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RESUMO 

Introdução: O transplante intraútero de células hematopoiéticas (IUHCT) tem 

potencial para o tratamento de doenças hematológicas congênitas; sua aplicação 

clínica, contudo, é limitada devido ao baixo quimerismo decorrente 

principalmente da competição com as células hospedeiras. Objetivo: Utilizar 

nanopartículas naturais derivadas de plaquetas (NPP) ou sintéticas carregadas 

com inibidor CHIR99021 da enzima glicogênio sintase quinase 3 (GSK-3), a 

fim de aumentar a competitividade da célula-tronco hematopoiética doadora e, 

por conseguinte, elevar o quimerismo pós IUHCT. Métodos: As células 

mononucleares de medula óssea (BM-MNC) foram isoladas de camundongos 

adultos B6-GFP ou Pepboy. Desenvolveu-se um protocolo para produção de 

NPP utilizando sangue do B6-GFP. As vesículas lipídicas multilamelares 

(MLV) carregadas com CHIR99021 foram sintetizados a partir de lipossomos. 

Previamente ao IUHCT, células doadoras foram incubadas com NPP ou MLV. 

O quimerismo foi avaliado no sangue do receptor, por citometria de fluxo, até 

6 meses de vida. Resultados: Os animais que receberam as células tratadas com 

NPP tiveram incialmente um quimerismo aumentado (NPP 19,5±12.7% vs 

controle 12±5,6%, teste t: p<0,05), não mantido após os 3 meses (NPP 

6,2±4,5% vs controle 6,2±3,1%, teste t: p>0,05). Já os que receberam as células 

com MLV atingiram alto quimerismo no 1º mês (MLV 52,9±2,8% vs controle 

15,4±1,4%, teste t: p<0,0001) e sustentado até 6 meses (MLV 48,5±3,1% vs 

controle 3,4±0,7%, teste t: p<0,0001). Conclusão: O procedimento com MLV-

CHIR99021 aumenta sustentadamente o quimerismo após IUHCT para níveis 

terapêuticos. 

Palavras-chave: Transplante de Células-Tronco Hematopoéticas, Terapia 

Fetal, 2 
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ABSTRACT 

 

Introduction: In utero hematopoietic cell transplantation (IUHCT) has 

tremendous potential for prenatal treatment of congenital hematological 

disorders, but clinical application has been limited by low engraftment levels. 

Host cell competition is one of the most formidable barriers to successful 

engraftment post IUHCT. Aim: To increase donor host competitiveness and 

engraftment level post IUHCT by using nanoparticles derived from platelets 

(NPP) or synthetic nanoparticles loaded with CHIR99021, a glycogen synthase 

kinase-3 enzyme (GSK-3) inhibitor. Methods: Bone marrow mononuclear cells 

(BM-MNC) were isolated from B6-GFP or Pepboys adult mice. NPP were 

produce from B6-GFP whole blood. CHIR99021 loaded multilamelar lipid 

vesicles (MLV) were synthesized from liposomes. Previously to IUHCT, donor 

cells were incubated with NPP or MLV. Donor cell engraftment was assessed 

in recipient blood for up to 6 months following birth by flow cytometry. 

Results: Animals that received NPP treated cells had a higher chimerism at 1 

month (NPP 19,5±12.7% vs control 12±5,6%, teste t p<0,05), but after 3 months 

chimerism droped (6 months: NPP 2,9±2,3% vs control 3,8±2,4%, teste t 

p>0,05). Animals that received MLV- CHIR99021 treated cells had a very high 

(therapeutic) sustained chimerism until 6 months of life (MLV 48,5±3,1% vs 

control 3,4±0,7%, teste t p<0,0001). Conclusion: Cell engineering with MLV- 

CHIR99021 enhances engraftment of BM-MNC following IUHCT to 

therapeutic levels. 

 

Key words: Hematopoietic stem cell transplantation, Fetal therapy, 

Nanoparticles. 
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1. Introdução 
 

 
 

  O transplante intrauterino de células hematopoiéticas (IUHCT) 

possui o potencial de cura para diversas doenças hematológicas e metabólicas, 

bem como de indução de tolerância doador-específica. O seu racional consiste 

em tirar proveito do desenvolvimento normal do sistema imune, do processo de 

reconhecimento e definição dos auto-antígenos que ocorre no feto1, resultando 

em indução de tolerância ativamente adquirida2.  

Diversos são os modelos experimentais descritos para o IUHCT 

(camundongo, cachorro, primatas, etc)1, sendo o mais utilizado o modelo 

murino. Neste, o transplante pode ser feito na cavidade peritoneal do feto, intra-

hepático ou na veia vitelínica3.  

O laboratório do Dr. Alan W. Flake no The Children’s Hospital of 

Philadelphia (Filadélfia, PA, Estados Unidos) é referência mundial no IUHCT, 

com inúmeras publicações neste campo1,4–7. Tal laboratório possui modelo 

experimental em camundongos bem estabelecido para o estudo do transplante 

intraútero, sendo inclusive o local onde o referido modelo de injeção na veia 

vitelínica foi desenvolvido.8,9 A injeção na veia vitelínica permite o aporte de 

um maior número de células por feto e leva a uma maior taxa de enxertia ou 

quimerismo a longo prazo, em comparação aos outros modelos descritos na 

literatura que utilizam a via intra-peritoneal ou intra-hepática.3 

No contexto clínico, o doador ideal de células hematopoiéticas 

seria a própria gestante para que não haja ativação de resposta imune da mãe 

contra as células doadoras. Desta forma, neste caso, as células doadoras seriam 

do tipo adulto. 

Para a cura de doenças como a anemia falciforme é necessário que 

se atinja aproximadamente 20% de quimerismo sustentado (longo prazo) pós-
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transplante. Entretanto, até o presente, altos índices de quimerismo foram 

alcançados apenas em pacientes com a síndrome da imunodeficiência ligada ao 

X, na qual o feto possui uma deficiência importante na linhagem leucocitária 

com grande superioridade competitiva das células doadoras; sendo, então, esta 

a única indicação clínica atual para o IUHCT.4 

No feto sem nenhuma deficiência importante das linhagens 

hematopoiéticas, apenas microquimerismo (1 a 2%) é atingido após o 

transplante fetal a longo prazo, devido principalmente à importante competição 

das células-tronco hematopoiéticas fetais do receptor, que possuem potencial 

de replicação superior às células-tronco adultas do doador. Esta, atualmente, é 

a principal barreira ao IUHCT: a competição entre as células-tronco adultas (do 

doador) e as células-tronco fetais (do receptor).1  

Para se atingir quimerismo terapêutico, uma tática possível, e já 

testada experimentalmente, é o transplante em dois tempos: primeiro, o 

transplante intrauterino com geração de tolerância doador-específica e 

microquimerismo; posteriormente ao nascimento, realiza-se o segundo 

transplante com o mesmo doador e mínimo condicionamento ou ablação, uma 

vez que já se tem a tolerância doador-específica.10,11  

Outra abordagem consiste em tentar aumentar a competitividade 

da célula-tronco doadora em relação às células-tronco receptoras do feto, 

utilizando-se duas estratégias: aumento da capacidade de migração da célula do 

doador para o nicho hematopoiético (processo conhecido por homing) ou 

aumento da capacidade replicação desta célula do doador.1 Neste sentido, 

poder-se-ia fazer uso de nanopartículas (NP), naturais ou sintéticas que, ao 

interagirem com a célula-tronco do doador, fariam esta chegar ao nicho 
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hematopoiético de maneira mais eficaz, ou seja um homing mais eficaz, ou 

aumentariam seu poder de replicação. 

Nanopartículas naturais são ectossomos ou vesículas fosfolípides 

derivadas por brotamento das membranas celulares. Possuem até 1m de 

tamanho e se originam de processos que ativam as membranas celulares ou da 

apoptose celular.  Essas partículas expressam os marcadores de membrana da 

“célula-mãe”.12  

Nanopartículas derivadas de plaquetas (NPP) são geradas pela 

ativação plaquetária por agonistas como trombina, colágeno e adenosina 

trifosfato (ADP); estas correspondem às nanopartículas predominantes na 

circulação, alcançando 70 a 90% do total.12 Foram descritas em 1967 por Wolf 

como “poeira plaquetária”.13 As NPP expressam em sua superfície marcadores 

de plaquetas como o CD41, CD41a, CD61, CD42a, CD42b, CD62P.12 A 

interação das NPP com as células-alvo pode levar à incorporação de receptores 

nestas células, e também pode ocorrer a transferência do conteúdo da NPP para 

a célula (proteínas, lípides, RNA, fatores de crescimento, citocinas).14,15  

Nanopartículas sintéticas consistem de camadas de fosfolípides 

com um núcleo contendo alguma subtância de interesse, elaboradas em 

laboratório a partir de soluções de lípides, podendo então agir como carreadoras 

de medicação ou drogas16, ou de antígenos17, neste último na produção de 

vacinas. Ficam conjugadas à célula alvo por ligações de grupos tiol (presentes 

na membrana celular) a grupos maleimida (presentes na superfície da NP), 

atuando na célula de forma pseudo-autócrina. Desta forma, tais partículas 

contendo as medicações, drogas ou antígenos ligam-se quimicamente às células 

alvo e ficam contínua e gradativamente liberando seu conteúdo adjacente às 
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mesmas. Desta forma, medicações ou drogas que necessitem ter administração 

seriada ou sustentada, podem ser carregadas nas nanopartículas e ter sua 

liberação lenta para a célula a qual estão conjugadas. Tal possibilidade se torna 

interessante no contexto da terapia celular fetal, já que seria clinicamente 

inviável realizar múltiplas punções no feto para a administração de medicações 

ou drogas.  

