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Resumo
de Carvalho ACSR. Estudo da proliferação e diferenciação de células-tronco
hematopoéticas provenientes de sangue de cordão umbilical na presença e
ausência de mitógenos [Tese]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas da
Universidade de São Paulo; 2008.
Células-tronco hematopoéticas (CTH) de sangue de cordão umbilical (SCU)
possuem grande potencial em terapia celular. Mesmo sendo bem caracterizadas
quanto às suas propriedades funcionais e fenotípicas, a regulação da autorenovação de CTH e os genes envolvidos são pouco conhecidos. Investigou-se
através da curva de crescimento, ensaio clonogênico e citometria de fluxo, a
expansão e diferenciação de CTH cultivadas sem e com suplementação dos
mitógenos estradiol e LiCl. A expressão da subunidade da telomerase teve
aumento significativo em todas as condições, bem como a expressão de Nanog e
Oct4 relacionados a pluripotência e auto-renovação. Observou-se também a
expressão de Nanog, Oct4, Sox2 e FoxD3 em células CD133, células CD3 de
sangue periférico e células de colônias hematopoéticas. Concluiu-se que o meio
sem suplementação já é suficiente na expansão de CTH, mantendo suas
características, relacionadas à proliferação, auto-renovação e pluripotência celular.
Palavras-chave: Células-tronco; Cordão umbilical; Estradiol; Cloreto de lítio;
Expressão gênica e Proliferação celular.
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Abstract
de Carvalho ACSR. Proliferation and differentiation study of hematopoetic stem
cells from umbilical cord blood in the presence and absence of mitogens [Tese].
São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo; 2008.
Hematopoietic stem cells (HSC) from umbilical cord blood (UCB) have a great
potencial for hematopoietic reconstitution. Although these stem cells have been
well characterized by their functional and fenotipics properties, self-renewal
regulation and genes involved are still unknown. Analyses of cell growth,
clonogenic assay and flow cytometry revealed the expansion and differentiation of
HSC grown in medium with or without suplementation of the mitogens estradiol
and LiCl.

Expression of the subunit of telomerase increased in all treatments.

As well as the expression of Nanog and Oct4, related to plutipotency and selfrenewal. Nanog, Oct4, Sox2 and FoxD3 expression was also high in CD133 cells,
in CD3 cells from peripherical blood and in clonogenic assay derived cells.
Conclusion: medium without the suplementation is sufficient for expansion of HSC,
keeping their characteristcs, realted to proliferation, self-renewal and pluripotency.

Key words: Stem cells; Cord blood; Estradiol; Lithium chlorite; Gene
expression and Cell proliferation.
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1 Introdução
1.1 Células-tronco: propriedades
Células-tronco (CT) são células indiferenciadas que através de estímulos
específicos podem originar células diferenciadas, de vários tipos celulares de
diversos tecidos. As células-tronco têm como principal característica a capacidade
de se auto-renovar, ou seja, de dar origem a células idênticas a elas mesmas
(NIH, 2002). Essas células também se distinguem pela sua capacidade
proliferativa e expressão de marcadores específicos que serão discutidos neste
trabalho.
Durante o desenvolvimento embrionário essas células estão presentes no
epiblasto, também conhecido como massa celular interna, durante o estágio de
blastocisto. Esta fase corresponde ao quinto dia pós-fecundação, onde ainda não
ocorreu a implantação no útero (Gilbert, 2003a). Estas células são chamadas
células-tronco embrionárias (CTE) e foram isoladas pela primeira fez em 1998.
CTE são capazes de originar células das três camadas germinativas; endoderme,
mesoderme e ectoderme, assim sendo denominadas pluripotentes (Seydoux et al.,
2006). Essas células já foram descritas como capazes de originar células do
trofoblasto, mediante estímulo (Xu et al., 2002). Durante o desenvolvimento
embrionário, o trofoblasto é que irá gerar estruturas extra-embrionárias, tais como
placenta, cordão umbilical e saco amniótico (Gilbert, 2003b).
As CTE mantém o seu estado de pluripotência através da expressão de
fatores de transcrição essenciais tais como, Oct4 e Nanog. Esses fatores são
capazes de ativar genes relacionados à auto-renovação e reprimir genes que
levam a diferenciação celular (Sun et al., 2006), estando à expressão diretamente
relacionada à células pluripotentes. A expressão destes genes é reprimida durante
a diferenciação celular (Avery et al., 2006).
Estas propriedades têm instigado pesquisas sobre o uso de CTE em
estudos de terapia celular, como fonte de células sadias para reparo tecidual. Mas
a aplicação terapêutica das CTE ainda enfrenta grandes obstáculos.
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Como a questão de biossegurança na utilização destas células, já que as
CTE têm propensão a formar teratomas, o que foi verificado em transplantes
experimentais (Reubinoff et al., 2000). Esses tumores podem ser formados de
diversos tipos celulares, já que são derivados de células embrionárias. Podendo
conter estruturas complexas; como rins com seus corpúsculos, túbulos e vasos.
Além de folículos capilares, gânglios neurais, musculatura esquelética e células
primitivas. (Przyborski, 2005).
Outro problema crítico está na esfera ética e religiosa, onde questões sobre
a manipulação de embriões humanos têm sido levantadas, tais como; quando é
iniciada a vida humana, direitos humanos sobre a própria vida, fins lucrativos
através de venda de embriões, entre outros (Vaticano). Essa questão moral do
uso de CTE fez com que países como os Estados Unidos da América
suspendesse investimentos financeiros federais para grupos de pesquisa que
trabalham com este tipo celular. Além de gerar polêmica e controvérsias perante a
população.
Há ainda o problema de rejeição imunológica, quando se trata de
transplante de células não autólogas (Drukker et al., 2004). O processo de rejeição
por transplante de órgãos é causado pelo sistema imunológico. As principais
moléculas envolvidas nesse processo são os antígenos do complexo de histocompatibilidade maior (MHC). Sendo essas divididas em duas grandes classes,
MHC de classe I e MHC de classe II, os quais são traduzidos pelos genes de
antígenos de histocompatibilidade leucocitários humanos (HLA). Os genes de HLA
possuem diferentes alelos, sendo HLA-A, B e C os principais de MHC-I, e HLADR, DQ e DP de MHC-II. A compatibilidade destes genes, ou de uma parte deles,
entre doador e receptor, é essencial para não haver rejeição do órgão doado pelo
sistema imunológico do receptor (Sharp et al., 2000). Moléculas do MHC têm
expressão reduzida em células-tronco embrionárias, mas aumentam sua
expressão depois destas células se diferenciarem (Swijnenburg et al., 2005), desta
forma, limitando as aplicações terapêuticas de CTE.
As CTE cultivadas por longo período demonstraram instabilidade genômica,
com alterações genéticas e epigenéticas (Maitra et al., 2005). Essas alterações
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podem ser geradas por diferentes eventos, tais como mutações e perdas de
heterozigosidade, o que poderia limitar suas aplicações terapêuticas (Larson et al.,
2006).
Atualmente, estudos com CTE têm-se limitado à pesquisa básica, na
identificação de mecanismos envolvidos na proliferação e diferenciação de
células-tronco. Já as células-tronco adultas (CTA) possuem aplicações clínicas
bem fundamentadas. E estudos sobre suas características têm sido ampliados.
As células-tronco adultas (CTA) estão presentes em pequenas quantidades
em diversos tecidos maduros, onde estão quiescentes, ou seja, não estão em
processo de divisão celular. CTA são ativadas durante o processo de reposição
celular de tecidos que sofrem traumas, doenças e degeneração. Desta forma
sendo responsáveis por manter a homeostase biológica do organismo, ou seja,
conservando a integridade dos tecidos em que se encontram (Horwitz, 2003).
As CTA já foram encontrados em vários tipos de tecidos, tais como
hematopoético, muscular, nervoso e trato gastrintestinal. Originando células
progenitoras e precursoras dos diversos tipos celulares encontrados nos tecidos
de origem. As CTA e suas células progenitoras são morfologicamente
semelhantes, o que dificulta sua identificação. Portanto marcadores de superfície
específicos têm sido identificados a fim de melhorar a caracterização das célulastronco adultas (Czyz et al., 2003; Wognum et al., 2003).
As características de CTA são semelhantes às de CTE, pois são capazes
de se auto-renovar e de dar origem a células diferenciadas de tecidos específicos.
Mas sua capacidade proliferativa e de diferenciação é limitada, tornando sua
aplicação restrita. Por esta razão, CTA é conhecida como multipotente, não sendo
capaz de se diferenciar em qualquer tipo de célula que se encontra no organismo.
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1.2 Células-tronco hematopoéticas
A célula-tronco hematopoética (CTH) é a mais bem caracterizada entre as
células-tronco adultas, sendo conhecida há mais de 50 anos. O primeiro
transplante bem sucedido de CTH de medula óssea (MO), em humanos, foi
realizado em 1959 pela equipe liderada por Thomas E.D. O transplante foi
realizado

no

Hospital

Mary

Imogene

Basset,

entre

gêmeos

idênticos,

demonstrando que as células do doador eram capazes de re-popular a MO do
receptor e produzir células sanguíneas (Thomas et al., 1959). Deste então o
transplante de medula óssea (TMO) é considerado como um dos maiores avanços
em tratamentos contra o câncer e outras doenças sanguíneas.
Em termos clínicos, CTH são utilizadas no tratamento de leucemias,
linfomas, anemia aplástica e doenças hereditárias do sangue, tais como
talassemia e anemia falciforme, por meio de transplantes de medula óssea
autólogos ou alogênicos (Locatelli et al., 2003).
As CTH são capazes de se diferenciar em todos os tipos de células
sanguíneas, sendo responsáveis pela manutenção e proteção do organismo. Este
processo é conhecido como hematopoese, onde haima significa sangue e poiesis
fazer. A hematopoese se inicia nas CTH, que originam a células progenitoras e a
novas células-tronco hematopoéticas, pelo sistema de auto-renovação.
Existem dois tipos principais de células progenitoras no sistema
hematopoético, as células progenitoras mielóides e as células progenitoras
linfóides. Cada uma destas células irá originar tipos específicos de células
precursoras. Sendo que, as mielóides originam principalmente as células
precursoras para as linhagens mielóide, eritróide, megacariocítica e monocítica.
Enquanto as linfóides originam principalmente as células precursoras de linfócitos
(Figura 1).

