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RESUMO 

 

Normanton M. Estudo da interação das células-tronco mesenquimais e linfócitos no 

modelo da doença do enxerto contra hospedeiro [Dissertação]. São Paulo. Faculdade de 

Medicina, Universidade de São Paulo; 2014. 

 

Uma das principais complicações inerentes ao transplante de células-tronco 

hematopoiéticas é a doença do enxerto contra hospedeiro (DECH), que se trata da 

resposta imunológica contra os tecidos do receptor pelas células T do doador contidas 

no transplante. Este quadro é responsável por 15-30% das mortes que ocorrem após o 

transplante de células-tronco hematopoiéticas alogênicas. Apesar dos recentes avanços 

para reduzir a incidência de DECH através de alternância de regimes profiláticos 

reduzindo a intensidade do condicionamento, são poucos os tratamentos efetivos. 

Recentemente, o potencial imunomodulador das células-tronco mesenquimais tornou-se 

o foco de vários estudos. Alguns autores descreveram a atuação destas células na 

redução da resposta imunológica através da inibição da proliferação de células T,  

representando um novo potencial terapêutico para DECH.  

Mediante esse conhecimento, investigamos o papel das células-tronco mesenquimais na 

proliferação, apoptose e na produção de citocinas por linfócitos T. Nossos resultados 

mostraram que a presença de células-tronco mesenquimais nas culturas regulam 

negativamente a proliferação  de linfócitos T estimulados de forma independente de 

contato e a apoptose de forma parcialmente dependente de contato. Observamos 

também que linfócitos T virgens em diferenciação para Th17 na presença de células-

tronco mesenquimais apresentam redução na  capacidade de produzir duas importantes 

citocinas efetoras implicadas na DECH, o interferon gama (IFN-γ) e a interleucina 17A 

(IL-17A). 

Investigamos se a prostaglandina E2 (PGE2), por depletar triptofano, estava envolvida 

com a diminuição de proliferação de linfócitos T quando em cultivo com células-tronco 

mesenquimais. Utilizamos nas culturas a indometacina (IDT), um anti-inflamatório 

bloqueador de cicloxigenase (COX 1 e 2) e portanto da via da PGE2. Entretanto, 

observamos que o bloqueio da via da PGE2 inibia ainda mais a proliferação de 

linfócitos T e isto ocorria de acordo com a dose de IDT. Com o resultado deste 

experimento concluímos que, se a proliferação de linfócitos é inibida pela depleção de 

triptofano do meio, ela não ocorre via PGE2. Entretanto ainda não conseguimos 

esclarecer se esta via é ativada por outras moléculas, ou se é esta a via realmente 

responsável pela inibição da proliferação de linfócitos. 

No que concerne a via de inibição de apoptose, mostramos que a cadeia alpha do 

receptor de IL-7 (CD127) está aumentada na superfície de linfócitos T quando em 

presença de células-tronco mesenquimais. Verificamos que o bloqueio de IL-7 nas 

culturas aumenta a apoptose em linfócitos, bem como sua adição causa diminuição de 

apoptose. Identificamos a produção intracelular de IL-7 nas células-tronco 

mesenquimais, relacionando estas células e IL-7 com a inibição de apoptose em 

linfócitos T nestas condições. 

Este trabalho gerou dados que permitiram a compreensão de alguns possíveis 

mecanismos pelos quais as MSCs podem atuar sobre linfócitos T ativados e/ou 

alorreativos; mecanismos estes que podem ser utilizados como base para futuras 

investigações na elucidação e prevenção da DECH. 

  



Descritores: Doença enxerto-hospedeiro; transplante de medula óssea; células-tronco 

adultas; linfócitos T; interleucina-7; apoptose e proliferação de células 

  



 

ABSTRACT 
 

Normanton M. Study of mesenchymal stem cells and lymphocytes interaction in graft 

versus host disease model [Dissertation]. São Paulo. “Faculdade de Medicina, 

Universidade de São Paulo”, 2014. 

 

A major complication after hematopoietic stem cell transplantation is the graft versus 

host disease (GVHD), which is an immunological response of transplanted donor T 

cells against the recipient tissues; this outline is responsible for 15-30% of deaths that 

can occur after allogeneic hematopoietic stem cells transplant.  

Despite recent advances in reducing GVHD incidence by alternating prophylactic 

regimens, thus reducing the intensity of conditioning, there are few effective treatments.  

Recently, the immune modulatory potential of mesenchymal stem cells has become the 

focus of several studies. Some authors described the role of these cells in reducing 

immune response by inhibiting T cell proliferation, representing a potential new therapy 

for GVHD.  

Through this knowledge, we investigated the mesenchymal stem cells role into T 

lymphocytes proliferation, apoptosis and cytokine production. Our results showed that 

the presence of mesenchymal stem cells into the cultures downregulates the 

proliferation of stimulated lymphocytes independent of contact and apoptosis of 

stimulated lymphocytes in partially contact-dependent manner. We also observed 

during naive T lymphocytes differentiation into Th17 cells, that the mesenchymal stem 

cell presence reduces the lymphocyte ability in producing the GVHD major effectors 

cytokines, interferon gamma (IFN-γ) and interleukin-17A (IL-17A). 

We investigated whether prostaglandin E2 (PGE2) was involved in the reduction of T 

lymphocytes proliferation, when cultured with mesenchymal stem cells, by tryptophan 

depletion. Indomethacin (IDT), an anti-inflammatory drug blocker of cyclooxygenase 

(COX 1 and 2) and therefore PGE2 pathway, was used. However, we observed that, 

according to IDT dose, blocking this pathway further inhibited lymphocyte 

proliferation. With this result we conclude that if lymphocyte proliferation is inhibited 

by tryptophan depletion, it does not occur via PGE2. However, we still cannot say 

whether this pathway is activated by other molecules, or if this pathway is actually 

responsible for T lymphocytes proliferation inhibition. 

Regarding the apoptosis inhibition in T lymphocytes, we show that the IL-7 receptor 

alpha chain (CD127) is increased on the surface of T lymphocytes when in the presence 

of mesenchymal stem cells. We found that IL-7 blockage in the cultures increases 

apoptosis in T lymphocytes, as well as their addition causes apoptosis decrease. We also 

identified the intracellular production of IL-7 on mesenchymal stem cells, linking these 

cells and IL-7 directly with apoptosis inhibition in T lymphocytes under these 

conditions 

This work has generated data that allowed the understanding of some possible 

mechanisms by which MSCs can act on activated and/or alloreactive T lymphocytes; 

mechanisms that can be used as a basis for future research in the elucidation and 

prevention of GVHD. 

 

 



Descriptors: Graft vs host desease; bone marrow transplantation; adult stem cells; T-

lymphocytes; interleukin-7; apoptosis and cell proliferation. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

1.1 SISTEMA IMUNOLÓGICO 

 

O sistema imunológico é classificado em sistema imune inato e adaptativo, que 

são distintos principalmente em seus níveis de especificidade de reconhecimento de 

antígenos. Os receptores do sistema imune adaptativo mediam respostas altamente 

específicas, em contraste com os receptores mais promíscuos e menos específicos do 

sistema imune inato (1). 

 

1.1.1 SISTEMA IMUNE INATO 

 

A imunidade inata é uma resposta rápida e estereotipada a um grande número, 

mas limitado, de estímulos. É representada por barreiras físicas, químicas, biológicas, 

células especializadas e moléculas solúveis presentes em todos os indivíduos. Esta 

resposta ocorre independente do contato prévio com imunógenos ou agentes 

agressores, e não é alterada qualitativa ou quantitativamente após o primeiro contato 

com o antígeno (2). 

As principais células efetoras da imunidade inata são: macrófagos, 

neutrófilos, células dendríticas (DCs) e células Natural Killer (NK). A fagocitose, 

liberação de mediadores inflamatórios, ativação de proteínas do sistema 

complemento, bem como a síntese de proteínas de fase aguda, citocinas e 

quimiocinas, são os principais mecanismos efetores na imunidade inata. Esses 

mecanismos são ativados por estímulos específicos, reconhecidos por seus receptores 

(3). 

 Os receptores presentes nas células do sistema imune inato são 

principalmente os receptores de reconhecimento padrão (PRR) expressos na 

superfície celular ou intracelular, como os receptores semelhantes à Toll (TLR) e 

receptores semelhante à NOD (NLR) (4, 5). Os PRR não reconhecem apenas padrões 

moleculares associados a patógenos (PAMPs), que incluem ácido nucléico, 

bacteriano e viral, lipopolissacarídeos (LPS), proteoglicanos e carboidratos, mas 



2 

 

também reconhecem padrões moleculares associados a danos ao hospedeiro, como a 

adenosina tri-fosfato (ATP) e ácido desoxirribonucleico (DNA) próprio. O 

reconhecimento desses padrões resulta na sinalização intracelular e na ativação de 

fatores de transcrição, como o NF-kB e fatores regulados por interferon (IRFs) (6). A 

ativação de fatores de transcrição leva à liberação de citocinas e quimiocinas 

conduzindo a um ambiente inflamatório, com recrutamento e ativação celular, 

incluindo a expressão de moléculas co-estimulatórias pelas células apresentadoras de 

antígenos (APC), cujo papel é crucial para ativação da resposta imune adaptativa (7). 

  

1.1.2 SISTEMA IMUNE ADAPTATIVO 

 

As DCs são consideradas uma ponte entre a imunidade inata e adaptativa. As 

DCs são atraídas e ativadas por sinais liberados por células da imunidade inata e 

viabilizam a progressão da resposta imune adaptativa. Essas células residem em 

tecidos periféricos, como pele, fígado e intestino, onde capturam antígenos, se 

tornam ativadas e migram para órgãos linfóides secundários, como por exemplo, os 

linfonodos regionais, onde processam o antígeno. As DCs maduras expressam em 

sua membrana celular moléculas co-estimulatórias, B7-1 e B7-2, também conhecidos 

como CD80 e CD86, tornando-se capazes de co-estimular (8) e apresentar antígenos 

protéicos associados a moléculas de histocompatibilidade principal (MHC) aos 

linfócitos. DCs imaturas são altamente eficientes na captura de antígenos, enquanto 

que as maduras são muito eficientes na apresentação (9). 

Essas células orquestram a migração de outros tipos celulares dentro dos 

linfonodos via a secreção de quimiocinas. As DCs também regulam a diferenciação, 

maturação e função de linfócitos de maneira contato-dependente e através da 

secreção de fatores solúveis, sendo, portanto, fundamentais para o início e 

coordenação da resposta imunológica adaptativa (9). 

 A resposta imune adaptativa depende da ativação de células especializadas e 

de moléculas solúveis produzidas por linfócitos. Suas principais características são: 

alta especificidade e diversidade de reconhecimento, memória, capacidade de 

finalizar a respota e tolerância. 
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 As principais células efetoras do sistema imune adaptativo são os linfócitos T 

e B, cuja ativação ocorre após a ativação do receptor de célula T (TCR) pela ligação 

com MHC presentes nas APC, ou pela ativação dos receptores de células B (BCR), 

respectivamente (10). 

Juntos, os TCRs e BCRs possuem um vasto repertório, possibilitando o 

sistema imune adaptativo detectar qualquer antígeno. A ampla diversidade desses 

receptores é gerada por recombinação somática de regiões específicas do DNA, e 

cada receptor possui uma especificidade particular e é expresso em um clone de 

linfócitos. 

 As células precursoras dos linfócitos T deixam a medula óssea (MO) e 

migram para o timo, onde ocorre todo o processo de diferenciação e seleção. Apenas 

os linfócitos T diferenciados deixam o timo e caem na circulação. Os precursores dos 

linfócitos B, permanecem na MO e, ao final de sua diferenciação, entram para a 

circulação e migram para órgãos linfóides secundários, onde exercem algumas de 

suas funções (11). 

 

1.1.2.1  LINFÓCITOS T 

 

No timo, os linfócitos T passam por vários processos para seu 

desenvolvimento que resulta do rearranjo gênico e expressão das cadeias α/β ou γ/δ 

do TCR, do co-receptor CD3 (12-14) e da expressão das moléculas CD4 ou CD8 na 

membrana celular, descritas como células T auxiliares (Th) ou citotóxicas, 

respectivamente (15). Após a expressão dessas moléculas, os linfócitos T seguem 

para o processo de seleção positiva (16, 17), onde peptídeos próprios são 

apresentados por células epiteliais do timo via MHC classe I ou classe II para 

linfócitos CD4 ou CD8, respectivamente, os linfócitos que não reconhecem os 

peptídeos próprios, mas são capazes de reconhecer as moléculas de MHC próprias, 

recebem sinais para sobrevivência e maturação (18-21). A seleção tímica positiva e 

negativa tem como objetivo a deleção de células com afinidade muito baixa ou muito 

elevada ao MHC e de células autorreativas  (22). 
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1.2 ALORECONHECIMENTO 

 

A aloreatividade se refere à capacidade da célula T em reconhecer complexos 

de peptídeos acoplados a MHC alogênico (23). Apenas de 1-10% dos linfócitos são 

capazes de reconhecer MHC alogênico. Diferentes teorias têm sido propostas para 

tentar explicar essa alta frequência, mas este ponto ainda não foi elucidado  (24).  

O papel das DCs imunogênicas foi notado inicialmente no cenário de 

transplante, em um modelo de cultura celular para determinar rejeição de enxerto 

chamado de reação mista de linfócitos (MLR) (25). O MLR permite a detecção de 

incompatibilidades entre moléculas de MHC de doadores e receptores de transplante 

de órgãos. Essa incompatibilidade é frequente devido ao polimorfismo dos genes do 

MHC que leva a grande variabilidade fenotípica. Devido a esta grande variabilidade 

os linfócitos T reconhem as moléculas de MHC não próprias e reagem contra o 

tecido alogenico levando a rejeição (25).  

Em 1986, Mosmann e colaboradores publicaram um trabalho sobre o 

comportamento clonal das células T CD4 (14). Frente a um amplo painel de 

antígenos específicos e clones de células T autorreativas, eles foram capazes de 

dividir essas células em dois grupos distintos: células auxiliares tipo 1 (Th1), cujos 

clones gerados na presença de interleucina (IL) 2, IL-3 e interferon gamma (IFN-γ) e 

células auxiliares tipo 2 (Th2), cujos clones são gerados na presença de IL-3, fator de 

crescimento de célula T (TGF) 2 e fator de crescimento de mastócito (2). Um 

trabalho subsequente de Cherwinski mostrou que os clones de Th1 eram gerados pela 

presença de IL-2, fator de estimulante de colônia de macrófago e granulócito (GM-

CSF) e IFN-γ, e os clones de Th2 gerados na presença de IL-4 e IL-5 (15). 

Entretanto, trabalhos mais recentes mostram que a via de diferenciação de 

células auxiliares tipo 17 (Th17) e células T reguladoras (Treg) é separada da via de 

diferenciação Th1 ou Th2 (26). A via para a diferenciação em Th17 necessita de 

fator de transformação do crescimento (TGF-β1) e IL-6, e é aumentado por IL-1β e 

fator de necrose tumoral (TNF-α) (27). Em adição, os fatores de crescimento do 

receptor órfão retinóide (ROR) RORγt e RORα se mostraram críticos para o 

desenvolvimento de Th17.  
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As citocinas de Th1 e Th2 inibem a diferenciação de outras células em Th17 

como, por exemplo, a IL-2, IFN-γ e IL-4. Em camundongos, as células Th17 são 

maioria nos pulmões, trato gastrointestinal e são consideradas importantes para a 

manutenção da defesa da mucosa do hospedeiro (28). 

As células Th17 também mediam patologias em diversas condições 

autoimunes, o que acreditava ser somente por efeito de resposta Th1. Níveis elevados 

de IL-17 têm sido observados em artrite reumatóide, esclerose múltipla e doenças 

inflamatórias (29). Essas células estão envolvidas na remoção de patógenos 

extracelulares, particularmente em superfícies mucosas, onde a IL-17 induz o 

recrutamento e diferenciação de neutrófilos e IL-22 é necessária para a produção de 

defensinas antimicrobianas (30). 

