 20 átomos de carbono, derivados do 

ácido araquidônico (FONSECA et al.,1997) e atuam como sinais químicos celulares 

lipídicos, os quais são similares a hormônios, porém não chegam até a corrente 

sanguínea, atuando apenas na própria célula e/ou nas células vizinhas (resposta 

parácrina). São produzidas por quase todas as células, geralmente em locais de dano 
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tecidual ou infecção, pois estão envolvidas na resolução destas lesões (SWENSON e 

REECE, 1996; CUNNINGHAM e KLEIN, 2008). 

Sabe-se que as PGs participam de diversas ações metabólicas, processos 

fisiológicos ou patológicos, como por exemplo, vasodilatação e vasoconstrição; 

hiperalgesia; contração e relaxamento da musculatura brônquica e uterina; 

hipotensão; ovulação; aumento do fluxo sanguíneo renal; proteção da mucosa 

gástrica e inibição da secreção ácida também no estômago; resposta imunológica; 

inibição da agregação plaquetária; regulação de atividade quimiotáxica; progressão 

metastática; função endócrina, entre outras (GONZÁLEZ e SILVA, 2003). 

A síntese das PGs (assim como os leucotrienos) é desencadeada por estímulos 

nas membranas celulares, que podem ser de natureza fisiológica, farmacológica ou 

patológica. Tais estímulos ativam receptores de membrana, acoplados a uma proteína 

regulatória ligada a um nucleotídeo guaninico (proteína “G”), a partir desta ligação, 

ativa-se a fosfolipase A específica (WATANABE et al., 2008). 

O local de atividade das COXs é um canal hidrofóbico que se encontra numa 

estrutura entre α hélices associadas à membrana. Desta maneira, o ácido 

araquidônico não precisa abandonar a membrana para servir como substrato. A 

síntese das PGs inicia-se com as COXs catalisando a adição de oxigênio molecular 

ao ácido araquidônico, formando-se um produto intermediário, o PGG ou 

prostaglandina G2 e posteriormente a PGH2. Estas PGs primárias, por assim dizer, 

têm pouca atividade, mas são substrato para formação das diversas PGs com 

atividade, como PGD2, PGE2, PGF2α, prostaciclinas (PGI2) e também dos 

tromboxanos (TX) (figura 3) (SWENSON e REECE, 1996; CUNNINGHAM e KLEIN, 

2008). 
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Figura 3. Biossíntese de prostaglandinas e tromboxano A2. O ácido araquidônico é liberado dos 
fosfolípides de membrana pela ação da fosfolipase A2 (PLA2). No passo seguinte, a ciclooxigenase 
catalisa a formação de PGG2, e em seguida a redução deste em PGH2. O PGH2 é subsequentemente 
convertido em uma série de prostaglandinas, incluindo PGE2, PGD2, PGF2α, PGI2 e tromboxano A2 
(TXA2), pela atividade de sintases específicas. Duas isoformas de ciclooxigenase (COX 1 e COX 2) 
estão caracterizadas em mamíferos, e a inibição não-seletiva destas formas é o principal mecanismo 
de ação das drogas anti-inflamatórias não esteroidais (NSAIDs) (Adaptado de Gupta e DuBois, 2001). 

 

As aldo-ceto redutases (Aldo-keto reductases-AKR) são redutases NAD(P)H-

dependentes que catalisam a redução de uma variedade de grupos carbonila, 

incluindo os das PGs (JEZ et al., 1997). A sintase de PGF2α (PGFS) pertence à família 

AKR1C (HAYAISHI et al., 1988; WATANABE et al., 1988). A PGFS é uma enzima que 

foi isolada inicialmente em mamíferos capaz de catalisar a redução de PGH2 em 

PGF2α e de PGD2 em 9α11β-PGF2, que é um estereoisômero de PGF2α. Sabe-se 

também que AKR1B3 atua como PGFS em células pré-adipócitas (3T3-L1) de 

camundongos (FUJIMORI et al., 2010). 



22 
 

 

As PGE2 e PGF2α atuam aumentando o tônus uterino e a pressão 

intramiometrial, levando a contrações descoordenadas, assim como estimulam 

contrações da musculatura lisa do tubo digestivo e vasos sanguíneos, causando 

náuseas, vômitos, diarreia, irritabilidade e cefaleia (FONSECA et al., 2001). Ademais, 

a PGF2α tem sido identificada como luteolítico natural em várias espécies de 

mamíferos (WAITE et al., 2005) e a sua ligação aos seus receptores na membrana 

das células luteais esteroidogênicas estimula a atividade da proteína quinase C 

(BERTAN et al., 2006). A PGF2α também pode induzir aumento da temperatura 

corporal. Seu efeito nos rins causa vasodilatação, o que resulta num aumento do fluxo 

sanguíneo renal e o aumento da excreção de água e de eletrólitos na urina (MICHAUD 

et al., 2014). 

A PGF2α, ainda é conhecida por desempenhar um importante papel  no tecido 

muscular esquelético, o que inclui o suporte de receptores hormonais, proliferação, 

aumento da síntese proteica e intensificação da sinalização do IGF-1(Fator de 

crescimento tipo insulina 1), um hormônio tipo insulina com marcantes efeitos 

anabólicos, via fosfoinositídeo 3-quinase (PI3K) (William Llewellyn’s ANABOLICS, 

10th ed., 2011). Assim como outros metabolitos do ácido araquidônico, a PGF2α é 

capaz de induzir a leucocitose, o que pode ser resultado de efeitos supressores em 

polimorfonucleados circulantes (JAGELS E HUGLI, 1994). Análogos estáveis de 

prostaglandinas, M-PGE1, DM-PGE2 e M-PGF2α demonstraram capacidade de induzir 

marcante neutrofilia, tanto relativa quanto absoluta, enquanto a M-PGE1 e M-PGF2α 

administrada de forma subcutânea causou diminuição significativa no número 

absoluto de células T circulantes (ULICH et al., 1986). 

A via de sinalização da PGF2α ocorre através de um receptor acoplado a 

proteína G, denominado de FP (FUJIMORI et al., 2010). A ativação dos receptores 

prostaglandina F (FP) resulta em um aumento do íon de cálcio citosólico e as 

concentrações de AMP cíclico, e leva a contração das fibras musculares em células 

musculares lisas. Recentemente, mostrou-se que a aplicação tópica de agonistas de 

FP na pele dorsal do rato estimula o crescimento de pelo (KANEKO et al., 2008). 
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Além de ligar-se ao seu receptor de membrana (FP), estudos mostraram que 

PGF2α é capaz de ativar receptores prostaglandina E (EP1 e EP3) em testes in vitro, 

embora essa associação ocorra com uma afinidade menor do que entre PGE2 e estes 

receptores (SUGIMOTO et al. 1992; WATABE et al. 1993). 

1.3. Ação da PGF2α nas CTMs 

Os estudos na literatura são escassos em relação a ação da PGF2α sobre as 

funções de CTMs. Os poucos estudos que correlacionam a ação da PGF2α na ação de 

CTMs não avaliam a função imunorregulatória dessas células.  

Um estudo, realizado com CTM da linhagem ST2 de camundongos observou 

que a PGF2α está envolvida na supressão da progressão da fase precoce da 

adipogênese, atuando através do receptor FP após a determinação do destino celular 

que faz com que as CTMs se diferenciarem em adipócitos, juntamente com a 

expressão aumentada de COX-2 (FUJIMORI et al., 2010). Em um outro, estudo 

também é demonstrada que a PGF2α é um potente inibidor fisiológico da diferenciação 

dos adipócitos, sendo capaz de inibir a diferenciação de pré-adipócitos 3T3-L1 

(CASIMIR et al., 1996). 

