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RESUMO 

Eosinófilos estão implicados na patogênese de infecções causadas por 
helmintos e doenças alérgicas, tendo também um papel importante no metabolismo, 
imunomodulação e reparação e regeneração teciduais. Durante a gestação, o fígado 
é o principal sítio de eosinopoiese e, semelhante ao que ocorre na medula óssea, 
células imaturas sofrem alterações no formato do núcleo e na distribuição dos 
grânulos para formação de eosinófilos terminalmente diferenciados. Estudos prévios 
do nosso grupo indicaram que o tratamento materno com a dexametasona pode 
interferir na eosinopoiese hepática de fetos com 17 dpc. Assim, observamos a 
necessidade de investigar se a dexametasona é capaz de afetar a diferenciação 
eosinofílica nas etapas iniciais da hematopoiese hepática durante o período 
embrionário. Cortes histológicos obtidos de fígados embrionários com 15 dias de 
desenvolvimento foram corados com Giemsa e Sirius Red e utilizados em análises 
morfométricas. Os resultados mostraram que os embriões do grupo tratado 
apresentaram maior número de precursores eosinofílicos e que essas células 
estavam em fases mais diferenciadas em comparação ao grupo controle. O efeito da 
dexametasona na diferenciação da linhagem eosinofílica também foi estudado em 
um modelo in vitro com a linhagem HL-60. As células foram tratadas com butirato de 
sódio (NaBu), um indutor da diferenciação eosinofílica nessa linhagem, em 
associação ou não com a dexametasona. Nossos resultados sugerem que a 
dexametasona pode aumentar a diferenciação da linhagem HL60 em células 
eosinofílicas quando associada ao tratamento in vitro com NaBu. 

Palavras-chave: eosinófilos; fígado embrionário; glicocorticoides; hematopoiese. 



ABSTRACT 

Eosinophils are implicated in the pathogenesis of helminths infections and 
allergic diseases and also play an important role in metabolism, immunomodulation, 
and tissue infections. During pregnancy, the liver is the main eosinopoiesis site 
where immature cells change the nucleus shape and granule distribution to formation 
of terminally differentiated eosinophils, like in the bone marrow. Previous studies by 
our group indicate that the maternal treatment with dexamethasone can affect 
hepatic eosinopoiesis in 17 dpc fetuses. Thus, the aim of this work was to investigate 
if dexamethasone treatment can affect the eosinophilic differentiation during 
embryonic period. Histological sections obtained from livers at 15 dpc were stained 
with Giemsa and Sirius Red and used in morphometric analysis. The results showed 
that embryos in the treated group exhibited a greater number of eosinophilic 
precursors and presented cells most differentiated when compared to the control 
group. The in vitro effect of dexamethasone on eosinophilic lineage differentiation 
was also studied in HL-60 cell lineage. The cells were treated with sodium butyrate 
(NaBu), an inducer of eosinophilic differentiation in this cell line, associated or not 
with dexamethasone. Our results suggest that dexamethasone can increase the 
differentiation of the HL-60 cell lineage in eosinophilic cells when associated with in 
vitro treatment with NaBu. 

Keywords: eosinophils; embryonic liver; glucocorticoids; hematopoiesis. 
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1. INTRODUÇÃO E REVISÃO DA LITERATURA 

Eosinófilos são células granulocíticas multifuncionais que constituem apenas 

3% da população total de leucócitos presentes no sangue periférico em condições 

normais. Estas células são reconhecidas por microscopia de luz pela presença de 

um núcleo bilobulado e numerosos grânulos intracelulares com grande conteúdo de 

proteínas catiônicas que reagem com o corante ácido eosina (SPENCER et al., 

2014). Embora estejam implicadas na patogênese de infecções causadas por 

helmintos e em doenças alérgicas (ROTHEMBERG & HOGAN, 2006), os eosinófilos 

estão envolvidos na imunidade anti-microbiana (anti-viral, -fúngica e -bacteriana) e 

na manutenção e/ou recrutamento de populações de linfócitos (LEMESSURIER & 

SAMARASINGHE, 2019; ONDARI et al., 2021). Apesar de serem frequentemente 

descritos como células terminalmente diferenciadas, os eosinófilos têm papel 

importante no metabolismo, na imunomodulação e, na reparação e regeneração 

teciduais (SPENCER et al., 2014; DAVOINE & LACY, 2014). Recentemente, com 

base em características morfológicas e funcionais, bem como na presença de 

marcadores de superfície, diferentes subtipos de eosinófilos têm sido identificados 