É razoável acreditar que as células Th17, juntamente com Th1, atuem na 

fisiopatologia das doenças autoimunes (31). 

As células T CD4 também podem adquirir um perfil regulador, pois o fator de 

transcrição FoxP3 foi identificado como um regulador essencial e que controla a 

expressão de múltiplos genes que mediam suas funções supressoras (32, 33). 

 

1.3 APOPTOSE  

 

A apoptose é a morte celular programada e está envolvida em grande parte das 

respostas que ocorrem in vivo e in vitro. Existem duas vias de morte por apoptose, a 

via extrínseca ou via receptor de morte e via intrínseca ou mitocondrial. 

A via extrínseca é iniciada pela ligação de receptores de morte situados na 

membrana celular, como o CD95 (também conhecido como FAS) que é uma proteína 

transmembrana responsável por transmitir sinais de morte para o interior da célula, 

esse receptor, ativado quando se liga ao seu ligante CD95L (FASL), leva a ativação 

da proteína adaptadora do domínio de morte associada ao FAS (FADD), formando o 

complexo de sinalização que induz morte (DISC) e ativação de cisteíno-proteases 

(caspases) (34). 

A via intrínseca ou mitocondrial é induzida por estresse extracelular e envolve a 

ativação de mediadores pró-apoptóticos da família do linfoma de célula B 2 (Bcl-2), 

como o mediador de morte celular que interage com Bcl-2 (BIM), que leva a 
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permeabilização da membrana mitocondrial e permite a ativação do apoptossomo 

que contém proteases apoptóticas (34). 

Os membros da família do Bcl-2 podem ser divididos em três grupos: os 

membros pró-sobrevivência como o Bcl-2, Bcl-XL e Bcl-W, entre outros; os 

efetores, proteína X associada ao Bcl-2 (BAX) e do antagonista/morte de Bcl-2 

(BAK), assim induzem a permeabilização da membrana mitocondrial e o terceiro 

grupo, que incluem proteínas de domínio homólogo ao Bcl-2, antagonistas de Bcl-2 

(BIM e BAD) e que interagem com domínio de morte (BID) (35). 

O processo de apoptose (via extrínseca e intrínseca) culmina na ativação de 

caspases, que são uma família de cisteínas proteases aspartato específicas, que 

clivam proteínas celulares essenciais (35), fragmentam o DNA e levam a formação 

de corpos apoptóticos que são, posteriormente, reconhecidos, por expressarem em 

sua membrana celular folfatidil-serinas, por fagócitos (36). 

Citocinas como a IL-7 e IL-3 são importantes mediadoras do crescimento e 

sobrevivência dos linfócitos T e B. A IL-7, em particular, é necessária para a 

homeostase periférica das células T CD4 e T CD8 por mecanismos não 

completamente conhecidos (37-40).  Essas citocinas são conhecidas por previnirem 

as células da apoptose através da indução de proteínas anti-apoptóticas como Bcl-2 

ou Bcl-XL e por inibirem proteínas pró- apoptóticas, como BAX, BAD ou BIM (39, 

41-43).  

 

1.4 TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA 

 

O histórico do transplante de medula óssea tem vários aspectos peculiares, 

desde os estudos iniciais até o seu reconhecimento em 1990 com o Prêmio Nobel de 

medicina ao Dr. E. Donnall Thomas.  

No início do século 20, o trabalho de Alexis Carrel e outros, estabeleceram 

que aloenxertos de pele ou órgãos poderiam funcionar pelo período de uma ou duas 

semanas e depois seriam perdidos, ou seja, rejeitados (44).  

Em 1940, Medawar e colaboradores, estabeleceram as bases imunológicas da 

rejeição ao enxerto alogeneico. Entretanto, a sugestão de que aloenxertos não seriam 

sempre rejeitados veio de Owen, que demonstrou que gemelares dizigóticos bovinos 
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tinham uma mistura de células sanguíneas de cada parte. Billigham, Brent e Medwar 

mostraram que tolerância doador-específica em camundongos poderia ser induzida 

pela injeção de células do doador em recém-nascidos (44). 

O início da imunologia dos transplantes foi descrita em detalhes por 

Woodruff (1960), que descreveu a tolerância a enxertos de pele induzida pelo 

transplante de MO. Esta observação foi feita após a publicação de Ford e 

colaboradores (1956) que demonstraram que camundongos irradiados que receberam 

infusão de MO apresentaram características citogenéticas da medula do doador (44). 

Estudos realizados no sistema murino estabeleceram muitos dos fatores 

responsáveis pelo sucesso ou falha do transplante de MO. Os estudos iniciais foram 

detalhados no livro de van Bekkum & De Vries (1967) e as observações mais 

importantes foram:  

1. A primeira questão a ser respondida foi como as células da medula 

transplantada chegariam até a MO do receptor.  No início as células foram 

injetadas de maneira intra-arterial, intraperitoneal e diretamente nas cavidades 

medulares, entretanto foi Van Bekkum e colaboradores que demonstraram 

que as células injetadas de forma intravenosa eram efetivas na repopulação 

medular; (45) 

2. Células de MO alogênicas enxertadas em camundongos não isogênicos 

podiam desenvolver um ataque imunológico contra o receptor resultando em 

uma síndrome conhecida como “doença secundária”.  Esta doença é o 

resultado de uma reação imune dos linfócitos enxertados contra os tecidos do 

hospedeiro, hoje conhecida como a doença do enxerto contra o hospedeiro 

(DECH); (46) 

3. Nos transplantes alogênicos a severidade da reação imune das células do 

doador contra o receptor é controlada por fatores genéticos; (47) 

4. A histocompatibilidade era governada por um sistema maior e vários sistemas 

menores; (48) 

5. Metotrexato podia prevenir e melhorar a DECH; (49, 50) 

6. Ciclofosfamida (CY) sozinha podia oferecer imunossupressão suficiente para 

enxertos alogênicos e (51) 
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7. A importância do timo, células T, B e outros subtipos linfóides começam a 

ser definidos na biologia dos transplantes (52, 53). 

As experiências iniciais com transplante de células tronco hematopoéticas 

(HSCT) se deram com as imunodeficiências. No final dos anos 60, as transfusões de 

plaquetas, antibióticos de amplo espectro e agentes anti-câncer mais efetivos já 

tinham sido desenvolvidos. O conhecimento crescente do sistema de 

histocompatibilidade levou a novas tentativas de transplante alogênico em pacientes 

humanos. Gatti e colaboradores (1968) reportaram o primeiro sucesso de enxerto 

alogênico em um paciente com deficiência imunológica combinada grave, ele 

utilizou como doador o irmão, que considerado com antígeno leucocitário humano 

(HLA) idêntico, entretanto uma tipagem subseqüente mostrou que o doador e 

receptor diferiam em alguns dos antígenos HLA (54). Outros dois sucessos similares 

foram reportados praticamente ao mesmo tempo (55, 56), os pacientes não 

necessitaram de terapia imunossupressora uma vez que eles eram imuno-

incompetentes devido à doença. Todos os três estavam vivos e bem 25 anos após o 

transplante (57). 

Desde estes primeiros três casos de HSCT alogênicos de sucesso, mais de 

800.000 pacientes receberam transplante alogênico ou autólogo (58). Esse tratamento 

tem sido usado mundialmente por mais de 50.000 pacientes a cada ano. Desde o 

início de 1970, a mortalidade durante os primeiros 100 dias após o HSCT tem 

diminuído devido a mudanças nos critérios de seleção de pacientes, refinamento dos 

regimes de condicionamento pré-transplante e melhoras na prevenção de doenças. As 

taxas de sobrevivência acima de um ano já ultrapassam 60% para pacientes com 

HLA idêntico aos doadores (58). Com a diminuição da mortalidade precoce e maior 

uso do HSCT, o número de pacientes com boa sobrevida agora ultrapassam 150.000 

e continua a crescer.  

A primeira utilização intravenosa de MO foi realizada por Osgood em 1939. 

Os problemas iniciais foram grandes no início do transplante. No campo do 

transplante autólogo os desafios eram com a criopreservação da medula e no 

transplante alogênico, os problemas imunológicos com a rejeição (59). Em 1961, 

Friedman padronizou o MLR e somente com a caracterização do HLA o transplante 

alogênico ganhou mais impulso (60). 
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        George Mathé foi pioneiro no desenvolvimento do transplante de medula 

clínico e também o primeiro a descrever a doença do enxerto contra hospedeiro 

(DECH) em humanos. McFarland, em 1961, foi o primeiro a identificar que o 

condicionamento pré-transplante de MO era importante para a recuperação na nova 

medula e nos casos de leucemia, para a erradicação do tumor (61). 

        No Brasil, os estudos iniciais foram realizados pelo Dr. Ricardo Pasquini e seu 

grupo do Paraná, e em 1979 realizou o primeiro transplante no Brasil junto com o Dr. 

Eurípedes Ferreira (62). 

 

1.5 DOENÇA DO ENXERTO CONTRA HOSPEDEIRO (DECH) 

 

O número de transplantes alogênicos com células progenitoras 

hematopoéticas vem crescendo e mais de 50.000 procedimentos são realizados 

anualmente (63). O HSCT alogeneico é uma opção para a cura/melhora de inúmeras 

doenças hematológicas malignas, entretanto, o desenvolvimento da DECH limita o 

sucesso do HSCT alogênico e é fatal em aproximadamente 15% dos casos (64). 

Progressos consideráveis têm sido descritos no desenvolvimento de métodos 

para evitar ou tratar a DECH aguda e crônica, as quais foram definidas após as 

características clínicas e patológicas dessas síndromes serem descritas em 1980 (65). 

Essa complicação ganhou destaque quando recomendações do Instituto 

Nacional de Saúde (NIH) na conferência consenso sobre DECH foram publicadas em 

2005-2006 (66-71). O documento produzido pelo consenso tinha três objetivos 

principais, primeiro definir critérios para diagnóstico de DECH, definir um novo 

sistema de pontuação para a severidade da doença em cada órgão afetado (score 

clínico) e o NIH reconheceu duas principais categorias de DECH, cada uma com 

duas subcategorias (66). 

DECH aguda foi dividida em aguda “clássica” quando tem início inferior a 

100 dias, a DECH crônica foi separada não apenas pelo tempo após o HSCT, mas 

também pela presença de critérios diagnósticos ou por achados distintos suportados 

por biópsia ou outros procedimentos. A DECH crônica clássica foi definida por 

manifestações crônicas na ausência de anormalidades como eritema cutâneo, função 
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hepática anormal ou manifestações gastrointestinais típicas da aguda e a outra forma 

de crônica foi definida como uma sobreposição entre aguda e crônica (66, 72). 

A patogênese da DECH envolve proliferação e ativação de linfócitos T e B 

alo e autorreativos, geração inapropriada de tolerância central e periférica e vários 

mecanismos inespecíficos de inflamação (73). O desenvolvimento e severidade da 

DECH nos receptores de transplante dependem de fatores como a idade, toxicidade 

do regime de condicionamento e técnicas de profilaxia (73). 

As primeiras descrições de DECH aguda vieram após investigações sobre a 

capacidade da radiação de inibir a função da MO em 1950, quando ratos foram 

tratados com radiação e receberam esplenócitos de um doador não-congênito para 

facilitar à repopulação celular, porém, uma doença caracterizada pela perda 

progressiva de peso, postura arqueada, diminuição da atividade e diarréia foi notada 

(74). Inicialmente chamada de "doença secundária" ou "Runting" para diferenciar da 

toxicidade inicial do regime de condicionamento e sua aplasia resultante. O trabalho 

subseqüente indicou que as células T do doador no hospedeiro foram importantes 

mediadores da DECH (75-77). 

Esta doença é resultado da interação complexa entre as células do sistema 

imune de ambos, doador e receptor. A fisiopatologia desse processo consiste em 

várias fases: (1
o
) o tratamento induz dano tecidual que leva a inflamação e posterior 

ativação de células apresentadoras de antígenos (APCs) e células T; (2
o
) a ativação 

das células T do doador leva a expansão clonal de células T efetoras; (3
o
) o 

recrutamento das células T ativadas para os tecidos do receptor onde a inflamação 

leva a destruição dos tecidos (63). 

A DECH aguda é considerada uma resposta imune dirigida principalmente 

por células Th1 e Th17, já a crônica é caracterizada como sendo predominantemente 

mediada por células Th2 (73) e também envolvendo resposta citotóxica mediada por 

células T aloreativas do doador contra tecidos do receptor e mediados por fatores 

secretados (perforinas, granzimas e citocinas inflamatórias) e de proteínas de 

superfície celular (FAS e FASL) (63). 

Os alvos clássicos da DECH aguda são a pele, trato intestinal e fígado, já a 

crônica pode também atingir outros órgãos (olhos, mucosa oral, pulmão e trato 
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genital) e mimetiza doenças autoimunes, como miastenia gravis ou citopenias 

autoimunes (78). 

O dano tecidual causado por células T citotóxicas leva ao recrutamento de 

outras células efetoras, incluindo células NK e neutrófilos, que podem aumentar o 

dano tecidual e resultar em um estado de autoperpetuação que é difícil de controlar 

uma vez iniciado. A seqüência de eventos que levam ao desenvolvimento da DECH 

tem sido amplamente definida pelo uso de modelos animais. Trabalhos iniciais 

estabeleceram que a célula T alorreativa é a principal causa da doença (79, 80). 

É importante ressaltar que a DECH é o resultado de uma resposta mediada 

por T virgem, visto que as células T de memória central e periféricas parecem não 

induzir, entretanto elas mediam a resposta do enxerto versus tumor (GvT), ou efeito 

mais conhecido como resposta do enxerto versus a leucemia (GvL) (81). 

Ambas as células T, CD4 e CD8, do doador possuem um papel importante na 

sua patogênese. Assim, as técnicas mais efetivas para a prevenção e terapia desta 

doença focam na depleção, tolerização ou incapacitação funcional de células T do 

doador. 

 

Figura 1 - Células T CD4+ antígeno-ativadas adquirem vários fenótipos determinados por 

citocinas e fatores de transcrição (82) 
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1.6 CÉLULAS-TRONCO MESENQUIMAIS 

 

Células precursoras estromais multipotentes foram primeiramente descritas 

por Friedentstein e colaboradores em 1968, ele descreveu seu isolamento a partir de 

MO e caracterizou-as como células que proliferam in vitro de forma aderente ao 

plástico e de aparência fibroblástica capazes de formar colônias e diferenciar em 

osteócitos, condrócitos e adipócitos in vitro e in vivo (83-86). 

Como resultado da suposta capacidade de auto-renovação e diferenciação, as 

células estromais derivadas de MO foram consideradas células-tronco por Caplan e 

chamadas de células-tronco mesenquimais (MSC) (87). 

As MSCs podem ser obtidas a partir de vários tecidos como, por exemplo: 

MO, tecido adiposo e placenta. As MSCs possuem uma ampla capacidade de auto-

renovação in vitro e manutenção de sua multipotência. Por apresentarem capacidade 

de se diferenciar em células de linhagem mesodérmica acredita-se que elas possam 

ter um importante papel na reparação tecidual (88-91) e também se diferenciam em 

células de linhagem endodérmica e possuem um potencial de diferenciação 

neuroectodermica (92, 93). 

Apesar da evidência de que as MSCs podem transdiferenciam em vários tipos 

de células, in vitro e in vivo, a contribuição real dessas células para a reparação de 

tecidos ainda não esta bem estabelecida (94). 

 

1.6.1 REGULAÇÃO IMUNE POR CÉLULAS-TRONCO MESENQUIMAIS 

 

Recentemente, o potencial imunomodulatório de MSCs tornou-se o foco de 

vários estudos. Mais precisamente após Le Blanc e colaboradores descreverem um 

relato de caso de paciente com DECH aguda que recebeu infusão contendo MSC e 

em 2004, após duas infusões, o paciente apresentou melhora expressiva com redução 

do quadro da doença e nenhum efeito adverso foi reportado (95). 