Adicionalmente, outro estudo demonstrou pela primeira vez que o meio 

condicionado com IL-1β derivado de macrófagos ativados estimulam a diferenciação 

de CTM derivadas de tecido adiposo humano (human adipose tissue−derived MSCs 

–hASCs) em células musculares lisas (Smooth muscle cells - SMCs) através de um 

mecanismo dependente PGF2α. (LEE et al., 2012) 

Têm-se evidências de que a inibição da diferenciação pela PGF2α ocorre por 

meio de uma via de sinalização que requer as subunidades Gαq da proteína G 

heterotrimérica, a elevação da concentração de cálcio intracelular e a ativação do Ca2+ 

/ serina regulada por calmodulina / calcineurina treonina fosfatase. Os dados indicam 

que PGF2α estimula uma via dependente de aGaq-Ca2+-calcineurina, via de 

sinalização que atua bloqueando a expressão de PPAR e C / EBP (LIU; 

CLIPSTONE, 2007).  
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2.0 Objetivo 

As células-tronco mesenquimais são células que apresentam capacidade 

imunorregulatória, o que as tornam promissoras candidatas a serem empregadas 

clinicamente como uma importante ferramenta imunoterápica. Sabendo-se que as 

prostaglandinas atuam em diversos processo dessa imunorregulação, esse trabalho 

objetivou estudar os efeitos da PGF2 sobre alguns aspectos imunorregulatórios das 

células-tronco mesenquimais. 
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3.0 Material e métodos  

3.1. Grupos para ensaios in vitro  

 

Inicialmente para a etapa de padronização foram utilizados 4 grupos 

experimentais (Figura 4) e após a escolha da concentração da 2x10-9 M de PGF2α 

deu-se sequência com apenas 3 grupos experimentais (Figura 5), conforme descritos 

abaixo: 

 

 

Figura 4. Grupos para ensaios in vitro na etapa de padronização. 

 

 

 

Figura 5. Grupos para ensaios in vitro com C3H10T1/2. 
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Na etapa final do trabalho, onde se avaliou a capacidade imunorregulatória das 

CTMs sobre células imunes, sendo elas, macrófagos e linfócitos foram utilizados 3 

grupos experimentais (Figura 6), conforme descritos abaixo: 

 

Figura 6. Grupos para ensaios in vitro com células imunes. 

 

3.2. Cultivo da Célula-tronco Mesenquimal 

Foram utilizadas culturas de célula-tronco mesenquimal da linhagem 

C3H10T1/2 (American Type Culture Collection - CCL226; Rockville, MD). O cultivo 

dessas células foi conduzido em frascos de cultura com meio de cultura DMEM (Meio 

de Eagle modificado por Dulbecco), suplementado com 10% de soro bovino fetal 

(Vitrocell) e tampão Hepes (2g/L) com pH final entre 7,2 a 7,4.  

As culturas foram adicionadas a incubadora em uma atmosfera umidificada a 

95%, 5% de CO₂ á 37°C, para proliferação celular e aderência a garrafa. Inicialmente 

o meio de cultura foi trocado após 3 ou 4 dias, passado a fase log de crescimento 

celular. Após esse período as células foram plaqueadas aproximadamente a cada 2 

dias, para manter a confluência das células próximo de 70%. 

Inicialmente, foi realizado testes preliminares para definição das doses de 

PGF2α [17-fenil trinor prostaglandina F2α, - Cayman Chemicals, Michigan, EUA] de 

acordo com as doses mais usuais encontradas na literatura. Dessa forma, foram 

testadas as doses de 2x10-13M, 2x10-9M e 2x10-7M (Lindsey et al., 1994; Serrero and 

Lepak, 1997). 
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Depois da padronização da dosagem de PGF2α, as células C3H10T1/2 foram 

cultivadas como descrito acima com PGF2α na concentração de 2x10-9M por 24 horas. 

Após o estímulo PGF2α, as células foram estimuladas com LPS com LPS 

[lipopolissacarídeo de Escherichia coli; sorotipo 026: B6 - Sigma Chemical Co., EUA) 

a uma concentração de 1,25 µg / mL por duas horas, conforme padronizado 

anteriormente em nosso laboratório; essa concentração teve o potencial de amplificar 

a resposta inflamatória e ativar a resposta imune inata sem resultar em alta 

porcentagem de morte celular (Chen et al., 2015; Dos Santos et al., 2017; Fock et al., 

2007).  

3.3. Ensaio de MTT 

O ensaio colorimétrico MTT, baseia-se na capacidade das células viáveis de 

reduzirem metabolicamente o sal de MTT (brometo de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-ilo)-2,5-

difeniltetrazólio), por meio da enzima mitocondrial desidrogenase succínica, em 

cristais de formazan de cor azul-púrpura, que se acumula no citoplasma celular 

(MOSMANN, 1983). Dessa forma, o ensaio de MTT avalia a atividade mitocondrial 

representativa de células viáveis pela quantificação da atividade da desidrogenase.  

Após 24 horas de exposição das CTMs à PGF2α, adicionou-se ao 

sobrenadante da placa, a solução de MTT (5mg/mL em PBS) (Sigma-Aldrich®, St. 

Louis, EUA) na proporção 9:1 por poço da placa. Em seguida as placas foram 

incubadas por 3 horas a 37ºC. Posteriormente, a solução (sobrenadante + MTT) foi 

aspirada e 100μL de DMSO foram adicionados por poço para a dissolução dos 

cristais de formazan. A leitura foi realizada em 540nm no espectrofotômetro EL800 

Universal Microplate Reader (Bio-Tek® Instrumentals, Winooski, EUA). 

3.4. Avaliação da viabilidade celular  

As células foram mantidas em cultura como descrito no item 3.2 na 

concentração de 2x105 células/ml em placas de 24 wells para a avaliação da 

viabilidade.  Após o período de cultura as células foram retiradas com tripsina 

(Vitrocell embriolife®) e centrifugadas 1200rpm por 10min. Ao pellet foi adicionado 

50µl de tampão anexina, 2,5µl de anexina V e 8µl de iodeto de propídio, nos tubos 
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controles foram adicionados apenas o anticorpo correspondente. Na sequência as 

amostras foram incubadas por 20 min no escuro em temperatura ambiente. Ao final 

foram acrescentados mais 200µl de tampão anexina e então realizada a análise no 

citômetro de fluxo FACS Canto (Becton and Dickinson, San Jose, CA, USA). Um total 

de 20.000 eventos foi adquirido e para as análises posteriores à aquisição foi utilizado 

do programa CELLQuest Pro®.  

 

3.5. Avaliação do ciclo celular  

Para a avaliação do ciclo celular das CTM após tratamento com a presença ou 

ausência de PGF2α, foram preparadas placas de 12 wells com 1x106 células/well. As 

placas foram mantidas em incubadora com atmosfera umidificada a 95%, 5% de CO₂ 

á 37°C durante 24 horas 

Após, as células foram retiradas da placa com uso de tripsina e então 

ressuspensas em 50µl de PBS. Em seguida foram adicionados 200µl de etanol 70% 

e os tubos foram mantidos no gelo por 20 minutos, os tubos então foram centrifugados 

e o sobrenadante retirado, permanecendo apenas o pellet no tubo. 

Ao pellet foi adicionado 2,5µl de RNAse e os tubos foram mantidos em 37° C 

por 30 minutos. Em seguida foram adicionados aos tubos 4µl de iodeto de propídeo e 

estes foram mantidos em 37° C por mais 30 minutos. Após os tubos foram analisados 

do citômetro. A análise se dará pela quantificação da porcentagem das regiões G0/G1 

e S/G2/M, utilizando os programas CELLQuest® (versão 3.4, Becton Dickinson) e 

ModFit 3.0. 

3.6. Ensaio de proliferação 

A determinação da incorporação do análogo da timidina 5-bromo -20-

desoxiuridina (BrdU) no DNA é o método de detecção de proliferação mais preciso e 

foi usada para medir a taxa de proliferação de células. Após a incorporação de EdU 

(um análogo da timidina modificado) no DNA recém-sintetizado, a peroxidase é 

covalentemente ligada por meio de uma reação altamente específica. O reagente 
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Amplex UltraRed, um substrato da peroxidase, é então adicionado e o sinal de 

fluorescência resultante é detectado. Devido à ligação altamente específica da 

peroxidase a EdU, este ensaio resulta em uma medição altamente sensível e confiável 

da proliferação de células. 

Para a realização deste ensaio foi utilizado o kit comercial: ClickiTTM EdU 

Microplates Assay (Cat. C10214 - Molecular Probes , Eugene, OR, USA) de acordo 

com o protocolo do fabricante. 