em diferentes estados imunes e não imunes (revisado em ABDALA-VALENCIA et al., 

2018). Estes subtipos podem ser englobados em quatro categorias: (1) EoP, células 

imaturas (progenitoras e precursoras) recrutadas ou originadas localmente via 

hematopoiese in situ; (2) Residentes, possuem núcleo em forma de anel e estão 

presentes em tecidos quiescentes; (3) Tipo 1, apresentam núcleo segmentado e são 

encontrados em tecidos intersticiais/estromais durante a inflamação aguda e defesa 

inata; (4) Tipo 2, caracterizam-se pela presença de um núcleo muito segmentado e 

vacúolos e estão associados a respostas imunes do tipo em tecidos epiteliais. 

O processo de proliferação e diferenciação de eosinófilos é denominado de 

eosinopoiese e, em adultos, ocorre preferencialmente na medula óssea (LIAO et al., 

2016). A célula mais imatura da linhagem eosinofílica é um precursor denominado de 

mieloblasto que se diferencia sequencialmente em promielócito, mielócito, 

metamielócito, célula em bastão ou bastonete e, finalmente em um eosinófilo 

maduro com um núcleo segmentado. As células em fase de mieloblasto podem ser 

identificadas pela presença de um núcleo grande e esférico, com poucos ou nenhum 

grânulo citoplasmático. Na fase seguinte, os promielócitos podem ser distinguidos 
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dos mieloblastos por possuírem maior quantidade de grânulos primários presentes 

no citoplasma; estes posteriormente darão origem aos grânulos específicos, que 

caracterizam as fases (WICKRAMASINGHE et al., 2011). Modificações 

morfonucleares tem início a partir da fase de mielócito, cujo formato varia de 

redondo a oval. Essa característica, entretanto, passa por profundas modificações 

durante a diferenciação dos mielócitos em metamielócitos, em que o núcleo adquire 

um aspecto reniforme. Posteriormente, esse núcleo transforma-se em um bastão e a 

célula passa a ser denominada de bastonete; esta fase antecede a formação de um 

eosinófilo segmentado (MESCHER, 2010). Por convenção, se a endentação nuclear 

apresentar menos da metade do diâmetro nuclear, a célula pode ser considerada um 

metamielócito; se possuir mais da metade do diâmetro nuclear ela pode ser 

classificada como um bastonete (LEBOFFE, 2003). 

Durante a gestação, o fígado é o principal sítio da eosinopoiese e, semelhante 

ao que ocorre na medula óssea, células imaturas sofrem alterações no formato do 

núcleo e na produção e distribuição dos grânulos para formação de eosinófilos 

terminalmente diferenciados (MESCHER, 2010). Durante a eosinopoiese hepática 

fetal ocorre um aumento gradual no número destas células e um grande número de 

eosinófilos maduros pode ser observado nas áreas portais após 20 semanas de 

gestação em humanos. Na medula óssea, eosinófilos são produzidos a partir de 

uma célula-tronco multipotente mielóide CD34+ que inicialmente diferencia-se em 

um precursor híbrido que compartilha propriedades de basófilos e eosinófilos 

(BOYCE et al., 1995; GÖRGENS et al., 2013). A partir deste precursor, origina-se 

uma linhagem eosinofílica separada. A especificação da linhagem eosinofílica é 

regida pela atuação recíproca de três classes principais de fatores de transcrição: 

GATA-1, PU.1 e C/EBP (CCAAT/enhancer-binding protein family) (ROTHEMBERG & 

HOGAN, 2006). Interações entre estes fatores regulam a transcrição do gene que 

codifica a proteína básica principal presente nos grânulos dos eosinófilos (DU et al., 

2002). Dentre estes fatores, GATA-1 é essencial para o desenvolvimento e a 

maturação final destas células como demonstrado em camundongos deficientes 

nesta molécula; estes animais são incapazes de gerar linhagens progenitoras 

eosinofílicas no fígado fetal (HIRASAWA et al., 2002). 