Mais tarde, estudo clínico de fase II realizado pelo mesmo grupo, mostrou 

que a taxa de resposta ao tratamento de DECH com MSC foi maior que 70% e a 

eficiência do tratamento não estava relacionada ao grau de correspondência de HLA 

(96). 
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Existem diferenças nas vias de sinalização relacionadas à imunomodulação 

entre MSCs derivadas de humanos e de modelo animal (97), porém, embora por vias 

diferentes tanto as MSCs de camundongos, macacos e humanos parecem ter efeitos 

semelhantes na inibição de proliferação de linfócitos (98). 

Na presença de MSCs, a resposta de células T estimuladas por aloantígenos 

(99-101), antígenos peptídicos (102) mitógenos (101) e com anticorpos CD3/CD28 

tem sido testadas e os resultados sugerem que este efeito imunossupressor das MSCs 

é inespecífico e através da inibição da proliferação de linfócitos. 

Além disso, as MSCs possuem uma ampla gama de efeitos moduladores 

sobre células do sistema imune inato e adaptativo (97, 103). Elas podem inibir a 

proliferação de linfócitos T CD4 e T CD8 e modular suas respostas funcionais 

levando a uma diminuição da produção de IFN-γ, IL-2 e TNF-α e um aumento da 

secreção de IL-4 (100). As MSCs também podem induzir a diferenciação de células 

Tregs por liberação de citocinas (TGFβ e/ou IL-10), metabólitos, como a 

prostaglandia E2 (PGE2) ou enzimas, como a indoleamina-2,3-dioxigenase (IDO), 

que suprimem respostas citotóxicas (104). Além do efeito sobre as células T, as 

MSCs também podem atuar inibindo a diferenciação e proliferação de células B 

(105, 106). 

Por outro lado, as MSCs ativadas podem bloquear a maturação de DCs (107), 

que são essenciais na indução da imunidade e tolerância, além de suprimirem a 

proliferação e citotoxicidade de células NK (108). 

Para que as funções imunomoduladoras das MSCs sejam ativadas, existem 

relatos sobre a necessidade de ativação prévia por células imunes, através da 

secreção de citocinas pró-inflamatórias, como o IFN-γ sozinho ou em combinação 

com TNF-α, IL-1α ou IL-1β (109, 110). Até o momento não se compreende 

totalmente como as MSCs exercem suas funções reguladoras, mas parecem ser 

mediados por ativação cumulativa de vários fatores solúveis como a IDO (99, 111), 

PGE2 (100, 112, 113) ou IL-6 (103, 114), fatores secretados pela própria MSCs após 

ativação (115). 

Recentemente, um estudo demonstrou que as MSCs secretam diversas 

citocinas e além de promoverem a angiogênese também apresentam efeitos na 

quimiotaxia e apoptose celular (116). Além disso, citocinas como a IL-7, descrita 
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como citocina secretada por células estromais, também é importante para a 

proliferação homeostática e sobrevivência de linfócitos T virgens, embora o seu 

mecanismo de ação não tenha sido completamente elucidado (38, 39). 

Vários pesquisadores têm demonstrado a plasticidade das MSCs humanas em 

modelos animais e em ensaios clínicos (117, 118). No entanto, ainda existem poucos 

ensaios pré-clinicos e clínicos, o que limita o conhecimento (118). Diversos estudos 

sobre as atividades imunomoduladoras das MSCs foram documentados, mecanismos 

contato-dependente e fatores solúveis parecem colaborar para a indução da resposta 

imunomoduladora, porém os mecanismos ainda são parcialmente conhecidos (119). 
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2 HIPÓTESE  

 

Nossa hipótese é que por mecanismos não completamente definidos, as 

células-tronco mesenquimais são capazes de regular respostas altamente 

inflamatórias de linfócitos ativados. 

 

3 RELEVÂNCIA 

 

A DECH aguda apresenta um impacto muito grande no Sistema Único de 

Saúde (SUS) por ser uma das causas de prolongadas internações no pós-transplante 

de MO, bem como uma das principais causas de reinternação dos pacientes 

transplantados, de acordo com a portaria n
o
1317/GM. Embora tenha sido descrita a 

identificação de DECH aguda por citocinas e fatores de transcrição, bem como a 

sugestão de que as MSCs estariam envolvidas na sua supressão de Th1 e Th17, esses 

trabalhos, em sua maioria, foram realizados em modelos animais. Existem variações 

significantes entre resultados obtidos em modelos animais e os resultados 

provenientes do sistema imunológico humano, devido a uma série de fatores como a 

diferente proporção entre os subtipos de linfócitos, receptores de NK, expressão de 

receptores toll-like, moléculas co-estimulatórias, produção e função de citocinas e 

quimiocinas (120). 

Portanto, este estudo permite contribuir na investigação de MSCs humanas na 

supressão de respostas Th1 e Th17, verificando se algum dos achados em modelos 

animais corresponde ao que acontece em células humanas, além de investigar vias de 

sinalização envolvidas na imunomodulação induzida pelas MSCs, auxiliando no 

desenvolvimento e seleção de novas terapias para a DECH aguda e contribuir para o 

conhecimento em outras patologias onde ocorre a exacerbação da resposta 

imunológica. 
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4 OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GERAL 

 

Objetivo geral do trabalho foi avaliar se ocorre mudança no padrão de 

resposta dos linfócitos, bem como, alteração e ativação de vias de sinalização após 

co-cultivo com células-tronco mesenquimais. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Os objetivos específicos foram: 

 Avaliar alteração no perfil imunofenotípico de linfócitos em co-cultivo; 

  Investigar fatores de transcrição relacionados com o tipo de resposta (T-bet, 

GATA-3, RORγt e FoxP3) de linfócitos em co-cultivo; 

 Avaliar a proliferação e apoptose de linfócitos em co-cultivo; 

 Avaliar sua capacidade de produzir, secretar e/ou responder a citocinas e 

 Investigar citocinas produzidas por MSC.  
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5 MATERIAIS E MÉTODOS  

5.1 OBTENÇÃO DE CÉLULAS-TRONCO MESENQUIMAIS 

 

As células-tronco mesenquimais (MSC) foram obtidas de medula óssea a partir 

da lavagem de filtros de coleta de medula óssea de acordo com a aprovação do 

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

Medicina da Universidade de São Paulo, registrado na Plataforma Brasil sob o 

CAAE número: 06592712.4.0000.0071 (Anexos 9.1 e 9.2) (121). 

Resumidamente, os filtros foram lavados com o meio de cultura (Mc1) que 

consiste em: Meio de cultura Meio de Dulbeco Modificado (DMEM) (Gibco, 

Carlsbad, CA) suplementado com 10 % de soro bovino fetal (FBS) (Gibco, Carlsbad, 

CA), 1% antibiótico-antimicótico que contém 10000 unidades/mL de penicilina, 

10000 µg/mL de streptomicina, and 25 µg/mL de Fungizon® (Gibco, Carlsbad, CA) 

e 1% de L-glutamina 200mM (Gibco, Carlsbad, CA).  

Após a lavagem dos filtros o material coletado foi colocado sobre uma 

camada de Ficoll-Paque® densidade de 1.077 (GE Healthcare, United Kingdom) e 

centrifugado 30 minutos a 22
o
C e  500g, sem breque, de modo a obter-se uma fração 

isolada de células linfomononucleares de medula óssea.  

Após a primeira centrifugação foi removida a camada em suspensão contendo 

as células linfomononucleares (LMN), estas células foram diluídas com Mc1 e 

seguida de segunda centrifugação por 10 minutos a  22
o
C  e 500g. Após a segunda 

centrifugação as células foram ressuspensas em Mc1, cerca de 1x10
6
/ml, e 

distribuídas em frascos de cultura de 25cm
2
, cerca de 5mL/frasco de cultura. Os 

frascos de cultura foram colocados em estufa de 5% CO2 a 37ºC. 

Após 48 horas do plaqueamento, foi realizada a primeira troca do meio de 

cultura, desprezando-se as células que não aderiram à superfície plástica das garrafas 

de cultura. As próximas trocas de meio de cultura ocorreram em dias alternados. As 

células aderidas ao plástico foram consideradas na passagem zero (P0) e a cada 

replaqueamento as células avançaram uma passagem, prosseguindo para P1, depois 

para P2 e assim sucessivamente. Todos os procedimentos realizados utilizaram 

MSCs entre a 3ª e 5ª passagens, preferencialmente na 4ª passagem. Todas as células 
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obtidas foram testadas para contaminação aeróbica, anaeróbica e para Mycoplasma 

sp. 

 

5.2 PLAQUEAMENTO DE CÉLULAS-TRONCO MESENQUIMAIS 

 

Todos os frascos de cultura cujas MSCs atingiam cerca de 80-90% de 

confluência foram replaqueados ou congelados.  O replaqueamento consistiu da 

remoção do meio de cultura, lavagem da superfície celular do frasco 02 vezes com 

tampão fosfato sem cálcio ou magnésio (DPBS) (Gibco, Carlsbad, CA), seguido pela 

adição de 1-2mL/25cm
2 

de tripsina (TrypLE
TM

 express - Gibco, Carlsbad, CA), , e 

incubação por 5 minutos na estufa de 5%CO2 a 37ºC. Após as células se soltarem do 

frasco de cultura, foi adicionado cerca de 6mL de Mc1, as células foram transferidas 

para um tubo cônico de 15mL e centrifugadas 10 minutos a  22
o
C  e 500g. As células 

foram novamente plaqueadas na proporção de 1:3 e os frascos de cultura foram 

recolocados na estufa de 5%CO2 a 37ºC. . 

 

5.3 CARACTERIZAÇÃO IMUNOFENOTÍPICA DE MSCS POR CITOMETRIA DE 

FLUXO 

 

Após a remoção das MSCs das garrafas de cultura na 4
a
 passagem, as células 

foram submetidas à centrifugação por 5 minutos, 22
o
C a 500g. Em seguida, o 

sobrenadante foi descartado, as células foram homogeneizadas e ressuspendidas em 

1mL do tampão de lavagem para citometria (C1): tampão fosfato sem cálcio e sem 

magnésio DPBS (Gibco, Carlsbad, CA), 1% de albumina humana (Grifols, 

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

As células foram então submetidas à marcação com anticorpos monoclonais, 

CD14-FITC (clone: M5E2; BD Pharmingen, San Diego, CA), CD29-PE (clone: 

MAR4; BD Pharmingen, San Diego, CA), CD31-PE (clone: WM59; BD 

Pharmingen, San Diego, CA), CD34-PE (clone: 581; BD Pharmingen, San Diego, 

CA), CD44-PE (clone: 515; BD Pharmingen, San Diego, CA), CD45-PerCPCy5 

(clone: 2D1; Biosciences – San Jose – CA), CD73-PE (clone: AD2; BD Pharmingen, 

San Diego. CA), CD90-APC (clone: 5E10; BD Pharmingen, San Diego. CA), 

CD106- FITC (clone: 51-10C9; BD Pharmingen, San Diego, CA), CD166-PE (clone: 
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3A6; BD Pharmingen, San Diego, CA), HLA-DR-PerCP-Cy5 (clone: L243; 

Biosciences, San Jose, CA) e  CD105-PE (clone: 43A3; Biolegend, San Diego, CA). 

E os controles isotípicos correspondentes. 

Após a marcação, todos os tubos foram submetidos à incubação por 30 

minutos no escuro em temperatura ambiente. Em seguida, o material foi lavado em 

PBS (centrifugação de 500g por 5 minutos) ressuspendido em cerca de 200µl da 

solução C1, A aquisição das amostras foi realizada no citrometro de fluxo FACS 

ARIA, foi adquirido no mínimo 10.000 eventos por tubo. 

A análise dos fenótipos celulares foi realizada utilizando o “software” BD 

FACSDiva 6.1.3 (BD Biosciences, San Jose, CA) ou FLOWJO (TreeStar, Ashland, 

OR). 

 

5.4  DIFERENCIAÇÃO DAS CÉLULAS-TRONCO MESENQUIMAIS 

 

As MSCs foram diferenciadas em 3 linhagens celulares, osteoblastos, 

adipócitos e condrócitos utilizando protocolos específicos listados a seguir. 

5.4.1 PROTOCOLO DE DIFERENCIAÇÃO ADIPOGÊNICA 

 

Para a indução de diferenciação adipogênica, as MSCs em P4 foram 

plaqueadas em placa de cultura contendo 06 poços, após atingirem confluência 

próxima de 80%, o meio de cultura foi substituído por meio de indução adipogênica, 

constituído por alpha-MEM (Gibco, Carlsbad, CA) suplementado com 10% FBS 

(Gibco, Carlsbad, CA), 1% Antibiótico-Antimicótico (Gibco, Carlsbad, CA), 1μM 

dexametasona  (Sigma, St Louis, MO), 100ug/mL de isobutil-metil-xantina (IBMX)  

(Sigma, St Louis, MO), 10μg/mL de insulina (Sigma, St Louis, MO) e 100μM de 

indometacina (IDT) (Sigma, St Louis, MO). O meio de indução adipogenica foi 

substituído em dias alternados durante 21 dias.  A diferenciação foi evidenciada com 

coloração imuno-histoquimica de oil-red. 
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5.4.2 PROTOCOLO DE DIFERENCIAÇÃO OSTEOGÊNICA 

 

Para a indução de diferenciação osteogênica, as MSCs em P4 foram 

plaqueadas em placas de cultura contendo 06 poços. Após atingirem confluência 

próxima de 80%, o meio de cultura foi substituído por meio de indução osteogênica, 

constituído por alpha-MEM (Gibco, Carlsbad, CA), suplementado com 10% FBS 

FBS (Gibco, Carlsbad, CA), 1% Antibiótico-Antimicótico (Gibco, Carlsbad, CA), 

1µM dexametasona (Sigma, St Louis, MO), 2 µg/mL acido ascórbico (Sigma, St 

Louis, MO) e 10µM de beta-glycerol-fosfato (Sigma, St Louis, MO). O meio de 

indução osteogênica foi substituído em dias alternados durante 21 dias. A 

diferenciação foi evidenciada com coloração imuno-histoquimica de alizarin-red. 

 

5.4.3 PROTOCOLO DE DIFERENCIAÇÃO CONDROGÊNICA 

 

Para a indução condrogenica, as MSCs em P4 foram plaqueadas em placas de 

cultura contendo 06 poços. Após atingirem confluência próxima de 80%, o meio de 

cultura foi substituído por meio de indução meio de indução condrogenica, 

constituído por alpha-MEM (Gibco, Carlsbad, CA), suplementado com 10% FBS 

(Gibco, Carlsbad, CA), 1µM dexamethasone (Sigma, St Louis, MO), 6,25 µg/mL de 

insulina (Sigma, St Louis, MO), 2µg/mL de acido ascórbico (Sigma, St Louis, MO) e 

10ng/mL de TGF-b (Sigma, St Louis, MO). O meio de indução condrogênica foi 

substituído em dias alternados durante 21 dias. A diferenciação foi evidenciada com 

coloração imuno-histoquimica de toluidine blue. 

 

5.5 MÉTODOS DE COLORAÇÃO IMUNO-HISTOQUÍMICA  

5.5.1 OIL-RED  

 

A análise da diferenciação adipogênica foi demonstrada pela coloração de 

gotas lipídicas após 21 dias de cultivo. As células foram fixadas com 4% de 

paraformaldeído (Sigma, St Louis, MO) por 30 minutos, lavadas e desidratadas em 

60% de isopropanol por 2 – 5 minutos e coradas com consistiu de remoção do meio 
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de indução adipogênica, 0.5% oil red (Sigma, St Louis, MO) em 100% isopropanol. 

A análise foi realizada por microscopia óptica. 