21

CD 16/56
NK

CD 3
Linfócito T

CD 33
CD 15
Neutrófilo

Progenitor
Linfóide

CFU-GM
Basófilo

Eosinófilo
Monócito/
Megacariócito
CD 14
CD 33

Linfócito B

HSC
CD 34
CD 133

Progenitora
Mielóide
CFU-GEMM

CD 33
CD 34
Eritrócito
BFU-E

Megacariócito
CFU-M

Plaqueta

Figura 1. Representação ilustrativa da hematopoese, fonte: Department of Health and Human
Services.

Cada tipo celular expressa um marcador de superfície específico, que são
conhecidos como CD, cluster designation ou cluster of differentiation. Essa
denominação foi inicialmente padronizada a fim de caracterizar os diversos
anticorpos monoclonais contra antígenos específicos leucocitários. Mas hoje em
dia, essa denominação, também é utilizada na caracterização de diversos tipos
celulares (Alberts, 2002d). Como as CTH são morfologicamente semelhantes aos
linfócitos e a população hematopoética é muito heterogênea, a utilização de
marcadores de superfície é essencial no isolamento e caracterização deste tipo
celular (Baum et al., 1992). A expressão de CD34 e/ou CD133 na superfície das
células permite a identificação de CTH de MO, sangue periférico (SP), sangue de
cordão umbilical (SCU) e fígado fetal.
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Estudos comparativos demonstram que o marcador CD133 é expresso em
células mais primitivas que células CD34+, e ainda é hipo-expresso durante o
processo de diferenciação celular (Engelhardt et al., 2002; Lu et al., 2007). Sendo
a expressão de CD133 presente na grande maioria das células CD34+, mas
também na população mais primitiva de células CD34- (Gallancher et al., 2000;
Handgretinger et al., 2003), desta forma podendo originar tanto células
hematopoéticas como outros tipos celulares, tais como células progenitoras
endoteliais (Ruzicka et al., 2004).
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1.2.1 Sangue de Cordão Umbilical
Em 1988, a equipe da Dra Eliane Gluckman realizou o primeiro transplante
de SCU em um paciente com anemia Fanconi. Devido ao grande sucesso do uso
de CTH de SCU, houve a necessidade de se estabelecer um banco de sangue de
cordão umbilical. Desta forma em 1993, foi criado o primeiro banco de SCU, pelo
doutor Pablo Rubistein. Desde então vários bancos têm sido criados por todo o
mundo e o SCU já é rotineiramente coletado, armazenado e transplantado. Até o
momento já foram transplantados mais de 10 mil pacientes utilizando SCU no
mundo inteiro (Smythe et al., 2007). É estimado que haja mais de 250.000
unidades de SCU armazenadas em todo o mundo, para uso público (Barker,
2007).
Em 2001 o Instituto Nacional do Câncer (Inca) estabeleceu o Banco de
Sangue de Cordão Umbilical e Placentário (BSCUP) facilitando a obtenção e
disponibilidade de SCU para os pacientes que necessitam de TMO. Os registros
internacionais de doadores de SCU, com grande representação de caucasianos,
não refletem a composição genética da população brasileira. Além disso, o custo
da busca e obtenção de células nesses registros é muito alto (US$
40.000/transplante).
Com base nos dados mencionados anteriormente, em 2004 o Ministério da
Saúde estabeleceu uma rede de bancos públicos de sangue de cordão umbilical,
o BrasilCord, que engloba o Inca, o Hospital Israelita Albert Einstein e os
hemocentros de Ribeirão Preto, Universidade Federal do Paraná e Unicamp. O
funcionamento desta rede além de facilitar a obtenção de SCU, baixou os custos
de TMO e proporcionou a melhoria de estudos e pesquisas nesta área.
As CTH de SCU possuem muitas vantagens em relação a CTH de MO, tais
como menor risco de doença do enxerto contra hospedeiro (DECH), quando os
linfócitos T maduros originados da medula óssea transplantada reagem contra o
corpo do receptor. Desta forma levando a uma rejeição severa, podendo resultar
na morte do indivíduo (Riddell e Appelbaum, 2007). A imaturidade do sistema
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imunológico das CTH de SCU faz com que as células T e NK tenham funções
reduzidas, levando a um menor risco de DECH.
Em transplante de MO há necessidades de compatibilidade entre doador e
receptor em pelo menos 6 genes do sistema HLA, que irão determinar a aceitação
ou rejeição do transplante. Desta forma 50% dos pacientes que necessitam de
transplante de MO não encontram doadores compatíveis (Gluckman e Rocha,
2006). Já em transplantes de SCU não há necessidade de compatibilidade
completa do sistema HLA (Chao et al., 2004), permitindo uma compatibilidade
parcial de 5/6 e até 4/6 genes compatíveis, com menor risco de rejeição (Devine et
al., 2003).
O SCU é um material habitualmente descartado, sendo a sua coleta feita
após o parto e secção do cordão, não havendo risco nem para a mãe nem para o
neonato. É facilmente armazenado e criopreservado, possui reduzido risco de
transmissão de infecções, tais como citomegalovírus (CMV) e HIV (Rocha et al.,
2000). Além disso, a tipagem de HLA é realizada logo após a coleta. Desta forma
todos esses fatores garantem a disponibilidade para transplante imediato, não
havendo a necessidade da longa procura por doadores como acontece com MO.
A utilização de SCU é limitada, devido ao baixo volume obtido deste
material e consequentemente menor número de células linfo-mononucleares
quando comparado à medula óssea. Em geral, o número de células é em torno de
120 x 107, sendo quantidade necessária para realização de TMO de 2,5 – 5,0 x
107 células por kg de peso do receptor. Desta forma, o transplante de SCU
restringe-se a pacientes em torno de 50kg (Schoemans et al., 2006).
A fim de contornar esse limite celular, diversas estratégias têm sido feitas,
tais como a utilização de dois cordões distintos (Majhail et al., 2006), combinação
de SCU com MO ou sangue periférico mobilizado (SP) (Brunstein et al., 2007).
Experimentos ex vivo também têm sido realizados com a finalidade de
expandir as CTH, através da utilização de diferentes coquetéis de citocinas, tais
como IL-6, G-CSF, eritropoetina, trombopoetina, entre outros (Chivu et al., 2004;
Piacibello et al., 1997).
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Estudos adicionais são necessários para se desenvolver técnicas de cultivo
e diferenciação celular que permitam aprimorar a expansão e sobrevivência de
CTH in vitro, tornando a aplicação terapêutica destas células mais viável e
abrangente.
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1.3 Fatores envolvidos na proliferação de celular
Nos processos de proliferação celular, fatores de crescimento e citocinas
são liberados pelas próprias células em divisão, estimulando a expansão e
crescimento celular. Mas muitas vezes esses fatores não são suficientes, havendo
a necessidade de sinais extracelulares, conhecidos como mitógenos (Alberts,
2002a). Esses fatores não estimulam somente a proliferação, mas também afetam
a diferenciação, migração e sobrevivência celular (Okayama e Kawakami, 2006).
Fatores mitogênicos têm sido identificados, caracterizados e utilizados em
culturas celulares diversas. Permitindo o cultivo e expansão de células com
finalidade experimental e terapêutica. Dentre os mitógenos mais conhecidos
encontra-se o hormônio 17-β-estradiol (Kim et al., 2005) que está envolvido no
crescimento celular logo a partir do desenvolvimento embrionário e por toda a vida
adulta de um indivíduo. O cloreto de lítio também é conhecido pela sua função
mitogênica principalmente em células nervosas (Sjoholm et al., 1992).
Durante a proliferação celular é de grande importância manter a
estabilidade cromossômica, mantendo a células fidedignas à sua origem. Desta
forma a manutenção dos telômeros é de grande importância durante a proliferação
celular, já que seqüências teloméricas são perdidas ao longo de sucessivas
replicações do DNA, levando ao comprometimento da integridade cromossômica e
morte celular (Yui e Landsdorp, 1998). Células com alto grau proliferativo são
capazes de manter a estabilidade dos telômeros e por conseqüência a
sobrevivência celular, o que não acontece em células diferenciadas, as quais
possuem capacidade proliferativa reduzida (Lou e Chen, 2006). O conhecimento
dos mecanismos envolvidos na manutenção dos telômeros é fundamental para o
melhor entendimento de proliferação e diferenciação celular.
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1.3.1 Efeitos mitogênicos de estrógenos
Estrógenos (E2) são hormônios esteróides, sendo caracterizados como
lipolíticos, portanto facilmente difundidos pela membrana celular. Sua ação em
tecidos depende de receptores específicos, que por sua vez são intracelulares.
Uma vez ativados, os receptores ERα e/ou ERβ induzem uma série de reações
que causam efeitos mitogênicos em diversos tipos celulares (Herynk e Fuqua,
2007). Este mitógeno também atua na neovascularização, induzindo a proliferação
e migração de células endoteliais (Losordo, et al., 2001). E2 é um hormônio
regulador do crescimento, da diferenciação e da função de diversos tecidos, como
o sistema reprodutor feminino e masculino, sistema cardiovascular e esquelético
(Hall et al., 2001).
Durante o desenvolvimento embrionário, o estrógeno está envolvido na
proliferação e maturação das células dos órgãos reprodutores femininos e
masculinos. Nos organismos adultos este hormônio exerce um papel fundamental
na fertilidade masculina e feminina (Gilbert, 2003c).
Seu efeito mitogênico é conhecido no epitélio mamário, alterando a
expressão de genes envolvidos no ciclo celular, desta forma tendo um importante
papel na tumorigênese (Moggs et al., 2005). Essa ação proliferativa também
ocorre no câncer de ovário (Seeger et al., 2005).
No sistema nervoso central, E2 promove a sobrevivência celular, previne
lesão nos axônios e dendritos, além de promover a plasticidade sináptica (GarciaSegura, 2001).
Em monoblastos, o tratamento com estrógeno impede a ocorrência de
apoptose provocada pela ação do TNFα (Vegeto et al., 1999).
A deficiência deste hormônio causa diferenciação de células-tronco e
progenitoras hematopoéticas da medula óssea em linfócitos T e osteoblastos
(Masuzawa et al., 1994; Jilka et al., 1998; Medina et al., 2000), além de aumentar
a população de megacariócitos e eritrócitos (Perry et al., 2000). Já foi identificada
a presença de receptores de estrógeno em diferentes células hematopoéticas
(Maret et al., 2003).
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Alguns estudos mostram que a ação dos estrógenos possui a capacidade
de aumentar a expressão de RNAm da subunidade TERT da telomerase em
hepatócitos, células progenitoras endoteliais e células tumorais, levando à
proliferação celular ilimitada (Kyo et al., 1999; Bouchal et al., 2002; Sato et al.,
2004; Imanishi et al., 2005).
Os efeitos de estrógenos na proliferação e sobrevivência celular tornam
este hormônio um alvo promissor para o estudo da expansão de células-tronco
potencializando sua aplicação terapêutica.
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1.3.2 Efeitos mitogênicos do cloreto de lítio
Cloreto de lítio (LiCl) é uma droga usada clinicamente no tratamento de
distúrbios psiquiátricos, como transtorno bipolar tipo 1, sendo caracterizado como
antidepressivo, regulador de humor e antimaníaco (Williams et al., 2004).
A partir de 1950, ficou conhecido o efeito mitogênico de LiCl em células
hematopoéticas (Radomski et al., 1950). Desde então este sal têm sido aplicado
na terapia de distúrbios hematopoéticos, já que este mitógeno aumentou a
produção