A inibição da enzima glicogênio sintase quinase 3 (GSK-3) nas 

células-tronco hematopoiéticas, pelo uso do antagonista CHIR99021, resulta no 

aumento do poder de repopulação desta célula e, consequentemente, em um 

maior número de progenitores hematopoiéticos.18 Demonstrou-se que 

nanopartículas do tipo vesícula multilamelar (MLV) carregadas com um 

inibidor desta enzima, quando administradas em camundongos adultos 

receptores de um transplante de medula óssea, levaram a um aumento 

significativo do quimerismo pós-transplante.16   

O presente trabalho se anima pelo fim de mensurar o efeito do 

emprego das NPP e das MLV carregadas com CHIR99021 no transplante 

intrauterino de células hematopoiéticas.  
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Verificar o efeito do tratamento prévio das células-tronco 

hematopoiéticas do doador com NPP ou NP sintéticas, tipo MLV, carregadas 

com CHIR99021, na competitividade destas células, e por conseguinte, no 

quimerismo após o IUHCT murino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. LITERATURA 



9 
 

3. Literatura 

 
 

3.1  BARREIRAS PARA O IUHCT 

Apesar do IUHCT ser uma estratégia promissora para o tratamento 

de desordens hematológicas congênitas, os níveis atingidos de quimerismo 

ainda não são terapêuticos nas doenças cujas células do doador não tem 

vantagem sobre as células fetais do receptor.4 Uma das principais barreiras para 

a aplicabilidade clínica do IUHCT é a vantagem competitiva da célula-tronco 

fetal (receptor) em relação a do doador, principalmente devido a seu maior 

poder de replicação e homing mais eficaz.1  

 Neste sentido, tem-se duas estratégias possíveis para aumento do 

quimerismo: inibição ou depleção das células-tronco fetais19 ou aumento da 

competitividade das células-tronco adulto9.  

Quanto à depleção das células-tronco fetais, Derderian et al 19 

demonstraram que quando injetado o anticorpo contra o receptor murino c-kit 

(ACK2) no fígado fetal (E13,5 a E14,5), ocorre depleção das células-tronco 

hematopoiéticas do mesmo, resultando em maior quimerismo após o 

transplante de células hematopoiéticas realizado no primeiro dia de vida, 

quando comparado ao controle. 

Quanto ao aumento da competitividade da célula-tronco 

hematopoiética do doador do tipo adulto, as estratégias focam em dois pontos 

principais: tornar seu homing mais eficaz9 ou aumentar seu poder de replicação. 

 

 

3.2   ESTRATÉGIAS PARA INCREMENTAR O HOMING DAS 

CÉLULAS DOADORAS 

O homing é a capacidade da célula-tronco de atingir e ocupar o 

nicho hematopoiético. Portanto, estratégias que tornem o homing da célula 
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doadora mais eficaz poderiam resultar em um maior quimerismo. A partir deste 

racional, Peranteau et al 9 utilizaram a inibição do CD26 nas células 

hematopoiéticas doadoras previamente ao IUHCT a fim de incrementar seu 

homing e consequentemente aumentar o quimerismo.  

O CD26 é uma ectopeptidase presente na membrana das células-

tronco hematopoiéticas e nos progenitores hematopoiéticos precoces.  O CD26 

cliva e inativa a quimiocina SDF-1 (fator derivado de células do estroma da 

medula óssea 1 ou CXCL12), presente em altos níveis no nicho 

hematopoiético da medula óssea adulta.20 Acredita-se que a interação do SDF-

1 e do receptor CXCR4, que é o receptor do  SDF-1 nas células 

hematopoiéticas, tem papel primordial na atração das células-tronco 

hematopoiéticas circulantes para o nicho hematopoiético na medula óssea.21 

Assim, a clivagem do SDF-1 pelo CD26 faz com que este último perca seu 

efeito quimiotático nas células hematopoiéticas, sendo o contrário também 

verdadeiro: no transplante pós-natal a inibição do CD26 aumenta a migração 

hematopoiética para o nicho induzida pelo SDF-1.22  

Adicionalmente a seu papel no transplante pós-natal, o SDF-1 é 

produzido por múltiplos tecidos durante a embriogênese, inclusive o fígado e a 

medula óssea fetais23; e está comprovada também a importância da interação do 

binômio CXCR4-SDF-1 na hematopoiese fetal.24 

Baseando-se nestes conhecimentos, Peranteau et al 9 incubaram as 

células doadoras proteína verde fluorescente (GFP) positivas em solução salina 

com tampão fosfato (PBS) com um inibidor do CD26 (diprotin A) por 15 

minutos, previamente ao IUHCT alogênico. As células doadoras tratadas com 

o inibidor tiveram o homing para o fígado fetal aumentado, o que foi 
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comprovado por microscopia de fluorescência, quando comparadas com as 

células doadoras não tratadas. E, além disso, as células doadoras tratadas 

conferiram maior quimerismo nos dois primeiros meses de vida dos animais 

transplantados. Após este período não houve diferença estatisticamente 

significante entre os dois grupos (p>0,05). Os autores concluíram que o  

tratamento prévio com diprotin A aumentou a competitividade da célula do 

doador, a partir de um homing mais eficaz. 

 

 

3.3 OS EFEITOS DAS NPP NAS CÉLULAS-TRONCO 

HEMATOPOIÉTICAS  

Janowska-Wieczorek et al 25 demostraram que o tratamento prévio 

dos precursores hematopoiéticos com NPP e posterior transplante destes 

precursores em camundongos adultos letalmente irradiados resultou em 

recuperação mais rápida das linhagens hematológicas no sangue periférico e 

quimerismo inicialmente aumentado em relação ao grupo controle, não tratado 

com NPP. Entretanto, a partir do 30º dia pós transplante o quimerismo acaba 

por se igualar com o grupo controle. Esses autores observaram ainda que, in 

vitro, células humanas CD34 positivas (progenitores hematopoiéticos) quando 

tratadas com NPP aderem melhor às células endoteliais e ao SDF-1 

imobilizado, sugerindo, então, que a interação com as NPP aumentaria a 

expressão do CXCR4 e de receptores plaquetários de adesão endotelial nas 

células progenitoras hematopoiéticas. Os autores constataram, também in vitro,  

que após a incubação com plaquetas, havia aumento da expressão de CD41 

(marcador de membrana plaquetário) nas células CD34 positivas humanas. 
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Em outra publicação do mesmo grupo, Baj Krzyworzeka et al 26 

demonstram que as NPP expressam o receptor CXCR4 e que ao serem 

incubadas com as células hematopoiéticas humanas, induzem in vitro a 

quimiotaxia das células,  a qual é potencializada sinergisticamente com o SDF-

1. Tal resultado corrobora com a idéia formulada na publicação anterior que, 

ao interagir com as células hematopoiéticas, as NPP transferem o receptor 

CXCR4 para as mesmas. Sendo assim, devido a esta transferência, a interação 

das NPP com células-tronco hematopoiéticas adultas previamente ao 

transplante de medula óssea poderia levar ao homing mais eficaz das mesmas. 

Além disto, os autores evidenciaram também que células hematopoiéticas 

humanas cultivadas com NPP apresentaram maior sobrevida e proliferação do 

que o grupo controle cultivado sem NPP.  

 

 

3.4  CARACTERIZAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DAS NPP 

Inúmeros são os métodos na literatura para a caracterização das 

NPP: citometria de fluxo, nanoparticle tracking analysis (NTA), microscopia 

eletrônica, microscopia de força atômica, ELISA, entre outros.15,27–31  

O método mais citado na literatura ainda é a citometria de 

fluxo.15,27,29,30,32,33 Os anticorpos anti marcadores de membrana mais utilizados 

são o CD62 e o CD41, presentes tanto na membrana das plaquetas quanto das 

NPP.12,14 Nos últimos anos, autores tem suscitado dúvidas quanto à acurácia da 

citometria de fluxo para a detecção e quantificação das NPP, principalmente 

devido ao diminuto tamanho das mesmas versus o limiar de resolução do 

citômetro.27,28,32 
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Desenvolvido há apenas alguns anos, a análise de rastreamento de 

partículas (NTA do inglês Nanoparticle Tracking Analysis) é defendido por 

alguns autores na literatura como um dos métodos mais adequados e acurados 

para a caracterização e quantificação das NPP.28,31 O NTA detecta o movimento 

browniano de cada partícula e as quantifica. Assim, além de quantificar as NPP, 

o NTA pode também avaliar seu tamanho.  

A dispersão de luz dinâmica (DLS do inglês Dynamic Light 

Scattering) é outro método bastante utilizado para avaliar o tamanho de micro 

e nanopartículas. Este método caracteriza partículas, emulsões e moléculas que 

estão dispersas ou em solução líquida. O movimento Browniano das partículas 

ou moléculas em suspensão faz com que a luz do laser seja espalhada em 

diferentes intensidades. A análise desta flutuação resulta na velocidade do 

movimento Browniano e em consequência no tamanho da partícula utilizando 

a relação de Stokes-Einstein.34 

As NPP podem também ser quantificadas de acordo com seu 

conteúdo proteico. Para tanto utilizam-se métodos que quantificam as proteínas 

das partículas, como o método fotocolorimétrico do ácido biocincônico (BCA), 

teste de Bradford ou Lowry.35 Tanto o BCA quando Lowry se baseiam na 

conversão do Cu2+ para Cu+1 em condições alcalinas. Esta conversão é 

definida como Reação de Biureto. Ela é influenciada por quatro resíduos de 

aminoácidos (cisteína, cistina, tirosina e triptofano) e pela ligação peptídica. O 

BCA é um reagente cromogênico específico para Cu1+: duas moléculas de 

BCA reagem com um íon Cu1+. A quantidade de Cu2+ reduzido é função direta 

da concentração de proteína, e pode ser determinada espectrofotometricamente 

pela mudança de cor da amostra para roxo, que absorve em 562 nm. A 

absorbância é diretamente proporcional à quantidade de proteína presente na 
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amostra e pode ser estimada pela comparação de uma proteína conhecida como 

padrão, como albumina bovina sérica.36 Comparado a outros métodos, o BCA 

é um dos mais sensíveis (detecta proteínas em concentrações abaixo de 5 

μg/ml), possui menos variabilidade que os outros (Bradford, principalmente) e 

possui uma faixa ampla de detecção de concentrações.35,36    

 

 

3.5 O USO DE NANOPARTÍCULAS SINTÉTICAS PARA 

AUMENTAR A CAPACIDADE DE REPOPULAÇÃO DA CÉLULA-

TRONCO HEMATOPOIÉTICA 

  Trowbridge et al18 demostraram que a repopulação hematopoiética 

pode ser incrementada pela administração de inibidor da enzima glicogênio 

sintase quinase 3 (GSK-3) ao camundongo adulto receptor do transplante. O 

inibidor de GSK-3, CHIR-911, foi administrado aos camundongos receptores 

pela via intra-peritoneal, por três vezes, nas 36h que se seguiram ao transplante. 