3.7. Dosagens de citocinas pelas CTMs 

As células C3H10T1/2 foram mantidas em cultura conforme descrito no item 

3.2. As CTMs ficaram em cultura a 37 °C, 5% de CO2, em placas de cultura com 24 

poços na concentração de 1x105 células/ml. As células foram cultivadas na presença 

PGF2α, e estimuladas ou não com LPS. Após 24 horas, o sobrenadante da cultura 

celular foi removido e congelado (-40°C) para posterior dosagem da concentração de 

IL1β, IL6, IL10, GM-CSF, TGFβ e PGE2 presente no sobrenadante das culturas 

celulares foi realizada pelo método de ELISA (Enzyme Linked ImmnunoSorbent 

Assay) – utilizando-se de kits comerciais (Cayman Chemical, Michigan, USA  para 

PGE2 e para as demais analises Quantikine ELISA® R&D Systems). 

3.8. Determinação da expressão dos genes de interesse 

A determinação da expressão dos genes PPARγ, NF-κB, STAT3, TGF-β e IL-6 

(Tabela 1) foi feita por PCR em tempo real utilizando o sistema TaqMan® (Applied 

Biosystems, Carlsbad, EUA) e os ensaios foram conduzidos no equipamento A&B 

StepOne Plus Real-Time PCR System® (Applied Biosystems, Carlsbad, EUA). Neste 

sistema, a amplificação é avaliada por monitoramento contínuo da fluorescência de 

cada amostra, entre 520 e 660 nm, de forma que a intensidade de fluorescência 

detectada é diretamente proporcional à quantidade de cDNA presente na amostra. 

Estes dados são traduzidos por um software específico e plotados em um gráfico que 

mostra a intensidade de fluorescência versus o número de ciclos. Quanto maior a 

quantidade de cDNA molde presente no início da reação, menor é o número de ciclos 
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para detecção de uma intensidade de fluorescência estatisticamente significante 

(HIRAYAMA et al., 2008).  

O volume total de reação de 10 l foi composto de 1,0 μL de cDNA, 5,0 l de 

TaqMan® Fast Universal Master Mix (Applied Biosystems, Carlsbad, EUA), 0,5 l de 

cada iniciador (sense e antisense) – marcado com sonda FAM e referência passiva 

ROX – e 3,5 l de água livre de DNase e RNase. As condições de ciclagem foram: 

pré-incubação por 2,0 minutos a 50C e por 20 segundos a 95C para desnaturação 

das dupla-fitas de cDNA, seguido de 40 ciclos de 01 segundo a 95C e 20 segundos 

a 60C. 

Os valores quantitativos da expressão gênica foram obtidos pelos valores do 

Ct, que se caracteriza pelo início da amplificação do produto de PCR. Para a 

quantificação da expressão gênica foi utilizado o método de quantificação relativa 

(LIVAK e SCHMITTGEN, 2001) de acordo com a seguinte fórmula: Taxa de expressão 

relativa = 2-(ΔCt amostra – ΔCt calibrador) = 2- ΔΔCt 

O ΔCt foi obtido pela subtração da média dos Cts do gene de interesse pela 

média dos Cts do controle endógeno, para normalização dos dados. Como calibrador, 

foi utilizada a média aritmética do ΔCt das CTM do grupo Controle, empregada como 

base para resultados comparativos. Como controle de qualidade, todas as reações 

foram realizadas em duplicata e para cada placa de reação foram utilizados controles 

negativos.  
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Tabela 1: Características dos ensaios TaqMan® utilizados para avaliação da 

expressão dos genes selecionados pela técnica de PCR em tempo real. 

 

Nome do gene 
Símbolo 

do gene 
Espécie 

Identidade do 

ensaio 

Tamanho do 

fragmento 

amplificado 

(pb) 

Receptor Ativado por 

Proliferador de 

Peroxisome Gamma 

PPARγ Mus musculus Mm01184322_m1 101 

Transdutores de 

sinal e ativadores da 

transcrição 1 

STAT3 Mus musculus Mm01219775_m1 75 

Fator de transcrição 

nuclear Kappa B 
NF-κB Mus musculus Mm00479807_m1 64 

Fator de 

transformação do 

crescimento 

TGF-β Mus musculus Mm00436955_m1 82 

Interleucina 6 IL-6 Mus musculus Mm00446190_m1 78 

18S RNA 

Ribossomal 
RN18S Mus musculus Mm03928990_g1 61 

pb: pares de bases 
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3.9. Determinação da expressão das proteínas NF-κB, p-NF-κB, STAT 3 e p- STAT 

3 em CTMs. 

A expressão da proteína NF-κB, p-NF-κB, STAT 3, p- STAT 3 em C3H10T1/2, 

mantidos sob cultura como descrito no item 3.2, foram determinados pela técnica de 

Western Blotting. 

3.9.1. SDS-page e “western blotting”   

3.9.2. Preparo do gel de poliacrilamida 

Foi procedido conforme protocolo de SAMBROOK ET AL. (1989) E HARLOW 

& LANE (1988), descrito sucintamente a seguir. Os géis foram preparados em 

bicamada, sendo a camada superior (gel de empacotamento) constituída de 

acrilamida a 5%, 125 mM Tris pH 6,8, 0,1% SDS, 0,1% persulfato de amônio e 0,1 % 

TEMED. O gel inferior (resolutivo) foi preparado com 6 a 10 % de poliacrilamida, 380 

mM Tris.HCl, pH 8,8, 0,1 % persulfato de amônio e 0,077 % TEMED. 

3.9.3. Preparo de lisado de proteínas para SDS-page e “western blotting”  

Os lisados foram preparados a partir de 1x106 células em tampão RIPA (0,1 % 

SDS, 1 % Igepal CA-630, 1 % deoxicolato de sódio, 10 mM Tris.HCL, pH 7,5, 150 mM 

NaCl, 2 μg/mL aprotinina, 1 μg/mL leupeptina, 100 μg/mL PMSF, 0,5 mM EDTA). O 

material foi sonicado (30 segundos), centrifugado por 10 minutos, a 20.000 rpm, e 4°C. 

o sobrenadante foi quantificado e um volume correspondente a 200 μg foi misturado 

ao tampão de amostra (3 x concentrado, 100 mM Tris.HCL, pH 6,8, 5 % 2-

mercaptoetanol (v/v), 2 % SDS, 20 % glicerol, 0,01 % azul de bromofenol), levadas ao 

Dry block por 10 minutos a 100°C, para desnaturação das proteínas e submetido à 

eletroforese em gel de poliacrilamida. Como padrão foi utilizada a mistura pré-corada 

Spectra Multicolor Broad Range Protein Ladder (THERMO SCIENTIFIC, EUA) (5-10 

μg de proteína). 
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3.9.4. Transferência de proteínas do gel para a membrana (nitrocelulose)  

O gel contendo as proteínas fracionadas por eletroforese foi incubado por 10 

min em tampão de transferência (3 mM glicina, 48 mM Tris base, 0,037 % SDS, 20 % 

metanol, pH 8,3). Paralelamente, a membrana de nitrocelulose foi hidratada e então 

também incubada em tampão de transferência. Um "sanduíche" foi então montado na 

seguinte ordem: esponja, 2 folhas de papel 3MM, membrana, gel, 2 folhas de 3 MM 

(Whatman), esponja. Procederá à transferência em cuba de eletroforese, na presença 

de tampão de transferência, sob corrente de 200-400 mA, por 30-90 min.  

A eficiência da transferência foi verificada, corando-se a membrana por 5-10 

min com corante Ponceau (1% Ponceau, 1 % ácido acético), seguida de lavagem com 

água destilada ou TBS (Tris, pH 7,5, 20 mM, NaCI 0,9 %). 

3.9.5. Sondagens das proteínas com anticorpos  

Os sítios sem proteínas das membranas foram bloqueados com proteínas de 

leite desnatado Molico, a 3 %, em tampão TBS, por 2 h, sob agitação. O anticorpo 

específico foi diluído (cMyc, p-cMyc, NF-κB, p-NF-κB, STAT 3, p- STAT 3 e PPARγ – 

Tabela 2) em TBS com 0,05% Tween 20 (TBST) e utilizado para a incubação com as 

membranas, por 14-16h. A membrana foi então lavada 3 vezes, por 10 min, com 

TBST. As proteínas foram sondadas com anticorpo anti-IgG de coelho conjugado com 

peroxidase de raiz forte, diluído 1:10.000 em TBST, por 2 horas, sob agitação. A 

membrana foi lavada 3 vezes, por 10 min, com agitação. 