 

5.5.2 ALIZARIN-RED 

 

A análise da diferenciação osteogênica foi demonstrada pela coloração da 

matriz de cálcio com alizarin-red após 21 dias de cultivo.  As células foram lavadas 

das células com água destilada, e fixadas com 4% paraformaldeído (Sigma, St Louis, 

MO) por 30 minutos, lavadas com água destilada, coradas com alizarin-red (2g em 

100mL de água destilada) pH 4.2 (Sigma, St Louis, MO) por 10 – 15minutos e 

lavadas vigorasamente com água. Após a secagem da placa a análise foi realizada 

por microscopia óptica. 

 

5.5.3 TOLUIDENE-BLUE 

 

A análise da diferenciação condrogênica foi demonstrada pela coloração da 

matriz de rica em proteoglicanos com toluidene-blue após 21 dias de cultivo.  As 

células foram fixadas com 70% de etanol por 1 minuto, 90% de etanol por 1 minuto e 

com etanol absoluto por 1 minuto. Então as células foram coradas com toluidene-

blue (1g de toluidene-blue, 1g de borato de sódio em 100 mL de água destilada) 

(Sigma, St Louis, MO) por 10 – 15minutos e lavadas vigorosamente com água. Após 

a secagem da placa a análise foi realizada por microscopia óptica. 

 

5.6 OBTENÇÃO DE LINFÓCITOS 

 

Os linfócitos foram obtidos a partir de sangue periférico de doadores 

voluntários saudáveis após assinatura do termo de consentimento esclarecido de 

acordo com a aprovação do comitê de ética em pesquisa do Hospital Israelita Albert 

Einstein e da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, registrado na 

Plataforma Brasil sob o CAAE número: 06592712.4.0000.0071 (Anexos 9.1 e 9.2). 

Após a coleta, o sangue periférico foi diluído em PBS na proporção de 1:1, 
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adicionado a uma camada de Ficoll-Paque® densidade de 1.077 (GE Healthcare, 

United Kingdom) e submetido à centrifugação por 30 minutos a 500g. A interface 

opalescente contendo a fração linfomononuclear foi retirada com auxílio de pipeta, 

transferida para um novo tubo cônico, a amostra foi lavada com PBS (sem cálcio e 

sem magnésio - Gibco, Carlsbad, CA), e novamente centrifugada por 10 minutos a 

500g. O sobrenadante foi dispensado e as células foram ressuspendidas em PBS 

novamente centrifugadas 10 minutos a 100g. 

As células foram ressuspendidas em meio de cultura Xvivo 15 (Cambrex, 

Walkersville, MD) suplementado com 1% de soro humano AB (Life Technologies, 

Carlsbad, CA), 1% Antibiótico-Antimicótico (Gibco, Carlsbad, CA) e colocado em 

uma placa de cultura por 60 minutos em incubadora de CO2 a 37
o
C com o objetivo 

de eliminar células aderentes ao plástico, como monócitos e macrófagos. 

 

5.7 CARACTERIZAÇÃO IMUNOFENOTÍPICA DE LINFÓCITOS T 

 

As células PBMCs foram marcadas com anticorpo monoclonal após a lavagem 

com 1mL do tampão de lavagem para citometria (C1): tampão fosfato sem cálcio e 

sem magnésio DPBS (Gibco, Carlsbad, CA), 1% de albumina humana (Grifols, 

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

Os anticorpos monoclonais utilizados foram: CD3-PerCP-Cy5.5 (clone:SK7; 

BD Biosciences, CA, San Jose), CD4-APC (clone:RPA-T4; BD Pharmingen, San 

Diego, CA), CD8-PE (clone: RPA-T8; BD Pharmingen, San Diego, CA), CD45RA-

FITC (clone:HI100; BD Pharmingen, San Diego, CA), CD45RO-PE  (clone:UCHL1; 

BD Pharmingen, San Diego, CA) e os controles isotípicos correspondentes, para 

caracterização das sub-populações linfocíticas. As células foram incubadas por 30 

minutos a temperatura ambiente e na ausência de iluminação. Após a incubação, as 

células foram novamente lavadas com C1, seguidas pela aquisição e análise por 

citometria de fluxo. Foram adquiridos pelo menos 10.000 eventos por tubo utilizando 

o Citometro de Fluxo FacsAria (BD Biosciences, San Jose, CA). 
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5.8 PROTOCOLO DE DIFERENCIAÇÃO EM LINFÓCITOS TH17 

 

Linfócitos T virgens derivados de sangue periférico, (CD4/CD45RA) foram 

submetidas à separação por cromatografia de afinidade utilizando o kit de separação 

indireta para célula CD4 virgem II (Miltenyi biotec, Gladbach, Alemanha) de células 

T virgens conforme orientação do fabricante. Brevemente, as células foram marcadas 

com anticorpos conjugados com microesferas magnéticas CD8, CD14, CD15, CD16, 

CD19, CD25, CD34, CD36, CD45RO, CD56, CD123, TCRγ/δ, HLA-DR e CD235a 

presentes no kit de separação. As células marcadas foram depletadas, pois ficaram 

retidas na coluna de separação magnética e as células CD4/CD45RA (células T 

virgens) não marcadas foram recuperadas, pois passaram livremente pela mesma 

coluna. Estas células foram colocadas em cultura e estimuladas com microesferas 

acopladas com anti-CD3/CD28 (Life Technologies, Carlsbad, CA), e cultivadas em 

meio de cultura Xvivo 15 (Cambrex, Walkersville, MD) suplementado com 1% de 

soro humano AB (Life Technologies, Carlsbad, CA), 1% Antibiótico-Antimicótico 

(Gibco, Carlsbad, CA) na presença de 10ng/mL de IL1β, IL6, IL23 e 5ng/mL de 

TGFβ (R&D Systems, Minneapolis, MN) por 5 dias. As células Th17 foram 

diferenciadas em presença e ausência de MSCs. 

 

5.9 CARACTERIZAÇÃO IMUNOFENOTÍPICA DOS LINFÓCITOS TH17 E TREG POR 

CITOMETRIA DE FLUXO 

 

Os linfócitos cultivados para diferenciação Th17 foram transferidos para tubos 

cônicos de 15 mL e estimulados com 1 µg/mL de Ionomicina e 50ng/mL de phorbol 

22-miristato 13-acetato (PMA) e incubados por 4 horas na estufa de CO2 a 37
o
C, 

após este período  foi adicionado 10 µg/mL de Brefeldina A (BFA) por tubo 

seguidos de nova incubação por 2 horas. As células foram centrifugadas a 500g por 

10 minutos e ressuspendidas em 1mL do tampão de lavagem para citometria (C1): 

tampão fosfato sem cálcio e sem magnésio DPBS (Gibco, Carlsbad, CA), 1% de 

albumina humana (Grifols, Barcelona, Espanha) e  0,1% azida sódica (Sigma, St 

Louis, MO). 
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Em seguidas as células foram marcadas com os anticorpos monoclonais CD3-

APC (clone:HIT3a; BD Pharmingen - CA - San Diego), CD4-APC-Cy7 (clone:SK3; 

BD Biosciences - CA - San Jose), CD45PerCP-Cy5.5 (clone:2D1; BD Biosciences - 

CA - San Jose),  CD3-PerCP-Cy5.5 (clone:SK7; BD Biosciences, San Jose, CA), 

CD4-APC (clone:RPA-T4; BD Pharmingen, San Diego, CA), CD8-PE (clone:RPA-

T8; BD Pharmingen, San Diego, CA), CD45RA-FITC (clone:HI100; BD 

Pharmingen, San Diego, CA), CD45RO-PE  (clone:UCHL1; BD Pharmingen, San 

Diego, CA), CCR5-FITC (clone:45502; R&D System, –Minneapolis, MN), CCR6-

PE (clone:53103; R&D System, –Minneapolis, MN), e os controles isotípicos 

correspondentes, e incubadas por 30 minutos a temperatura ambiente na ausência de 

iluminação. As células foram lavadas com C1 e submetidas ao procedimento de 

fixação e permeabilização para a marcação intracelular. 

Foram adicionados 200µL de solução fixadora (BD FACS - lysing solution; 

BD Biosciences, San Jose, CA) por tubo e incubados por 30 minutos na ausência de 

iluminação, as células foram lavadas com C1 e nos tubos foram adicionados 200µL 

de solução permeabilizante (FACS permeabilization solution 2 – BD Biosciences,  

San Jose - CA) e incubados por 30 minutos na ausência de iluminação. Após 

lavagem, as células fixadas e permeabilizadas foram marcadas com os anticorpos 

monoclonais intracelulares IL17A-FITC (clone:N49-653; BD Pharmingen, San 

Diego, CA), anti-IL17F-PE (clone:O33-782; BD Pharmingen, San Diego, CA), 

RORγt-PE (clone:AFKJS-9; eBiosciences, SanDiego, CA), Tbet-PerCP-Cy5.5 

(clone:4-46; BD Pharmingen, San Diego, CA) e IFNγ-FITC (clone:25723.11; BD 

Biosciences, San Jose, CA) e incubadas por 30 minutos na ausência de iluminação a 

temperatura ambiente. 

Para as células Treguladoras (Treg) as células foram marcadas com os 

monoclonais CD45-PE-Cy7 (clone:HI-30; BD Pharmingen, San Diego, CA) CD3-

APC-Cy7 (clone:SK-7; BD Pharmingen, San Diego, CA) CD4-FITC (clone:RPA-

T4; BD Pharmingen, San Diego,  CA) CD25-APC (clone:M-A251; BD Pharmingen, 

San Diego, CA) e CD127-PercP-Cy5.5 (clone:HIL-7R-M21; BD Pharmingen, San 

Diego, CA) e incubados por 30 minutos a temperatura ambiente. Em seguida foi 

realizada a fixação e a permeabilização utilizando o kit FoxP3 (BD Biosciences, San 

Jose, CA) e a marcação intracelular utilizando o anticorpo FoxP3-PE 
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(clone:259D/C7; BD Pharmingen, San Diego, CA), como controle foi realizado o 

controle de fluorescência menos um (FMO) para CD25-APC and Foxp3-PE.. 

Após lavagem com 1mL de C1, a análise foi feita em citômetro de fluxo 

FACSAria com o “software” BD FACSDiva 6.1.3 (BD Biosciences, San Jose, CA) 

ou FLOWJO (TreeStar, Ashland, OR) , sendo que em cada tubo, pelo menos 10.000 

eventos foram adquiridos. 

 

5.10 ENSAIOS DE PROLIFERAÇÃO E MORTE CELULAR 

 

Para o ensaio de proliferação por KI-67 e detecção de morte por caspase 3 

ativada, as células marcadas com anticorpos monoclonais de superfície CD3-PerCP-

Cy5.5 (clone:SK7; BD Biosciences, San Jose, CA), CD4-APC (clone:RPA-T4; BD 

Pharmingen, San Diego, CA), foram incubadas por 30 minutos a temperatura 

ambiente na ausência de iluminação e foram lavadas com o tampão (C1): tampão 

fosfato sem cálcio e sem magnésio DPBS (Gibco, Carlsbad, CA), 1% de albumina 

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

As células foram submetidas ao procedimento de fixação e permeabilização 

para a marcação intracelular. Para a fixação e permeabilização celular, foram 

adicionados 200µL de solução fixadora (lyses buffer – BD) por tubo e incubados por 

30 minutos na ausência de iluminação, as células foram lavadas novamente com C1 e 

nos tubos foram adicionados 200µL de solução permeabilizante (permeabilization 

solution 2 – BD Biosciences, San Diego, CA) e incubados por 30 minutos na 

ausência de iluminação. Após lavagem, as células fixadas e permeabilizadas foram 

marcadas com os anticorpos monoclonais intracelulares KI-67-FITC (clone:B56; BD 

Pharmingen, San Diego, CA), e Caspase 3 ativada-PE (clone:C92-605; BD 

Pharmingen, San Diego, CA), e os controles isotípicos correspondentes, e incubadas 

por 30 minutos na ausência de iluminação, lavadas e analisadas. 

Para o ensaio de morte celular, as células foram marcadas com Anexina V-

FITC (BD Pharmingen, San Diego, CA), Iodeto de propideo (BD Pharmingen,   San 

Diego, CA) e CD3-APC (clone:HIT3a; BD Pharmingen, San Diego, CA). 

Brevemente, após 15 minutos de incubação, as células foram ressuspendidas em 400 
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µl de Annexin V binding buffer (BD Biosciences, San Jose, CA). Todas as amostras 

foram adquiridas em menos de 30 minutos. 

A aquisição e análise foram realizadas em citômetro de fluxo FACSAria com o 

“software” BD FACSDiva (BD Biosciences, San Jose, CA) ou FLOWJO (TreeStar, 

Ashland, OR), sendo que pelo menos 10.000 eventos foram adquiridos por tubo. 

 

5.11 OBTENÇÃO DE MONÓCITOS CD14 

 

Os monócitos foram obtidos a partir de sangue periférico de doadores 

voluntários saudáveis após assinatura do termo de consentimento esclarecido. 

Após a coleta, o sangue periférico foi diluído em PBS (sem cálcio e sem 

magnésio - Gibco, Carlsbad, CA) na proporção de 1:1, após diluição do sangue, cada 

10mL deste material diluído foi transferido para um tubo cônico (15mL) contendo 

5ml de do grandiente de densidade  Ficoll-Paque® densidade de 1.077 (GE 

Healthcare, United Kingdom). Os tubos foram centrifugados por 30 minutos, 500g. 

A interface opalescente contendo a fração linfomononuclear foi removida com 

pipeta, transferida para novo tubo cônico, lavada com PBS e novamente centifugada 

por 10 minutos a 500g. O sobrenadante foi dispensado, as células foram 

ressuspendidas em PBS e centrifugadas novamente por 10 minutos a 100g.  

O sobrenadante novamente foi dispensado e as células linfomononucleares 

foram submetidas à separação por cromatografia de afinidade (Miltenyi biotec, 

Gladbach, Alemanha). Para a separação foi utilizado o separador MiniMACS™   

(Miltenyi biotec, Gladbach, Alemanha). As células foram contadas e ressuspendidas 

em 80µL de solução de solução tampão para cada 10
7
 células e 20L de anticorpo 

anti-CD14 acoplado à microesferas metálicas para cada 10
7
 células (MACS CD14 

microbeads), e incubadas por 15 minutos a 4-6
o
C. Após a incubação, as células 

foram lavadas adicionando-se 1mL de solução tampão e centrifugadas por 10 

minutos a 300g, descartando-se sobrenadante. As células então foram ressuspendidas 

em 1mL de solução tampão e colocadas em colunas MS (Figura 2A) previamente 

preparadas e lavadas com 1mL de solução tampão. A amostra foi passada através de 

coluna de separação acoplada a um magneto (Figura 2B), ficando retidas na coluna 

apenas as células de interesse. Após a passagem das células não desejadas pela 
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coluna, as células de interesse CD14 positivas foram obtidas retirando-se a coluna do 

magneto e pressionando o conteúdo com um embolo (Figura 2C). 

Após a obtenção das células CD14+, as mesmas foram cultivadas na densidade 

de 1x10
6
/mL e colocadas em cultura para diferenciação em células dendríticas. Uma 

amostra das células foi colhida para caracterização imunofenotípica por citometria de 

fluxo. 

 

 

  

 

Figura 2 - Separador de células  miniMACS (Miltenyi Biotec), utilizado na separação das células 

CD14+ (Fonte: http://www.miltenyibiotec.com) 

 

5.12 PROTOCOLO DE DIFERENCIAÇÃO DE CÉLULAS DENDRÍTICAS 

 

O cultivo das células CD14 selecionadas foi realizado em placa de 6 poços, em 

cada poço foram cultivadas 1 x 10
6
 células/ml, sendo o total por poço  2 x 10

6
 células 

em 2 ml de meio de cultura X-vivo15 (Cambrex, Walkersville, MD) contendo 20 

ng/mL IL-4 (R&D Systems, Minneapolis, MN) e 50 ng/mL GM-CSF (R&D 

Systems, Minneapolis, MN). A maturação das células dendríticas foi induzida no 

sexto dia adicionando os seguintes fatores de maturação: 50 ng/mL de Fator de 

necrose tumoral  (TNF-α) em combinação com 2,7 mM/mL de Prostaglandina E2 

(TNF + PGE2). 