Os camundongos que receberam o CHIR-911 tiveram aumento significativo do 

quimerismo quando comparado ao controle (p<0,05), e esse efeito foi mantido 

até 11 semanas após o transplante.  Os autores evidenciaram que a ação do 

inibidor se dá na célula-tronco hematopoiética (HSC), também conhecida como 

célula LSK (marcadores: linhagem  negativo, Sca-1 positivo, c-Kit positivo), 

através da modulação de genes-alvo nas vias Wnt, Hedgehog e Notch, sendo 

que o inibidor não induz à expansão das HSC, mas sim aumenta a produção de 

progenitores hematopoiéticos. Concluem os autores que a administração do 

CHIR-911 in vivo levou ao aumento da capacidade de repopulação da célula-

tronco hematopoiética transplantada.  
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  Stephan et al16 carregaram em nanopartículas multilamelares 

lipídicas o inibidor da enzima GSK-3, conhecido como TWS119, e as 

utilizaram no modelo experimental murino adulto de transplante de HSC. As 

nanopartículas foram conjugadas às células-tronco previamente ao seu 

transplante em camundongos adultos, e a liberação da droga para a HSC in vivo 

se deu por sete dias de maneira pseudo-autócrina. Outro grupo de camundongos 

recebeu as células-tronco acrescidas de um bolus deste inibidor não carreado 

por partículas. O primeiro grupo, que recebeu as células conjugadas às 

nanopartículas, apresentou um aumento significante da reconstituição 

hematopoiética (quimerismo aumentado) em relação ao grupo bolus e ao grupo 

controle (células-tronco não tratadas). O fato das NP estarem conjugadas às 

células não afetou o homing das células transplantadas tampouco sua 

diferenciação multilinhagem. 

 

 

3.6  ESTADO ATUAL E PERSPECTIVA CLÍNICA 

Clinicamente, o IUHCT ainda não é uma realidade para as doenças 

hematológicas congênitas, principalmente naquelas em que as linhagens 

hematológicas não estão gravemente afetadas. Há aproximadamente 50 relatos 

na literatura de uso clínico1 em diversas doenças como: a síndrome da 

imunodeficiência ligada ao X37,38, doença crônica granulomatosa39,40,  e β 

talassemia41,42 e doenças metabólicas de depósito43. Os resultados relatados são 

desencorajadores, exceto na síndrome da imunodeficiência ligada ao X, com 

mais de 10 casos de sucesso publicados37,38,44. Nesta síndrome, devido à 

deficiência grave na linhagem T do receptor, ocorre a vantagem proliferativa e 
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de sobrevida das células T do doador, traduzindo-se em quimerismo apenas no 

compartimento T. Até o presente momento, não há na literatura relato de 

sucesso clínico em receptor hematologicamente competente submetido ao 

IUHCT.  

Uma forma de tornar o IUHCT viável clinicamente, seria a 

abordagem em 2 tempos, descrita em 2006, na qual a tolerância doador-

específica é induzida pelo transplante intrauterino (níveis de 1 a 2% de 

quimerismo é suficiente para induzir tolerância doador-específica) e um 

segundo transplante é realizado no pós-natal com células do mesmo doador, e 

com condicionamento pré-transplante mínimo.11 Recente estudo mostrou que 

no modelo murino de anemia falciforme, a abordagem em 2 tempos foi exitosa, 

resultando em altos níveis de quimerismo após o segundo transplante, com 

correção fenotípica da anemia falciforme murina.10  

Loukogeorgakis e Flake1 salientaram que se em um modelo pré-

clínico (como o modelo canino, por exemplo) for atingido nível de quimerismo 

terapêutico com a reação enxerto versus hospedeiro controlada, poderão ser 

iniciados os estudos clínicos do IUHCT em hemoglobinopatias congênitas.1 Os 

autores sugerem a anemia falciforme como primeiro foco para um estudo 

clínico por sua alta incidência e pelo fato de que apesar de ser curável com 

transplante de medula óssea pós-natal,1 este é raramente realizado devido à 

dificuldade de achar doador HLA compatível e os efeitos adversos do 

transplante em si.45    
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4.1 CAMUNDONGOS  

Os camundongos utilizados nos experimentos fazem parte da 

colônia mantida no Biotério do The Children’s Hospital of Philadelphia, e 

foram utilizadas as seguintes linhagens: 

 Camundongos Balb-c 

 Camundongos C57Bl/6 (black 6 ou B6) 

 Camundongos C57BL/6TgN(act-EGFP)OsbY01 (B6-GFP) 

 Camundongos B6.SJL-Ptprca-Pep3b/BoyJ (CD45.1 ou pepboys) 

Os transplantes intrauterinos realizados foram alogênicos, cujo  

receptor foi o Balb-c e os doadores B6-GFP e/ou pepboys. 

Todos os projetos desenvolvidos no laboratório do Dr. Alan W. 

Flake foram devidamente aprovados pelo Comitê de Ética em Animais local 

(IACUC – Institutional Animal Care and Use Committee), cuja documentação 

encontra-se no anexo 1. Tal documentação foi devidamente referendada pelo 

Comitê de Ética no Uso de Animais (CEUA) da UNIFESP, cujo parecer 

encontra-se no anexo 2. 

 

 

4.2  OBTENÇÃO DAS CÉLULAS DOADORAS 

Para a obtenção das células mononucleares da medula óssea (BM-

MNC),  coletou-se a medula óssea de camundongos doadores adultos com seis 

a oito semanas de idade (B6, B6-GFP e pepboys) ao injetar PBS (Mediatech, 

Manassas, VA) estéril nas tibias, fêmurs, e ossos ilíacos. Uma suspensão de 

células foi gerada ao passar suavemente a medula óssea coletada por uma 

seringa de 3 ml inúmeras vezes, e depois filtrada (filtro de 70-μm). Em seguida, 
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depositou-se o filtrado em Ficoll-Paque PLUS (Ficoll, GE Healthcare Bio-

Sciences, Pittsburgh, PA) e centrifugado a 850g por 20 minutos em temperatura 

ambiente a fim de separar os constituintes por gradiente de densidade. As 

células mononucleares formam um halo esbranquiçado (buffy coat) entre o 

plasma e a porção contendo os eritrócitos com Ficoll, esse halo é então aspirado 

e lavado com PBS estéril. Antes do transplante intrauterino, as células são 

contadas e a viabilidade de pelo menos 95% é confirmada corando-se uma 

amostra com trypan blue. As células doadoras são resuspendidas em PBS estéril 

na concentração de 5x105 BM-MNC/μL. Cada camundongo doador resulta em 

aproximadamente 5x107 BM-MNC viáveis. 

Para a obtenção das células-tronco hematopoiéticas (HSC), as 

BM-MNC foram isoladas como descrito acima e coradas primeiro com 

anticorpos anti-marcadores de linhagem (CD5, B220, CD11b, Gr-1, 7/4, 

Ter119) com biotina, e em seguida com beads magnéticas com estreptavidina 

do Lineage Cell Depletion Kit (Miltenyi Biotec, Bergisch Gladbach, Alemanha) 

seguindo as instruções do fabricante. Depois de corada, a preparação celular foi 

submetida à separação magnética no AutoMACS® Pro Separator (Miltenyi 

Biotec, Bergisch Gladbach, Alemanha), onde se obteve a porção linhagem 

negativa. Essa porção foi então corada para anti-Sca-1 APC (clone D7), anti-

ckit APC-Cy7 (clone 2B8) and estreptavidina PE-Cy7 (BD Biosciences, San 

Jose, CA, Estados Unidos). As células marcadas foram então isoladas (cell 

sorting) no citômetro BD FACSAria (Becton Dickinson, Franklin Lakes, NJ, 

estados Unidos) utilizando os seguintes parâmetros: células GFP positivo, 

linhagem negativo, Sca-1 positivo e ckit positivo (LSK ou HSC). A pureza 

depois do isolamento foi confirmada acima de 90%. 
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4.3 TRANSPLANTE INTRAUTERINO DE CÉLULAS 

HEMATOPOIÉTICAS  

Fetos de fêmeas grávidas de Balb-c foram injetados no dia 

embriônico 14 (E14) com BM-MNC dos doadores alogênicos (B6-GFP ou 

pepboy).  Sob anestesia com isoflurano (1% a 5%) e utilizando técnica estéril, 

procedeu-se a uma laparotomia mediana e expostos os cornos uterinos. A veia 

vitelínica de cada feto foi injetada com 10x106 BM-MNC do doador em 20 μL 

de PBS. Havia um único pesquisador designado no laboratório para realizar 

todas as injeções intrauterinas, para que não houvesse variabilidade na 

qualidade das injeções. Após o transplante, os cornos uterinos foram retornados 

à cavidade peritoneal e a parede fechada por planos com Vicryl® 4-0 (Ethicon, 

Somerville, NJ, Estados Unidos). As fêmeas eram recuperadas no pós-

procedimento por 15 a 20 minutos sob lâmpada para aquecimento até que 

estivessem deambulando normalmente. Analgesia pós-operatória era feita com 

meloxicam oral 2,5 mg/kg diariamente até 48h do pós-operatório. Todas as 

injeções foram realizadas com um microinjetor programável (IM-300 

Microinjector; MicroData Instrument Inc, S. Plainfield, NJ, Estados Unidos) 

utilizando uma micropipeta de vidro de aproximadamente 100-μm de diâmetro 

e um microscópio de dissecção para aumentar a acurácia e confirmar o local da 

injeção.  

Após o nascimento, que geralmente ocorre no E19, os neonatos 

eram relocados com uma mãe adotiva, que não fora submetida ao procedimento 

intrauterino. A mãe natural era eutanasiada em câmara de CO2, para evitar 

queda do quimerismo pela presença de anticorpos no leite materno.46 

O quimerismo é avaliado pela porcentagem de enxertia (percentual 

de células doadoras no sangue periférico do receptor) até 24 semanas após o 
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nascimento por citometria de fluxo (percentual de células GFP+ ou CD45.1+ 

na população CD45+). 

 

 

4.4 NANOPARTÍCULAS DERIVADAS DE PLAQUETAS 

 

4.4.1 Protocolo para a produção de NPP 

O protocolo que estabelecemos para a produção das NPP está 

esquematizado na figura 1, e consiste nos seguintes passos: 

1. Coleta de sangue dos camundongos por punção retro-orbital e 

cardíaca sob anestesia geral (aproximadamente 1 ml de sangue por 

camundongo). 

2. Centrifugação do sangue a 600g, em temperatura ambiente, por um 

minuto para cada ml de sangue. 

3. Aspiração do sobrenadante, que consiste em plasma rico em plaquetas 

(PRP1). 

4. Centrifugação do PRP1 a 400g, em temperatura ambiente, por 2 

minutos, para decantar células sanguíneas que possam estar junto ao 

PRP. 

5. Aspiração novamente do sobrenadante, que também consiste em 

plasma rico em plaquetas (PRP2), agora mais puro. 

6. Centrifugação do PRP2, a 1300g, em temperatura ambiente, por 5 

minutos, a fim de decantar as plaquetas, formando um concentrado de 

plaquetas. 