 

Tabela 2: Descrição dos anticorpos utilizados nas reações de Western Blotting 

Anticorpo Fabricante Referência 

anti-NF-κB Santa Cruz SC-372 

anti-p-NF-κB Santa Cruz SC-33039 

anti-STAT 3 Santa Cruz SC-482 

anti-p- STAT 3 Santa Cruz SC-8001-R 
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3.9.6. Revelação com sistema quimioluminescente 

A revelação foi realizada utilizando-se o Kit ECL Plus (luminol, fenol e peróxido 

de hidrogênio), para análise foi utilizada o digitalizador de Imagem ImageQuant 400 

(GE Helthcare). 

3.10. Avaliação da proliferação dos mononucleares e da sua produção de 

citocinas quando cultivadas na presença de sobrenadante de CTMs 

Nessa etapa, foram utilizados macrófagos da linhagem Raw 264,7(Banco de 

Células do Rio de Janeiro - APABCAM). Essas células foram cultivadas em meio de 

cultura DEMEM suplementado com 10% de soro bovino fetal e tampão Hepes (2g/L) 

com pH final entre 7,2 a 7,4. Essas células foram cultivadas em atmosfera umidificada 

(95%), a 37°C e 5% de CO2 e o seu meio de cultura foi trocado a cada 3 dias. Quando 

próximas a confluência, as células foram retiradas com o auxílio de um cell scraper e 

plaqueadas em placa de 24 poços, na concentração de 1x106 células/mL de meio 

DMEM ou sobrenadantes provenientes da cultura prévia de CTMs. 

Para os ensaios com cultura de sobrenadante das CTM em linfócitos, células 

utilizamos o baço de camundongos C57Bl/6 adultos. O estudo foi aprovado pelo 

Comitê Institucional de Cuidado e Uso de Animais da Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas da Universidade de São Paulo (CEUA / FCF 554). Os baços foram 

removidos e dissociados suavemente em placas de Petri contendo 4 mL de meio 

DMEM (Vitrocell). A cápsula do baço foi descartada e o conteúdo intracapsular foi 

ressuspenso. As células mononucleares foram separadas pelo método do gradiente 

de densidade com Ficoll Histopaque® (Sigma). Finalmente, as células mononucleares 

foram plaqueadas na concentração de 1×106 células/mL. Sendo igualmente cultivadas 

em meio DMEM ou sobrenadantes provenientes da cultura prévia de CTMs. 

Após esse período, os sobrenadantes de ambos tipos celulares foram 

coletados e acondicionados a temperatura de -40°C para a determinação da produção 

de IL-1β, IL-10 e TNFα para os macrófagos em cultura e IL-4, IL-10 e INF-γ para os 

linfócitos por ELISA.  
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3.11. Análise Estatística 

Os resultados obtidos foram analisados utilizando-se o programa Graph Pad 

Prism 5. Os dados foram submetidos primeiro a um teste de normalidade por adesão 

à curva normal (curva gaussiana) e foi aplicada a análise estatística de Teste T ou 

Teste de Mann Whitney.  Para análise dos dados de múltiplas comparações entre os 

grupos, foi realizada a análise de variância e o teste post hoc de Bonferroni. Todas as 

análises estatísticas foram realizadas no software GraphPad Prism® (San Diego, CA, 

EUA), e os dados são expressos como valores médios com seus desvios de erro 

padrão. O ponto de corte adotado para diferenças estatisticamente significantes foi de 

5% (p <0,05). 
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4.0 Resultados  

4.1. Determinação da dose utilizada de PGF2α  

Para determinar a dosagem apropriada de PGF2α, investigamos a viabilidade 

celular, a atividade mitocondrial, a produção de citocinas (IL-1β, IL-6 e IL-10) e a 

expressão de NFκB e STAT-3 nas células C3H10T1/2.  

Entre as três dosagens analisadas, apenas a concentração de PGF2α 2x10-7 M 

diminuiu a viabilidade celular das células C3H10T1/2 em cultura. Nossos dados 

mostram um aumento no ensaio MTT com concentrações de 2x10-13 M e 2x10-9 M, o 

que indica um aumento na atividade da desidrogenase láctica presente nas 

mitocôndrias (Fig. 7). No entanto, não foram observadas alterações significativas na 

produção de IL-1β, IL-6 e IL-10 (Fig. 7). Nesse contexto, a concentração de 2x10-9M 

PGF2α foi selecionada porque é a concentração mais alta testada que não afeta a 

viabilidade celular. Adicionalmente, avaliamos a expressão das proteínas NFκB, p-

NFκB, STAT-3 e p-STAT-3 em células C3H10T1 / 2 cultivadas com 2x10-9 M de PGF2α 

e não foram observadas diferenças no conteúdo proteico quando comparadas às 

células cultivadas sem PGF2α (Fig. 8). 
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Figura 7. Efeitos de diferentes concentrações de PGF2α nas células C3H10T1/2 (A) 

Viabilidade, (B) Ensaio MTT, (C) Produção de IL-10, (D) Produção de IL-1β e (E) 

Produção de IL-6. Os resultados são expressos como a média ± SEM (n  6). 

Diferenças significativas entre os grupos são ilustradas por: *p≤0.05 and **p≤0.01. 
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Figura 8.  Efeitos de diferentes concentrações de PGF2α no conteúdo proteico de (A) 

p-STAT-3, (B) STAT-3, (C) p-NFκB e (D) NFκB. Resultados de quatro experimentos 

independentes da análise de Western Blots. Após análise densitométrica, os 

resultados foram normalizados para os valores de β-actina. Os resultados são 

expressos como a média ± SEM (n ≥ 4).  

 



39 
 

 

4.2. Efeito da PGF2α na viabilidade celular C3H10T1/2, ciclo celular e taxa de 

proliferação  

A fim de investigar os efeitos da PGF2α nas funções básicas das células 

C3H10T1/2, a cultura e os tratamentos foram realizados conforme descrito para 

analisar melhor a viabilidade celular, o ciclo celular e a taxa de proliferação (Fig. 9 A-

C). 

A viabilidade celular C3H10T1/2 não foi alterada pelo estímulo LPS ou PGF2α, 

ou pela PGF2α em associação com o estímulo LPS (Fig. 9A). Além disso, os dados 

mostram que o PGF2α em associação com o estímulo LPS foi capaz de aumentar a 

porcentagem de células C3H10T1/2 na fase S/G2/M (Fig. 9 B), bem como a taxa de 

proliferação celular (Fig. 9 C). 

 

 

 

Figura 9. Efeitos da PGF2α nas funções básicas das células C3H10T1/2. (A) 

Viabilidade, (B) Fases do ciclo celular e (C) Índice de proliferação de células 

C3H10T1/2 cultivadas com 2x10-9M de PGF2α e estimuladas com LPS. Os resultados 

são expressos como a média ± SEM (n = 4). Diferenças significativas entre os grupos 

de tratamento com LPS são ilustradas por: *p≤0.05 and **p≤0.01. 
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4.3. Efeito da PGF2α na produção de fatores solúveis de células C3H10T1/2  

A produção de citocinas é um fator chave para a capacidade imunorreguladora 

das CTM. Para avaliar os efeitos do PGF2α na produção de citocinas nas células 

C3H10T1/2, medimos as principais citocinas inflamatórias e anti-inflamatórias 

produzidas por essas células (Fig. 10 A-F). Observamos que a estimulação com 

PGF2α foi capaz de reduzir a produção de IL-1β (Fig. 10A), bem como GM-CSF (Fig. 

10C) em células estimuladas com LPS. No entanto, a estimulação de PGF2α não 

alterou a produção de IL-6 (Fig. 10 B), IL-10 (Fig. 10 D), TGF-β (Fig. 10 E) e PGE2 

(Fig. 10 F) em células C3H10T1/2 estimuladas com LPS. 
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Figura 10. Efeito da PGF2α na produção de fatores solúveis de células C3H10T1/2. 

(A)  produção de IL-1, (B) produção de IL-6, (C) produção de GM-CSF, (D) Produção 

de IL -10, (E) produção de TGF-β e (F) produção de PGE2 pelas células C3H10T1/2 

cultivadas com 2x10-9M de PGF2α e estimuladas com LPS. Os resultados são 

expressos como a média ± SEM (n = 4). Diferenças significativas entre os grupos de 

tratamento com LPS são ilustradas por: * p≤0,05 e ** p≤0,01. 