Em adultos, a grande maioria dos eosinófilos presentes no organismo reside 

no tecido gastrointestinal em condições de homeostase, pois sua presença 
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independe de processos infecciosos ou inflamatórios (MISHRA et al., 1999). Neste 

sítio, porém, assim como no útero, eosinófilos exibem morfologia semelhante aos 

eosinófilos do Tipo 1, provavelmente relacionadas às características mais ativas 

destes tecidos com renovação celular constante (ABDALA-VALENCIA et al., 2018). 

As funções mais prováveis destes eosinófilos incluem defesa contra helmintos, 

produção de citocinas imunoreguladoras e manutenção da integridade tecidual. 

Eosinófilos começam a migrar para o trato gastrointestinal durante o 

desenvolvimento embrionário, muito antes da ocorrência de colonização bacteriana 

e a eotaxina-1 foi identificada como o regulador primário do recrutamento destas 

células (MISHRA et al., 1999). Estes autores demonstraram que, após o nascimento, 

o número de eosinófilos aumenta gradualmente na lâmina própria e submucosa do 

intestino delgado, ceco, cólon e estômago. O acúmulo anormal de eosinófilos no 

trato gastrointestinal é uma consequência de numerosas patologias que incluem 

reações a drogas, infecções por helmintos, síndromes hipereosinofílicas, 

gastroenterite eosinofílica, colite alérgica, doença inflamatória intestinal e doença do 

refluxo gastresofágico (ROTHEMBERG, 2004). 

Os eosinófilos podem atuar como células efetoras que, quando ativadas, 

liberam proteínas citotóxicas armazenadas em grânulos primários e específicos 

(secundários) no meio extracelular (MELO et al., 2008). Os grânulos primários 

contêm a proteína CLC (Charcot-Leyden Crystal) que, embora não catiônica, forma 

cristais bipiramidais hexagonais e compreende cerca de 7 – 10% das proteínas 

totais presentes em eosinófilos. A CLC foi inicialmente identificada como uma 

fosfolipase, porém, recentemente, foi caracterizada como o décimo membro da 

superfamília das galectinas (CLC/Gal-10) (ACHARYA & ACKERMAN, 2014). A CLC 

é um marcador da participação dos eosinófilos em reações alérgicas nos fluídos e 

tecidos corporais. Os grânulos específicos possuem um núcleo cristaloide, composto 

pelas proteínas básicas principais 1 e 2 (MBP-1 e MBP-2) e uma matriz envolvida 

por uma membrana trilaminar que contém a proteína catiônica de eosinófilos (ECP), 

a neurotoxina derivada de eosinófilos (EDN) e a peroxidase de eosinófilos (EPO) 

(GLEICH & ADOLPHSON, 1986; DAVOINE & LACY, 2014; BEREK, 2016). Os 

grânulos específicos estão associados a um sistema vesico-tubular complexo do 

qual se originam pequenas vesículas transportadoras. Em uma infecção por 

helmintos o conteúdo dos grânulos pode atuar diretamente sobre os parasitas. 
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Entretanto, em uma condição alérgica, essas células contribuem com a destruição 

tecidual e, em pacientes com asma atópica, o dano ao epitélio pulmonar está 

correlacionado ao influxo de eosinófilos (BEREK, 2016). Eosinófilos também 

possuem organelas ricas em lipídeos ou corpos lipídicos que são considerados 

marcadores das respostas inflamatórias alérgicas ou relacionadas a infecções por 

bactérias e helmintos (MELO & WELLER, 2014). Os corpos lipídicos armazenam 

ácido araquidônico para a síntese de mediadores lipídicos da inflamação como 

cisteinil leucotrienos, prostaglandinas e tromboxane (RAVIN & LOY, 2016). 

Os eosinófilos são produtores de uma grande variedade de citocinas, 

quimiocinas, fatores de crescimento, mediadores lipídicos e neuromoduladores 

(DAVOINE & LACY, 2014). Diversos autores mostraram que citocinas são 

armazenadas no interior dos grânulos específicos permitindo que elas sejam 

secretadas de forma rápida para o meio extracelular (RAVIN & LOY 2016). Estas 

células também expressam receptores que reconhecem diferentes citocinas, 

quimiocinas, prostanóides, cisteinil leucotrienos, fator ativador de plaquetas (PAF), 

peptídeos quimiotáticos, neuropeptídios, neurotransmissores, histamina, ATP, 

purinas, componentes da matriz extracelular, moléculas de adesão e componentes 

microbianos (ELSAS & ELSAS, 2007). A interleucina-5 (IL-5), a interleucina 3 (IL-3) e 