7. Diluição desse concentrado em 400 l de PBS com 2 mM de cloreto 

de cálcio. 
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8. Adição de trombina (5U/ ml); coloca-se a solução no agitador de 

soluções tipo shaker a 125 rpm por 20 minutos.  

9. Após, centrifugação a 1300g, a 4C, por 5 minutos, a fim de obter um 

trombo e sobrenadante. 

10. Maceração do trombo por meio de um filtro de 40 nm. 

11. Uma última centrifugação é realizada a 1300g, a 4C, por 5 minutos, 

para decantar pedaços de trombo e/ou plaquetas. O sobrenadante 

resultante desta última centrifugação é rico em NPP. 

 

Figura 1 - Protocolo final para a produção das NPP. 

 

4.4.2 Caracterização e quantificação das NPP 

 Utilizou-se a citometria de fluxo, inicialmente, para a 

caracterização e quantificação das NPP. A análise foi realizada em dois 



23 
 

4. Métodos 

 
 

citômetros: BD Calibur® e BD FACSAria I®, ambos da BD Biosciences® 

(Franklin Lakes, NJ, Estados Unidos).  

 Para a caracterização das NPP na citometria foi utilizado o 

anticorpo de superfície CD41 (BD Biosciences®, Franklin Lakes, NJ, Estados 

Unidos). Corou-se a preparação de NPP em PBS com o anticorpo CD41, e após 

30 minutos a 10oC no escuro, a preparação foi colocada no citômetro de fluxo. 

O protocolo de análise no citômetro de fluxo seguiu o preconizado 

nas normativas da International Society on Thrombosis and Haemostasis30: 

 uso de partículas sintéticas para determinar o tamanho da população de 

interesse - size calibration beads (Nano Blank Polystyrene Size Standard 

Kit da Spherotech, Lake Forest, IL, Estados Unidos),  

 uso de partículas sintéticas para contagem da população de interesse – 

counting beads (AccuCount Blank Particles 2um da Spherotech, Lake 

Forest, IL, Estados Unidos);  

 limite inferior do scatter gate um pouco abaixo das partículas 

calibradoras de 200nm e acima da maior parte do “ruído eletrônico”; 

 voltagem do side scatter (SSC) 300V.  

Na figura 2, tem-se um exemplo de diagrama de uma amostra de 

NPP (em azul) à citometria de fluxo, no qual se observam também as 

populações de beads: size calibration beads (220nm, 580nm, 790nm, 1340nm) 

e counting beads. 
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Figura 2 - Amostra de NPP na citometria de fluxo, população selecionada 
(azul) de acordo com o tamanho das partículas sintéticas (beads). 

Para quantificar o conteúdo de proteína das partículas, utilizou-se 

o método fotocolorimétrico do ácido biocincônico (BCA) através de kit 

comercialmente disponível (Pierce BCA Protein Assay Kit, referência 23227, 

Thermo Fisher Scientific®, Waltham, MA, Estados Unidos) com leitura da 

placa em um leitor fotocolorimétrico. 

O tamanho, a distribuição e a morfologia das NPP foram 

caracterizados também por DLS (90Plus Particle Size Analyzer, Brookhaven 

Instruments, Holtsville, NY, Estados Unidos) e NTA (NanoSight NS300, 

Malvern Instruments. Malvern, Reino Unido), sendo que neste último método 

também foi possível quantificar o número de NPP em solução. 
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4.4.3 Protocolos de experimentos com NPP 

Experimento dose-resposta in vitro 

Realizou-se o estudo dose-resposta com o intuito de determinar a 

dose de NPP adequada para a incubação com os progenitores hematopoiéticos. 

Para medir a efetividade desta interação se utilizou o aumento do receptor 

CXCR4 nas células hematopoiéticas progenitoras após o tratamento com NPP.  

   O desenho do estudo in vitro dose-resposta está apresentado na 

figura 3. Isolou-se as HSC de camundongos B6-GFP conforme descrito acima 

e essas células foram então incubados com NPP por duas horas em diferentes 

doses de NPP por célula-tronco. Após duas horas, mediu-se a expressão de 

CXCR4 nas células-tronco por citometria de fluxo nos três diferentes grupos: 

no grupo incubado com NPP, no grupo controle (incubado apenas com PBS) e 

BM-MNC que não passou por incubação. 

 

Figura 3 - Desenho do experimento dose-resposta in vitro. 
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  Esse experimento foi realizado por duas vezes com as seguintes 

doses, medidas pelo BCA: 

 Experimento dose-resposta in vitro 1: 0,6 ng de NPP/HSC; 1,7 ng de 

NPP/HSC; 3,4 ng de NPP/HSC. 

 Experimento dose-resposta in vitro 2: 0,1 ng de NPP/HSC; 1,4 ng de 

NPP/HSC; 2,5 ng de NPP/HSC. 

 

Experimento in vivo para avaliar variação do quimerismo pós IUHCT 

O desenho do experimento in vivo seguiu inicialmente as etapas do 

experimento in vitro já descrito (passos 1 e 2 abaixo), sendo que após a 

incubação das HSC com NPP, foi reconstituída a medula óssea e procedido o 

transplante intrauterino:  

1. Isolou-se as HSC conforme descrito acima. As células linhagem positivo 

e as células linhagem negativo não-HSC foram mantidas em PBS estéril 

a 4C. 

2. Incubou-se as HSC com diferentes doses de NPP ou apenas PBS (grupo 

controle) por duas horas. 

3. Após este período, as BM-MNC foram reconstituídas à sua composição 

inicial: células com marcadores de linhagem positivo + células linhagem 

negativa não-HSC + HSC. 

4. Realizou-se o IUHCT conforme descrito anteriormente e cada feto de 

camundongos Balb-c recebeu 10x106 BM-MNC reconstituídas, 

totalizando dois grupos: o grupo experimental (cujas HSC previamente à 

reconstituição haviam sido incubadas com NPP) e o grupo controle (cujas 

HSC previamente à reconstituição haviam sido incubadas com PBS). 
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Na figura 4, tem-se o resumo do desenho experimental do primeiro 

estudo in vivo. 

 

Figura 4 - Desenho experimental do primeiro experimento in vivo. 

Os objetivos do estudo foram determinar a sobrevida e o 

quimerismo a longo prazo, ou seja, 1, 3 e 6 meses após o nascimento dos fetos. 

Nestas ocasiões, fez-se a coleta de sangue dos animais pela via retro-orbital, e 

checou-se no sangue periférico, por citometria de fluxo, a percentagem de 

células CD45 e GFP duplamente positivas, já que as células da medula óssea 

do doador, o camundongo B6-GFP, expressam essa proteína fluorescente. 
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4.5 NANOPARTÍCULAS SINTÉTICAS CARREADORAS DO 

INIBIDOR DA ENZIMA GSK-3 

 

4.5.1 Inibidor da enzima GSK-3 

O inibidor da enzima GSK-3 utilizado foi o CHIR99021 

(CT99021) HCl (Selleck Chemicals, Houston, TX, Estados Unidos) que é um 

hidrocloreto do CHIR99021, sendo este um inibidor GSK-3 α e β, ou seja, não 

seletivo. Preparou-se solução do inibidor diluindo 4mg do mesmo em 500l de 

água destilada (solução 8mg/ml). 

 

4.5.2 Desenvolvimento das nanopartículas do tipo MLV carregadas com 

CHIR99021 

  Em colaboração com o Laboratório do Dr. Darrell J. Irvine do 

Department of Material Science and Engineering, Massachusetts Institute of 

Technology (Boston, MA, Estados Unidos), desenvolveu-se um protocolo para 

a criação de nanopartículas sintéticas denominadas de multilamelar lipid 

vesicles (MLV) carregadas com o CHIR99021, a partir de lipossomos simples 

com a adição de cátions divalente para induzir a fusão dos lipossomos. 

Os três estoques de lipídios – 1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phospho-

(1'-rac-glycerol) (DOPG, Avanti Polar Lipids #840475C), 1,2-dioleoyl-sn-

glycero-3-phosphocholine (DOPC, Avanti Polar Lipids #850375C) and 1,2-

dioleoyl- sn- glycero -3- phosphoethanolamine -N -[4- (p- maleimidophenyl) 

butyramide] (MPB, Avanti Polar Lipids #870012C) – foram diluídos em 

clorofórmio. Em seguida misturou-se 10% DOPG (101g), 40% DOPC 

(396.23g) e 50% MPB (634.6g). Opcionalmente, adicionou-se 0.5% (6g) 
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do corante lipofílico Vybrant DiD® (Life Technologies, Carlsbad, CA, Estados 

Unidos) para marcação fluorescente ou 1% Biotinyl Cap PE(13.3g) para 

estudos de rastreamento (tracking). A solução lipídica manteve-se sob um fluxo 

de nitrogênio por aproximadamente 30 segundos até todo o líquido ter 

evaporado, e em seguida deixada em um forno a vácuo durante a noite. 

Liposomos unilamelares foram gerados pela hidratação do filme 

lipídico de DOPC/DOPG/MPB com 225μl de água destilada e 25l (200g) da 

solução de CHIR99021. Após, cada frasco foi agitado (no agitador de soluções 

tipo vortex) por um minuto a cada 10 minutos, até completar uma hora. A 

mistura resultante foi extruída por 41 vezes em três diferentes filtros de 

policarbonato (800, 400 and 200 nm – tamanho dos poros, Whatman®). Para 

fusão e cross-linking dos liposomos, 80l de CaCl2 foi adicionada a cada 400l 

da solução de nanopartículas, formando então as MLV (figuras 5 e 6).  

 

Figura 5 - Síntese da MLV: fusão dos lipossomos simples após a adição de cátions divalentes. 
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Figura 6 - Síntese das MLV. A) Extrusão dos lipossomos pela passagem da solução lípidica 
por filtros progressivamente mais finos (800, 400 e 200 m). B) Adição de CaCl2 para fusão 

dos lipossomos. 

 

4.5.3 Conjugação das MLV às células hematopoiéticas 

A presença de grupos de maleimida reativos ao tiol nas camadas 

fosfolipídicas das nanopartículas permitem uma conjugação estável com os 

grupos tiol livres da membrana celular das células hematopoiéticas doadoras, 

conforme esquematizado na figura 7.  