de

unidades

formadoras

de

colônias

e

células

progenitoras

hematopoéticas (McGrath et al., 1987).
Em pacientes tratados com LiCl foi observado um aumento de células
CD34+ circulantes (Ballin et al., 1998). Este mitógeno também pode ser usado no
tratamento de leucopenia crônica em pacientes que passaram por quimioterapia
ou radioterapia (Hager et al., 2002; Kim et al., 2007).
Células mesenquimais da medula óssea também tiveram expansão na
presença de LiCl (Neth et al., 2006), assim como células endoteliais da veia do
cordão umbilical (Cheng et al., 2003).
O efeito mitogênico do LiCl, deve-se a sua ação sobre a via de sinalização
da WNT, que consiste basicamente na ativação da proteína Dishevelled, a qual
inibe a ação de GSK-3β (glycogen synthase kinase 3β), que leva ao acúmulo de
β-catenina no citoplasma e núcleo (Rao et al., 2005; Kimura et al., 2006).
No núcleo celular, a β-catenina interage com fatores de transcrição da
família LEF/TCF (lymphocyte enhancer binding factor/T cell factor) (Yamamoto et
al., 1998; Fagotto et al., 1999), ativando a expressão de genes alvos, tais como
Notch1 e HoxB4, os quais estão relacionados à auto-renovação de células-tronco
(Povelones e Nusse, 2002; Kleber e Sommer, 2004; Reya et al., 2003; Valenta et
al., 2003).
A via de sinalização da WNT exerce um importante papel na carcinogênese
e embriogênese. Moléculas envolvidas nesta via têm sido estudadas como
potenciais alvos no diagnóstico e tratamento de câncer, assim como na
regeneração de tecidos (Das, 2000; Derksen et al., 2004). Além disso, estudos
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recentes revelam que a proteína Wnt é capaz de estimular diretamente a
multiplicação de células-tronco hematopoéticas in vitro (Brandon et al., 2000;
Willert et al., 2002; Murdoch et al., 2003), além de ser responsável pelo processo
de auto-renovação de CTH normais e tumorais (Zhao et al., 2007).
Por essas razões, é importante estudar o efeito do LiCl na proliferação de
células tronco hematopoéticas.
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1.3.3 Telômeros e proliferação celular
A maioria das células adultas é substituída constantemente. A capacidade
proliferativa de células normais e malignas está intimamente associada à
manutenção da extensão dos seus cromossomos (Sharpless et al., 2004). Os
telômeros correspondem à porção terminal dos cromossomos, onde se forma um
braço na região 3’, conhecido como G-overhang, fazendo essa região ser maior
que a 5’. Os telômeros são constituídos de uma seqüência de DNA não codificante
(TTAGGG) repetida em tandem, que protege os cromossomos contra degradação
(Ulaner et al., 1998).
Seqüências teloméricas são perdidas ao longo das sucessivas replicações
de DNA. O encurtamento dos telômeros causa instabilidade cromossômica,
disfunção celular, limitação de proliferação e apoptose, estando associado ao
processo de envelhecimento (Misiti et al., 2000; Saldanha et al., 2003). Desta
forma, a manutenção dos telômeros está intimamente relacionada ao potencial
proliferativo da célula (Ahmed e Tollefsbol, 2003).
A telomerase, uma transcriptase reversa, é capaz de reconhecer a porção
3’ final dos cromossomos e alongar os telômeros, sintetizando uma nova
seqüência de DNA telomérico.

A telomerase é um complexo ribonucléico

composto principalmente de RNA molde (TR), que é complementar ao DNA
telomérico e a subunidade catalítica da telomerase (TERT), que são responsáveis
pela extensão dos telômeros (Alberts, 2002b).
Apenas os componentes TERT e TR são suficientes para garantir a
atividade da enzima telomerase (Nakayama et al., 1998; Armstrong et al., 2000).
A DNA polimerase é responsável pela síntese da fita complementar do
DNA, usando o DNA telomérico recém formado como molde. Na Figura 2 é
mostrado esse mecanismo de reparo.

32

Figura 2. Representação ilustrativa da síntese de DNA telomérico, fonte: Alberts, 2002b.

Os telômeros se dobram e formam uma estrutura conhecida como T-loop,
esse arranjo deve-se a invasão da extremidade 3’ na região dupla de DNA
telomérico. Após esse curvamento a porção 3’ é novamente dobrada com o DNA
telomérico adjacente formando o D-loop, Figura 3. Esses arranjos servem como
primeira linha de proteção dos telômeros (Lee et al., 2005).

Figura 3. Representação ilustrativa da formação de T-loop e D-loop, fonte: de Lange et al., 2005.
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O complexo telomérico, também conhecido como telossomo (Liu et al.,
2004) é formado por várias proteínas associadas, tais como POT1, TRF1 e TRF2,
que estão envolvidas na estabilidade e proteção das terminações teloméricas
(Nakayama et al., 1997; Nakamura et al., 1997; Murasawa et al., 2002; Colgin e
Reddel, 2004).
A interação dos componentes do telossomo é demonstrada na Figura 4,
onde pode–se observar que TRF1 e TRF2 estão diretamente ligados ao DNA
telomérico dupla fita, formando uma barreira para a interação da telomerase com o
telômero.
TRF1 é responsável pela regulação do telômero, controlando indiretamente
o acesso da telomerase ao DNA telomérico. Este também é responsável por
dobrar, curvar e parear o DNA telomérico (de Lange, 2005).
POT1, também conhecido como “protetor do telômero”, está diretamente
ligado à porção do telômero rica em nucleotídeo G, desta forma protegendo
diretamente a porção terminal dos cromossomos (Baumann, 2006).

TRF1

interage com POT1, regulando o acesso da telomerase à porção 3’ do telômero
(Zhou e Lu, 2001; Lin e Blackburn, 2004).
Já TRF2 é essencial para a formação e estabilização de T-loop,
fundamental na conformação do telômero, protegendo-o de degradação (Griffith et
al., 1999; Stansel et al., 2001).
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Figura 4. Esquema do telossomo, fonte: Colgin e Reddel, 2004.