o fator estimulante de colônias de monócitos e granulócitos (GM-CSF) são os 

principais reguladores da proliferação, diferenciação, recrutamento e ativação de 

eosinófilos (LIAO et al., 2016). Em condições patológicas, o recrutamento de 

eosinófilos para os tecidos é orquestrado por citocinas e sinais liberados por 

diferentes tipos celulares como as células apresentadoras de antígenos (APCs), os 

mastócitos e os linfócitos T e B (DAVOINE & LACY, 2014). A quimiocina eotaxina 

(CCL11) um quimioatraente produzido por células epiteliais, é essencial para a 

infiltração dos eosinófilos nos sítios de reações alérgicas (MATTHEWS et al. 1998). 

A migração dos eosinófilos depende também da integrina α4β1 (VLA-4) que se liga 

às moléculas E-selectina e VCAM-1 (Vascular Cell Adhesion Molecule 1) expressas 

nas células endoteliais (DAVOINE & LACY, 2014). 

Estas células também expressam receptores de glicocorticoides (GRs) que 

pertencem à superfamília dos receptores nucleares que funcionam como fatores de 

transcrição dependentes de ligantes (CHARMANDARI et al., 2004). Estes receptores 

estão localizados no citoplasma e, somente após a ligação do ligante, são 
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translocados para o núcleo onde modulam a transcrição de genes responsivos à 

glicocorticoides (GCs). Os GCs sintéticos como a dexametasona são utilizados no 

tratamento de doenças inflamatórias eosinofílicas como asma alérgica, esofagite 

eosinofílica e síndromes hipereosinofílicas (VALENT et al., 2012). Esses agentes 

parecem atuar como estimuladores da eosinopoiese mediada por IL-5 em células da 

medula óssea, tanto em estudos in vivo como in vitro (DEBIERRE-GROCKIEGO et 

al., 2003; ELSAS & ELSAS, 2007). A terapia com GCs exógenos parece promover a 

redução da inflamação eosinofílica, inibindo a síntese de citocinas que ativam 

eosinófilos, tais como a IL-4 e a IL-5. Glicocorticoides também atuam diretamente 

nos eosinófilos induzindo a apoptose, mas há evidências de que este efeito depende 

do estado de ativação destas células (PAZDRAC, 2016). Experimentos in vitro 

mostraram que a IL-5 é capaz de proteger os eosinófilos do efeito pró-apoptótico de 

GCs. In vivo, GCs estimulam a eosinopoiese mediada por IL-5 na medula óssea. Em 

culturas de células da medula óssea, a interação entre GCs sintéticos e citocinas 

como a IL-5 e o GM-CSF recombinantes aumentam o número e o tamanho das 

colônias de eosinófilos (ELSAS & ELSAS, 2007). Este efeito é dose-dependente e 

pode ser detectado após o uso de concentrações muito baixas de GCs. Além disso, 

a molécula RU486, um antagonista do receptor de glicocorticoides (GR), é capaz de 

bloquear a ação de GCs nestas culturas. 

Durante a gestação, GCs sintéticos são administrados a gestantes com risco 

de parto prematuro com a finalidade de acelerar a maturação pulmonar e de outros 

órgãos fetais como coração, rins e intestinos (PURDY et al., 2008). Corticosteroides 

também podem ser administrados a bebês prematuros para reduzir a inflamação 

pulmonar e o risco de ocorrência de displasia broncopulmonar. Dentre os GCs 

exógenos, tanto a dexametasona quanto a betametasona foram identificados como 

os mais apropriados para uso pré-natal, pois atravessam facilmente a placenta e 

possuem atividades biológicas similares (FELDMAN et al., 2007). Além disso, GCs 

sintéticos apresentam atividade mineralocorticoide limitada e podem ativar somente 

GRs enquanto hormônios fisiológicos como o cortisol (humanos) e a corticosterona 

(roedores) ligam-se a GRs e receptores de mineralocorticoides (MRs) (MICHAEL & 

PAPAGEORGHIOU, 2008). A enzima 11β-hidroxiesteróide desidrogenase, também 

presente na placenta, catalisa a inativação reversível do cortisol e da corticosterona 

em cortisona, sua forma inativa, entretanto, ela não atua em GCs exógenos. 