Para conjugar as MLV às células hematopoiéticas, as mesmas 

foram colocadas em meio de cultura RPMI serum-free (Gibco™, Thermo 

Fisher Scientific, Waltham, MA, Estados Unidos) a fim de atingir a 

concentração de 600 MLV por célula (para as BM-MNC e HSC) e concentração 

celular de  6x107 BM-MNC ou 12x106 BM-HSC células por ml. Incubou-se em 

seguida as células a 37 °C por 30 minutos, e após este período,  os grupos 

maleimida livres nas partículas (que não estavam ligados aos grupos tiol das 

células hematopoiéticas) foram ligados ao PEG pela adição de 1ng de PEG por 

ml da solução final e incubação nas mesmas condições por mais 30 minutos. 
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Em seguida as células foram lavadas em solução salina por duas vezes, 

resuspendidas em PBS e contadas.  

 

Figura 7 - Conjugação das MLV às BM-MNC através da ligação dos grupos maleimida 
das MLV com os grupos tiol livres na membrana celular. Após, é feita a ligação de PEG 

aos grupos maleimidas livres na superfície das MLV. 

 

4.5.4 Caracterização das MLV  

Para avaliação do tamanho, da distribuição e da morfologia das 

MLV utilizou-se DLS (90Plus Particle Size Analyzer, Brookhaven Instruments, 

Holtsville, NY, Estados Unidos), criomicroscopia eletrônia (crio-ME) e NTA 

(NanoSight NS300, Malvern Instruments. Malvern, Reino Unido), sendo que 

neste último também foi possível quantificar o número de MLV em solução. 

Para se precisar o percentual da droga que havia sido encapsulada 

à MLV - eficiência de encapsulamento (EE) - foi utilizado o método de 

cromatografia líquida de alta performance (HPLC), que é uma técnica de 

química analítica utilizada para separar, identificar e quantificar cada 



32 
 

4. Métodos 

 
 

componente de uma solução. A eficiência de encapsulamento foi dterminada 

pela seguinte fórmula: EE do CHIR99021 (%) = [resultado do HPLC x 5 x 

volume da solução de MLV (ml)]/200 g x 100.  

A fim de quantificar a eficiência de conjugação, ou seja, quantas 

MLV estavam conjugadas às células, fez-se primeiramente uma curva padrão 

por fluorimetria (número de MLV versus fluorescência média) de diferentes 

doses de MLV carregadas com CHIR99021 e marcadas com corante lipofílico 

fluorescente Vybrant DiD® (Life Technologies, Carlsbad, CA, Estados 

Unidos). Após finalizar a conjugação das MLV (também marcadas com o 

corante lipofílico fluorescente) às células, separou-se um número conhecido de 

células conjugadas (3x106), lisou-se das células com Triton™ X-100 (Sigma-

Aldrich, St. Louis, MO, Estados Unidos) e aferiu-se no leitor de placa 

fluorescente; a quantidade de fluorescência liberada corresponderá a um 

número de MLV na curva. Ao se dividir o número de MLV pelo número de 

células, obteve-se o percentual de conjugação. 

 

4.5.5 Protocolos dos experimentos 

Experimento 1: estudo in vivo de toxicidade e função celular 

  As MLV vazias (sem droga) foram conjugadas às BM-MNC e 

procedeu-se o transplante intrauterino no E14, conforme já explicitado. O grupo 

controle consistiu de BM-MNC não conjugadas. Foi verificada a sobrevida dos 

fetos da injeção ao nascimento, o homing das células para os órgãos 

hematopoiéticos por microscopia de fluorescência, e o quimerismo por 

citometria de fluxo. (Figura 8) 
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Figura 8 – Desenho do estudo in vivo para checagem da toxicidade e função celular após a conjugação com a MLV. 

 

Experimento 2: estudo in vivo de avaliação de quimerismo a longo prazo 

  Para avaliação do quimerismo a longo prazo, foram comparados 

os seguintes grupos: fetos que receberam BM-MNC não tratadas (controle), 

BM-MNC conjugadas com MLV carregadas com o CHIR99021 (grupo MLV-

CHIR99021) e BM-MNC co-injetadas com uma dose em bolus do CHIR99021 

(grupo bolus-CHIR99021). A obtenção das BM-MNC e a conjugação das 

mesmas com as MLV já foram explicitadas anteriormente.  

  Avaliou-se a sobrevida e o quimerismo no sangue periférico  dos 

animais dos três grupos ao completarem um, três e seis meses de vida. Aos seis 
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meses, também foi feita a caracterização das diferentes linhagens das células 

doadoras utilizando anticorpos contra marcadores de superfície celular linfóides 

(CD3, B220) e mielóides (CD11b, Gr-1). O desenho experimental está 

representado na figura 9. 

 

Figura 9 – Desenho do estudo in vivo para determinação de quimerismo a longo prazo. 

 

Experimento 3: efeito no quimerismo pós IUHCT do pré-tratamento da HSC 

com CHIR99021  

HSC foram isoladas conforme citado anteriormente. Foi realizada 

a cultura por sete dias in vitro das HSC com 1M CHIR99021HCL, a 37oC e 

5% CO2. O grupo controle consistiu HSC cultivadas nas mesmas condições, 

entretanto sem o inibidor.  
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Para a cultura, 10.000 HSC em 1ml IMDM supplementado com 

20% substituto de soro BIT9500 (StemCell Technologies, Vancouver, Canadá), 

50M β-mercaptoetanol, 2mM L-glutamina (Gibco BRL, Grand Island, NY, 

Estados Unidos), 100ng/ml IL-6 humana (Miltenyi Biotec, Bergisch Gladbach, 

Alemanha), 50ng/ml SCF murino (Miltenyi Biotec, Bergisch Gladbach, 

Alemanha), 100ng/ml IL-11 murina (R&D Systems, Minneapolis, MN, Estados 

Unidos) e 100ng/ml Flt-3 ligand humana (Miltenyi Biotec, Bergisch Gladbach, 

Alemanha) foram colocadas por poço em uma placa de fundo em U com 24 

poços (GE Healthcare, Boston, MA, Estados Unidos). 

Após sete dias de cultura, uma parte da população das HSC foi 

avaliada quanto à proliferação celular, realizou-se ensaio de unidade formadora 

de colônia (CFU assay), além de  PCR quantitativo para as vias Wnt, Notch, 

Hedgehog, ambos os procedimentos descritos abaixo. (Figura 10) 

 

Figura 10 – Desenho do estudo in vitro para avaliar o efeito da exposição ao CHIR99021 nas HSC. 
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  Para o ensaio de unidade formadora de colônia (CFU assay), 

colocou-se o mesmo número (2x104) de HSC cultivadas (com ou sem 

CHIR99021) em meio de cultura a base de metilcelulose com citocinas 

recombinantes (incluindo EPO) para células murinas (MethoCult™ GF M3434, 

Stemcell Technologies Inc, Vancouver, BC, Canadá), seguiram-se as instruções 

do fabricante. Após 12 dias de incubação, a 37oC e 5% CO2, as colônias foram 

contadas.  

Para o PCR quantitativo, o RNA foi extraído das HSC cultivadas 

utilizando o RNeasy Micro kit (Qiagen). A síntese de DNA complementar 

(cDNA), isto é, a fita de DNA sintetizada pela transcriptase reversa a partir do 

molde de RNA, foi feita com o High-Capacity RNA-to-cDNA kit™ (Thermo 

Fischer Scientific). A amplificação do cDNA por PCR (ação da DNA 

polimerase), e em seguida a aplicação de oligonucleotídeos iniciadores 

(primers) específicos para os genes: Axin2 and Cond1 (Wnt signaling pathway), 

Hes1(Notch pathway), Gli3 and Ptch1 (Hedgehog pathway) foi feita com o 

Taqman® FAST Advanced Master Mix (Thermo Fischer Inc). Foi utilizado o 

gene endógeno-controle (housekeeping gene): 18S ribosome RNA (18S).  

A outra parte da população das HSC cultivadas por sete dias 

(grupos: cultivado com CHIR99021 e controle) foi trocada com as HSC das 

BM-MNC isoladas “frescas”, e realizou-se o transplante intrauterino das BM-

MNC (mistura de células não-HSC frescas com céluas HSC cultivadas por sete 

dias). Os seguintes grupos foram comparados: fetos que receberam apenas BM-

MNC “fresca” (controle), BM-MNC com HSC cultivadas por sete dias com 

CHIR99021, e BM-MNC com HSC cultivadas por sete dias sem CHIR99021, 

conforme o desenho experimental apresentado na figura 11. Foram avaliados a 

sobrevida e o quimerismo no sangue periférico  dos animais dos três grupos 
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aocompletarem um, três e seis meses de vida. Aos seis meses, também foi feita 

a caracterização das diferentes linhagens das células doadoras utilizando 

anticorpos contra marcadores de superfície celular linfóides (CD3, B220) e 

mielóides (CD11b, Gr-1). 

 

Figura 11 - Desenho do estudo in vivo para avaliar o efeito da exposição ao CHIR99021 nas HSC. 

 

Experimento 4: efeito no quimerismo pós IUHCT da conjugação de  

CHIR99021-MLV apenas nas HSC  

BM-MNC foram obtidas e isoladas as HSC, conforme já descrito. 

A porção não-HSC foi mantida a 4oC. Conjugou-se as HSC com MLV vazias 
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ou carregadas com CHIR99021 por uma hora. Uma parte das HSC não foi 

conjugada com as MLV (controle) e também foi mantida a 4oC.  

Após o período de uma hora, a medula óssea foi reconstituída pela 

adição das HSC conjugadas (com as MLV vazias ou carregadas com 

CHIR99021) e não conjugadas. O IUHCT foi realizado com 10x106 BM-MNC 

por feto, em cada grupo (MLV-HSC, CHIR99021-MLV-HSC e HSC não 

conjugada), conforme a figura 12. Foram avaliados a sobrevida e o quimerismo 

no sangue periférico  dos animais dos três grupos ao completarem um, três e 

seis meses de vida. Aos seis meses, também caracterizou-se das diferentes 

linhagens das células doadoras utilizando anticorpos contra marcadores de 

superfície celular linfóides (CD3, B220) e mielóides (CD11b, Gr-1). 

 

Figura 12 - Desenho do experimento que avaliou o quimerismo a longo parazo ao tratar apenas as HSC com MLV. 
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Experimento 5: estudo competitivo in vivo 

  Para investigar se a conjugação com a MLV carregada com 

CHIR99021 aumentou a habilidade de repopulação das células doadoras por 

um mecanismo pseudo-autócrino, realizou-se um transplante intrauterino 

competitivo utilizando uma mistura 1:1 de BM-MNC de doador B6-GFP e de 

doador pepboy (CD45.1+) conjugando apenas uma das populações ou nenhuma 

delas – grupo controle (total de células por feto: 107 BM-MNC). 