Além da telomerase existem outras duas enzimas relacionadas à
manutenção dos telômeros. Essas enzimas são Tankyrase 1 (TNKS1) e seu
homólogo, Tankyrase 2 (TNKS2), que são capazes de se ligarem a TRF1,
inibindo sua ligação ao telômero, facilitando sua interação com a telomerase e
promovendo o prolongamento destes (Smith e de Lange, 2000; Ye e de Lange,
2004; Chiang et al., 2006). Na ausência de TERT não é observada a atividade de
TNKS1 (Cook et al., 2002).
Alto nível de telomerase pode levar a proliferação ilimitada das células,
causando o desenvolvimento de doenças como o câncer (Sharma et al., 1995;
Allsopp et al., 2001; Nanni et al., 2002).
A maioria das células somáticas adultas não possui atividade da
telomerase, sofrendo instabilidade cromossômica até perderem por completo a
capacidade replicativa. Por outro lado, cerca de 85-95% das células tumorais,
capazes de proliferar ilimitadamente, expressam atividade da telomerase (Yi et al.,
2001; Gelmini et al., 2004; Sidorova et al., 2006). Desta maneira é de grande
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interesse o entendimento da regulação da atividade destas enzimas como
possíveis alvos terapêuticos.
A atividade da enzima telomerase pode ser detectada em baixos níveis em
células-tronco hematopoéticas (Vaziri et al., 1994; Engelhardt et al., 1997;
Zimmermann et al., 2008). A enzima é induzida durante a estimulação da
proliferação destas células por citocinas, porém é inibida durante a diferenciação
celular, indicando que a manutenção dos telômeros é imprescindível à expansão
de células-tronco (Notaro et al., 1997; Zimmermann et al., 2004).
O aumento da atividade da enzima telomerase em células hematopoéticas
também está relacionado a patologias sanguíneas, como leucemias (Drummond et
al., 2007; Schüller et al., 2007).
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2 Justificativa e Relevância
Considerando as aplicações de CTH de SCU, neste trabalho investigou-se,
in vitro, a ação de E2 e LiCl na expansão e diferenciação destas células. O
conhecimento dos mecanismos de regulação da auto-renovação, proliferação e
diferenciação de células-tronco é fundamental na otimização de metodologias para
fins terapêuticos.
A manutenção dos telômeros é de extrema importância a fim de se manter
uma célula em constante proliferação. A regulação do telossomo e das enzimas
teloméricas foram analisadas, gerando conhecimentos fundamentais neste tipo
celular.
Este estudo pretende fornecer subsídios para utilização mais eficiente do
potencial terapêutico de células-tronco no tratamento de lesões, doenças
degenerativas e tumores.
O projeto foi realizado no Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert
Einstein (IIEPAE) e no Hospital Israelita Albert Einstein (HIAE), onde há infraestrutura adequada para a obtenção, isolamento e cultivo de células-tronco
hematopoéticas de SCU.
Este é um dos projetos integrantes do programa de pesquisa Scripta (Stem
Cell Resource Initiative for Potential Therapeutic Applications), apoiado pela
Fapesp e Banco Itaú, que visa o desenvolvimento de conhecimentos científicos
para exploração do potencial terapêutico das células-tronco provenientes do
sangue de cordão umbilical. Trata-se de uma iniciativa do Centro de Pesquisa
Experimental do IIEPAE em conjunto com os Departamentos de Hemoterapia e
Perinatologia do HIAE.
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3 Objetivos
O objetivo do projeto é avaliar os efeitos de diferentes condições de
expansão in vitro de CTH de SCU, utilizando meios de cultura com e sem agentes
mitogênicos.
Constituem objetivos específicos:
1- Expandir células-tronco hematopoéticas de SCU em meio suplementado com
citocinas, meio suplementado com citocinas e E2 e meio suplementado com
citocinas e LiCL observando seus efeitos sobre a proliferação e diferenciação
celular;
2- Analisar a expressão de genes relacionados à manutenção dos telômeros,
migração celular e pluripotência.
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4 Materiais e Métodos
4.1 Coleta e isolamento de células-tronco hematopoéticas provenientes de
sangue de cordão umbilical (SCU)
A coleta de sangue de cordão umbilical foi realizada no Centro Obstétrico
do Hospital Israelita Albert Einstein, de gestações a termo e mediante o
consentimento informado da mãe (Anexo 1). A coleta foi realizada de forma estéril
através da punção da veia do cordão umbilical, no momento do parto e após a
secção do cordão.
Foram utilizadas bolsas de sangue de volume máximo de 250 mL, contendo
25 mL de anticoagulante (CPDA-1). O volume de sangue coletado variou entre 70
– 120 mL. Foi retirada uma amostra de 80 µL do sangue para contagem de células
iniciais. O sangue foi então diluído na proporção 1:2 em meio de cultura RPMI
(Gibco) e as células linfomononucleares foram separadas por gradiente de
densidade Ficoll-Paque (Amersham – GE Healthcare) na proporção 1:3. Após
centrifugação a 400 g por 35 minutos, a fração de células linfomononucleares foi
isolada cuidadosamente com auxílio de pipeta de 10 mL e lavadas em RPMI.
Em seguida realizou-se o protocolo de separação por cromatografia de
afinidade MiniMACS microbeads (Miltenyi Biotech), a fim de se isolar apenas as
células CD34+ ou CD133+. As células foram filtradas em filtro de 30 µm de nylon
e o número destas foi determinado por contagem das células em contador
automático (Coulter). Em seguida, as células foram centrifugadas a 400 g por 5
minutos e ressuspendidas na proporção de 300 µl para cada 108 células em
solução PBS contendo 2 mM EDTA e 0,5% BSA (solução 1) Para cada 108 células
foi adicionado 100 µl bloqueador FcR e 100 µl anticorpos CD34+ ou CD133+
acoplados à micro-esferas magnéticas. Após incubação de 30 minutos a 6°C, as
células marcadas foram centrifugadas e ressuspendidas em solução 1. Em
seguida estas foram submetidas à coluna de cromatografia, isolando-se apenas as
células CD34+ ou CD133+.
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As células isoladas por cromatografia de afinidade foram cultivadas em
placas com 6 poços de 9,6 cm2 de área de crescimento, com densidade inicial de
0,5 x 105 células/mL, em 2 mL de meio de cultura e mantidas em estufa à 37° C e
5% CO2.
Para os ensaios de curva de crescimento, ensaios clonogênicos, citometria
de fluxo e análise de expressão molecular, as células foram submetidas a
diferentes condições de cultivo, conforme descrito a seguir.
- Condição basal (CB) - meio de cultura Stem Pro (Gibco), suplementado com
citocinas e fatores de crescimento específicos (500pg/mL de Flt-3 Ligand,
500pg/mL de Stem Cell Factor (SCF), 70 pg/mL de Interleukin-3 (IL-3) e 70 pg/mL
de Interleukin-6 (IL-6)) (Stem Cell Technology, Vancouver).
- Tratamento com 17β-estradiol - Meio CB suplementado com 10nM ou 100nM de
17β-estradiol (E2) (Sigma).
- Tratamento com Cloreto de lítio – Meio CB suplementado com 1mM ou 5mM de
Cloreto de lítio (LiCl) (Sigma).
A troca do meio de cultura foi realizada a cada 3 dias, sendo trocados 50%
do meio de cultura através de centrifugação. O crescimento celular foi monitorado
sob microscópio óptico e o número de células viáveis foi determinado através de
contagem em câmara de Neubauer, utilizando-se o corante azul de tripan 0,5%.
Os ensaios clonogênicos foram realizados para verificar a quantidade de
células-tronco/progenitoras funcionais nas diferentes condições experimentais, no
momento da inoculação e após os dias 8 e 25, os quais foram escolhidos
baseados na curva de crescimento. Foram inoculadas 5x103 células para cada
1mL de meio Methocult GF H4434 (Stem Cell Technologies) e incubadas à 37° C
por duas semanas. Após esse período as colônias foram contadas e especificadas
como: BFU-E (eritrócitos), CFU-GM (granulócitos e macrófagos), CFU-M
(macrófagos)

e

CFU-GEMM

(granulócitos,

eritrócitos,

macrófagos

e
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megacariócitos). Para esses estudos foram utilizadas 11 amostras de SCU
distintos, tratados separadamente.
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4.3 Análise por citometria de fluxo de células-tronco hematopoéticas de SCU
Para esses estudos foram utilizadas 5 amostras de SCU distintos.
Submetidos as diferentes condições de cultivo, descritas anteriormente. Após
seleção e cultivo de células CD34+, foi realizada a contagem destas utilizando
câmara de Neubauer e caracterização fenotípica das populações celulares através
de citometria de fluxo (FACS ARIA). Os ensaios foram realizados no dia da
inoculação e nos dias 7, 14 e 21. Foram adquiridos 30.000 eventos por tubo, o que
equivale a aproximadamente 30.000 células por tubo analisado.
A técnica de citometria de fluxo foi realizada utilizando os anticorpos
monoclonais fluorescentes; CD14 (FITC), CD3 (PE-Cy7), CD34 (PE) (BD
Biociences e BD Pharmingen), CD133 (APC) (MylteyBiotec), CD45 (Cy5.5),
CD33+ (PE-Cy7), CD16/56 (PE), CXCR4 (PE) e CD11a (PE). As análises foram
realizadas selecionando as células por tamanho e granulosidade, seguidas pela
demarcação somente das células CD45+, as quais foram utilizadas nas análises
subseqüentes. Para análise foram utilizados os seguintes softwares FACSDIVA e
FlowJo.
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4.4 Análise em diferentes condições de cultivo da expressão gênica
relacionada à manutenção dos telômeros e pluripotência, pela técnica de
PCR quantitativo em Tempo Real
Para esses estudos foram utilizadas 6 amostras de SCU distintos. As
células CD133+ isoladas foram inoculadas em diferentes condições de cultivo,
conforme descrito anteriormente.
Após 1 semana e 2 semanas de tratamento as células CD133+ foram
isoladas utilizando MiniMACS microbeads (Miltenyi Biotech), como descrito
anteriormente.
O RNA das células CD133+ foi extraído no dia de inoculação e das células
selecionadas após 1 e 2 semanas de tratamento. Para a extração do RNA foi
utilizado o RNeasy Mini Kit (Qiagen), seguindo instruções do fabricante e
quantificado em espectrofotômetro à 260 nm. A qualidade do RNA foi verificada
através corrida eletroforética em gel de agarose 1.2% corado com brometo de
etídio (10 mg/mL).
A síntese de DNA complementar (cDNA) foi feita a partir de 0.5 ug de RNA
total e o procedimento foi feito conforme especificações do kit SuperScript III
Reverse Transcriptase (Invitrogen).
A expressão de genes foi analisada através da técnica de PCR quantitativo
em tempo real (qRT-PCR), utilizando o Kit QuantiTect SYBR Green PCR
(QIAGEN), seguindo o protocolo sugerido pelo fabricante com a utilização de
pares de oligonucleotídeos específicos para cada gene.
A reação de qRT-PCR foi feita em duplicata nas seguintes condições;
1° Estágio: 95° C, 15 minutos.
2° Estágio: 94° C, 15 segundos.
Temperatura anelamento, 25 segundos.
72° C, 30 segundos.
Foram feitos 45 ciclos do 2° Estágio
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As amostras foram diluídas na proporção 1:10. Cada gene foi analisado em
duplicada.