 

4.4. Efeito da PGF2α na expressão do gene C3H10T1/2 

A expressão gênica de NFκB, PPARγ e STAT-3 foi avaliada, uma vez que 

esses fatores de transcrição são moduladores essenciais da inflamação. Além disso, 

foi investigada a expressão gênica de TGF-β e IL-6, por se tratar de citocinas de 

grande importância nos processos de imunorregulação mediados pelas CTMs (Fig. 

11 A-E). 
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A PGF2α foi capaz de reduzir a expressão do gene NFκB em C3H10T1/2 após 

estimulação com LPS (Fig. 11 A). Não foram detectadas alterações na expressão do 

gene PPARγ (Fig. 11 B) ou STAT-3 (Fig. 11 C), embora tenha sido observado um 

aumento leve, mas não estatisticamente significativo, na expressão do gene PPARγ 

em células C3H10T1/2 cultivadas com PGF2α e estimuladas com LPS em comparação 

com as células C3H10T1/2, apenas estimuladas com LPS. A expressão gênica de 

TGF-β (Fig. 11 D) e IL-6 (Fig. 11 E) não foi alterada entre os grupos. 

 

  

 

Figura 11. Efeito da PGF2α na expressão do gene envolvidos na resposta inflamatória 

em C3H10T1/2. Expressão de mRNA de (A) NFκB, (B) PPAR-γ, (C) STAT-3, (D) TGF-

β e (E) IL-6 de células C3H10T1/2 cultivadas com 2x10-9M de PGF2α e estimulada com 

LPS. Os resultados são expressos como a média ± SEM (n=6). Diferenças 

significativas entre os grupos de tratamento com LPS são ilustradas por: *p≤0.05. 
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4.5. Efeito do PGF2α no conteúdo proteico em C3H10T1/2  

Para verificar os resultados da expressão gênica, também foi realizada a 

análise do conteúdo proteico dos fatores de transcrição NFκB e STAT-3. Essas vias 

de sinalização são ativadas rapidamente em resposta a vários estímulos, incluindo 

estresse e citocinas. 

Dados da análise de western blotting para as proteínas NFκB, p-NFκB, STAT-

3 e p-STAT-3 mostraram que o PGF2α foi capaz de diminuir a razão p-NFκB/NFκB nas 

células C3H10T1/2 estimuladas com LPS quando comparadas às células apenas 

estimulado com LPS (Fig. 12 A). No entanto, não foram observadas alterações 

significativas na razão p-STAT-3/STAT-3 (Fig. 12 B). 

 

  

Figura 12. Análise do conteúdo proteico dos fatores de transcrição NFκB e STAT-3. 

Análise de western blotting da proporção das proteínas (A) p-NFκB/NFκB e (B) 

pSTAT-3 / STAT-3 de células C3H10T1/2 cultivadas com 2x10-9M de PGF2α e 

estimuladas com LPS. Os resultados são expressos como a média ± SEM (n= 4). Após 

análise densitométrica, os resultados foram normalizados para os valores de β-actina. 

Diferenças significativas entre os grupos de tratamento com LPS são ilustradas por: 

*p≤0,05. 
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4.6. Os efeitos do meio condicionado C3H10T1/2 na linhagem de macrófagos e 

de linfócitos do baço 

A fim de se investigar se a PGF2α afetaria a capacidade imunorregulatória das 

células C3H10T1/2, alterando a produção de citocinas pelas células imunes cultivadas 

in vitro. Macrófagos e linfócitos foram cultivados em meio condicionado de células 

C3H10T1/2. As citocinas avaliadas foram TNF-α, IL-10 e IL-1β para culturas de 

macrófagos (Fig. 13 A) e IL-4, IL-10 e INF-γ para culturas de linfócitos (Fig. 13 B). 

Como mostrado na Figura 12 A, os meios condicionados de ambos os grupos 

tinham capacidade para reduzir a produção de TNF-α e IL-1 β pelos macrófagos, 

enquanto a produção de IL-10 aumentou, em relação ao grupo cultivado apenas com 

meio DMEM e estímulo de LPS. No entanto, não foram observadas diferenças 

estatísticas entre os grupos proporcionadas pela PGF2α. Além disso, o meio 

condicionado das células C3H10T1/2 mostrou efeitos supressores na proliferação de 

macrófagos avaliados pelo ensaio MTT, no entanto, não foi observada diferença entre 

o meio condicionado das células C3H10T1/2 estimuladas com PGF2α e o meio 

condicionado das células C3H10T1/2 não estimuladas com PGF2α (dados não 

mostrados). 

Ao analisar a capacidade dos meios condicionados das células C3H10T1/2 em 

afetar a produção de citocinas pelos linfócitos, observamos que os meios 

condicionados às células C3H10T1/2 foram capazes de aumentar a produção de IL-4 

e IL-10 (Fig. 13 B). Embora a produção de IL-4 pelos linfócitos permaneça semelhante 

entre os grupos, a produção de IL-10 foi significativamente maior quando os linfócitos 

foram cultivados em meio condicionado a partir de células C3H10T1/2 estimuladas 

com PGF2α e comparadas com o meio condicionado a partir de células C3H10T1/2 

não estimuladas com PGF2α. O meio condicionado das células C3H10T1/2 

estimuladas com PGF2α diminuiu a produção de IFN-γ pelos linfócitos, embora esse 

efeito não tenha sido estatisticamente significativo; meios condicionados das células 

C3H10T1/2 não estimuladas com PGF2α mostraram resultados opostos. Além disso, 

a taxa de proliferação de linfócitos, avaliada pelo ensaio MTT, não mostrou diferenças 

entre os meios condicionados das células C3H10T1/2 estimuladas com PGF2α e os 
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meios condicionados das células C3H10T1/2 não estimuladas com PGF2α (dados não 

mostrados). 

 

Figura 13. Efeitos do meio condicionado C3H10T1/2 na linhagem de macrófagos e de 

linfócitos do baço. (A) Avaliação da produção de TNF-α, IL-10 e IL-1β por macrófagos 

murinos RAW264.7 e (B) Avaliação da produção de IL-4, IL-10 e INF-γ por linfócitos 

do baço cultivados in vitro com meios condicionados das células C3H10T1/2 

cultivadas com 2x10-9M de PGF2α e estimuladas com LPS. Os resultados são 

apresentados como fold of change em comparação com seus respectivos controles 

(células RAW264.7 cultivadas em meio DMEM e estimuladas com LPS, bem como 

linfócitos do baço cultivadas em meio DMEM e estimulados com LPS). Os resultados 

são expressos como a média ± SEM (n= 6). Diferenças significativas entre os grupos 

de tratamento são ilustradas por: * p≤0,05.  
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5.0 Discussão 

Somente na década de 70 foram encontrados dados concretos da existência de 

células-tronco não-hematopoiéticas na MO (FRIEDENSTEIN et al., 1976). Hoje, sabe-

se que a CTM é um importante componente do microambiente hematopoético 

(KASSEM e ABDALLAH, 2008; HOCKING e GIBRAN, 2010). Uma vez que, além de 

se diferenciar em tipos celulares mesodérmicos, como osteoblastos, condrócitos e 

adipócitos (BARRY e MURPHY, 2004; JUNG et al., 2009; WATABE e MIYAZONO, 

2009; KURODA et al., 2010), as CTMs são capazes de influenciar a função de outras 

células através de interação direta célula-célula ou por meio da liberação de um amplo 

espectro de fatores bioativos, como citocinas e fatores de crescimento (OLIVEIRA, 

2010) , tais como: IL-1α, IFN β IL-6, IL-8, GM-CSF, MIF (fator inibidor de macrófagos) 

CCL2, CCL3, CCL12, IDO, PGE2, TGFβ1, HLA-G5, activin A, CXCL13, HGF, TSG-6, 

M-CSF, Jagged 2 (Le Blanc and Davies, 2015), fator de crescimento de hepatócitos 

(HGF), heme oxigenase-1 (HO1) (Uccelli et al., 2008). 

Diversos estudos foram realizados e revelaram a capacidade das CTMs de 

modular células imunes em resposta a circunstâncias e condições microambientais. A 

capacidade imunossupressora das CTMs foi demonstrada em estudos in vitro e in 

vivo, esses efeitos são observados tanto em células inatas (macrófagos, células NK, 

células dendríticas) quanto em células imunes adaptativas (células T, células B) 

(Gomzikova et al., 2019). Sem dúvida, as CTMs são uma ferramenta promissora para 

terapia celular. As propriedades imunorreguladoras das CTMs vão além da expressão 

de moléculas de superfície específicas e incluem a secreção de muitos fatores 

solúveis, especialmente citocinas (Kot et al., 2019). 