O quimerismo foi checado no sangue periférico dos receptores 

com 4 semanas de vida por citometria de fluxo (percentual de células GFP+ e 

CD45.1+ na população CD45+), e comparações foram feitas nos três seguintes 

grupos:  

 grupo controle - BM-MNC GFP+ não-conjugadas misturadas com 

BM-MNC CD45.1+ não-conjugadas;  

 grupo GFP-MLV-CHIR99021- BM-MNC GFP+ conjugadas com 

MLV-CHIR99021 misturadas com BM-MNC CD45.1+ não-

conjugadas;  

 grupo CD45.1-MLV-CHIR99021 - BM-MNC CD45.1+ conjugadas 

com MLV-CHIR99021 misturadas com BM-MNC GFP+ não-

conjugadas. 

O desenho experimental está ilustrado na figura 13. 
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Figura 13 – Desenho do estudo competitivo das BM-MNC conjugadas com MLV versus as não-conjugadas. 

 

 

4.4 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Resultados foram expressos em média ± desvio padrão da média. 

Realizou-se a análise estatística utilizando teste t, ANOVA com um ou dois 

fatores e com teste de Bonferroni post-hoc. O p<0.05 foi considerado 

significante. A análise estatística restou levada a efeito com o software Prism 6 

(GraphPad Software Inc., La Jolla, CA, Estados Unidos). 
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5.1  NANOPARTÍCULAS DERIVADAS DE PLAQUETAS 

 

5.1.1 Caracterização e quantificação das NPP 

Em média, 80 a 85% das NPP eram CD41 positivas à citometria 

de fluxo (figura 14).  

 

Figura 14 - Avaliação por citometria de fluxo de amostra de NPP, não corada (a) e corada com CD41 PE (b). 

Na tabela 1, observam-se o perfil de quatro amostras diferentes de 

NPP, a partir de sangue do camundongo B6, quanto ao número médio de 

camundongos utilizados, a média da quantidade de sangue obtida, a média do 

número de NPP por ml de sangue, a média do número de eventos CD41 

positivos por ml de sangue e o percentual médio de positividade do CD41 nestas 

amostras: 

Tabela 1 – Perfil das  NPP a partir de sangue periférico de camundongo B6 (4 amostras).  

 MÉDIA DP 

Número de camundongos 7 3 

Amostra de sangue (ml) 6.9 3.0 

NPP/ ml de sangue (total) 24.56 x 10
6

  14.25 x 10
6

   

Eventos CD41 +/ ml de sangue 16.72 x 10
6

   11.21 x 10
6

  

Positividade CD41 (%) 68 12.8 

a b 

NPP: nanopartículas derivadas de plaquetas. CD41: cluster differentiation 41. 

DP: desvio-padrão. 
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A comparação entre a contagem das NPP utilizando a citometria 

de fluxo e a aferição do conteúdo proteico das mesmas pelo BCA, nas mesmas 

amostras, está evidenciada na figura 15. 

 

Figura 15 - Correlação entre a contagem das NPP por citometria de fluxo 
e a aferição do seu conteúdo proteico por BCA. 

Na figura 16 está o resultado da comparação entre 3 métodos: a 

contagem das NPP por citometria de fluxo, por NTA e a quantificação do 

conteúdo proteico por BCA, das mesmas duas amostras (n=2): 

 

Figura 16 - Comparação da quantificação das NPP utilizando citometria de fluxo versus NTA e 
BCA: a) diagrama da citometria de fluxo (linha vermelha pontilhada determinando o limite 

inferior) b) gráfico concentração de partículas versus tamanho do NTA  c) tabela comparando a 
contagem de partículas na citometria, no NTA e a medida do conteúdo proteico no BCA de duas 

amostras (S1 e S2) . 

a b 

c 

 

S1 
S2 
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Na figura 17, compara-se a avaliação do tamanho das NPP de uma 

mesma amostra por DLS e NTA.  

 

Figura 17 - Comparação da avaliação do tamanho das NPP por DLS versus NTA (mesma 
amostra): a) gráfico intensidade x diâmetro do DLS b)gráfico concentração d epartículas x 

tamanho do NTA c) gráfico número de partículas x diâmetro do DLS d) tabela comparando o 
diâmetro médio das NPP no DLS e no NTA (amostras 1 e 2) 

O tamanho médio das NPP, pelo NTA, é 100 a 150 nm, como se 

comprova pelo gráfico da distribuição de tamanho versus concentração na 

figura 15b. Os dois gráficos de barras (figura 15a e 15c) correspondem aos 

resultados do DLS. A maioria das partículas apresenta pequeno diâmetro (98.92 

nm) ao DLS (figura 15c), mas devido ao fato das partículas maiores dispersarem 

a luz mais intensamente (gráfico 15a), o diâmetro médio acaba sendo desviado 

para cima, 504 nm. 

 

5.1.2 Estudo dose-resposta in vitro 

a b 

c d 
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Esse estudo foi repetido por duas vezes, com doses diferentes de 

NPP por HSC. Os resultados do experimento dose-resposta in vitro 1 estão 

representados na figura 18, no qual se observa no gráfico intensidade mediana 

de fluorescência do CXCR4 na membrana da HSC versus quantidade de 

proteína de NPP no BCA, em ng, por LSK ou HSC que há um aumento 

progressivo da expressão do CXCR4 nas HSC conforme se aumenta a dose de 

NPP por HSC, e tal aumento é estatisticamente significante (p<0.05, ANOVA 

de um fator). 

 

Figura 18 - Resultado do estudo dose-resposta in vitro 1: relação entre a intensidade 
mediana de fluorescência do CXCR4 na membrana da HSC versus quantidade de 

proteína de NPP (aferida pelo BCS) por HSC (ANOVA de um fator, p<0,05) 

No experimento dose-resposta in vitro 2,  observou-se o mesmo, 

com aumento gradativo da dose de NPP por HSC, aumenta a expressão de 

CXCR4 por essas células, pelo aumento da intensidade mediana da 

fluorescência do CXCR4, conforme demonstrado na figura 19. Ou seja, há 

realmente um incremento da expressão de CXCR4 na membrana da célula 
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hematopoiética tronco após a incubação com as NPP (coeficiente de relação de 

Pearson 0,9). 

 

Figura 19 -Resultado do estudo dose-resposta in vitro 2: relação entre a 
intensidade mediana de fluorescência do CXCR4 na membrana da HSC versus 

quantidade de proteína de NPP (aferida pelo BCS) por HSC (ANOVA de um fator, 
p<0,01) 

 

5.1.3 Experimentos in vivo 

O experimento in vivo foi repetido por duas vezes: primeiro foi 

feito com diferentes doses progressivamente maiores de NPP; e depois, a maior 

dose possível de NPP por HSC.  

No estudo in vivo 1 foram analisados os seguintes grupos 

controle, 0,14 ng de NPP/ HSC, 1,4 ng de NPP/ HSC e 2,5 ng de NPP/ HSC. 

Não houve diferença estatística no quimerismo do primeiro mês pós-natal entre 

os grupos, pelo teste ANOVA de um fator. Na figura 20, apresenta-se esse 

resultado. 
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Figura 20 - Experimento in vivo 1 - quimerismo um mês pós-natal 
(ANOVA de um fator,  p>0,05) 

Para o segundo experimento in vivo, maximizou-se a produção de 

NPP no intuito de se alcançar uma maior dose por HSC. Para tanto, iniciou-se 

o protocolo de produção de NPP com um volume de sangue maior, que resultou 

na dose de 10ng de NPP por HSC. O desenho do experimento foi exatamente o 

mesmo do experimento in vivo 1. 

A taxa de sobrevida fetal após o transplante intraútero de ambos 

os grupos (controle – sem incubação com NPP e experimental – tratado com 

NPP) do experimento in vivo 2 foi semelhante (controle: 76%, NPP: 75%), ou 

seja, o grupo experimental não teve sua sobrevida fetal impactada. (figura 21) 

A sobrevida após as injeções intraútero endovenosas é de aproximadamente 

70%3, independentemente do tratamento das células injetadas, sendo assim a 

sobrevida fetal dos animais do experimento in vivo 2 ficou dentro do esperado. 
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Figura 21 - Sobrevida fetal após IUHCT do experimento in vivo 2 

Ao analisar-se o quimerismo do sangue periférico, tem-se que com 

um mês de vida o quimerismo médio no grupo tratado com NPP foi de 

19,5±12,7%, enquanto que no grupo controle foi de 12±5,6% (figura 22). 

Houve diferença estatística entre o grupo tratado e o controle (teste t, p<0,05). 

 

Figura 22 - Experimento in vivo 2 - quimerismo um mês pós-natal (teste t, p<0,05) 
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No seguimento a longo prazo (três meses e seis meses pós-natais)  

dos animais do experimento in vivo 2 entretanto, houve queda progressiva do 

quimerismo em ambos os grupos (controle e tratado com NPP). O quimerismo 

no sangue periférico aos três e seis meses de vida, respectivamente, foi 

6,2±4,5% e 2,9±2,3  no grupo tratado com NPP; 6,2±3,1% e 3,8±2,4% no grupo 

controle, a diferença entre os dois grupos não foi estatisticamente significante 

no teste t (p>0,05), aos três e seis meses. 

 

 

5.2 NANOPARTÍCULAS SINTÉTICAS CARREADORAS DO 

INIBIDOR DO GSK-3 

 

5.2.1 Desenvolvimento e caracterização das MLV carregadas com 

CHIR99021 

As MLV ao DLS apresentavam um diâmetro médio de 489±8nm 

(figura 23).  

 

Figura 23 - Gráfico número de partículas versus diâmetro ao DLS 
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Valor semelhante ao encontrado no NTA, que foi em média de 400 

nm (figura 24). 

 

Figura 24 - Gráfico concentração de partículas versus tamanho ao NTA. 

À microscopia eletrônica, seu aspecto era justamente multilamelar 

– múltiplas camadas concêntricas, conforme observa-se na figura 25. 

 

Figura 25 -- Fotografias de microscopia eletrônica de MLV em diferentes aumentos. 
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As MLV continham 21.7±2.1μg CHIR99021 por 

1010 nanopartículas. A eficiência de encapsulamento foi de aproximadamente 

30%. A liberação do inibidor foi gradual, com 92.7±0.2% da massa encapsulada 

liberada em sete dias. 

 A eficiência de conjugação foi de aproximadamente 10%. 64±9 

nanopartículas foram conjugadas em cada célula doadora, resultando em um 

dose de inibidor de 1.3x10-7μg por célula (1.3g or 4mg/kg por feto).  