O gene GAPDH foi utilizado como gene de referência, a fim de

normalizar a expressão do gene de interesse.
Neste estudo foi analisada a expressão gênica relacionada ao:
- Telossomo: POT1, TRF1 e TRF2.
- Enzimas teloméricas: TERT, TNKS1 e TNKS2.
- Pluripotência: Nanog, OCT4.
As seqüências e temperaturas de anelamento dos oligonucleotídeos
utilizados neste trabalho encontram-se em Anexo 2.
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4.5 Estudo detalhado de pluripotência, caracterização e migração celular de
células CD133+ de SCU, através da análise da expressão gênica, utilizando a
técnica de PCR quantitativo em Tempo Real
Para esses estudos foram utilizadas 26 amostras de SCU distintos. As
células CD133+ foram isoladas do SCU e o RNA foi imediatamente extraído.
As células isoladas também foram inoculadas em meio específico para
diferenciação hematopoética (Methocult). Após 2 semanas de cultivo e
diferenciação, as colônias então foram ressuspendidas, lavadas em PBS e o RNA
foi extraído. Sendo estas denominadas CADC (clonogenic assay derived cells).
Foram utilizados como controle negativo, 4 amostras distintas de sangue
periférico (SP). Onde foram selecionadas as células CD3 e CD14, utilizando
MiniMACS microbeads (Miltenyi Biotech) e o RNA foi extraído.
A síntese de DNA complementar (cDNA) foi feita a partir de 0.5ug de RNA
total e o procedimento foi feito conforme especificações do kit SuperScript III
Reverse Transcriptase (Invitrogen).
A expressão de genes foi analisada através da técnica de PCR quantitativo
em tempo real (qRT-PCR), utilizando o Kit QuantiTect SYBR Green PCR
(QIAGEN), seguindo o protocolo sugerido pelo fabricante com a utilização de
pares de oligonucleotídeos específicos para cada gene.
A reação de qRT-PCR foi feita em duplicata nas seguintes condições;
1° Estágio: 95° C, 15 minutos.
2° Estágio: 94° C, 15 segundos.
Temperatura anelamento, 25 segundos.
72° C, 30 segundos.
Foram feitos 45 ciclos do 2° Estágio
As amostras foram diluídas na proporção 1:10. Cada gene foi analisado em
duplicada.

O gene GAPDH foi utilizado como gene de referência, a fim de

normalizar a expressão do gene de interesse. O RNA de células mesenquimais
(MSC) de SCU foi utilizado como referência nos cálculos da expressão relativa
dos genes analisados.
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Neste estudo foi analisada a expressão gênica relacionada ao:
- Pluripotência: TERT, Nanog, OCT4, Sox2 e FoxD3.
- Marcadores hematopoéticos: CD14, CD34, CD45 e CD133.
- Migração celular: CXCR4 e SDF1.
As seqüências e temperaturas de anelamento dos oligonucleotídeos
utilizados neste trabalho encontram-se em Anexo 2.
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5 Resultados
5.1 Proliferação de células-tronco hematopoéticas de SCU
Após isolar as células CD34+ da porção linfomononuclear de SCU fresco.
Essas células-tronco hematopéticas foram cultivadas em condição basal (CB), CB
suplementada de 10 nM e 100 nM de E2 e CB suplementada 1 mM e 5 mM de
LiCl.

A

B

Figura 5. Células CD34+ em cultivo após 1 semana (A) e 2 semanas (B). Aumento de 100x.

Até a primeira semana de cultivo as células são muito pequenas, possuem
morfologia homogênea e com tendência a se aglomerarem, conforme observado
na Figura 5A. Já na Figura 5B, a partir da 2 semana de cultivo, observa-se uma
mudança na morfologia celular, as células começam a ficar mais heterogêneas,
algumas mais ovaladas e outras mais cilíndricas, além da diferença de tamanho
entre elas. Não foi observada diferença morfológica entre as diferentes condições
de cultivo.
Conforme analisado na Figura 6, em todas as condições observou-se o
aumento do número de células ao longo dos intervalos de tempo, sendo mais
evidenciado nas condições suplementadas com 10 nM de E2, 100 nM de E2 e 1
mM de LiCl. Observa-se também, por volta do 15° dia de cultivo que as células
diminuem a intensidade de proliferação nas condições CB e CB suplementado
com 5 mM de LiCl.

Células totais (x105)
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Figura 6. Curvas de crescimento de CTH na condição basal (CB) e suplementadas com diferentes
concentrações de E2 e LiCl.

As células também foram cultivadas em meio de cultura na ausência de
citocinas e de fatores de crescimento, porém na presença de E2 ou LiCl, mas em
nenhum dos casos foi observado crescimento celular.
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Ensaios clonogênicos foram realizados para verificar a quantidade de
progenitoras funcionais nas diferentes condições experimentais. Na Figura 7
podemos observar as unidades formadoras de colônia de células eritrocitárias
(BFU-E), colônia mista (CFU-GEMM), de progenitores de granulócitos e
macrófagos (CFU-GM) e de progenitores de macrófagos (CFU-M).

A

B

C

D

Figura 7. Ensaio clonogênico de células CD34+ em meio específico Methocult, após 14 dias de
cultivo. Em aumento de 100x observa-se ‘A’ - BFU-E e ‘B’ - CFU-GEMM. Em aumento de
200x observa-se ‘C’ – CFU-M e ‘D’ – CFU-GM.

Após as colônias terem sido contabilizadas, o número de células
progenitoras foi calculado através da fórmula:
N° de céls. progenitoras = n° colônias específicas
n° de células iniciais
Sendo que o valor das células iniciais é sempre igual a 5x103, já que este é
o número de células inoculadas no meio Methocult, conforme descrito em
Materiais e Métodos.
Através destes cálculos podemos observar maior aumento no número de
células progenitoras após 25 dias de cultivo nos diferentes tratamentos, sendo
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mais evidentes nas concentrações 10 nM E2 e 1 mM LiCl (Figura 8). Desta forma
estes tratamentos nestas devidas concentrações, juntamente com CB, foram
escolhidos para a realização dos próximos experimentos. Já que além de terem
aumentado o número de células progenitoras, também foram capazes de

Número de células
tronco/progenitoras em 2mL

aumentar o número de células totais (Figura 6).
800
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25
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LiCl
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Figura 8. Número de células progenitoras funcionais em 2 mL, analisado por ensaio clonogênico
após 8 e 25 dias em CB, CB+E2 e CB+LiCl em relação ao dia de inoculação.
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Após 8 dias de cultura não foi observada diferença significativa entre as
condições, quando analisado o número de colônias hematopoéticas específicas
(Figura 9A). Mas após 25 dias, o tratamento com LiCl foi capaz de gerar maior
aumento no número de colônias hematopoéticas, sendo o maior aumento
observado nas colônias do tipo BFU-E. O número de colônias formadas após o
tratamento com E2 resultou em um leve aumento nas colônias do tipo CFU-M e
CFU-GM (Figura 9B).

Número de colônias
específicas
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Figura 9. Número de colônias hematopoéticas específicas nas condições experimentais após 8
dias (A) e 25 dias (B) de tratamento com 10 nM E2, 1 mM LiCl e CB.
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5.2 Análise por citometria de fluxo de células-tronco hematopoéticas de
SCU, tratadas com E2, LiCl e CB
Após a seleção de CTH de SCU, estas foram submetidas à análise de
marcadores de superfície específicos por citometria de fluxo.
Com a utilização dos softwares FACSDIVA e FlowJo, primeiro isolou-se as
células por tamanho e granulosidade, como observado na Figura 10. Desta forma
somente as células delimitadas em P1 foram analisadas.

Figura 10. Gráfico em ponto (Dot-plot), seleção das células por tamanho e granulosidade. As
células selecionadas se encontram dentro de P1.
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Após a seleção das células em P1, foram selecionadas somente as células
CD45+ para análise. Conforme observado na Figura 11, 85,58% das células
expressavam o marcador de superfície CD45.

0,0%

0,0%

85,58%

0,0%

Figura 11. Gráfico em ponto (Dot-plot), no qual se visualiza o controle isotípico (IgG1 PE-A e APC)
e a seleção das células marcadas com CD45.
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A seguir as células CD45+ selecionadas foram analisadas para a expressão
dos marcadores CD34 e CD133. Observou-se a dupla expressão dos marcadores
de superfície celular CD34 e CD133, em 62,3% das células analisadas (Figura
12). Conforme descrito na literatura as células CD133+ pertencem a uma
categoria mais primitiva de CTH. Devido a este fato, a partir deste experimento
começou-se a isolar as células CD133 da porção linfomononucleares de SCU,
utilizando microbeads conforme descrito em Materiais e Métodos.

0,1%

0,0%

0,0%

24,3%

62,3%

3,6%

Figura 12. Gráfico em ponto (Dot-plot), no qual se visualiza o controle isotípico (IgG1 FITC e APC)
e a análise dos marcadores CD34+ (Q1-2), CD133+ (Q4-2) e duplo marcação (Q2-2).