A B 

C 
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5.13 CARACTERIZAÇÃO IMUNOFENOTÍPICA DE MONÓCITOS, CÉLULAS 

DENDRÍTICAS IMATURAS E CÉLULAS DENDRÍTICAS MADURAS POR 

CITOMETRIA DE FLUXO 

 

Os monócitos CD14 foram obtidos por separação magnética, as células 

dendriticas imaturas foram removidas da cultura no 6
o
 dia após o início da 

diferenciação e por fim as células dendríticas maduras foram removidas da cultura 

após 24hs de estímulo ministrado no 6
o
 dia após o início da diferenciação Estas 

células foram retiradas da placa de cultura nestes 3 momentos da diferenciação e 

submetidas à centrifugação por 5 minutos com rotação de 500g. Em seguida, o 

sobrenadante foi descartado, as células foram homogeneizadas e ressuspendidas em 

1mL de tampão para citometria. 

Os experimentos de citometria foram conduzidos utilizando anticorpos 

monoclonais disponíveis comercialmente. A técnica de coloração foi realizada de 

acordo com as indicações do fabricante. De maneira geral, uma amostra de 400L, 

contendo cerca de 4 x 10
5
 células foi distribuída entre 4 tubos, ou seja, cerca de 1 x 

10
5
 células por tubo, em seguida as células foram marcadas com os anticorpos 

monoclonais de interesse, depois foram incubadas a temperatura ambiente e 

protegidas da luz, por 30 minutos, lavadas e ressuspendidas em solução tampão e 

adquiridas por citometria de fluxo. 

Os anticorpos monoclonais utilizados foram: CD14-FITC (clone:M5E2; BD 

Pharmingen, San Diego, CA), HLA-DR-PerCP Cy5.5 (clone:L243; BD Biosciences, 

San Jose, CA), CD80-PE (clone:L307.4;  BD Pharmingen, San Diego, CA), CD83-

PE (clone:HB15e; BD Pharmingen, San Diego, CA), CD86-PE (clone:2331 FUN-1; 

BD Pharmingen, San Diego, CA), CD209-PE (clone:DCN46; BD Pharmingen, San 

Diego, CA) e os isotipos controles correspondentes. A aquisição de dados foi 

realizada utilizando o citometro de fluxo FACSARIA e foram adquiridos no mínimo 

10.000 eventos por tubo.  

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

San Jose, CA) e FLOWJO (TreeStar, Ashland, OR). 
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5.14 PROTOCOLO DE CONGELAMENTO E DESCONGELAMENTO DE CÉLULAS 

 

As células retiradas da cultura, quando não utilizadas para experimento ou para 

mudança de passagem foram distribuídas em tubos cônicos de 15mL,  lavadas com 

PBS e centrifugadas por 10 minutos a 500g. Em seguida o sobrenadante foi 

descartado e as células foram ressuspendidas numa solução de congelamento, a qual 

consiste em meio de cultura DMEN, suplementado com 10 % de FBS, 1% 

antibiótico-antimicótico que contém 10000 units/mL de penicilina, 10000 µg/mL de 

estreptomicina e 25 µg/mL de Fungizon® e 1% de L-glutamina 200mM, acrescido 

com 10% de dimetilsulforóxido (DMSO) (Baxter, Galway, Irlanda) e acondicionadas 

em tubos de criopreservação. As células foram levadas e armazenadas em freezeres 

de temperatura -80
o
C. 

O descongelamento das células de acordo com a necessidade de utilizar as 

células. As células foram descongeladas em temperatura ambiente e imediatamente 

transferidaspara tubos cônicos de 15mL contendo uma solução de descongelamento, 

que é constituído pelo meio de cultura DMEM suplementado com 40% de soro fetal 

bovino e, então, levadas a centrifugação por 10 minutos a 500g. O sobrenadante foi 

descartado e as células ressuspendidas em meio de cultura DMEM suplementado 

com 10 % de FBS, 1% antibiótico-antimicótico que contém 10000 unidades/mL de 

penicilina, 10000 µg/mL de estreptomicina e 25 µg/mL de Fungizon® e 1% de L-

glutamina 200mM e colocadas novamente em frascos estéreis e levadas e mantidas 

em cultura. 

 

5.15 MODELOS UTILIZADOS IN VITRO 

5.15.1 CONTROLE POSITIVO – ESTÍMULO COM PHA 

 

Como modelo de controle positivo de proliferação, adotamos células 

estimuladas com 1µg/mL do mitógeno fitohemaglutinina (PHA). Os linfócitos foram 

estimulados e plaqueados em placas de cultura de seis poços, com meio de cultura 

Xvivo 15 (Cambrex, Walkersville, MD) suplementado com 1% de soro humano AB 

(Life Technologies, Carlsbad, CA), 1% Antibiótico-Antimicótico (Gibco, Carlsbad, 

CA) na densidade de 1x10
6
 células por poço em co-cultivo ou não com MSC. O co-
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cultivo também foi realizado utilizando um inserto com microporos de 0.2-0.4µm 

(Nunc, Anopore - Thermo Scientific Nunc Tissue Culture Inserts, Kamstrup, 

Dinamarca) para avaliar se os efeitos observados nos linfócitos eram dependentes do 

contato entre as células. 

As células foram mantidas em cultura por 48 horas. Após este período, as 

células foram coletadas para análise feita em citometro de fluxo com o “software” 

BD FACSDiva 6.1.3 (BD Biosciences, San Jose, CA) ou FLOWJO (TreeStar, 

Ashland, OR) , sendo que em cada tubo, pelo menos 10.000 eventos foram 

adquiridos. 

 

Figura 3 - Representação do modelo de controle positivo 

 

5.15.2 SIMULAÇÃO DECH (MODELO ALOGÊNICO) 

 

Simulamos uma reação de aloreconhecimento entre linfócitos e células 

dendríticas e adotamos como modelo in vitro de DECH aguda. 

As células dendríticas (DCs) foram irradiadas com 1500 rads e 

ressuspendidas em meio de cultura X-vivo15 (Cambrex, Walkersville, MD) e 

distribuídas em placas de cultura com 96 poços de fundo arredondado. Os linfócitos 

(L) foram acrescidos nessa cultura na proporção de 1:100 (DC:L). As placas foram 

centrifugadas a 500g por 1 minuto. Dessa forma, foram mantidas em cultura por até 

72 horas. Após este período, as células foram coletadas para análise de proliferação 

celular feita em citômetro de fluxo FACSAria com o “software” BD FACSDiva 

6.1.3 (BD Biosciences, San Jose, CA) ou FLOWJO (TreeStar, Ashland, OR) , sendo 

que em cada tubo, pelo menos 10.000 eventos foram adquiridos.  

 

PHA 

Linfócito 

PHA 

Linfócito 

MSC 

PHA 
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0,2µM 



31 

 

 

Figura 4 - Representação do modelo de simulação de DECH (Modelo Alogênico) 

 

5.15.3 CO-CULTIVO DE CÉLULAS TH17 

 

Para estudo do efeito das células-tronco mesenquimais humanas (MSCs) no 

fenótipo de linfócitos, foram plaqueadas MSCs em placas de cultura de 6 poços na 

densidade de 1x10
5
 com meio de cultura Meio de Dulbeco Modificado (DMEM) 

(Gibco, Carlsbad, CA) suplementado com 10 % de soro bovino fetal (FBS) (Gibco, 

Carlsbad, CA), 1% antibiótico-antimicótico que contém 10000 unidades/mL of 

penicillin, 10000 µg/mL de streptomycin, e 25 µg/mL de Fungizone® (Gibco, 

Carlsbad, CA) e 1% de L-glutamina 200mM (Gibco, Carlsbad, CA) e foram 

mantidas em cultura até atingirem 70% de confluência.  

Após as MSCs atingirem confluência foram adicionados linfócitos em 

diferenciação para o padrão Th17, na densidade de 1x10
6
 células por poço utilizando  

meio de cultura X-vivo15 (Cambrex, Walkersville, MD).  

As placas foram mantidas em cultura por 48 horas. Após este período, as 

células foram coletadas para análise de diferenciação para Th17, a secreção de 

citocinas por citômetro de fluxo FACSAria com o “software” BD FACSDiva 6.1.3 

(BD Biosciences, San Jose, CA) ou FLOWJO (TreeStar, Ashland, OR), sendo que 

em cada tubo, pelo menos 10.000 eventos foram adquiridos. 
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Figura 5 - - Representação do Modelo de co-cultivo com Th17 

 

5.16 CULTURA CELULAR COM INDOMETACINA 

 

 

Para análise dos efeitos causados pela adição de indometacina a cultura, 

foram plaqueadas 1x10
5
 células-tronco mesenquimais em placas de cultura de 6 

poços em meio de cultura Meio de Dulbeco Modificado (DMEM) (Gibco, Carlsbad, 

CA) suplementado com 10 % de soro bovino fetal (FBS) (Gibco, Carlsbad, CA), 1% 

antibiótico-antimicótico que contém 10000 unidades/mL de penicilina, 10000 µg/mL 

de estreptomicina, e 25 µg/mL de Fungizon® (Gibco, Carlsbad, CA) e 1% de L-

glutamina 200mM (Gibco, Carlsbad, CA) e foram mantidas em cultura até atingirem 

70% de confluência.  

Após as MSC atingirem confluência foram adicionados linfócitos estimulados 

com mitógeno fitohemaglutinina (PHA) na densidade de 1x10
6
 células por poço 

utilizando meio de cultura X-vivo15 (Cambrex, Walkersville, MD). As células foram 

tratadas com diferentes concentrações de Indometacina (5, 25, 50 e 100ng) para 

verificar se a adição de uma droga anti-inflamatória reduzia o efeito anti-proliferativo 

observados em linfócitos na presença de MSC. 

 

Linfócitos  – Th17 

MSC Linfócitos 

Citocinas 
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5.17 CULTURA CELULAR COM INTERLEUCINA 7 RECOMBINANTE HUMANA E  

ANTI- INTERLEUCINA 7 POLICLONAL 

 

Para estudo do efeito da IL-7 nas co-culturas, foram plaqueadas MSC em 

placas de cultura de 6 poços na densidade de 1x10
5
 em meio de cultura Meio de 

Dulbeco Modificado (DMEM) (Gibco, Carlsbad, CA) suplementado com 10 % de 

soro bovino fetal (FBS) (Gibco, Carlsbad, CA), 1% antibiótico-antimicótico que 

contém 10000 unidades/mL de penicilina, 10000 µg/mL de estreptomicina, e 25 

µg/mL de Fungizon® (Gibco, Carlsbad, CA) e 1% de L-glutamina 200mM (Gibco, 

Carlsbad, CA) e foram mantidas em cultura até atingirem 70% de confluência.  

Após as MSC atingirem confluência foram adicionados linfócitos estimulados 

com mitógeno fitohemaglutinina (PHA) na densidade de 1x10
6
 células por poço 

utilizando meio de cultura X-vivo15 (Cambrex, Walkersville, MD).  

Foram adicionadas diferentes concentrações de anti-IL-7 policlonal 10 e 

20µL (R&D Systems, Minneapolis, MN) para verificar se o boqueio desta citocina 

influenciava na resposta dos linfócitos estimulados com PHA. Os linfócitos 

estimulados com PHA também foram tratados com IL-7 recombinante humano  nas 

concentrações de 10 e 20ng/mL  (R&D Systems, Minneapolis, MN) para 

comparação com os efeitos observados na presença de MSC. 

Os linfócitos foram matidos em co-cultivo com MSC por 48 horas. Após este 

período, os linfócitos foram incubados por 30 minutos com os marcadores de 

superfície CD3-FITC (clone:UCHT1; BD Pharmingen, San Diego, CA), CD127-

PercP-Cy5.5 (clone:HIL-7R-M21; BD Pharmingen, San Diego, CA) e CD4-APC 

(clone:RPA-T4; BD Pharmingen, San Diego, CA). 

A aquisição e analise das amostras foi realizada por citometria de fluxo com o 

“software” BD FACSDiva 6.1.3 (BD Biosciences, San Jose, CA) ou FLOWJO 

(TreeStar, Ashland, OR), sendo que em cada tubo, pelo menos 10.000 eventos foram 

adquiridos. 
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5.18 ENSAIO DE PRODUÇÃO DE IL-7 POR MSC 

 

Para estudo de produção de citocinas pelas células-tronco mesenquimais 

humanas (MSCs) co-cultivadas com linfócitos, foram plaqueadas MSC em placas de 

cultura de 6 poços na densidade de 1x10
5
 em meio de cultura Meio de Dulbeco 

Modificado (DMEM) (Gibco, Carlsbad, CA) suplementado com 10% de soro bovino 

fetal (FBS) (Gibco, Carlsbad, CA), 1% antibiótico-antimicótico que contém 10000 

unidades/mL de penicilina, 10000 µg/mL de estreptomicina, e 25 µg/mL de 

Fungizon® (Gibco, Carlsbad, CA) e 1% de L-glutamina 200mM (Gibco, Carlsbad, 

CA) e foram mantidas em cultura até atingirem 70% de confluência.  

Após as MSC atingirem confluência foram adicionados ou não linfócitos 

estimulados com mitógeno fitohemaglutinina (PHA) na densidade de 3x10
6
 células 

por poço utilizando meio de cultura X-vivo15 (Cambrex, Walkersville, MD).  

As placas foram mantidas em cultura por 24 horas e após esse período foi 

adicionado Befreldina A (BFA) nas culturas para impedir a secreção de citocinas 

pelas células pelo período de 4 horas. Após este período, as células mesenquimais 

foram coletadas para análise de produção de citocinas.  As células marcadas com 

anticorpo monoclonal de superfície CD105-PE (clone: 43A3; Biolegend – San Diego 

- CA) foram incubadas por 30 minutos a temperatura ambiente na ausência de 

iluminação e foram lavadas com o tampão fosfato sem cálcio e sem magnésio DPBS 

(Gibco, Carlsbad, CA), 1% de albumina humana (Grifols, Barcelona, Espanha) e 

0,1% azida sódica (Sigma, St Louis, MO). 

As células foram submetidas ao procedimento de fixação e permeabilização 

para a marcação intracelular. Para a fixação e permeabilização celular, foram 

adicionados 200µL de solução fixadora (lyses buffer – BD Biosciences, San Diego, 

CA) por tubo e incubados por 30 minutos na ausência de iluminação, as células 

foram lavadas novamente com tampão e nos tubos foram adicionados 200µL de 

solução permeabilizante (permeabilization solution 2 – BD Biosciences, San Diego, 

CA) e incubados por 30 minutos na ausência de iluminação.  

Após lavagem, as células fixadas e permeabilizadas foram marcadas com o 

anticorpo policlonal intracelular IL-7, incubadas por 30 minutos, lavadas e foi 

adicionado o anticorpo secundário FITC, seguida de outra incubação de, foram 
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realizados os controles isotípicos correspondentes, e incubadas por 30 minutos na 

ausência de iluminação, lavadas e analisadas por citômetro de fluxo FACSAria com 

o “software” BD FACSDiva 6.1.3 (BD Biosciences, San Jose, CA) ou FLOWJO 

(TreeStar, Ashland, OR) , sendo que em cada tubo, pelo menos 10.000 eventos foram 

adquiridos. 

 

5.19 ANÁLISE ESTATÍSTICA  

 

Os resultados foram expressos como média ± desvio padrão. Comparações entre 

grupos foram realizadas por teste t de Student e/ou OneWay ANOVA. Foi 

considerado significativo p<0,05 em todos os experimentos. 
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6 RESULTADOS 

6.1 PARTE I - ISOLAMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE CÉLULAS MESENQUIMAIS 

DE MEDULA ÓSSEA HUMANA 

 

A primeira etapa deste trabalho foi estruturar o isolamento e a caracterização 

das MSC humanas obtidas através da lavagem de filtros de coleta de medula óssea 

(MO). Nosso grupo publicou um artigo científico (Anexo 9.3), no qual comparou as 

MSCs obtidas de filtros descartáveis com as MSCs obtidas de filtros reutilizáveis.  