 

5.2.2 Estudo in vivo de toxicidade e função celular 

A conjugação com as MLV não afetaram a sobrevida intraútero pós 

transplante (figura 26) e tampouco a habilidade das BM-MNC migrarem para 

os órgãos hematopoiéticos pós IUHCT (figura 27).  

 

Figura 26 - Sobrevida fetal após o transplante de BM-MNC conjugadas com MLV vazias ou não conjugadas. 
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Figura 27 - Microscopia de fluorescência realizada no E18 evidenciando a migração das células doadoras em ambos os 
grupos (controle e conjugado com MLV). 

 

5.2.3 Estudo in vivo de avaliação de quimerismo a longo prazo 

A sobrevida fetal, apresentada na figura 28, foi comparável no 

grupo controle (20/27; 74.1%) e no grupo CHIR99021-MLV (10/12; 83.3%), 

mas reduzida no grupo CHIR99021 bolus (7/15; 46.7%; teste qui-quadrado 

p<0.05).  

 

Figura 28 - Sobrevida fetal após o IUHCT dos grupos controle (BM-MNC), grupo  
CHIR99021 bolus e grupo CHIR99021-MLV. 
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A liberação sustentada do inibidor nos animais grupo MLV-

CHIR99021 resultou em quimerismo aumentado com quatro semanas pós-

natais (52.9±2.8%) que foi três vezes maior do quimerismo observado no grupo 

controle  (15.4±1.4%; p<0.0001). A administração em bolus do CHIR99021 

não teve qualquer efeito no quimerismo (10.5±2.0%; p<0.001 vs. MLV-

CHIR99021, p=0.6 vs. controle, teste de ANOVA com um fator).  

O quimerimo era menor às 24 semanas pós-natais nos grupos 

controle e CHIR99021 bolus  (control: 3.4±0.7%, bolus-CHIR99021: 

2.9±0.9%; p<0.001 vs. 4 semanas, teste de ANOVA com um fator), mas 

mantidas no grupo CHIR99021-MLV (48.5±3.1%; p<0.0001 vs. controle e 

CHIR99021 bolus, teste de ANOVA com um fator). (Figura 29) 

 

Figura 29 - Quimerismo a longo prazo (quatro, 12 e 24 semanas pós-natais) nos três 
diferentes grupos. 

A caracterização do quimerismo mostrou diferenciação 

hematopoiética multilinhagem, com distribuição similar a das células 

hospedeiras e sem diferença entre os grupos. (p=0.6, ANOVA com um fator) 

(Figura 30) 
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Figura 30 - Caracterização das diferentes linhagens nas células doadoras e receptoras seis 
meses após o IUHCT. 

 

5.2.4 Experimento in vitro para mensurar o efeito do CHIR99021  nas HSC 

Após sete dias em cultura, as HSC que receberam o CHIR99021 

mostraram maior proliferação quando comparadas com o grupo controle (figura 

31).  

 

Figura 31 - Expansão celular verificada após sete dias de cultura com ou sem 
CHIR99021. 
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As HSC deixadas em cultura com o inibidor apresentaram ainda 

habilidade aumentada para gerar progenitors, segundo ensaio de unidade 

formadora de colônia (CFU assay)  (p<0.05 vs. control, teste t ), pela modulação 

das vias Wnt, Notch and Hedgehog, conforme evidenciado por PCR 

quantitativo (figura 32).  

 

Figura 32 - PCR quantitativo evidenciando sobre-expressão das 
vias Wnt, Notch e Hedgehog nas células tratadas com o 

CHIR99021. 

 

5.2.5 Estudo competitivo in vivo 

Ao realizar um transplante intrauterino competitivo, com duas 

linhagens diferentes de células doadoras, na qual apenas uma das linhagens 

havia sido incubada com as nanopartículas, observou-se que o quimerismo 

aumentado ocorreu apenas na linhagem tratada com as MLV carregadas com 

inibidor CHIR99021, explicitando o efeito pseudo-autócrino das nanopartículas 

e também que as células tratadas com as nanopartículas tem vantagem 

competitiva sobre as não-tratadas.(figura 33) 
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Figura 33 - Transplante competitivo in vivo - a linhagem celular tratada com a MLV adquiriu vantagem competitiva sobre 
a não-tratada. 
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6.1  DAS IMPLICAÇÕES DO DOUTORADO-SANDUÍCHE 

Todos os experimentos contidos nesta tese de Doutorado foram 

realizados no Center for Fetal Research of The Children’s Hospital of 

Philadelphia e University of Pennsylvania, sob a orientação do Dr. Alan W. 

Flake. Para tanto esta doutoranda recebeu bolsa Doutorado-sanduíche da Capes. 

As atividades tiveram início no referido laboratório em 21 de abril de 2014 e 

ocorreram ininterruptamente até 08 de abril de 2015. 

  Este período possibilitou o contato com tecnologias pouco 

difundidas em nosso meio e permitiu a construção de canais de colaboração 

vigentes até o momento, que delineiam promissoras perspectivas para o futuro.  

Para a supervisão direta desta Doutoranda no laboratório, o Dr. 

Flake designou o Dr. Stavros Loukogeorgakis, médico, PhD pela University 

College of London, com extenso conhecimento em cultura celular, 

especialmente células-tronco do líquido amniótico, e nanotecnologia, 

especialmente no desenvolvimento de nanopartículas sintéticas. 

Desenvolveu-se pesquisa cuja qualidade culminou por ser atestada 

pelo próprio Dr. A. W. Flake (anexo 3) e que gerou trabalho com 

reconhecimento internacional (anexo 4 - prêmio recebido no 34th Annual 

Meeting of the International Fetal Medicine and Surgery Society, realizado em 

Creta de 19 a 23 de junho de 2015). 

 

 

6. 2 NANOPARTÍCULAS DERIVADAS DE PLAQUETAS 

 

6.2.1 Desenvolvimento do protocolo de produção das NPP 
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O primeiro desafio deste trabalho foi desenvolver um protocolo 

para a produção das NPP. Inúmeros são os protocolos existentes na literatura, 

entretanto, necessitávamos testá-los e buscar o que produzisse os melhores 

resultados, ou seja, o maior número possível de partículas. Juntamente com a 

busca do melhor protocolo, se fez necessária a definição da melhor maneira de 

caracterizar tais partículas. Exatamente por possuírem diminuto tamanho (100 

a 1.000 nm), existem inúmeras dificuldades em sua caracterização e 

quantificação. 

Basicamente, um protocolo para produção de NPP consiste em 

uma série de passos de centrifugação do sangue total até a obtenção de 

concentrado de plaquetas, que por sua vez será ativado liberando NPP. Após a 

liberação das NPP os mesmos podem ser decantados por ultracentrifugação ou 

utilizados na forma de sobrenadante rico em NPP. 

Alguns fatores pré-analíticos são muito importantes no sentido de 

evitar a prematura ativação das plaquetas e consequente perda de NPP. Na 

coleta sanguínea, não se deve utilizar o EDTA como anti-coagulante, mas sim 

solução de ácido cítrico, citrato de sódio e dextrose (ACD) ou citrato de sódio. 

Realizou-se a coleta de sangue, após a anestesia do camundongo com 

isoflurano, pela via retro-orbital combinada com punção cardíaca. Após a 

coleta, não se deve manipular demasiadamente a amostra, como por exemplo 

agitá-la, pois isso per si pode ativar as plaquetas. O processamento do sangue 

deve ocorrer o mais rápido possível após sua coleta, idealmente na primeira 

hora.33 

Após testar inúmeros protocolos de diversas publicações, o que 

nos pareceu mais efetivo foi o publicado por Boilard et al 47, esquematizado na 

figura 34. 
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Figura 34 - Protocolo de produção de NPP de Boilard et al 

  Há várias maneiras de se ativar o concentrado de plaquetas: por 

adição de substâncias ativadoras (trombina, colágeno, complemento ADP, 

cálcio ionóforo, epinefrina), métodos físicos (tensão de cisalhamento, 

sonicação) e o próprio armazenamento.12 No protocolo original, o autor utiliza 

colágeno.47 A trombina foi por nós escolhida por se tratar do meio mais 

fisiológico. 

  Deve-se ter em mente que a forma de ativação das plaquetas está 

diretamente relacionada com o conteúdo proteico, e por conseguinte, das 

funções desempenhadas pelas NPP. Há comprovação de que o método de 

ativação das plaquetas relaciona-se com a proteômica das NPP.48 

  Outras duas modificações foram acrescidas ao protocolo original: 

a maceração do coágulo e a supressão da última centrifugação. Realizamos a 

maceração do coágulo – após a ativação com a trombina - através de um filtro 

de 40 nm, conforme a figura 35. 
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Figura 35 - Maceração do coágulo 

Na figura 36, tem-se diversas preparações de NPP, nas duas 

diferentes linhagens de camundongos utilizadas (Balb-c e C57Bl/6 ou B6), 

antes e depois de ter sido introduzido o passo de maceração do trombo em nosso 

protocolo. 

 

Figura 36 - Média do número de partículas nas duas diferentes linhagens de camundongo, pré e 
após introduzir a maceração do trombo no protocolo de confecção de NPP. 
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Pela figura 36, evidencia-se que o número de NPP obtidos 

aumentou significativamente após a introdução da maceração do coágulo no 

protocolo de produção de NPP. 

Em seguida, fez-se centrifugação a 1.300g por 10 minutos para 

decantar os debris e as plaquetas restantes, e obtém-se um sobrenadante rico em 

NPP. Esse sobrenadante é utilizado nos experimentos. Suprimiu-se a última 

centrifugação, pois havia perda de partículas no sobrenadante, como se pode 

observar na figura 37. 

 

Figura 37 - Contagem por citometria de fluxo do número de eventos (totais e apenas os 
CD41 positivos) após os diferentes passos de centrifugação. 

 

6.2.2 Caracterização e quantificação das NPP 

Apesar de ser o método mais utilizado nas publicações, 

recentemente autores tem apontado algumas questões no uso de citometria de 

fluxo para a caracterização e quantificação de NPP.27,28,32 A principal questão é 

o tamanho das partículas. O limite de detecção para a maioria dos citômetros é 

de 200nm, sendo que na faixa de 200 a 500nm há grande interposição das 
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partículas estudadas e o “ruído eletrônico” do aparelho, dificultando sua 

identificação. Alguns citômetros equipados com determinadas partes especiais 

(PMT – photo multiplier tube) podem ter sua sensibilidade de detecção 

aumentada29. 