Alguns estudos sugerem que as CTMs apresentam características 

imunossupressoras, uma vez que essas células podem inibir a diferenciação e 

proliferação de células imunológicas, inibir a ativação do sistema complemento pela 

síntese de fator H, além de exercerem ação inibitória em diferentes tipos celulares 

como linfócitos B e T, células NK e dendríticas (NAUTA et al., 2006). 

Apesar disso, as CTMs não são constitutivamente imunossupressoras, podendo 

assumir até mesmo um fenótipo pró-inflamatório, dependendo de quais citocinas e da 

quantidade de exposição a este microambiente (Gazdic et al., 2015).    
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As PGs exercem uma gama diversificada de atividades biológicas através da 

interação com seus receptores que estão presentes em praticamente todos os tecidos 

(COLEMAN et al., 1990, 1994). Diversos estudos já demonstraram que a PGE2 é de 

extrema relevância nas propriedades imunorreguladoras da CTM. Interessante 

ressaltar que as CTMs produzem PGE2 sem necessitar de sinais de indução (Kota et 

al., 2017; Li et al., 2016; Rozenberg et al., 2016; Wen et al., 2018). Enquanto, que o 

papel da PGF2α nas CTMs permanece desconhecido. Em relação a ação da PGF2α a 

literatura é um tanto quanto escassa, sendo que a maioria dos estudos se concentram 

na sua ação presente no sistema reprodutivo de fêmeas (Skarzynski and Okuda, 

2010). 

Entretanto, a literatura também relata que a PGF2α participa de muitas funções 

biológicas diferentes (Agas et al., 2013; Wang et al., 2018; Yu et al., 2009). Dentre as 

quais podemos relatar também a capacidade de aumentar a formação de colônias 

celulares (MILLER et al., 1978) e induzir a leucocitose, o que pode ser resultado de 

efeitos supressores em polimorfonucleados circulantes (JAGELS e HUGLI, 1994). Em 

relação a sua ação sobre as CTMs tem-se mostrado que a PGF2α é um potente inibidor 

fisiológico da diferenciação dos adipócitos (CASIMIR et al., 1996), além de ser capaz 

de estimular a diferenciação de CTMs derivadas de tecido adiposo em células 

musculares lisas (LEE et al. 2012).  

Neste trabalho nos propomos em avaliar aspectos importantes da influência da 

PGF2α sobre alguns mecanismos que controlam as principais funções das CTMs, uma 

vez que as CTMs possuem capacidade de se diferenciar em diferentes tipos celulares 

e atuar formando microambientes com capacidade imunorregulatória, ou mesmo de 

modular direta ou indiretamente outras células, alterando sua sobrevivência, 

proliferação e o desenvolvimento. 

Inicialmente foi realizado uma padronização para a escolha da concentração da 

PGF2α. O ensaio de MTT revelou uma maior atividade da desidrogenase mitocondrial 

nas células cultivadas na presença de PGF2α nas concentrações de -13M e -9M, o que 

poderia indicar um aumento da proliferação das CTMs em cultura.  

Em relação à viabilidade celular demonstramos que a PGF2α não interfere na 

viabilidade celular dos grupos -13M e -9M. Contudo, a concentração de -7M diminui a 
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viabilidade celular aumentando o percentual de células em apoptose, apesar da 

viabilidade ainda permanecer acima de 80% neste grupo. 

Na etapa de padronização também foram avaliadas algumas citocinas para 

verificar se haveria produção das mesmas de forma dose dependente de PGF2α. Os 

resultados monstraram que a PGF2α, independentemente da concentração, não altera 

de forma relevante os níveis de IL1β, IL6, IL10 e TGFβ em cultura de CTMs. 

Diante do exposto acima, escolheu-se a concentração de -9M para dar 

continuidade dos experimentos, por se tratar da maior concentração testada que não 

alterou da viabilidade celular. 

Visto que buscamos investigar a influência da PGF2α nas CTMs, primeiramente 

foram analisados os dados referentes ao cultivo das CTMs apenas na presença e 

ausência da PGF2α. Nesta avaliação não foi possível detectar variações significativas 

nas quantificações de NO, bem como, na expressão dos genes PTGFR, AKR1B3, 

SP7 e SPP1 (resultados em anexo I). 

Para mimetizar uma condição de estresse imunológico, estimularam-se as 

células em cultura com LPS. O LPS é uma molécula encontrada na parede de 

bactérias Gram-negativas e amplamente utilizada em estudos de respostas 

inflamatória e imunológica, pois tem a capacidade de ativar diversas células e induzir 

a produção de citocinas, bem como espécies reativas de oxigênio e nitrogênio. Este 

estímulo é dependente de vias de sinalização que culminam com a ativação direta de 

NF-ĸB e indireta de STAT- 3, através de citocinas produzidas pela via do NF-ĸB 

(RIETSCHEL et al.,1994; CAMPBELL et al., 2006). 

Nesta etapa do trabalho notou-se que a PGF2α juntamente com o estímulo de 2 

horas de LPS não prejudicou a viabilidade celular das CTMs em cultura, além disso, 

a PGF2α alterou a proliferação celular, aumentando a porcentagem de células na fase 

S/G2/M, bem como a taxa de proliferação das CTMs em cultura. 

A ação da PGF2α sobre o ciclo celular de CTMs derivadas de tecido adiposo já 

foi descrita na literatura anteriormente (Deezagi and Shomali, 2018) . Ademais, outros 

estudos também relataram a capacidade da PGF2α em estimular a proliferação de 

outros tipos celulares, tais como células endometriais bovinas (Zhang et al., 2017), 
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células de musculo esquelético (Horsley and Pavlath, 2003) e mioblastos bovinos 

(Leng and Jiang, 2019). 

O NFκB é um fator de transcrição onipresente que regula a transcrição de vários 

genes envolvidos nas respostas imunes e inflamatórias (Yaghooti et al., 2019). 

Avaliamos a expressão do gene NFκB e a fosforilação de proteínas; em ambas as 

análises, os resultados mostraram diminuição da expressão de NFκB quando células 

C3H10T1/2 foram estimuladas com PGF2α e LPS se comparadas com células 

estimuladas apenas com LPS. 

Esses resultados são corroborados pela produção reduzida de IL1β, que é uma 

citocina pró-inflamatória bem conhecida (Ebrahim et al., 2018). Alguns estudos 

também revelaram efeitos anti-inflamatórios da PGF2α em outros tipos e modelos de 

células: suprimindo a permeabilidade vascular em um modelo induzido por doença 

crônica de granuloma; sendo capaz de reduzir a expressão lútea de TNF-α e também 

não aumentando a expressão conjuntival de HLA-DR (marcador inflamatório) (Furtado 

et al., 2012; Hernandez et al., 2009; Ohuchi et al., 1977). Além disso, nosso modelo 

também mostrou uma produção reduzida do fator estimulador de colônias de 

granulócitos/ macrófagos (GM-CSF). O GM-CSF é um fator geralmente reconhecido 

como citocina inflamatória, além de suas várias atividades hematopoiéticas. A 

literatura sugere que o GM-CSF causa ou faz parte de uma resposta inflamatória (El-

Behi et al., 2011; van Nieuwenhuijze et al., 2013). 

A despeito de não existir um consenso na literatura, sabe-se que o PGF2α é 

capaz de ativar direta ou indiretamente a via de sinalização de NFκB em alguns 

tecidos (Aten et al., 1998; Taniguchi et al., 2010). Alguns estudos mostraram que 

durante os processos inflamatórios os níveis de PGF2α aumentam no endométrio (Giri 

et al., 1991; Herzog et al., 2012; Lüttgenau et al., 2016; Miyamoto et al., 2000; 

Skarzynski et al., 2000). Adicionalmente, foi relatado que o PGF2α pode estimular a 

produção de IL-6 nas células MC3T3-E1 (do tipo osteoblasto). A IL-6 é uma citocina 

pleiotrópica com um papel fundamental em vários processos, incluindo a regulação da 

resposta imune, promovendo a diferenciação de células B, a ativação de células T e 

a indução de proteínas de fase aguda (Annamalai and Clipstone, 2014; Minamitani et 

al., 2008; Tokuda et al., 1999). Embora a literatura possa entrar em conflito com 
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relação à ação do PGF2α na inflamação, é necessário considerar as diferentes 

concentrações, tempo de estimulação, tecidos e/ou animais e ainda linhagens 

celulares presentes em cada estudo. 