 15

Em embriões de ratos a expressão tecidual de GRs (RNAm e proteína) 

aumenta rapidamente a partir do 10º dpc, à medida que o desenvolvimento progride 

(GHOSH et al., 2000). Ao contrário do que ocorre em tecidos maternos, a expressão 

de GRs em fetos não parece ser afetada por doses agudas ou repetidas de 

dexametasona (GHOSH et al., 2000). Estes autores sugeriram que, durante a 

organogênese, os mecanismos clássicos de feedback estariam ausentes em GRs. 

Sendo assim, sem uma autorregulação, estes receptores poderiam tornar as células 

mais vulneráveis ao excesso de GCs, contribuindo para o surgimento de efeitos 

tóxicos no feto. Em roedores, o uso pré-natal de GCs parece causar alterações em 

órgãos hematopoiéticos fetais como fígado, timo e baço (LABORDE et al., 1992). 

Dentre estes efeitos, foi descrita uma redução no peso do fígado fetal em 

camundongos após tratamento com GCs (SIENKO et al., 2001; OZDEMIR et al., 

2003). Além disso, GCs como a dexametasona parecem reduzir a eritropoiese 

hepática fetal em ratos (BILLAT et al., 1988). 

Em um projeto anterior (LIMA et al., 2018) foi analisado o papel da 

dexametasona na diferenciação da linhagem eosinofílica durante a hematopoiese 

hepática em fetos com 17 dpc. Devido ao pouco conhecimento sobre a 

granulopoiese eosinofílica fetal em ratos, o primeiro objetivo do projeto foi identificar 

e caracterizar os precursores eosinofílicos no tecido hepático. Alguns dos resultados 

mostraram que a densidade numérica de precursores eosinofílicos corados com 

Sirius Red foi menor no grupo tratado em comparação ao controle. Além disso, os 

metamielócitos foram os precursores predominantes nos fígados de fetos com 17 

dpc tratados com dexametasona (LIMA et al., 2018). Esses resultados sugerem que 

o tratamento com GCs pode acelerar a maturação dos precursores eosinofílicos 

durante a eosinopoiese hepática. 

Além disso, com a finalidade de complementar os estudos sobre a influência 

da dexametasona no processo de diferenciação eosinofílica, optou-se por utilizar um 

modelo in vitro com a linhagem HL-60. Derivada da leucemia promielocítica aguda 

humana, as células HL-60 têm sido amplamente utilizadas em estudos sobre 

eos inóf i los ( ISHIHARA, 2014) . Esta l inhagem celu lar é composta 

predominantemente por promielócitos que, quando incubados com determinados 

agentes químicos, podem se diferenciar em três tipos mielóides distintos como 

monócitos, neutrófilos e eosinófilos (ABEDIN et al., 2003). Sendo assim, células da 
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linhagem HL-60 podem ser utilizadas em estudos de diferenciação da linhagem 

eosinofílica. A utilização de ácido butírico ou de butirato de sódio em condições 

alcalinas nestas culturas pode induzir a diferenciação destas células em precursores 

eosinofílicos ou em eosinófilos maduros (FISCHKOFF, 1988). O processo de 

diferenciação eosinofílica ocorre devido à continua acetilação de histonas. Inibidores 

das histonas desacetilases como, por exemplo, o butirato de sódio, promovem a 

transativação de vários genes nestas células causando uma hiperacetilação com 

consequente diferenciação eosinofílica (ISHIHARA et al., 2004). Células HL-60 

expressam GRs de alta afinidade, entretanto, experimentos in vitro mostraram que a 

dexametasona não exerceu nenhum efeito sobre a formação das colônias 

(KOEFFLER et al., 1980). Por outro lado, CRABTREE et al., (1979) mostraram que 

uma concentração reduzida de dexametasona foi capaz de inibir a expressão de 

receptores FC em células HL-60 sugerindo que esse processo seja mediado por 

GRs. Portanto, a utilização deste modelo in vitro, para geração de células 

eosinofílicas a partir da linhagem HL-60, pode se configurar em uma boa alternativa 

ao uso de animais de experimentação na busca de uma comprovação dos efeitos da 

dexametasona observados em nossos estudos in vivo. 
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2. OBJETIVOS 

I. Objetivo Geral: 

Investigar o efeito in vivo da dexametasona na eosinopoiese hepática em 

embriões de ratos Wistar com 15 dpc e em um modelo de diferenciação in vitro de 

células da linhagem eosinofílica. 