O citômetro utilizado foi otimizado pela revisão técnica da BD 

Biosciences (Franklin Lakes, NJ, Estados Unidos) e de pesquisadores do  

Núcleo de Citometria de Fluxo da University of Pennsylvania para a detecção 

das NPP. Em que pese este aprimoramento, a caracterização e quantificação das 

NPP por outros métodos (BCA e NTA) evidenciou a falta de acurácia da 

citometria de fluxo. Passou-se, então,  a utilizar o conteúdo proteico pelo BCA 

como forma de aferir a “dose” ou quantificar as NPP.  

Como se pode ver na figura 16b apenas 16% das NPP são 

identificadas à citometria. E ainda, no quadro comparativo entre citometria de 

fluxo, NTA e conteúdo de proteína pelo BCA (figua 16c), tem-se que a amostra 

com maior número de partículas pelo NTA e maior conteúdo proteico pelo 

BCA, possuía menor número de eventos pela citometria de fluxo.  

A partir desses achados, passou-se a utilizar apenas o conteúdo 

proteico para quantificar as partículas (BCA), já que o NTA não estava 

rotineiramente disponível em nosso laboratório.  

Recente publicação de Arraud et al 27 demonstrou que na verdade, 

mesmo diante da teórica distribuição de 100 a 1.000 nm, a grande maioria das 

NPP tem na verdade tamanho de 100 a 400 nm, conforme figura 38 reproduzida 

do referido trabalho. Assertiva esta corroborada pelo presente trabalho, já que 

média no NTA foi de aproximadamente 120 nm. 
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Figura 38  - Distribuição de tamanho das NPP na microscopia eletrônica (Arraud et al, 2014). 

Quando avaliado o tamanho das NPP com o DLS ocorre uma 

superestimativa de tamanho. As NPP não são uma solução monodispersa, pelo 

contrário, há partículas de diferentes tamanhos, e as maiores partículas elevarão 

o diâmetro médio aferido.  

Portanto, o NTA realmente se mostrou o método com maior 

acúracia para a caracterização e quantificação das NPP, conforme apregoa a 

literatura mais recente acerca do tema28,31. Um outro método possível é a 

microscopia eletrônica27,28, todavia com maiores custos do que o NTA. 

 

6.2.3 Aumento da expressão do CXCR4 in vitro na membrana das células-

tronco hematopoiéticas após a incubação com NPP 

  Ficou demonstrado pelos dois estudos dose-resposta in vitro que a 

incubação das células-tronco-hematopoiéticas com as NPP, aumenta a 

significativamente a expressão na membrana destas células do receptor 

CXCR4. Como já explicitado no capítulo Literatura, o CXCR4 tem papel 
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fundamental no homing para o nicho hematopoiético, já que seu ligante, o SDF-

1 ocorrem em abundância no nicho e atrai a célula hematopoiética. 

  Hoggatt et al49 demonstraram que a incubação das células-tronco 

hematopoiéticas com prostaglandina E1 (PGE1) previamente ao transplante em 

camundongos adultos resultava em reconstituição hematopoiética mais rápida, 

mais eficaz e mais duradoura, e um homing mais eficaz também nas células 

tratadas com PGE1.49 Entre outras ações nas células, Hoggatt demonstrou que 

a incubação com a PGE1 fazia com que a célula-tronco hematopoiética 

expressasse mais CXCR4 em sua membrana. Estes autores representam esse 

aumento no CXCR4 pela variação da média da intensidade de fluorescência (Δ 

MFI) na citometria de fluxo. Ao transformar os resultados obtidos pela presente 

tese, na maneira como Hoggartt os apresentou, tem-se que o Δ MFI obtido na 

incubação com as NPP é maior que o obtido por Hoggartt na incubação das 

HSC com PGE1, conforme figura 39. 

 

 Figura 39 - Comparação do delta MFI do CXCR4 entre células hematopoiéticas incubadas com PGE1 
(Hoggartt et al) ou com NPP 
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Os nossos resultados demonstraram que houve um incremento do 

CXCR4 nas células hematopoiéticas tratadas com NPP, e pode-se inferir que 

tal aumento torna as células capazes de um  homing mais eficaz devido à 

importância do binômio SDF1 - CXCR4 para o homing.  

Um dos mecanismos que explica este aumento de CXCR4 nas 

células hematopoiéticas ao serem incubadas com NPP é a incorporação pelas 

células deste receptor presente na membrana das NPP26, mecanismo esse já 

descrito na literatura.15 Hipoteticamente, ainda, fatores tróficos dentro das NPP 

poderiam induzir a maior expressão de CXCR4 nas HSC.15 Entretanto, o 

mecanismo exato pelo qual ocorre o aumento do CXCR4 na membrana das 

células hematopoiéticas foge ao escopo do presente trabalho. 

 

6.2.4 Aumento do homing versus aumento do quimerismo a longo prazo 

após a incubação das HSC com NPP. 

  No apurado pelo presente estudo, houve um incremento do 

quimerismo pós o IUHCT das células incubadas previamente com NPP no 

primeiro mês pós-natal. Esse aumento do quimerismo pode ser explicado por 

um homing mais eficaz, devido ao aumento da expressão do receptor CXCR4 

nas células. Esse resultado se assemelha muito ao atingido por Peranteau et al9 

ao inibir o CD26 nas células-tronco previamente ao transplante, resultando 

também em um incremento do homing das células doadoras.  

Outra semelhança dos resultados apresentados nesta tese com os 

do referido trabalho de Peranteau et al 9 é que o aumento do quimerismo só é 

estatisticamente significante até o segundo mês pós transplante. Tais achados 

nos levam a refletir sobre a importância do incremento do homing no 

quimerismo a longo prazo, pois este não tem se demonstrado inteiramente 
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suficiente para garantir um quimerismo terapêutico e sustentado ao longo do 

tempo.  

 

 

6.3  NANOPARTÍCULAS SINTÉTICAS CARREADORAS DO 

INIBIDOR DO GSK-3 

Descrito por Stephan et al16, o uso de nanopartículas carreadoras 

de drogas conjugadas a células envolvidas em terapia celular, de modo a 

incrementar a ação destas células, foi demonstrado em 2010.  

Com a colaboração deste grupo do MIT, sintetizou-se no 

laboratório uma nanopartícula lipídica multilamelar (MLV) carreadora do 

inibidor da enzima GSK-3. A caracterização desta MLV foi realizada pelos 

métodos preconizados na literatura, através de DLS, microscopia eletrônica e 

HPLC; e os resultados obtidos de tamanho, forma e eficiência de 

encapsulamento são condizentes com os previamente publicados.1617 Sendo 

assim, os resultados aqui apresentados demonstram que mais uma vez 

conseguiu-se com sucesso a confecção de uma NP para carreamento de droga 

adjuvante ao transplante celular. 

A aplicação de nanopartículas sintéticas carregadas com inibidor 

GSK-3 para aumentar o quimerismo após transplante de BM-MNC já havia sido 

relatada em camundongos adultos16, mas não ainda no sistema de transplante 

intrauterino. Pelas próprias particularidades do IUHCT, o uso das 

nanopartículas confere viabilidade ao uso do inibidor do GSK-3 neste sistema, 

já que quando o uso do inibidor foi proposto, a fim de aumentar o poder de 

replicação das células-tronco hematopoiéticas, por Trowbridge et al18, em 2006, 
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sua administração era feita em 3 doses ao longo de 36h, o que tornaria sua 

administração ao feto praticamente impossível.  

Assim, ficou demonstrada a retenção prolongada das 

nanopartículas biodegradáveis na superfície das células do doador, com 

liberação sustentada de CHIR99021, permitindo uma bioatividade pseudo-

autócrina. A conjugação de partículas carregadas com a droga diretamente para 

as células doadoras permitiu o aumento dirigido da função da HSC, e por 

consequência, um quimerismo a longo prazo sustentado e em níveis 

considerados terapêuticos para a imensa maioria das disordens hematológicas. 

Também não observamos nestes 6 meses nenhuma toxicidade ou tumorigênese 

nos camundongos que receberam as células conjugadas às NP.  

 

6.3.1 Perspectivas 

A estratégia aqui descrita (tratamento das células hematopoiéticas 

com MLV-CHIR99021 previamente ao IUHCT) tem o potencial de tornar o 

IUHCT uma realidade terapêutica, caso os resultados aqui apresentados sejam 

replicados em uma modelo pré-clínico, como, por exemplo, aquele utilizando 

cães. Abre-se a partir daqui, diantes dos resultados desta tese, possibilidades 

que podem ser exploradas em procedimentos pré-clínicos. 

 

 

6.4 QUALIFICAÇÃO 

Esta Doutoranda apresentou em 01/08/2016 uma versão  

preliminar do presente trabalho em reunião da Comissão Julgadora de 

Qualificação de Tese de Doutorado da Pós Graduação de Obstetrícia da 
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UNIFESP. Na ocasião, foi aprovada pelos três examinadores da referida 

comissão e a ata desta reunião encontra-se no anexo 5 desta tese. 
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Levado a efeito o percurso proposto nesta pesquisa, conforme o 

conteúdo que acaba de ser exposto, cabe arrematar afirmando que se realizou o 

objetivo traçado.  

Como conclusões desta tese, então, temos que: 

 O tratamento prévio da célula-tronco hematopoiética do doador no 

modelo murino de IUHCT: 

 Com NPP: conferiu a essa célula aumento na expressão do CXCR4 

in vitro, o que se traduziu por um quimerismo aumentado no primeiro 

mês pós natal em relação ao controle, mas que não se sustentou após 

o terceiro mês de vida. 

 Com MLV carregadas com CHIR99021: aumentou a 

competitividade da mesma em relação ao controle, elevando o 

quimerismo pós IUHCT a níveis terapêuticos e sustentado a longo 

prazo. 
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Orientação normativa para elaboração de trabalhos de conclusão. 

Departamento de Obstetrícia. 
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ANEXO 1 – APROVAÇÃO DO COMITÊ INSTITUCIONAL 

DE CUIDADOS E USO DE ANIMAIS DO THE CHILDREN’S 

HOSPITAL OF PHILADELPHIA 
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ANEXO 2 – CARTA DE HOMOLOGAÇÃO DO CEUA DA 
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ANEXO 3 – RELATÓRIO DO ORIENTADOR 

ESTRANGEIRO DR. ALAN W. FLAKE 
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ANEXO 4 – PRÊMIO RECEBIDO NO 34TH ANNUAL 

MEETING OF THE INTERNATIONAL FETAL MEDICINE 

AND SURGERY SOCIETY, REALIZADO EM CRETA DE 19 

A 23 DE JUNHO DE 2015 
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ANEXO 5 – ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO 

JULGADORA DE QUALIFICAÇÃO DE TESE DE 
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