Após 7, 14 e 21 dias as células em cultura foram novamente analisadas por
citometria de fluxo. Na Figura 13, onde gráficos mostram a expressão dos
marcadores de células-tronco hematopoéticas, observa-se aumento no número de
células CD133+.
Esse aumento foi mais evidenciado após 7 e 14 dias de cultivo, em todas as
condições, em relação ao dia de inoculação, Figura 13A e 13B. Após 21 dias de
cultivo há um declínio no número de células CD133+ em todas as condições
(Figura 13C). O aumento de expressão do marcador CD34 e da dupla marcação
CD133/CD34 não foi evidenciado ao longo dos intervalos de tempo nas análises
por citometria de fluxo.
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Figura 13. Número de células CD133+/CD34+, CD133+ e CD34+ em CB e tratadas com E2 ou LiCl
após 7 dias (A), 14 dias (B) e 21 dias (C) em relação ao dia de inoculação, por citometria
de fluxo.
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Quando analisados os marcadores de células hematopoéticos, pode-se
observar aumento no número total de células leucocitárias (CD45) e de células de
linhagem mielóide (CD33) a partir do dia 7 de cultivo, em todas as condições, em
relação ao dia de inoculação (Figura 14A e 14B). As células NK (CD16/56) só
apresentaram aumento significativo na terceira semana de cultivo, Figura 14C.
Esses resultados demonstram diferenciação celular espontânea após 14 dias de
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Figura 14. Número de células CD45+, CD33+ e CD16/56 em CB e tratadas com E2 ou LiCl após 7
dias (A), 14 dias (B) e 21 dias (C) em relação ao dia de inoculação, por citometria de
fluxo.
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Em concordância com os dados anteriores, após 3 semanas de cultivo
observou-se também aumento de células monocíticas (CD14) e linfócíticas (CD3)
em todas as condições, Figura 15.
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Figura 15. Número de células CD14+ e CD3+ em CB e tratadas com E2 ou LiCl após 7 dias (A), 14
dias (B) e 21 dias (C) em relação ao dia de inoculação, por citometria de fluxo.
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Quando analisada a expressão de marcadores relacionados à migração
celular (CXCR4) e adesão celular (CD11a), observou-se aumento do número de
células que expressam CD11a ao longo das 3 semanas de cultivo. Enquanto não
houve variação da expressão de CXCR4, em todas as diferentes condições
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(Figura 16).
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Figura 16. Número de células CXCR4 e CD11a em CB e tratadas com E2 ou LiCl após 7 dias (A),
14 dias (B) e 21 dias (C) em relação ao dia de inoculação, por citometria de fluxo.
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Como podemos observar na Figura 17, houve aumento de células com
dupla marcação para CD133 e CD11a, após 14 dias de cultivo. As expressões
destes marcadores significam aumento no número de CTH com capacidade de
homing celular. Este resultado é importante no processo de migração celular
durante o transplante de medula óssea. Este aumento pode-se ser observado em
todas as condições de cultivo.
Entretanto após 21 dias de cultivo ocorre diminuição da expressão desta
dupla marcação, sugerindo que após este período não é ideal para o sucesso de
transplante hematopoético.
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Figura 17. Gráfico em ponto (Dot-plot), no qual se a analisa a expressão dos marcadores CD11a,
CD133. Sendo A, 7 dias; B, 14 dias e C 21 dias de cultivo.
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5.3 Análise de expressão de genes envolvidos na manutenção dos
telômeros e pluripotência, após cultivo em CB, CB+E2 e CB+LiCl

Após a extração de RNA, síntese de cDNA e reação de qRT-PCR,
conforme descritas em Materiais e Métodos, foram feitas as análises de expressão
dos genes. As análises de expressão dos genes de interesse foram feitas
seguindo o protocolo do Kit QuantiTect SYBR Green PCR (QIAGEN) e Livak e
Schmitgen, 2001. Todos as expressões de genes analisados em todas as
condições foram normalizadas pela expressão respectiva do gene housekeeping,
GAPDH. Desta maneira foi utilizada a fórmula 2-∆∆CT, sendo a potência na base de
(-∆∆CT). E -∆∆CT = - (∆CTa - ∆CTb), onde “CTa” é o valor de Ct da amostra de
interesse e “CTb” é o valor da amostra no dia da inoculação, dia 0, do cordão
relacionado.
Quando analisadas as expressões dos genes envolvidos na manutenção
dos telômeros, observa-se aumento considerável somente na expressão do gene
TERT em todas as condições, após 7 dias de cultivo, Figura 18A. O aumento na
expressão de TERT comprova a atividade da enzima telomerase nas células
estudadas. A atividade da telomerase sugere prolongamento dos telômeros,
gerando estabilidade cromossômica e proliferação celular.
Porém após 14 dias há uma diminuição na expressão de TERT em todas as
condições (Figura 18B). Conforme observado nos resultados anteriores é
exatamente neste período (após 7 dias) que começa a diferenciação celular, corelacionando a diminuição de expressão de TERT com a diferenciação celular.

60

A
Expressão relativa
(razão)

12
10
8

CB

6

E2
LiCl

4
2
0
TNKS

TNKS2

TERT

Pot1

TRF1

TRF2

B
12

Expressão relativa
(razão)

10
8

CB

6

E2
LiCl

4
2
0
TNKS

TNKS2

TERT

Pot1

TRF1

TRF2

Figura 18. Expressão relativa de genes relacionados ao telossomo e enzimas teloméricas após
cultivo em CB, CB + 10 nM E2 e CB + 1 mM LiCl, em relação ao dia de inoculação.
Sendo A, 7 e B 14 dias de cultivo.
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Foram observadas as expressões dos genes de pluripotência, Nanog e
Oct4 nas CTH em todas as condições de cultivo ao longo de 14 dias (Figura 19).
De acordo com a literatura, o fator de transcrição Nanog é conhecido por ser um
marcador de auto-renovação de células tronco (Silva et al., 2006; Carlin et al.,
2006), enquanto Oct4 está presente nas células tronco indiferenciadas e com alto
grau de capacidade proliferativa (Loh et at., 2006; Tondreau et al., 2005).
Desta maneira podemos inferir que nossos resultados sugerem grande
potencial proliferativo e de auto-renovação de CTH de SCU.
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Figura 19. Expressão relativa dos genes relacionados pluripotência nos tratamentos com 10nM E2
e 1mM LiCl e em CB, após 1 semana (A) e 2 semanas (B) e relação ao dia de
inoculação.
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5.4 Estudo detalhado de pluripotência, caracterização e migração celular de
células CD133+ de SCU, através da análise da expressão de genes,
utilizando a técnica de PCR quantitativo em Tempo Real
Logo após a seleção de células CD133+ de SCU por microbeads, essas
células foram lisadas e o RNA foi extraído, conforme descrito anteriormente.
Células CADC, CD3 e CD14 isoladas de SP e MSC de SCU também foram
lisadas e o RNA extraído.
Após a síntese de cDNA de todas as amostras de RNA, esses foram
submetidos à reação de qRT-PCR, a fim de se analisar os genes de interesse.
As análises dos genes de interesse foram feitas seguindo o protocolo do Kit
QuantiTect SYBR Green PCR (QIAGEN) e Livak e Schmitgen, 2001. Todas as
expressões de genes analisados em todas as condições foram normalizadas pela
sua expressão respectiva do gene housekeeping, GAPDH. . Desta maneira foi
utilizada a fórmula 2-∆∆CT, sendo a potência na base de (-∆∆CT). E -∆∆CT = - (∆CTa
- ∆CTb), onde “CTa” é o valor de Ct da amostra de interesse e “CTb” é o valor da
amostra utilizada como analisadora, neste caso a MSC. A expressão relativa dos
genes analisados será sempre em relação às células mesequimais de SCU. Desta
forma MSC será sempre de valor = 1.
Quando analisados os marcadores de superfície específicos para linhagem
hematopoética, observou-se expressão de CD133 somente nas células-tronco
hematopoéticas de SCU, comprovando-se a ausência de expressão desta
molécula em células diferenciadas.
O marcador de linhagem monocítica CD14 pode ser observado tanto nas
células de sangue periférico como nas CADC. A expressão de CD45, como
esperado, foi observado em todos os tipos celulares, com exceção das MSC de
SCU (Figura 20). As células CD133+ foram os únicos tipos celulares que
expressaram o marcador CD34, resultado não demonstrado.
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Figura 20. Expressão relativa dos genes de marcadores de superfície hematopoéticos em células
CD133 de SCU, MSC de SCU, CD3 e CD14 de sangue periférico e CADC.
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A expressão de TERT é exclusivamente aumentada em células com
potencial proliferativo e de auto-renovação. Quando analisada a expressão desta
subunidade da enzima telomerase, observamos aumento significativo na sua
expressão em células CD133 de SCU. As células CD3 e CD14 de sangue
periférico também expressam TERT, sugerindo que estas células possuem
potencial de auto-renovação e proliferação (Luckey et al., 2006). Tanto as células
mesenquimais de SCU quanto as CADC não expressaram TERT, sugerindo baixo
potencial proliferativo nestes tipos celulares (Figura 21).
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Figura 21. Expressão relativa da subunidade da enzima telomerase, TERT, em células CD133 de
SCU, MSC de SCU, CD3 e CD14 de sangue periférico e ainda em CADC.

Quando analisados os genes relacionados à migração e homing celular,
observou-se aumento significativo na expressão de SDF-1 somente nos linfócitos
(CD3+) de sangue periférico (resultado não demonstrado). Entretanto, quando
analisada a expressão de seu receptor, CXCR4, observou-se aumento nas células
CD133+ de SCU, CD3+ de SP e CADC, sendo maior nos linfócitos de sangue
periférico (CD3+), Figura 22.
CXCR4 é o receptor de membrana para SDF1 (Grunewald et al., 2006). A
molécula SDF1 é responsável pela mobilização de células-tronco através da
liberação de SCF, permitindo assim a transferência de CTH de seu estado de
quinescência para o nicho proliferativo, além de favorecer a migração dessas
células (Hattori et al., 2001; Heissig et al., 2002).
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Portanto, através destes resultados sugere-se grande capacidade de
homing celular em linfócitos de sangue periférico, provavelmente devido a sua
função de migrar dentro do organismo, a fim de se defendê-lo.
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Figura 22. Expressão relativa de CXCR4 em células CD133 de SCU, MSC de SCU, CD3 e CD14
de sangue periférico e CADC.

Os fatores de transcrição Oct4 e Nanog são altamente expressos em
células CD133+ de SCU, logo após a coleta do sangue de cordão umbilical
(Figura 23). As células CD3+ de sangue periférico também expressam esses
fatores de transcrição relacionados com a pluripotência e auto-renovação celular,
sugerindo mais uma vez o potencial de proliferação e auto-renovação deste tipo
celular.
As células progenitoras hematopoéticas cultivadas em Methocult (CADC),
também expressam Nanog e Oct4, mesmo após terem sofrido diferenciação
celular. Sugerindo que essas células sejam pluripotentes, porém sem capacidade
proliferativa, uma vez que não expressam TERT
Não foram observadas as expressões destes genes em MSC de SCU, nem
em CD14+ de SP.
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Figura 23. Expressão relativa de Nanog e Oct4 em células CD133 de SCU, MSC de SCU, CD3 e
CD14 de sangue periférico e CADC.