As MSCs obtidas a partir de ambos os filtros preencheram todos os requisitos da 

Internacional Society for Cell Therapy (ISCT), tanto para as caracteristicas 

imunofenotípicas, quanto para a capacidade de diferenciação nas três linhagens de 

origem mesodérmica. Portanto, as MSCs obtidas a partir de ambos os filtros de 

coleta de medula óssea foram consideradas adequadas para utilização em pesquisa 

científica e foram utilizadas no desenvolvimento das etapas seguintes deste estudo  

(121). 

 

6.2  PARTE II - EFEITO DAS CÉLULAS-TRONCO MESENQUIMAIS NA ATIVAÇÃO 

E PROLIFERAÇÃO DE LINFÓCITOS.  

 

6.2.1 A presença de MSC reduz a ativação de linfócitos estimulados com PHA 

Após o cultivo de linfócitos T com fitohemaglutinina (PHA) por 48 horas, na 

ausência ou presença das MSC. Os linfócitos TCD4 foram analisados por citometria 

de fluxo para a expressão de CD25, cadeia α do receptor da citocina IL-2, que indica 

ativação de linfócitos, e para a expressão de CD69, glicoproteína cuja expressão na 

superfície celular é aumentada em linfócitos e células NK ativadas, também 

envolvida com a proliferação dessas células (Figura 6). Notamos que linfócitos 

estimulados com PHA após 48 horas de cultura na presença de MSC apresentam 

expressão de CD25 significativamente menor em relação aos linfócitos cultivados na 

ausência das MSC (Figura 7A), da mesma forma também observamos redução da 

expressão de CD69 dos linfócitos em co-cultivo com MSC em relação aos na 

ausência de MSC (Figura 7B). 
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Figura 6 - Estratégia de anáise das populações de linfócitos ativados 

A seleção inicial foi realizada em células CD3 positivas em seguidas os linfócitos T (CD3+) foram 

analisados para expressão de CD4 e CD69 ou CD25. Os linfócitos sem estímulo expressam 4% de 

CD25 (A) e 3% de CD69 (B). Após 48 horas com estímulo de PHA, na ausência de MSC, expressam 

49,0% de CD25 (C) e 64,0% de CD69 (D).  Após 48 horas com estímulo de PHA, na presença de 

MSC, os linfócitos expressam 40% de CD25 (E) e 52% de CD25 (F). (dado representativo de 6 

experimentos). 

 

 

 

 
Figura 7 - A presença de MSCs reduz a ativação de linfócitos T CD3 e CD3:CD4 

Linfócitos em cultura por 48 horas (n=6). (A) Linfócitos estimulados com PHA cultivados na 

presença de MSCs apresentam sua ativação mensurada pela expressão de CD25 (CD25:PHA:M) 

25,04%+8% que estava reduzida em relação aos linfócitos cultivados na ausência de MSCs 

(CD25:PHA), 31,75+9%. (B) Linfócitos estimulados por 48h com PHA cultivados na presença de 

MSCs apresentam sua ativação mensurada pela expressão de CD69 (CD69:PHA:M) 37,75+9% que 

estava  reduzida em relação aos linfócitos cultivados na ausência de MSCs, (CD69:PHA) 43,37+12%.  

(*p<0,05). 
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6.2.2 A presença de MSC reduz a proliferação de linfócitos ativados com PHA 

 

A presença de MSC em culturas de linfócitos estimulados com PHA reduz de 

maneira significativa a ativação dessas células, o que nos levou a investigar o o efeito 

das MSCs sobre a proliferação dos linfócitos T, visto que a resposta imunológica 

pode ser mensurada de acordo com a proliferação dos linfócitos T. Para isso, nós 

utilizamos o marcador intranuclear  KI-67, uma proteína que em humanos é 

codificada pelo gene MKI67, um marcador de proliferação celular que é expresso em 

todas as fases do ciclo celular (G1, S, G2 e mitose) e, portanto não expresso em 

células em repouso (G0), ou seja, está ausente em linfócitos T não ativados ou 

ciclando  (122) (Figura 8). 

Para verificar se a presença de MSC alterara a proliferação de linfócitos, nós 

utilizamos linfócitos estimulados com PHA na ausência ou presença de MSC durante 

48 horas de cultura. Observamos que a presença de MSC reduz de maneira 

significativa a proliferação de linfócitos CD3, CD3CD4 e CD3CD8 quando 

comparados com linfócitos cultivados na ausência de MSC (Figura 9). 

 

 

Figura 8 - Estratégia de análise de proliferação da população de linfócitos 

(A) A população de linfócitos foi selecionada de acordo com tamanho e granulosidade, (B) seleção da 

população positiva para CD3. (C) expressão de KI-67 (0,4%) em linfócitos T não estimulados (D) 

expressão de KI-67 em linfócitos T estimulados com PHA (51,7%)  (E) a expressão de KI-67 em 

linfócitos T estimulados com PHA na presença de MSC (27,5%). (dados representativos de 9 

experimentos) 
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Figura 9 - A presença de MSCs reduz a proliferação de linfócitos T CD3, CD3:CD4 e CD3:CD8 

Linfócitos em cultura por 72 horas (n=9). (A) A expressão de KI-67 por linfócitos T (CD3) 

estimulados com PHA (CD3:PHA) dimunui de  36+13%  para 22+13%  na presença de MSC 

(CD3:hMSC).  (B) A expressão de KI-67 em linfócitos T auxiliares (CD4:PHA) diminui de 32+11%  

para 22+14%  na presença de MSCs (CD4:hMSC) e  (C) A expressão de KI-67 em linfócitos  T 

citotoxicos (CD3:CD8) diminui de 32+13% para 19+11%  na presença de MSCs (CD8:hMSC)  

(*p<0,05). 
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6.2.3 MSC reduzem a proliferação de linfócitos de forma independente de 

contato 

 

A seguir verificamos se o efeito antiproliferativo observado era dependente 

ou não do contato entre as células. Para isso utilizamos um inserto com poros 0,2-

0,4µm que impede o contato físico entre as células e permite apenas a passagem de 

moléculas solúveis.  

Observamos que a proliferação de linfócitos na presença de MSC e também 

na presença de inserto é reduzida quando comparada com a proliferação dos 

linfócitos T na ausência de MSC. Não há diferença significativa na proliferação de 

linfócitos T quando em presença de MSC comparada com a presença de MSC e 

inserto, o que nos permite concluir que a proliferação dos linfócitos é reduzida por 

molécula solúvel secretada ou depletada do meio (Figura 10). 

 

 

Figura 10 - A presença de MSC reduz a proliferação de linfócitos de maneira contato-

independente 

Linfócitos em cultura por 72 horas (n=6). Expressão de KI-67 por linfócitos estimulados com PHA 

(CD3) foi de 37,66±6,3%, quando em  presença de MSC (CD3:hMSC) esta expressão diminui para 

16,18+4,9% e em co-cultivo com MSC na presença de membrana semi-permeável (CD3:T:hMSC) a 

expressão diminui para 12,63+0,89%)  *p<0,05. 

 



41 

 

6.2.4 Diferenciação de células dendritícas alogenicas para realização de reação 

mista de linfócitos  

 

Devido aos achados encontrados na ativação e na proliferação de linfócitos 

estimulados com PHA, testamos se o efeito antiproliferativo observado não era um 

efeito inespecífico causado pela utilização do mitógeno. Para isso, nós utilizamos o 

modelo de DECH in vitro, ou seja, reação mista de linfócitos (MLR) utilizando DCs 

derivadas de monócitos para estimular linfócitos alogênicos. 

A seguir mostramos a diferenciação e maturação de células dendríticas (DCs) 

a partir de monócitos (Figura 11). 

 

Figura 11 - Caracterização fenotípica de células dendríticas derivadas de monócitos  

Para esta análise utilizamos a média de intensidade de fluorescência (MFI), pois achamos que 

representa melhor as diferenças entre as três condições, monócitos (M), células dendritícas imaturas 

(iDC) e células dendritícas maduras (mDC). (A) A expressão de CD14 nos monócitos apresentou 

MFI=1683- (vermelho) e seu decaimento ocorreu conforme a célula se diferenciou em iDC MFI=349 

(azul) e mDC MFI=242 (azul claro); (B) Expressão de CD209 nos monócitos MFI=179  (vermelho), 

seu aumento conforme a célula se diferenciou em iDC MFI=7803 (azul) e mDC MFI=5937(azul 

claro); (C) Expressão de CD80 nos monócitos MFI=62  (vermelho), seu aumento conforme a célula se 
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diferencia em iDC MFI=205 (azul) e mDC MFI=608 (azul claro); (D) Expressão de CD83 nos 

monócitos MFI=81 (vermelho) e seu aumento conforme a célula se diferenciou em iDC MFI=223 

(azul) e mDC MFI=609 (azul claro); (E) Expressão de CD86 nos monócitos MFI=547 (vermelho) e 

seu aumento conforme a célula se diferenciou em iDC MFI=9195 (azul) e mDC MFI=22700 (azul 

claro). 

 

6.2.5 Titulação de linfócitos:DCs  para  realização de MLR 

 

O modelo alôgenico (MLR) se caracteriza pela cultura de linfócitos e DCs 

alogênicas, a percentagem de células T no sangue periférico que reconhecem alo-

antígenos e respondem a eles, in vivo e in vitro, está entre 1-10%. Após a 

caracterização das DCs, o experimento seguinte foi a padronização das reações entre 

essas células e os linfócitos alogênicos.  

Para isso, utilizamos diferentes proporções de linfócitos T CD3 em relação a 

DCs  (1:1, 1:10 e 1:100) e analisamos os linfócitos T CD3 por citometria de fluxo 

quanto a expressão nuclear de KI-67. Observamos que houve diferença entre as 

proporções de 1:1, 1:10 e 1:100. Desse modo, optamos por trabalhar com a 

proporção de uma DC para cada 100 linfócitos, devido esta proporção induzir maior 

percentagem de linfócitos proliferando conforme mostrado na Figura 12. 
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Figura 12 - Padronização de reações alogênicas (MLR) 

(A) Estratégia de seleção dos linfócitos T CD3, (B) Proliferação de linfócitos T estimulados por DCs, 

de acordo com a expressão de KI-67, na proporção 1:1 (DC:linfócito) cerca de 5,2% linfócitos T 

expressaram KI-67, (C)  para 1:10  cerca de 8,34% linfócitos T expressaram KI-67 e (D) para 1:100 

cerca de 12,6% linfócitos T expressaram KI-67.  

 

6.2.6 MSC reduzem a proliferação de linfócitos estimulados com células 

dendríticas alogênicas 

 

 A seguir invertigamos se a presença das MSC também seria capaz de reduzir 

a proliferação de linfócitos estimulados com DCs alogênicas. Para isso, utilizamos a 

reação alogênica de uma DCs para cada 100 linfócitos T e analisamos a expressão do 

marcador KI-67 em linfócitos T CD3 e CD4 na presença ou não de MSC (Figura 13).  

Observamos que, da mesma forma que a presença de MSC reduz a 

proliferação de linfócitos T estimulados com PHA, elas também reduzem a 
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expressão de KI-67 em linfócitos CD3 e CD4 estimulados por DCs alogenicas após 

72 horas de co-cultivo (Figura 14). 

 

 

Figura 13 - Estratégia de seleção de população de linfócitos em proliferação 

Expressão de KI-67 por linfócitos em cultura por 72 horas. (A) Proliferação de linfócitos CD3:CD4 

não estimulados  na ausência  de MSC (0,8%) (B) e presença de MSC (0,79%) (C). Proliferação de 

linfócitos CD3:CD4 estimulados com células dendríticas alogênicas (9,09%) (D)  na presença de 

MSCs  (5,18%)  (dado representativo de 3 experimentos). 

 

 

 

Figura 14 - Presença de MSC reduz a proliferação de linfócitos CD3 e CD3:CD4 alorreativos 

Linfócitos em cultura por 72 horas (n=3). (A) Redução da expressão de KI-67 por linfócitos T CD3 

estimulados por DCs (CD3:DC) de 13,7+2,7% para 8+4,5% em  presença de MSCs (CD3:DC:hMSC). 

(B) Redução da expressão de KI-67 por linfócitos T CD3:CD4 estimulados por DCs (CD4:DCs) de 

12,2+3,6%  para 7,1+2,5% em  presença de MSCs(CD4:DC:hMSC) (*p<0,05). 
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6.2.7 Indometacina potencializa o efeito antiproliferativo de MSC em linfócitos 

 

 Após verificarmos que o efeito antiproliferativo das MSCs em linfócitos T 

não era exclusivo do estímulo com PHA, mas que também ocorria nas reações 

alogenicas. Verificamos se a Indometacina (IDT), um anti-inflamatório não 

esteroidal que age inibindo as enzimas ciclooxigenases I e II, e, portanto impedindo a 

formação de um importante mediador da inflamação, a prostaglandina E2, era capaz 

de inibir o efeito antiproliferativo observado. Utilizamos diferentes doses da droga 

(0, 5, 25, 50 e 100ng/mL) em linfócitos ativados com PHA co-cultivados com MSC.  

E diferente do esperado, observamos que a IDT leva a potencialização do 

efeito modulador de MSCs sobre linfócitos reduzindo ainda mais a proliferação 

dessas células (Figura 15). 

 

Figura 15 - IDT potencializa efeito antiproliferativo de MSCs em linfócitos ativados com PHA 

de maneira dose-dependente 

Expressão de KI-67 por linfócitos em cultura por 48 horas (n=3). Cultura de linfócitos estimulados 

com PHA (CD3), em presença de MSC (CD3:M) e acrescida de doses crescentes de IDT (5ng/mL, 

25ng/mL, 50ng/mL e 100ng/mL). A proliferação em (CD3) foi reduzida de 21,9+4,4% para 

18,66+3,4% pela presença de MSC e a redução foi crescente de acordo com a dose de IDT, 25ng/mL 

(15,4+4,7%), 50ng/mL (11,65+3,4%) e 100 ng/mL (7,5+ 2,6%) (* p<0.05). 

 

6.2.8 A adição de triptofano recupera a proliferação de linfócitos na presença 

de MSC 

  

A IDO, uma enzima citosólica, é responsável por catalisar o metabolismo do 

aminoácido essencial triptofano e é induzida durante a inflamação por diversos 

fatores, como por exemplo, PGE2 e INF-γ (123).  A depleção de triptofano do meio e 
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a consequente formação de catabólitos tóxicos contribuem para efeitos 

imunossupressores, que podem ocorrer pela inibição da proliferação e da ativação de 

células T, pela indução de células Tregs ou por impedir a formação de células T de 

memória (124, 125). 

A ação da PGE2 foi descartada, pois seu bloqueio pelo uso de IDT 

potencializou o efeito antiproliferativo das MSCs, entretanto não excluiu a ação desta 

via. Para verificar se esta via era ativada por alguma outra molécula, adicionamos 

triptofano ao meio de cultivo, e observamos que a adição de triptofano ao meio de 

cultivo recupera grande parte da proliferação dos linfócitos CD3 e CD3:CD4 (Figura 

16). 