II. Objetivos Específicos: 

a) Identificar e quantificar as células mielóides da linhagem eosinofílica 

(mielócitos, metamielócitos, bastonetes e as formas segmentadas) por 

meio de técnicas de coloração e citoquímicas específicas e de 

morfometria. 

b) Comparar a distribuição de células da linhagem eosinofílica (precursores e 

eosinófilos) 
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3. METODOLOGIA 

I. Animais experimentais 

Neste estudo foi utilizada parte do material (embriões com 15 dpc) obtido em 

um projeto anterior (CEUA nº 5862180419). Para obtenção desse material, foram 

utilizados ratos adultos da linhagem Wistar, 10 fêmeas e 05 machos, com 90 dias de 

idade provenientes do Centro de Desenvolvimento de Modelos Experimentais para 

Medicina e Biologia (CEDEME) da UNIFESP. Os animais permaneceram no Biotério 

de Biologia da Reprodução e do Desenvolvimento, na Disciplina de Biologia do 

Desenvolvimento, Departamento de Morfologia e Genética da UNIFESP. Os ratos 

foram mantidos em gaiolas de polipropileno (41x34x16 cm) forradas com serragem 

(2 - 3 animais/gaiola), a uma temperatura entre 22°C e 24°C, controlada por 

aparelho de ar-condicionado, ciclo claro-escuro de 12h, com fornecimento de água 

filtrada e ração (Labina, marca Purina) ad libitum. As fêmeas foram acasaladas com 

ratos machos para obtenção de embriões com idade gestacional correspondente a 

15 dpc. A fase do ciclo estral das fêmeas foi determinada por meio da realização de 

esfregaços vaginais corados pelo método de Shorr. Todos os acasalamentos foram 

feitos pelo sistema de uma fêmea para um macho e a presença de espermatozoides 

no esfregaço vaginal foi considerada indicativa do primeiro dia pós-concepção (dpc). 

Após o término dos acasalamentos e obtenção das fêmeas prenhes, os ratos 

machos foram submetidos à eutanásia por meio de anestesia com tiopental sódico 

(80 mg/kg de peso corporal) e rompimento da veia cava e do diafragma. 

II. Tratamento in vivo com dexametasona 

Durante a gestação em ratos, a fase embrionária termina no 16º dpc, sendo 

que o período fetal se inicia no 17º dia se estendendo até o nascimento (HILL, 

2019). Nesse contexto, a hematopoiese hepática começa no 12º dpc, ou seja, 

durante a fase embrionária, e atinge o seu ápice no 17º dpc, início do período fetal 

(HEBEL; STROMBERG, 1986). Sendo assim, visando abranger a fase inicial da 

hematopoiese no fígado embrionário, ratas prenhes foram submetidas à 

administração de injeções diárias de fosfato dissódico de dexametasona, por via 

subcutânea nucal, entre o 11º. e o 14º. dpc (grupo DEXA15). Cada injeção 

correspondeu a 0,1 mg/KgPC/dia de fosfato dissódico de dexametasona (Sigma) 
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dissolvido em uma solução (veículo) de etanol a 1% diluído em salina estéril sempre 

no mesmo horário. O grupo controle (CTL15) recebeu apenas o veículo em volume 

correspondente ao utilizado nos animais dos grupos experimentais (0,5 ml). Cada 

grupo foi composto por cinco fêmeas prenhes e a eutanásia das mães e embriões foi 

realizada sempre no dia subsequente ao término do tratamento. 

III. Obtenção dos fígados 

As ratas prenhes, tratadas ou não com dexametasona, foram anestesiadas 

por via intraperitoneal com Tiopental sódico (80 mg/kg de peso corporal) e, em 

seguida, submetidas a procedimento cirúrgico para retirada dos embriões com 15 

dpc. Os embriões foram quantificados, pesados e transferidos para placas de Petri 

contendo solução salina tamponada com fosfato (PBS, Phosphate Buffered Saline, 

pH 7,4) estéril. A seguir, os embriões foram decapitados com o auxílio de um bisturi 

e seus fígados isolados. Optou-se pelo uso do bisturi em vez da tesoura 

considerando que este instrumento se mostrou mais preciso para decapitação de 

embriões devido às suas dimensões reduzidas. As mães foram submetidas à 

eutanásia pelo rompimento da veia cava e do diafragma. 