Quando analisadas a expressão dos fatores de transcrição, Sox2 e FoxD3,
que trabalham em conjunto com Oct4 e Nanog, observou-se aumento de
expressão destes nas mesmas populações celulares, citadas na Figura 23. Sabese que Oct4, Sox2 e FoxD3 são capazes de manter o estado de pluripotência,
mesmo na ausência de Nanog (Takahashi e Yamanaka, 2006). Oct4 em grandes
concentrações é capaz de reprimir a expressão de Nanog, mas a expressão de
FoxD3 regula expressão de Nanog, quando este é reprimido por Oct4 (Pan e
Thomson, 2007). Desta forma esses 4 fatores de transcrição orquestram o estado
de pluripotência e auto-renovação celular.
Como observado na Figura 24, CD133+ de SCU, CD3+ de SP e CADC
expressam os fatores de transcrição Sox2 e FoxD3. Mantendo o potencial de
pluripotência e auto-renovação destes tipos celulares. O que não foi observado
nas células MSC e nem CD14+ de sangue periférico.
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Figura 24. Expressão relativa de Sox2 e FoxD3 em células CD133 de SCU, MSC de SCU, CD3 e
CD14 de sangue periférico e CADC.
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6 Discussão
As células de sangue de cordão umbilical têm sido amplamente utilizadas
em transplante de medula óssea e a possibilidade de aumentar o número de
células-tronco presentes neste material seria de grande utilidade clínica. Não
somente para a reconstituição hematopoética como para outras possíveis
aplicações terapêuticas que venham a utilizar essas células.
Neste trabalho estudamos o comportamento de células CD133+ presentes
no sangue de cordão umbilical e observamos que este tipo celular possui grande
potencial proliferativo o que foi determinado através de experimentos de curva de
crescimento celular.
Notamos maior proliferação de CTH quando cultivadas em meio
suplementado com E2, embora tenha ocorrido proliferação em todas as condições
testadas. Apesar deste resultado favorável utilizando o E2, observamos que as
CTH podem ser cultivadas e expandidas em meio basal sem suplementação com
mitógenos.
A principal vantagem em não se utilizar mitógenos, é que essas substâncias
têm um amplo espectro de ação, podendo induzir transformações, tais como a
ativação de oncogenes, o que poderia limitar a aplicação terapêutica das CTH
células. Sabe-se que tanto o E2 quanto o LiCl podem estimular a proliferação de
células hormônio-dependente presentes no câncer de mama e o E2 também pode
estar relacionado a tumores de ovário (Welshons et al., 1995; Green et al,. 2007;
Chan et al., 2008).
Utilizando o ensaio clonogênico observamos aumento significativo no
número total de unidades formadoras de colônias em todas diferentes condições
de cultivo. O ensaio clonogênico é

muito importante para se determinar o

potencial das CTH gerarem progenitores da linhagem hematopoética. Quando
analisados e contabilizados os diferentes tipos de colônias, não observamos
diferença significativa entre os tratamentos, indicando mais uma vez que os
mitógenos utilizados neste estudo não causam grande impacto na proliferação de
CTH de SCU.
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Através das análises por citometria de fluxo não se evidenciou diferença
significativa nas diferentes condições experimentais, demonstrando que em todas
as condições ocorreu expansão das células CD133+ a partir da primeira semana
de cultivo. Estudos recentes demonstram que células CD133+ têm maior potencial
de auto-renovação e proliferação do que as células CD34+, podendo ainda
precursoras deste último tipo celular (Goussetis et al., 2006).
A diferenciação das CTH em células hematopoéticas pode ser notada por
citometria de fluxo logo a partir da primeira semana de cultivo. Nesse período
observamos aumentos progressivos do número de leucócitos (CD45) e de células
mielóides (CD33), que não expressavam o marcador CD133.
Como esperado, as células com diferenciação mais tardia só apresentaram
aumento significativo de número a partir da segunda semana de cultivo, sendo
esse aumento mais evidente na terceira semana. Desta maneira pode ser
observado aumento de células monocíticas (CD14), linfócitos (CD3) e células NK
(CD16/56). Esse resultado mostra a progressão do processo de diferenciação
celular in vitro das CTH nas condições utilizadas neste estudo.
Através das análises por citometria de fluxo, também observamos aumento
da expressão da integrina, CD11a, e de CXCR4. Essas moléculas são de grande
importância na migração e homing celular.
A expressão de quimiocinas é importante na migração celular, já que estes
agentes direcionam as células para as regiões onde devem migrar. (Alberts,
2002c). A quimiocina SDF-1A tem como receptor o CXCR4. A expressão deste
receptor é muito importante na indução da migração de células transplantadas
para que ocorra a re-população e recuperação da medula óssea de pacientes que
sofreram transplante hematopoético tanto alogênico quanto autólogo (Kahn et al.,
2004). Portanto é importante que as CTH além de proliferarem, mantenham a
expressão do receptor CXCR4 quando cultivadas in vitro.
A integrina CD11a é uma importante proteína de adesão da célula com a
matriz extracelular e ainda célula-célula no sistema hematopoético. Esta molécula
é observada durante o processo de migração celular e sua importância esta
relacionada a transplante hematopoético (Ford et al., 2004).
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Quando relacionamos a expressão de CD11a com CD133, percebemos que
todas as células CD133+ também expressavam a integrina CD11a. Essa dupla
marcação indica não só um aumento do número de células-tronco hematopoéticas
CD133, mas também que estas células mantêm o seu potencial de adesão à
matriz celular, pela expressão de CD11a, o que contribuiria na migração e
integração celular em um transplante hematopoético.
Em seu conjunto, os resultados das análises de citometria de fluxo
demonstram que o cultivo de CTH de SCU em condições basais já é suficiente
para aumentar a proliferação destas células, não havendo a necessidade de
adição de mitógenos ao meio de cultura.
Confirmando os dados de citometria, as análises por qRT-PCR das células
CD133+ nas diferentes condições experimentais, também indicam proliferação
celular logo na primeira semana e diferenciação no período posterior, o que foi
confirmado através da análise dos padrões de expressão gênica. Desta forma
mostrando que CTH podem ser mantidas indiferenciadas e expandidas in vitro por
até uma semana.
A enzima telomerase é a principal responsável pela manutenção dos
telômeros e a expressão da sua subunidade TERT é indicador suficiente para
comprovar a sua atividade (Forsythe et al., 2002). Desta maneira, através de
análises por qRT-PCR, observamos aumento da expressão em TERT logo na
primeira semana de cultivo em todas as condições testadas. As enzimas
tankyrase 1 e 2 favorecem a manutenção dos telômeros, e a

expressão dos

respectivos genes também estava aumentada no mesmo período de expressão
de TERT.
O telossomo é constituído por proteínas reguladoras do comprimento do
telômero. Essas proteínas são capazes de inibir a ligação da telomerase ao
telômero de uma maneira direta ou indireta. Entre elas encontram-se TRF1, TRF2
e Pot1. A expressão dos genes que codificam essas enzimas, principalmente
Pot1, não foi observada na primeira semana de cultivo em todas as condições.
Com base nos resultados da primeira semana de cultivo podemos concluir
que houve manutenção dos telômeros o que favorece a

proliferação celular
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continuada. No entanto, isso não foi observadona segunda semana de cultivo,
onde houve um declínio na expressão de TERT e das outras enzimas teloméricas
e ainda um aumento de expressão dos genes relacionados ao telossomo,
principalmente Pot1, que bloqueia o acesso da telomerase ao telômero, inibindo o
seu prolongamento.
Quando analisamos os genes relacionados a pluripotência, foi observada a
expressão dos fatores de transcrição Nanog e Oct4 em todas as condições
experimentais. Esses fatores são descritos na literatura como exclusivos de
células pluripotentes, mais específicamente de células-tronco embrionárias (Mitsui
et al., 2003). Sabe-se também que durante o processo de diferenciação celular a
expressão destes fatores é reduzida e sua expressão é completamente nula em
células adultas (Chambers et al., 2003; Campbell et al., 2007).
A expressão de Nanog e Oct4 nas CTH levanta a questão já muito discutida
da exclusividade de expressão destes genes em células pluripotentes (Kucia et al.,
2007; Ratajczak et al., 2007; Zangrossi et al., 2007).
Com a finalidade de se comprovar o potencial de diferenciação das CTH de
SCU, analisamos a expressão gênica de CD133+ logo no dia de coleta do sangue
de cordão umbilical, sem serem essas células cultivadas. Os resultados foram
comparados com células de sangue periférico, células mesenquimais de sangue
de cordão umbilical e ainda com células derivadas do ensaio clonogênico,
Methocult. Apenas as célula derivadas de SCU expressaram CD133 e CD34.
Também através de qRT-PCR, foi observada alta expressão da subunidade
da telomerase, TERT, nas células CD133 de SCU logo após sua coleta do cordão
umbilical . Isso indica o potencial proliferativo e de manutenção dos telômeros das
CTH de SCU.
Observamos igualmente