  
Figura 16 - A adição de triptofano recupera a proliferação de linfócitos T na presença de MSC 

Linfócitos CD3 quando estimulados com PHA em ausência de MSC (L:PHA) expressaram em média 

21,43±3,38% de Ki-67; enquanto em presença de MSC (L:PHA:MSC) esta expressão foi reduzida 

para 7,55±1,66% e  na presença de triptofano (L:PHA:MSC:TR) a expressão de Ki-67 foi recuperada 

20,33±5,03% (B) Linfócitos CD3:CD4 quando estimulados com PHA em ausência de MSC (L:PHA) 

expressaram em média 22,10±0,83% de Ki-67; enquanto em presença de MSC (L:PHA:MSC) esta 

expressão foi reduzida para 5,76±0,82% e na presença de triptofano (L:PHA:MSC:TR) a expressão de 

Ki-67 foi recuperada 15,68±4,87%.     
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6.2.9 RESUMO PARTE-II 

 

 

 

 

Figura 17 - Esquema sugerido da interação entre linfócitos T e MSC 

(A) Moléculas solúveis, como por exemplo, INF-γ, mas de acordo com nossos resultados não via 

PGE2, agindo na ativação da enzima IDO citosólica em MSC e (B) Quando ativida a enzima IDO 

metaboliza o aminoácido triptofano do meio ambiente e leva à redução de proliferação e ativação de 

linfócitos T. 

 

6.3 PARTE III - EFEITO DE MSCS NA APOPTOSE DE LINFÓCITOS 

6.3.1 A presença de MSC reduz apoptose de linfócitos estimulados com PHA 

 

A redução na proliferação de linfócitos observada na presença de MSC nos 

levou a investigar se isto não estaria ocorrendo devido ao aumento da apoptose 

dessas células.  Linfócitos CD3 foram estimulados com PHA e co-cultivados ou não 

com MSC por 24 e 48 horas. As células foram analisadas por citometria de fluxo 

para a expressão de Anexina-V e Iodeto de Propídeo (PI). Sendo que a Anexina-V se 

liga a fosfatidil-serinas expostas na membrana celular, indicando apoptose inicial e o 

PI, uma substância fluorescente que é incapaz de penetrar em células com a 

membrana celular intacta, quando positivo, indica que a estrutura da membrana 

plasmática esta porosa. A co-expressão de Anexina-V e PI indica apoptose tardia 

e/ou necrose. 
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Após 24 horas, comparando os linfócitos na ausência ou presença de MSC 

não observamos diferença significativa para apoptose inicial (Figua 18A). Entretanto, 

quando comparamos após 48 horas de co-cultivo, observamos redução significativa 

da percentagem de células em apoptose inicial quando comparado com os linfócitos 

na ausência de MSC (Figura 18A) e o mesmo foi observado para apoptose 

tardia/necrose (Figura 18B). 

 

Figura 18 - A presença de MSC reduz apoptose de linfócitos 

Apoptose inicial e tardia de linfócitos estimulados com PHA co-cultivados com MSC (CD3/MSCs) ou 

não (CD3) por 24 e 48 horas (n=8). (A) Observamos redução significativa de apoptose inicial após 48 

horas de co-cultivo de linfócitos com MSC (9,1+2,8%) comparado com ausência de MSC 

(12,7+2,0%). (B) Redução significativa de apoptose tardia e/ou necrose após 48 horas de co-cultivo de 

linfócitos com MSC (28,0+13%) quando comparado com ausência de MSC (41,9+13%) *p<0,05. 

 

6.3.2 O efeito anti-apoptótico das MSC em linfócitos é parcialmente-

dependente de contato 

 

Para entender se o efeito das MSC na apoptose de linfócitos era dependente 

do contato entre essas células, utilizamos  o inserto com poro 0,22-0,40µm, 

impedindo o contato físico entre as células. Analisamos por citometria de fluxo os 

linfócitos controles estimulados com PHA e os co-cultivados com MSC na presença 

ou não do inserto para a expressão de Anexina-V e PI (Figura 19). 

Após 72 horas, observamos redução significativa de apoptose inicial e 

apoptose tardia/necrose dos linfócitos em co-cultivo na presença ou não da 

membrana em relação ao controle. Também observamos diferença significativa entre 

as células cultivadas com MSC e as células cultivadas com MSC e inserto, revelando 
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que o efeito anti-apoptótico causado pela MSC nos linfócitos parece ser parcialmente 

dependente de contato (Figura 20).  

 

 

Figura 19 - Estratégia de análise de apoptose 

(A) Controle - Linfócitos T marcados apenas com Annexina-V (61%) (B) Controle – Linfócitos T 

marcados apenas com Iodeto de propídeo (PI) (33,2%) (C) Linfócitos T estimulados com PHA, 

expressaram Annexina-V (31,2%) e co-expressaram Annexina-V e PI (39,5%) (D) Linfócitos 

estimulados com PHA e co-cultivados com MSC expressaram Annexina-V (14,3%) e co-expressaram 

Annexina-V e PI (15,9%)  (E) Linfócitos estimulados com PHA e co-cultivados com MSC separdos 

por insertos de 0,22-0,40µM expressaram Annexina-V (18,9%) e co-expressaram Annexina-V e PI 

(25,7%). (dado representativo de 8 experimentos) 
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Figura 20 - Efeito de MSC na apoptose de linfócitos é parcialmente contato-dependente 

Apoptose inicial (A) e tardia/necrose (B) de linfócitos estimulados com PHA, control (CD3/PHA), 

linfócitos estimulados com PHA e co-cultivados com MSC (CD3/hMSC) e linfócitos estimulados e 

co-cultivados com MSC na presença de inserto (CD3T/hMSC) por 72 horas (n=8). Em (A) apoptose 

inicial de linfócitos estimulados com PHA foi cerca de (31,8,0+8,60%), em linfócitos estimulados 

com MSC (17,8+4,86%), e em linfócitos estimulados com MSC na presença de inserto (25,0+7,53%) 

(Figura 3A). Em (B) apoptose tardia/necrose dos linfócitos estimulados com PHA foi cerca de 

(36,4+6,4%),em linfócitos co-cultivados com MSC (19,18+7,5%) e em linfócitos co-cultivados com 

MSC na presença de inserto (25,7+9,34%)* p<0,05. 

 

6.3.3 Células de origem mesodérmica reduzem a apoptose de linfócitos 

 

Para elucidar se o efeito anti-apoptótico observado nos linfócitos era 

exclusivo da presença de MSC, nós comparamos a apoptose inicial e tardia/necrose 

de linfócitos estimulados e co-cultivados com MSC e também co-cultivados com 

linhagem de fibroblastos humanos (hF) e células endoteliais de veia de cordão 

umbilical humana (HUVEC), após 48 e 72 horas. As células foram analisadas por 

citometria de fluxo para a expressão de Anexina V e PI. 

Após 48 horas de cultura, observamos redução de apoptose inicial de 

linfócitos co-cultivados com MSC e co-cultivados com hF quando comparados com 

os co-cultivados com HUVEC ou sem co-cultivo (Figura 21). 

Após 48 e 72 horas de cultura, notamos redução significativa de apoptose 

tardia/necrose de linfócitos co-cultivados com MSC e co-cultivados com hF quando 

comparamos com linfócitos co-cultivados com HUVEC ou sem co-cultivo (Figura 

22).  
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Figura 21 - Efeito anti-apoptótico em linfócitos é dependente de específicas linhagens celulares 

Apoptose inicial de linfócitos estimulados com PHA (CD3/PHA), estimulados e co-cultivados com 

MSC (CD3/hMSC), com fibroblastos humanos (CD3/hF) ou com HUVEC (CD3/HUVEC) (n=4). Em 

(A) apoptose inicial, após 48 horas de cultura, de linfócitos estimulados com PHA (40,3+1,70%), co-

cultivados com MSC (29,95+0,29%), com fibroblastos (30,70+1,62%) e com HUVEC 

(38.85+1.33%). (B) 72 horas de cultura, apoptose inicial de linfócitos estimulados com PHA 

(30,3+2,38%), co-cultivados com MSC (17,18+0,57%), com fibroblastos (15,33 + 2,21%), e HUVEC 

(23,00+3,27%) *p<0,05. 

 

 

Figura 22 - Efeito anti-apoptótico em linfócitos é dependente de linhagens espécificas 

Apoptose tardia/necrose de linfócitos sem estímulo (CD3), estimulados com PHA (CD3/PHA), 

estimulados e co-cultivados com MSC (CD3/hMSC), com fibroblastos humanos (CD3/hF) e com 

HUVEC (CD3/HUVEC) (n=4). Em (A) linfócitos na ausência de co-cultivo (8,67±0,53%), co-

cultivados com MSC (2,96+0,13%), com fibroblastos (2,24+0,23) e com HUVEC (8,96+0,68%), após 

48 horas de cultura. Em (B), 72 horas de cultura, apoptose tardia/necrose de linfócitos na ausência de 

co-cultura (29,63±2,87%), co-cultivados na presença de MSC (19,71+3,80%), de fibroblastos 

(15,83+2,36%) e com HUVEC (25,20±1,37%) *p<0,05. 
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6.3.4 MECANISMO DE AÇÃO DAS MSCS EM LINFÓCITOS 

 

Como as MSCs interferem na sobrevivência de linfócitos e diminuem a 

apoptose dessas células, verificamos a expressão de CD127, cadeia α do receptor de 

IL-7 (citocina importante para a sobrevivência de linfócitos), em linfócitos 

estimulados com PHA. Observamos que após 48 horas de cultivo de linfócitos T 

CD3 com MSCs, maior percentagem de linfócitos expressam CD127 em sua 

superfície celular (Figura 23).  

 

Figura 23 - Presença de MSCs aumenta a expressão de CD127 em linfócitos estimulados com 

PHA 

Linfócitos em cultura por 48 horas (n=5). Aumento da expressão de CD127 em linfócitos estimulados 

com PHA na presença de MSCs (CD3:hMSC) (37±10%) em relação a linfócitos estimulados com 

PHA (CD3) (44±10%) *p<0,05. 

 

6.3.5 Bloqueio de IL-7 nas co-culturas aumenta a apoptose de linfócitos 

 

Devido ao aumento na expressão de CD127 em linfócitos T quando em co-

cultivo com MSCs, investigamos se a IL-7 teria algum  papel nos efeitos anti-

apoptóticos observados pela presença de MSCs. A seguir cultivamos linfócitos 

estimulados com PHA e MSCs  em presença de anticorpo policlonal anti-IL-7. 

Nós observamos que o bloqueio da IL-7 nas culturas contendo linfócitos e 

MSCs eleva a apoptose inicial a nível semelhante ao dos linfócitos sem co-cultivo 

(Figura 24A), enquanto a adição da citocina IL-7 nas culturas de linfócitos 

estimulados na ausência de MSC reduz a apoptose inicial e tardia/necrose a níveis 
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semelhantes aos encontrados em linfócitos na presença de MSCs (Figura 24A e 

24B). 

 

 

Figura 24 - Efeito da IL-7 em linfócitos estimulados com PHA é similar ao efeito da presença de 

MSCs e a inibição de IL-7 nas culturas com MSC restaura a apoptose. 

Citometria de fluxo de linfócitos estimulados com PHA em cultura por 48 horas sem e compresença 

de IL-7, e em presença de MSC com e sem antiIL-7(n=4). (A) Apoptose inicial de linfócitos 

estimulados com PHA (CD3) (34.7±7.05%), na presença de MSCs (CD3:hMSC) (24.6 ±5.11%), na 

presença de MSCs e anti-IL-7 (CD3:hMSC:IL-7Bl) (36.27±3.8%) e de linfócitos estimulados na 

presença de IL-7 (CD3:IL-7) (29.12+6.4). (B) Apoptose tardia/necrose de linfócitos estimulados com 

PHA (CD3) (38.55+1.76%), na presença de MSCs (CD3:hMSC) (19.85+4.72%), na presença de 

MSCs e anti-IL-7 (CD3:hMSC:IL-7Bl) (26.97+2.12%) e de linfócitos estimulados na presença de IL-

7 (CD:3IL-7) (21.52+3.65%)*p<0,05. 

 

6.3.6 MSC produzem a citocina IL-7 

 

Para confirmar que a citocina IL-7 esta envolvida nos efeitos anti-apoptóticos 

observados na presença de MSC, nosso próximo passo foi investigar se MSC 

presentes nas co-culturas produziam a citocina IL-7. 

Observamos que as MSC produzem a citocina IL-7 em culturas in vitro e essa 

produção se mantém na presença de linfócitos estimulados (Figura 25). 
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Figura 25 - Estratégia de seleção de população de MSC positiva para IL-7. 

Citometria de fluxo intracelular de MSC na presença de linfócitos estimulados com PHA em cultura 

por 24 horas. Estratégia de seleção da população de MSC por tamanho (FSC) e granulosidade (SSC) e 

estratégia de seleção de população duplo-positiva para CD105 e IL-7 (80%) (dado representativo de 4 

experimentos). 

 

6.3.7 RESUMO PARTE-III 

 

 

 

 

Figura 26 - Esquema sugerido da interação entre linfócitos T e MSC 

(C) De acordo com os experimentos realizados, pudemos concluir que as MSCs produzem IL-7, e que 

esta citocina produzida por MSC interfere na sobrevivência e apoptose de linfócitos. 
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6.4  PARTE IV - EFEITO DAS MSCS EM LINFÓCITOS TH17  

 

A DECH aguda é uma resposta imune desenvolvida principalmente por 

linfócitos T padrão Th1 e Th17 (73). Envolve resposta mediada por células T 

aloreativas do doador contra os tecidos do receptor e fatores solúveis (63) (81). A 

seguir investigamos se a presença de MSC altera de alguma maneira a resposta do 

tipo Th1 e Th17.  

Para isso, diferenciamos linfócitos Th1 e Th17 in vitro a partir de linfócitos T 

virgens. Os linfócitos foram obtidos de sangue periférico, seguidos pelaseleção 

indireta de células T virgens CD45RA (Figura 27). 

 

 

Figura 27 - Estratégia de avaliação dos linfócitos T vigens após seleção indireta com coluna de 

seleção 

Seleção em CD3 (pureza >90%), e em seguida a população de linfócitos CD45RA (80%) (dado 

representativo de 3 experimentos).  

 

6.4.1 Caracterização da população de linfócitos Th17 

 

A população de linfócitos T virgens foi estimulada com microesferas (anti-

CD3 e anti-CD28) e citocinas (Figura 28) e cultivados por 5 dias. Ao final do tempo 

de cultivo, as moléculas de migração CCR5 e CCR6, estavam altamente expressas, 

enquanto a expressão de CD45RA diminui e de CD45RO aumenta. O fator de 

transcrição RORγt (Th17) estava expresso em praticamente 90% das células com 

estímulo para Th17 (Figura 29) indicando que o estímulo com microesferas e 
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citocinas favorece a diferenciação de células T virgens em células Th17, quando 

comparados com linfócitos estimulados com PHA ou sem estímulo. 

 

 

 

 

 

 

Figura 28 - Imagem de um aglomerado de linfócitos após estímulo com microesferas anti-

CD3/CD28 e citocinas 

 

 

Figura 29 - Estratégia de análise de população de linfócitos Th17 

Linfócitos cultivados por 10 dias. Expressão de CCR5, CCR6, CD45RA, CD45RO, Tbet e RORγt 

pelas células mantidas sem estímulo (A), com estímulos de microesferas e citocinas (B) e com 

estímulo com PHA (C). (dado representativo de 3 experimentos). 

 

6.4.2 MSC interferem na produção de IFN-γ por linfócitos T 

 

Para estudar o efeito de MSCs em linfócitos virgens em diferenciação para o 

perfil Th17, cultivamos por 5 dias na presença ou ausência de MSCs (Figura 30) e 

analisamos por citometria de fluxo a produção de citocinas após estímulo com  PMA, 

ionomicina e befeldrina A. Observamos que os linfócitos diferenciaram mais para 

A 

B 

C 
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Th1 que para Th17, devido a grande produção de IFN-y detectadas nestes linfócitos. 

Entretanto pudemos observar que a presença das MSCs nas culturas de linfócitos em 

diferenciação reduziu a produção intracelular de INF-γ e de IL-17A destes (Figura 

31). 