 Além das propriedades de célula tronco, as CTMs também têm demonstrado 

possuir amplas capacidades imunorreguladoras e são capazes de influenciar as 

respostas imunes adaptativas e inatas. As descobertas recentes demonstraram que 

os CTMs interagem ativamente com componentes do sistema imune inato e que, 

através dessas interações, eles exibem tanto efeitos anti-inflamatórios quanto efeitos 

pró-inflamatórios (Bernardo and Fibbe, 2013; Keating, 2012; Kyurkchiev et al., 2014; 

Le Blanc and Mougiakakos, 2012; Prockop and Oh, 2012; Vizoso et al., 2017). As 

CTMs modulam a atividade de células do sistema imune e a produção de fatores 

solúveis, como citocinas, quimiocinas e fatores de crescimento (DA SILVA 

MEIRELLES et al., 2008; SHI et al., 2010; BAIGUERA et al., 2012).  

Visto que CTM são capazes de modular células imunológicas através da 

secreção de fatores solúveis, buscou-se identificar possíveis efeitos do sobrenadante 

das CTMs previamente cultivadas com -9M de PGF2α sobre a proliferação de 

macrófagos e de linfócitos, bem como sobre a produção de citocinas por essas 

células. 

Os efeitos observados, tanto na proliferação celular quanto na produção de 

TNFα, IL-10 e IL-1β pelos macrófagos, não podem ser atribuídos a presença da PGF2α 

no meio de cultura, mas sim ao meio condicionado das CTMs, em si. Sendo que há 

uma diminuição nos níveis de TNFα e IL-1β, ao passo que os níveis de IL-10 

aumentam quando comparamos os meios condicionados com LPS com o grupo 

somente com o estímulo de LPS. 

Essa capacidade anti-inflamatória das CTMs já está bem documentada na 

literatura (Choi et al., 2011; Eggenhofer and Hoogduijn, 2012; Griffin et al., 2010; Inoue 

et al., 2017; Najar et al., 2010). Os macrófagos são células chaves no início e controle 

da inflamação e que as CTMs podem influenciar a função dos macrófagos 

dependendo do contexto inflamatório. Os monócitos que chegam a um ambiente 

inflamatório podem desenvolver-se em macrófagos M1 ativados ou converter em 

macrófagos M2 alternativamente ativados, dependendo do microambiente 
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(MANTOVANI et al., 2013). Estudos demonstraram que a co-cultura de monócitos com 

CTMs da medula óssea promove a formação de macrófagos M2 (EGGENHOFER e 

HOOGDUIJN, 2012), e isso depende do contato celular e de fatores solúveis, incluindo 

PGE2 e catabólitos da atividade IDO como kynurenine (NÉMETH et al., 2009; 

EGGENHOFER e HOOGDUIJN, 2012). Além disso a literatura relata que macrófagos 

murinos (RAW 264.7) tiveram a secreção de citocinas inflamatórias diminuídas por 

CTMs após estímulo com zymosan (CHOI et al., 2011) e IL-1α (ORTIZ et al., 2007). 

Embora nenhuma diferença significativa na atividade dos macrófagos possa 

ser atribuída à presença de PGF2α no meio de cultura das células C3H10T1/2, os 

linfócitos cultivados neste meio aumentaram sua produção de IL-10. A IL-10 é uma 

citocina bem conhecida, capaz de exercer um efeito protetor contra a inflamação 

devido à regulação negativa generalizada de citocinas pró-inflamatórias, como IL‐1, 

TNF‐α e IL‐6 (Bean et al., 1993; Gérard et al., 1993; Sun et al., 2019)  

Da mesma forma, já está bem descrito na literatura o papel imunossupressor 

das CTMs em linfócitos (Abumaree et al., 2017; Gazdic et al., 2015). Um estudo 

recente constatou o aumento tanto de IL-1β quanto de IL-10 em co-culturas de células 

mononucleares e CTMs, entretanto, o aumento de IL-1β foi de 3-5 vezes enquanto 

que o aumento da IL-10 foi de 65-75 vezes, dependendo do clone (Martínez-Peinado 

et al., 2018). Apesar da diferença não ser tão pronunciada assim, em nossos 

resultados também encontramos um aumento maior da IL-10 quando comparadas as 

demais citocinas.  

A literatura, em relação a ação da PGF2α em linfócitos, também é escassa. 

Entretanto, um estudo de 1999 demonstrou a expressão do RNAm da PGFS 

(prostaglandina F sintase) em linfócitos do sangue periférico (Suzuki-Yamamoto et al., 

1999). Além disso, em 1983  foi observado que a administração de PGF2α  em 

mulheres grávidas saudáveis aumentam a atividade citotóxica de linfócitos, enquanto 

que in vitro a atividade citotóxica dos linfócitos cultivados na presença da PGF2α só 

aumentou na ausência da progesterona (Szekeres-Barthó et al., 1983). Ademais, 

estudos mais recentes continuam relacionando a PGF2α e os linfócitos um estudo 

demonstrou que a co-cultura de células luteais e linfócitos após a administração de 

PGF2α possui maior proliferação de linfócitos quando comparadas as células retiradas 
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previamente a administração de PGF2α (Cannon et al., 2003). Outro estudo relata que 

a PGF2α aumenta a adesão de células T na ausência de citocinas de células 

endoteliais lúteas (Walusimbi et al., 2017).  
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6.0 Conclusão  

No presente estudo, apesar dos efeitos da estimulação com PGF2α na alterarem 

a capacidade das células C3H10T1/2 em modular células imunes, os resultados 

mostraram variações modestas nos parâmetros avaliados. Algumas limitações deste 

estudo devem ser observadas. Primeiro, o modelo foi baseado em linhagens de 

cultura de células e em experimentos exclusivamente in vitro. Segundo, os parâmetros 

avaliados não refletem todos os mecanismos que podem modular a resposta imune; 

o potencial do PGF2α em modular outros parâmetros imunes não pode ser descartado. 

Diante dos dados analisados, conclui-se que a PGF2α, em uma concentração 

de 2x10-9M, foi capaz de aumentar a taxa de proliferação de células C3H10T1/2, 

diminuir a expressão do gene NFκB, bem como a via de ativação para este fator de 

transcrição, reduzir a produção de IL1β e GM-CSF e modular linfócitos, aumentando 

a produção de IL-10 por parte destas células. O conhecimento do mecanismo de ação 

da PGF2α nas CTM permanece escasso e são necessários mais estudos para 

melhorar compreensão. 
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ANEXO I 

Resultados Suplementares 

Material e Métodos 

Cultivo da Célula-tronco Mesenquimal 

Foram utilizadas culturas de célula-tronco mesenquimal da linhagem C3H10T1/2 

(American Type Culture Collection; Rockville, MD). O cultivo dessas células foi 

conduzido em frascos de cultura com meio de cultura DMEM (Meio de Eagle 

modificado por Dulbecco), suplementado com 10% de soro bovino fetal e tampão 

Hepes (2g/L) com pH final entre 7,2 a 7,4.  

As culturas foram adicionadas a incubadora em uma atmosfera umidificada a 

95%, 5% de CO₂ á 37°C, para proliferação celular e aderência a garrafa. Inicialmente 

o meio de cultura foi trocado após 3 ou 4 dias, passado a fase log de crescimento 

celular. Após esse período as células foram plaqueadas aproximadamente a cada 2 

dias, para manter a confluência das células próximo de 70%.  

Após o período de proliferação celular as células foram cultivadas na 

concentração de 1x106 células/ml por 24 horas na presença ou ausência de 2x10-9 M 

de PGF2α [17-phenyl trinor prostaglandin F2α, - Cayman Chemicals, Michigan, USA].  