a expressão de TERT nas células CD3+ de

sangue periférico. A expressão desta subunidade da telomerase está diretamente
relacionada à proliferação e auto-renovação celular. Este resultado indica que
células-tronco e células progenitoras, bem como as células do sistema imune
CD3+ que devem ser capazes de expansão clonal, retém a expressão de genes
ligados a manutenção dos telômeros (Scheeren et al., 2005).
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A expressão de TERT não pode ser observada em células progenitoras
hematopoéticas já comprometidas com a diferenciação em linhagens específicas,
demonstrando a perda de seu potencial de proliferativo.,
Pudemos observar alta expressão do receptor CXCR4 em células CD133+
de SCU. Conforme discutido anteriormente, este receptor está relacionado ao
potencial migratório das células. Sua expressão está relacionada ao sucesso de
transplantes hematopoéticos em terapias celulares. A expressão deste marcador
também foi evidenciada nas células CADC e CD3+ de SP.
Observamos a expressão dos fatores de transcrição Nanog e Oct4 em células
CD133+ de SCU. Possivelmente esta expressão está relacionada a alta
capacidade destas células em se auto-renovarem. Essa expressão também foi
demonstrada em linfócitos de sangue periférico,Sabe-se que estes têm uma
grande capacidade de expansão clonal essencial para o funcionamento do
sistema imunológico adaptativo. Também detectamos alta expressão de Nanog e
Oct4 em células progenitoras hematopoéticas (CADC), que apesar de não
expressarem TERT, ou seja, terem diminuída sua capacidade replicativa, de
alguma maneira ainda retém pluripotência, o que se evidencia pela expressão de
Nanog e Oct4.
Com a finalidade de se comprovar a expressão de Nanog e Oct4, foram
estudados os fatores de transcrição Sox2 e FoxD3. Sabe-se que estes fatores são
cruciais para se manter uma célula em seu estado de pluripotência, formando uma
rede de interações moleculares capazes de ativar genes relacionados a autorenovação, pluripotência e de reprimir genes que levam a diferenciação celular
(Sun et al., 2006).
Assim sendo, a expressão destes 4 fatores de transcrição; Nanog, Oct4,
Sox2 e FoxD3, desempenha um papel fundamental para manutenção do estado
de pluripotência e auto-renovação celular. No presente trabalho, observamos a
expressão destes fatores nas células CD133+ de SCU, CD3+ de SP e CADC,
comprovando a capacidade de auto-renovação destes tipos celulares. Esses
resultados indicam a importância de se ampliar os estudos nesta área para o
desenvolvimento de novas aplicações terapêuticas das CTH.
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7 Conclusão
Os resultados obtidos neste trabalho mostram que o cultivo de CTH de SCU
em meio na condição basal já é suficiente para a expansão destas células,
mantendo suas características de células-tronco, após uma semana de cultivo.
Essas características foram evidenciadas através do aumento de expressão
da subunidade da telomerase (TERT). A enzima telomerase é a principal
responsável pelo prolongamento e manutenção dos telômeros, o que leva a
estabilidade cromossômica. A expressão de TERT está diretamente relacionada à
proliferação e auto-renovação celular.
Também observamos a expressão da integrina CD11a em células CD133+.
Essa molécula de adesão é muito importante para o processo de homing celular.
A co-expressão destes marcadores sugere que as células CD133+ após uma
semana de cultivo “in vitro” mantêm sua capacidade de homing, o que é muito
importante na migração e interação celular após transplante realizado com células
hematopoéticas.
As células CD133+ também expressaram aumento nos fatores de
transcrição Nanog, Oct4, Sox2 e Foxd3. Estas moléculas estão envolvidas na
pluripotência e auto-renovação celular, e suas expressões são de extrema
importância na caracterização de células-tronco.
Desta forma, os resultados sugerem que as células CD133+ presentes em
sangue de cordão umbilical podem ser expandidas “in vitro” em meio de cultivo em
condições basais por uma semana sem perder as características de células-tronco
e mantendo a capacidade de homing.
Apesar de haver aumento do número de células quando o cultivo é feito em
meio basal suplementado com E2, sabe-se que o risco de utilização de mitógenos
supera este benefício quando se trata de finalidade terapêutica. O E2é um
hormônio com amplo espectro de ação, podendo induzir transformações, tais
como a ativação de oncogenes, o que poderia limitar o emprego das células
cultivadas em terapia.
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Anexos
Anexo 1

Termo de Consentimento Livre
e Esclarecido

Doação Número
_____________

Projeto “Células Tronco”
Grupo “SCRIPTA”(Stem Cell Resource Iniciative for Potencial Therapeutic
Applications)
Informação para a gestante doadora de Sangue de Cordão Umbilical
O sangue de cordão umbilical é uma fonte rica em um tipo especial de células
chamadas de “células-tronco”.
Em nosso Instituto está sendo pesquisada a capacidade destas células em
regenerar diversos tipos de tecidos celulares, bem como, a sua utilização para o
desenvolvimento de vacinas contra doenças como o câncer. Estes estudos
dependem da obtenção das “células-tronco” que estão presentes no sangue de
cordão umbilical o qual é normalmente desprezado após o parto. A coleta de
sangue de cordão umbilical não interfere no parto ou traz quaisquer risco a você
ou ao seu bebê.
Procedimentos relacionados ao estudo
Triagem
Você deverá responder à um questionário sobre seus antecedentes clínicos.
Coleta
Ocorrerá na sala de parto, logo após a secção do cordão e quando o recém nato
já se encontrar aos cuidados do pediatra. O sangue será colhido da extremidade
do cordão umbilical que permanece ligado à placenta. Não há possibilidade de
causar nenhum dano ao bebê ou a você.
Material coletado
O material coletado será processado e manipulado em laboratório para a obtenção
das células-tronco. Após a realização das pesquisas, todo o material será
desprezado, não havendo possibilidade do seu uso futuro.
Interrupção do estudo
O estudo pode ser interrompido a qualquer tempo por decisão da equipe médicocientífica. Você também pode anular este consentimento a qualquer tempo até o
parto.
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Custo do procedimento
Nem você, nem sua companhia de seguros terão qualquer ônus pelo
procedimento.
Benefícios em participar do estudo
Não há benefícios diretos para você, ou para seu bebê, com esta pesquisa
científica. Entretanto, você estará dando uma importante contribuição para o
progresso da ciência médica.
Confidencialidade
Apenas a equipe do Estudo e a equipe assistencial terão acesso a seu prontuário.
Possíveis publicações científicas resultantes deste estudo não a identificarão, em
nenhuma circunstância, como participante.
Indenização
Ao assinar este termo, você não abre mão de nenhum direito legal que você teria,
em caso de conduta errônea ou negligente de qualquer membro da equipe
multiprofissional de saúde que lhe dará assistência durante o estudo.
Contatos:
Médico Responsável:
Dra. Andreza Alice Feitosa Ribeiro
Telefone: (xx-11) 37470444

Presidente da Comissão de Ética em Pesquisa:
Dr. José Pinus
Telefone: (xx-11) 37471338

Eu_______________________________________________________________
RG:______________CPF:____________________, declaro que concordo em
participar deste protocolo de pesquisa doando o sangue de cordão umbilical
e placenta de meu(minha) filho(a) , que será realizado no Instituto de Ensino
e Pesquisa do Hospital Israelita Albert Einstein. Estou ciente que este
material será cultivado em laboratório e nunca será utilizado em outro ser
humano.
_________________________
Nome da doadora

___________________________
Assinatura da doadora

_________________________
Nome da testemunha

____________________________
Assinatura da testemunha

_________________________
Nome do Obstetra
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Anexo 2
Oligonucleotídeo
TERT 7/9

Temperatura

Tamanho

Anelamento

do Produto

60°C

277bp

Seqüência
(forward) (5’ CAGCACTTGAAGAGGGTG 3’)
(reverse) (5’ CGCAAACAGCTTGTTCTCCATGTC 3’)

TNKS

60°C

344bp

(forward) (5’ GGATGCTGCTTTGTTGGATG 3’)
(reverse) (5’ GCTGCGTCCTTCCTTTCT G 3’)

TNKS2

58°C

434bp

(forward) (5’ CAAGGCAGACATTCAACACC 3’)

TRF1

56°C

243bp

(forward) (5’ GGAACCCAGCAACAAGAC 3’)

(reverse) (5’ GCTCCTGGGCTTCTCACA 3’)
(reverse) (5’ GCAACAGTATTTTAGACCAG 3’)
TRF2

60°C

219bp

(forward) (5’ GCTTCAGCGCCACCATCCA 3’)
(reverse) (5’ CTCGCTTTCTTCTACAGTCC 3’)

POT1

56°C

344bp

(forward) (5’ GGTATTCTCCCGCTTTCAA 3’)
(reverse) (5’ GCTTC AGTACTCCTGTTC 3’)

CXCR4

62°C

228bp

(forward) (5´ CCCTGCCCTCCTGCTGACTATT 3´)
(reverse) (5´ AGGGCCTTGCGCTTCTGGTG 3´)

SDF1A

62°C

177bp

(forward) (5´ AGGTCGTGGTCGTGCTGGTC 3´)
(reverse) (5´ GCCGGGCTACAATCTGAAGG 3´)

Nanog

62°C

181bp

(forward) (5’ CCTGAAGAAAACTATCCATCC 3’)
(reverse) (5’ CCTTGTCTTCCTTTTTTGCGA 3’)

Oct4

62°C

191bp

(forward) (5’ TGAAGCTGGAGAAGGAGAAG 3’)
(reverse) (5’ GGCAGATGGTCGTTTGGCT 3’)

Sox2

62°C

200bp

(forward) (5´ CCGCCCCCAGCAGACTTC 3´)
(reverse) (5´ CCCCTCCCATTTCCCTCG 3´)

FoxD3

64°C

198bp

(forward) (5´ GCAGAGCCCGCAGAAGAAG 3’)

GAPDH

60°C

344bp

(forward) (5’ GGAGAAGGCTGGGGCTCAT 3’)

(reverse) (5´ CGGGTCCAGGGTCCAGTAG 3’)
(reverse) (5’ GTCCTTCCACGATACCAAAGTT 3’)
CD34

60°C

200bp

(forward) (5´ TGAAGCCTAGCCTGTCACCT 3´)
(reverse) (5´ CGCACAGCTGGAGGTCTTAT 3´)

CD133

60°C

200bp

(forward) (5´ CAGTCTGACCAGCGTGAAAA 3´)
(reverse) (5´ GGCCATCCAAATCTGTCCTA 3´)

CD45

66°C

149bp

(forward) (5’ CAGCAGGAGCTTGTTGAAAGGGATGATG 3’)
(reverse) (5’ AACACCCGCGGGATGCTCTGAAA 3’)

CD14

64°C

192bp

(forward) (5’ GGCGAACGCGGACTGATGG 3’)
(reverse) (5’ CTCGGAGCGCTAGGGTTTAC 3’)