 

  

Figura 30 - Estratégia de gate para verificação da produção de IFN-y e IL-17A por linfócitos T 

Citometria de fluxo de linfócitos em diferenciação para Th17 e previamente estimulados com PMA e 

Ionomicina. (A) e (B) Expressão de INF-γ de linfócitos Th17 na presença (21,0%) ou ausência de 

MSCs (38,0%) respectivamente. (C) e (D) Expressão de IL-17A intracelular por linfócitos Th17 na 

presença (3,0%) ou ausência (6,0%) de MSCs respectivamente (dado representativo de 3 

experimentos). 
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Figura 31 - MSC reduzem a produção de IFN-y e IL-17A de linfócitos T virgens estimulados a 

diferenciar em Th17 
Células em diferenciação para Th17 sem anti INF-y (n=3 (A) Apenas 6,2±0,62% das células em 

diferenciação foram capazes de produzir IL-17A, em presença de MSC este número foi reduzido para 

3,17±0,8%. (B) Houve grande produção de INF-y pelos linfócitos em diferenciação para Th17 

sugerindo um desvio para Th1, cerca de 40,9±7,4% dos linfócitos produziram IFN-y, enquanto em 

presença de MSC apenas 23,2±2,2%  dos linfócitos produziram IFN-y. 

 

6.4.3 MSC reduzem a produção de IL-17A por linfócitos 

 

Como observamos que houve grande produção de IFN-γ por essa população 

de células, a seguir adicionamos anti-IFN-γ aos linfócitos em diferenciação. 

Observamos que maiores quantidades de IL-17A foram produzidas e as MSCs 

também foram capazes de modular essa produção (Figura 32). 

Notamos que na presença de anti-IFN-γ as células apresentam quantidade 

intracelular maior de citocina IL-17A e a presença de MSCs reduz a quantidade 

dessa citocina (Figura 33). 
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Figura 32 - Estratégia de gate para verificar a produção de citocinas por linfócitos em 

diferenciação para Th17 na presença de anti-IFN-γ 

Citometria de fluxo de linfócitos em diferenciação para Th17 na presença de anti-IFN-γ e previamente 

estimulados com PMA e Ionomicina. (A) Estratégia de seleção de linfócitos  em CD45 por  tamanho 

(77,4%) (B) Estratégia de seleção em CD3 (40%). (C) e (D) Estratégia de população duplo positiva 

para expressão de IL-17A e ROR-γt de linfócitos em diferenciação para Th17 na ausência (31,1%) ou 

presença (16,6%) de MSCs, respectivamente (dado representativo de 3 experimentos). 

 

 

Figura 33 – MSC interfere na produção de IL-17A por linfócitos em diferenciação para Th17 na 

presença de anti-IFN-γ 

Citometria de fluxo de linfócitos em diferenciação para Th17 na presença de anti-IFN-γ(n=3). 

Observamos que 26,5±3,9% dos linfócitos expressavam o fator de transcrição RORyt e produziam IL-

17A, na presença de MSC esta percentagem foi reduzida para 15,96±0.95%. 
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6.4.4 MSC reduzem a produção de IL-17A, mas não alteram porcentagem 

número de células T reguladoras nas culturas 

 

A presença de MSCs nas culturas reduz a produção de citocinas inflamatórias 

(IFN-γ e IL-17A) por linfócitos T. Então postulamos que a presença de MSCs 

poderia favorecer a diferenciação de linfócitos T virgens em linfócitos T reguladores 

(Treg). Para verificar esta possibilidade avaliamos o número de Tregs (Figura 34) em 

culturas na presença e ausência de MSCs com ou sem adição de anti-IFN-γ. 

Não observamos diferença significativa entre o número de Tregs na ausência 

e presença de MSCs (Figura 35), mesmo com a adição de anti-IFN-γ (Figura 35B). 
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Figura 34 - Estratégia de análise de células T reguladoras 

 (A) Seleção da população de linfócitos no gráfico SSC vs  CD45, (B) seleção das células positivas 

para CD3 (73%). (C) Seleção de células positivas para CD3:CD4 (55%), (D) Dentro da população 

CD3:CD4, seleção de células CD25 high (23,7%),   (E) Denro da população CD3, CD4, CD25 seleção 

de células positivas para CD127 low (79,8%%) (F) Dentro da população CD3, CD4, CD25, CD127, 

seleção da população  FoxP3 (100%), (G) Controle-FMO para a população CD25 (0%) e (H) 

Controle-FMO para a população FoxP3 (0%). 
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Figura 35 - A presença de MSCs não altera o número de células T reguladoras em culturas para 

diferenciação para Th17 
Número absoluto de Tregs em cultura para diferenciação em Th17 (n=3). (A) Número de células 

Tregs na ausência de anti-IFN-y (Treg) na ausência de MSC (2216±1251) e na presença (Treg:hMSC) 

(2383±1429) (B) Número de Treg na presença de anti-IFNy (Treg) (660±215) e na presença de MSC 

(Treg:hMSC)(1380±780). 

 

6.4.5 RESUMO PARTE IV 

 

 
 

Figura 36 - Esquema sugerido da interação entre linfócitos T e MSC 

(D) A presença de MSC em culturas de linfócitos Th17 reduz sua produção de IL-17A, favorecendo a 

ação supressora de linfócitos Tregs. Dessa forma o balanço entre as respostas inflamatória (Th17) e 

reguladora (Tregs) é alterado. 
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7 DISCUSSÃO 

 

A DECH aguda é uma resposta imunológica mediada por linfócitos T efetores, 

principalmente dos tipos Th1 e Th17, por ser uma resposta altamente inflamatória, a 

busca por mecanismos que sejam capazes de modular essa resposta é de grande 

interesse.  

Na primeira fase deste estudo, nós demonstramos que células-tronco 

mesenquimais humanas (MSCs) podem ser obtidas para utilização em pesquisa 

cientifica a partir da lavagem de filtros de coletas de medula óssea, reutilizáveis ou 

descartáveis  (121).  

O modelo de simulação da doença do enxerto contra hospedeiro (DECH), foi de  

cultura de linfócitos e células dendríticas alogênicas, considerando que a 

percentagem de células T no sangue periférico capazes de reconhecer alo-antígenos e 

responder a eles, in vivo e in vitro, varia entre 1 e 10% dependendo do grau de 

compatibilidade entre os indivíduos (24). 

Na segunda etapa do estudo, nós demonstramos que a presença de MSCs em 

culturas contendo linfócitos ativados com PHA regula de maneira negativa a 

expressão de moléculas de superfície relacionadas com a ativação de linfócitos, 

CD25 e CD69, em concordância com dados previamente publicados (126, 127). 

De mesmo modo, quando comparamos a proliferação e a apoptose de linfócitos 

ativados com PHA ou com células dendríticas alogênicas, em co-cultivo ou não com 

MSCs, observamos efeitos reguladores e/ou supressores que essas células são 

capazes de exercer (128).  

Entretanto, os mecanismos pelos quais essa interação ocorre não são totalmente 

claros, nós mostramos que linfócitos ativados cultivados em contato direto ou 

separados por um inserto com as MSCs também apresentam redução da 

proliferaçãoindicando que esse efeito in dependentes de contato e que provavelmente 

ocorre via fatores solúveis, conforme Figuras 10.  

Alguns grupos mostraram que a inibição da proliferação de linfócitos 

estimulados com PHA acontece de maneira parcialmente dependente do contato com 

as MSCs (101), outros, por outro lado, mostraram que a inibição da proliferação de 

linfócitos estimulados via CD3 acontece independente do contato (109) e nesse 
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mesmo contexto, outros grupos demonstram a capacidade das MSCs alterarem o 

fenótipo de outras células, como macrófagos também acontece de maneira 

independente de contato (129).  

Quando comparamos os efeitos das MSCs sobre linfócitos estimulados com 

outras células de diferentes origens embrionárias, mesodérmica e ectodérmica, nós 

notamos que o efeito observado na apoptose de linfócitos não acontece com células 

células endoteliais (origem ectodérmica), por outro lado, pudemos observar também 

redução na apoptose de linfócitos co-cultivados com fibroblastos, que apresentam 

mesma origem mesodérmica das MSCs e provavelmente respondem de maneira 

semelhante a um dado estímulo imunológico (Figuras 19 e 20). 

Uma vez que a DECH aguda é considerada uma resposta imune dirigida 

principalmente por células T auxiliares do tipo 1 (Th1) e Th17 (73) envolvendo 

resposta mediada por células T aloreativas do doador contra tecidos do receptor e 

mediados por fatores secretados (63). Nosso estudo demonstra de forma importante 

que durante a diferenciação de linfócitos Th1 e Th17 in vitro, a presença de MSCs 

ocorre redução da capacidade de produção de IFN-γ e IL-17A pelos linfócitos, 

independentemente das citocinas inflamatórias presentes nas co-culturas.  

Este estudo não detectou aumento de células T reguladoras nessas culturas, 

entretanto, demonstrou a redução na percentagem de células capazes de produzir 

INF-γ e IL-17A, o que sugere a alteração da razão entre as células efetoras anti-

inflamatórias e pró-inflamatórias. Esta mudança da razão é bastante importante 

sugerindo para as MSC um papel preventivo na terapia da DECH (130).  

Outro grupo que demonstrou redução de linfócitos Th17 na presença de MSCs, 

também demonstrou aumento do fenótipo de células T reguladoras. (131) Entretanto 

este estudo utilizou citometria de fluxo para quantificar as células T reguladoras em 

seu perfil fenotípico completo CD3/ CD4/ CD25
hi

/ CD127
low

/ FoxP3 enquanto o 

outro grupo apenas quantificou a expressão de FoxP3 por  RNA, o que pode explicar 

os resultados discrepantes. 

A adição de indometacina (IDT), uma droga anti-inflamatório não esteroidal que 

inibi as vias da ciclooxigenases 1 e 2, nas co-culturas revelou que os efeitos 

antiproliferativos e anti-apoptóticos das MSCs observados nos linfócitos ocorrem de 

uma maneira independente de prostaglandina E2. 
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Nossos resultados contrapõem mecanismos anteriormente descritos por Ramusson 

et al, o qual descreveu que MSC tratadas com IDT, via monócitos, inibem o efeito 

anti-proliferativo nos linfócitos (132). Nossas culturas foram depletadas de 

monócitos, isso nos permite sugerir que os efeitos antiproliferativos e anti-

apoptóticos observados pela presença de MSC são independentes de prostaglandina. 

Nemeth et al, do mesmo modo que o outro grupo mostrou o efeito da 

prostaglandina na resposta anti-proliferativa causada pelas MSCs em linfócitos, na 

sepsis humana via reprogramação de macrófagos. Nossos dados divergentes podem 

ser explicados devido a ausência de macrófagos em nossas culturas (112, 132). 

Um grande número de estudos indica que IDO tem efeito antiproliferativo e anti-

apoptótico nessas condições. Entretanto estes estudos elegem a prostaglandina como 

responsável pela ativação da IDO, nosso grupo e outros estudos acreditam que não a 

prostaglandina, mas outra molécula, como o IFN-γ pode estar associado a esses 

efeitos (133, 134). 

A IDO age pela depleção do aminoácido triptofano do meio de cultura, que leva 

a apoptose celular, isso não foi observado nos nossos experimentos, concordando 

com outros estudos (135-137). O mecanismo pelo qual ocorre a inibição de apoptose 

ainda permanece desconhecido.  

Conforme mostramos que o papel na proliferação e apoptose de linfócitos 

acontece de uma maneira independente de contato e independente de prostaglandina, 

sugerimos uma potencial correlação entre a citocina IL-7 e o efeito anti-apoptótico 

das MSCs, uma cez que observamos aumento da expressão do receptor de IL-7 

(CD127) na membrana de linfócitos (Figura 21). Ainda, quando bloqueamos a ação 

da citocina IL-7 nas co-culturas, observamos aumento de apoptose nos linfócitos 

(Figura 22). 

Citocinas como a IL-7, membro da família da IL-2, uma molécula envolvida nas 

vias intrínseca e extrínseca da apoptose, a qual aumenta os níveis de proteínas anti-

apoptóticas ou inibe proteínas pró-apoptóticas, como por exemplo BID, BAD ou 

BAX. A citocina IL-7 é descrita como uma citocina produzida por vários tipos 

célulares, como células T, células NK, monócitos e células estromais (138-140). 

De fato, nós encontramos que o bloqueio de IL-7 em co-culturas contendo 

linfócitos e MSCs aumenta significantemente a apoptose inicial dos linfócitos, ao 
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passo que, a adição desta citocina as culturas controles evita a apoptose inicial e 

tardia. Esse efeito é similar ao que encontramos na presença de MSCs (Figura 22). 

Por outro lado, quando adicionamos IL-7 a culturas de linfócitos sem MSCs nós não 

observamos aumento da proliferação (dados não mostrados). Suportando nossos 

achados, a IL-7 tem sido descrita como citocina que mantem a viabilidade celular 

pela repressão de fatores de morte e/ou pela ativação de fatores de sobrevivência. 

Mostramos também que as MSC em cultura contendo linfócitos estimulados 

produzem a citocina IL-7, que parece estar envolvida com a sobrevivência de 

linfócitos (Figura 23). Enquanto a IL-7 não interfere na proliferação de linfócitos T, 

o efeito antiproliferativo observado em linfócitos co-cultivados com MSCs pode ter 

ocorrido devido ativação de IDO ou por algum outro mecanismo como, por exemplo, 

citocinas IL-6, IL-10 e/ou TGF-β (139, 141). 

 

8 CONCLUSÃO 

 

 Concluímos que MSCs obtidas pela lavagem de filtros de coletas de MO, 

descartáveis ou não, são factíveis para utilização em experimentos. 

 As MSCs apresentam efeito antiproliferativo e anti-apoptótico em linfócitos 

estimulados com PHA ou estimulados com DCs, de uma maneira independente 

de contato entre as células. 

 A presença de MSCs e de fibroblasto, ambas as células de origem mesodérmica, 

e não a HUVEC, de origem endodérmica, reduzem a apoptose inicial e 

tardia/necrose de linfócitos ativados. 

 Efeito antiproliferativo e anti-apoptótico parece ser independente de 

prostaglandina. 

 A adição de triptofano recupera a proliferação de linfócitos. 

 MSC produzem IL-7 em culturas contendo linfócitos ativados. 

 A presença de MSCs durante a diferenciação de célula T virgem para o padrão 

Th17 reduz a capacidade de produção e secreção de IL-17A por linfócitos 

ativados com PHA e não observamos aumento de células Treg nesse cenário. 

 A presença de MSCs em cultura com linfócitos aumenta a expressão da cadeia α 

do receptor de IL-7 (CD127) em linfócitos estimulados com PHA. 
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Nossos dados permitiram importantes resultados preliminares sobre as vias 

envolvidas na modulação pelas MSC em linfócitos, sugerimos que sinais de 

sobrevivência dirigidos por IL-7 desempenham importante papel no processo de 

apoptose destas células. Entretanto, ainda permanece desconhecido como a IL-7 age 

na sobrevivência das células T CD3 nas nossas culturas e se outras moléculas 

também participam desse processo.  

Dessa forma, o trabalho permitiu a compreensão de alguns possíveis mecanismos 

pelos quais as MSC podem atuar na inibição da ativação de linfócitos alorreativos 

e/ou produção de citocinas. Mecanismos importantes para a prevenção de DECH, 

onde a resposta inflamatória exacerbada de linfócitos é a causa dano tecidual, sendo 

de grande interesse inibir, modular ou controlar esse tipo de resposta e também 

conhecer as vias e mecanismos pelos quais acontece. 
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9 ANEXOS 

9.1 PARECER – CERTIFICADO DE APRESENTAÇÃO PARA APRECIAÇÃO ÉTICA 
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9.2 TERMO DE CIÊNCIA DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
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9.3 ARTIGOS PUBLICADOS 

9.3.1 “ISOLAMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE CÉLULAS-TRONCO 

MESENQUIMAIS DE FILTROS REUTILIZÁVEIS E DESCARTÁVEIS DE 

MEDULA ÓSSEA” 
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9.3.2 DADOS RECENTES EM IL-17 E TH17 E IMPLICAÇÕES NA DOENÇA DO 

ENXERTO CONTRA HOSPEDEIRO 
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Título: IL-7 is involved in MSCs-driven apoptosis inhibition 
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