Detecção, por imunofluorescência, do receptor de prostaglandina F (FP) 

As células foram cultivadas como descrito acima, após o tempo de cultivo o 

meio foi removido e as células foram fixadas em tampão PBS contendo 4% 

paraformaldeído pH7,4, durante 10 minutos à TA. As células foram permeabilizadas 

com solução 0,1% Triton-X (Sigma-Aldrich, St. Louis, EUA) preparada em tampão 
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PBS contendo 1% de BSA, pH 7,4, durante 1 hora à temperatura ambiente (TA). As 

células foram lavadas seis vezes. O anticorpo primário do receptor FP (Catálogo 

101802 - Cayman) diluído 1:100 em PBS contendo 1% albumina sérica bovina (BSA) 

foi adicionado sobre cada poço e incubado durante 12 horas em câmara úmida à 4º 

C e posteriormente lavados seis vezes durante 5 minutos em cada incubação em TA 

e novamente lavados seis vezes com PBS 1% BSA. O anticorpo secundário anti 

coelho conjugado ao fluoróforo PE foi diluído 1:200 em PBS 1% BSA e adicionado 

sobre cada corte. Após 1 hora de incubação à TA, os poços foram lavados seis vezes 

em solução salina fosfato (PBS) contendo 1% de BSA pH7,4. Para coloração dos 

núcleos, adicionou-se 1µM 4',6-diamidino-2-fenilindol (DAPI) durante 5 minutos e, a 

seguir, as lâminas foram lavadas uma vez com PBS. Como controle negativo, um dos 

cortes foi incubado apenas com o anticorpo secundário. Os cortes foram analisados 

imediatamente em microscópio de fluorescência modelo Eclipse 80i® (Nikon, Tóquio, 

Japão). A leitura da fluorescência do DAPI foi realizada com o filtro UV-2EC, cujo 

espectro de emissão é de 325 a 375nm e o de emissão, de 435 a 485nm. Em seguida, 

foi realizada a aquisição da fluorescência PE em filtro Y-2E/C, cujo espectro de 

excitação é de 540 a 580nm e o de emissão é de 600 a 660nm. Os tempos de 

exposição foram os mesmos para ambos os grupos. 

Dosagem do Óxido Nítrico 

A quantificação do NO• foi realizada no sobrenadante das CTM, pela técnica 

de quimioluminescência de alta sensibilidade na detecção da molécula, com uso do 

aparelho de análise NOATM 280 (Sievers Instruments, Inc. Boulder). Esta técnica foi 

previamente descrita por Archer (Archer, 1993) e basicamente baseia-se na redução 
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equimolar dos metabólitos estáveis do NO•, o nitrito e nitrato (NO3-), contidos nas 

amostras a partir da reação destes com vanádio. O NO•, na forma de gás (dióxido de 

nitrogênio), reage com ozônio resultando na emissão de luz. Os fótons liberados a 

partir da reação, na região do espectro do infravermelho, são detectados através de 

tubos fotomultiplicadores do aparelho e transformados em sinal elétrico. A leitura 

destes dados foi processada utilizando o “software” NOAnalysisTM e os resultados 

são fornecidos em µM de nitrito/nitrato. A sensibilidade do NOA para a medida do NO• 

em fase gasosa é de aproximadamente 1 picomol. 

 

Determinação da expressão dos genes de interesse 

As células foram cultivadas como descrito acima e a determinação da 

expressão dos genes PTGFR, AKR1B3, SP7, SPP1, (Tabela 1) foi feita por PCR em 

tempo real utilizando o sistema TaqMan® (Applied Biosystems, Carlsbad, EUA) e os 

ensaios foram conduzidos no equipamento A&B StepOne Plus Real-Time PCR 

System® (Applied Biosystems, Carlsbad, EUA). Neste sistema, a amplificação é 

avaliada por monitoramento contínuo da fluorescência de cada amostra, entre 520 e 

660 nm, de forma que a intensidade de fluorescência detectada é diretamente 

proporcional à quantidade de cDNA presente na amostra. Estes dados são traduzidos 

por um software específico e plotados em um gráfico que mostra a intensidade de 

fluorescência versus o número de ciclos. Quanto maior a quantidade de cDNA molde 

presente no início da reação, menor é o número de ciclos para detecção de uma 

intensidade de fluorescência estatisticamente significante (HIRAYAMA et al., 2008). 
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O volume total de reação de 10 l foi composto de 1,0 μL de cDNA, 5,0 l de 

TaqMan® Fast Universal Master Mix (Applied Biosystems, Carlsbad, EUA), 0,5 l de 

cada iniciador (sense e antisense) – marcado com sonda FAM e referência passiva 

ROX – e 3,5 l de água livre de DNase e RNase. As condições de ciclagem foram: 

pré-incubação por 2,0 minutos a 50C e por 20 segundos a 95C para desnaturação 

das dupla-fitas de cDNA, seguido de 40 ciclos de 01 segundo a 95C e 20 segundos 

a 60C. 

Os valores quantitativos da expressão gênica foram obtidos pelos valores do 

Ctv., que se caracteriza pelo início da amplificação do produto de PCR. Para a 

quantificação da expressão gênica foi utilizado o método de quantificação relativa 

(LIVAK e SCHMITTGEN, 2001) de acordo com a seguinte fórmula: Taxa de expressão 

relativa = 2-(Cg amostra – mct. calibrador) = 2- ΔΔCt 

O ΔCt foi obtido pela subtração da média dos Cts do gene de interesse pela 

média dos Cts do controle endógeno, para normalização dos dados. Como calibrador, 

foi utilizada a média aritmética do ΔCt das CTM do grupo Controle, empregada como 

base para resultados comparativos. Como controle de qualidade, todas as reações 

foram realizadas em duplicata e para cada placa de reação foram utilizados controles 

negativos.  
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Tabela 3: Características dos ensaios TaqMan® utilizados para avaliação da 

expressão dos genes selecionados pela técnica de PCR em tempo real resultados do 

anexo I. 

Nome do gene 
Símbolo 

do gene 
Espécie 

Identidade 

do ensaio 

Tamanho do 

fragmento 

amplificado 

(pb) 

Receptor de 

prostaglandina F2 alpha 

PTGFR Mus musculus Mm00436055_m1 132 

Aldo-ceto redutase 

Familia 1 Membro B3 

AKR1B3 Mus musculus Mm03047802_g1 85 

Sp7 Fator Transcrição  SP7 Mus musculus Mm04209856_m1 88 

Fosfoproteína  

Secretada 1 

SPP1 Mus musculus Mm00436767_m1 114 

18S RNA Ribossomal RN18S Mus musculus Mm03928990_g1 61 

pb: pares de bases 
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Resultados 

Detecção, por imunofluorescência, do receptor FP 

A marcação para receptor FP (coloração vermelha) foi positiva para a região 

citoplasmática das CTMs em cultura. Não havendo grandes diferenças nas marcações 

entre os grupos (Figura 1 A e B). 

 

 

 

Figura 1. Fotomicrografias de CTMs (A) CTMs cultivadas com DEMEM, (B) CTMs cultivadas na 
presença de PGF2α, (C) CTMs cultivadas na presença de LPS, (D) CTMs cultivadas na presença de 
PGF2α e LPS marcadas por imunofluorescência para receptor FP (vermelho) e DAPI (azul), aumento 
de 10x. Imagens obtidas com aplicação de filtros UV-2EC para leitura do DAPI e Y-2EC para leitura do 
PE em microscópio de fluorescência modelo Eclipse 80i® (Nikon, Tóquio, Japão). 
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Dosagem de NO 

A avaliação do NO presente no sobrenadante celular revelam que a PGF2α não 

interferiu na concentração de NO após o período de cultura estudado. 

 
 
 
Figura 2. Resultados da dosagem de NO com o estímulo de PGF2α durante 24 horas. Resultados 
expressos em média ± desvio padrão da média (DPM). (n=8).  
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Expressão de RNAm de PTGFR, AKR1B3, SP7, SPP1 em CTMs 

Após o período de cultura celular foram realizadas a expressão dos genes 

PTGFR, AKR1B3, SP7 e SPP1 e não foram observadas diferenças estatísticas nesses 

parâmetros avaliados. 

 

 

 

Figura 3. Resultados da expressão gênica das CTMs cultivadas na presença de PGF2α. A) 
Expressão de PTGFR. B) Expressão de AKR1B3. C) Expressão de SP7. D) Expressão de SPP1. 
Resultados representam a média da expressão dos genes das CTMs em cultura com PGF2α durante 
24 horas. Resultados expressos em média ± desvio padrão da média (DPM).  
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ANEXO II 
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ANEXO III 
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ANEXO IV 
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