IV. Microscopia de luz 

Os fígados foram seccionados em fragmentos menores e fixados em solução 

de Bouin (ácido pícrico, formaldeído e ácido acético) por 24 horas ou em 

paraformaldeído (SYNTH) a 4% diluído em PBS. Após a fixação, o material foi 

desidratado em concentrações crescentes de etanol (70-100%), diafanizado em xilol 

e incluído em parafina ou historesina (Glycol Methacrylate – Sigma). A quantidade de 

blocos disponíveis para o projeto está descrita na Tabela 1. 

Tabela 1 - Quantidade de blocos histológicos disponíveis para o projeto 

Fonte: autoria própria. 

Grupos Controle Dexa

Parafina 24 25

Historesina 25 25
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V. Histoquímica e Análise morfométrica 

A presença de células da linhagem eosinofílica no fígado fetal foi analisada 

em 4 cortes não seriados com espessura de 4 µm obtidos do material incluído em 

parafina em micrótomo da marca Leica (modelo RM2265). Os cortes foram 

distendidos sobre lâminas de vidro e corados com Sirius Red F3B (Direct Red 80, 

Sigma-Aldrich) diluído a 0,5% em solução alcalina (NaOH, pH 10,5) por 90 minutos e 

contracorados com hematoxilina de Mayer. Em seguida, o material foi desidratado 

em concentrações crescentes de etanol (70-100%). Após a diafanização em xilol, as 

lâminas foram montadas com Entellan (Merck). 

A técnica histoquímica de Sirius Red permite a identificação de eosinófilos por 

meio da intensa coloração de seus grânulos na cor magenta, enquanto núcleos e o 

restante do tecido são corados mais fracamente em azul pela hematoxilina 

(BOGOMOLETZ, 1980; RAMOS et al., 2000). A determinação do número total de 

células da linhagem eosinofílica foi feita pela análise sequencial de todos os campos 

em cada corte utilizando-se objetiva plana de 100x. Os precursores eosinofílicos 

encontrados em cada campo foram numerados (Figura 1) para análise posterior. A 

área e a espessura de cada campo foram utilizadas para calcular a densidade 

numérica das células (Nv) conforme descrito por PACCOLA et al. (2014). As 

imagens foram examinadas e documentadas com o auxílio de um sistema de análise 

de imagens Leica Q550IW (Cambridge, England) e de um microscópio de luz 

(Olympus, modelo BX51). 

O volume total analisado em cada corte foi calculado utilizando a seguinte 

fórmula:  

 

Em seguida, foi calculada a densidade numérica das células analisadas, 

utilizando a fórmula: 

 

Volume total =  área do campo  ×  expessura do corte  ×  nº de campos analisados

Densidade numérica (Nv) =  
número total de células

volume total
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Fonte: autoria própria 

VI. Análise histológica diferencial 

A diferenciação entre os eosinófilos e as demais linhagens granulocíticas 

(neutrofílica e basofílica) que poderiam estar presentes no fígado embrionário foi 

feita em 5 cortes não seriados com espessura de 2,5 µm (micrômetros) obtidos do 

material incluído em historesina em micrótomo da marca Leica (modelo RM2265). 

Os cortes foram submetidos à coloração de Giemsa a 20%, lavados rapidamente em 

solução de ácido acético a 1%, desidratados em etanol (95-100%) e diafanizados 

em xilol (CHURUKIAN e LISTINSKY, 1989). Em seguida, as lâminas foram fixadas 

em lamínulas com Entellan (Merck). As células da linhagem eosinofílica 

(promielócitos, mielócitos, metamielócitos, bastonetes e as formas segmentadas) 

foram identificas pela presença e características dos grânulos citoplasmáticos e 

morfologia nuclear. Como mostra a Figura 2, o diâmetro das células foi determinado 

pela medida dos eixos maior (Figura 2 - A) e menor (Figura 2 - B). 

Figura 1 - Esquema da numeração dos precursores eosinofílicos 
encontrados no fígado fetal
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Fonte: autoria própria. 

VII. Modelo in vitro para estudo do efeito da dexametasona durante a 
diferenciação eosinofílica 

a) Congelamento e descongelamento das células 

Células da linhagem HL-60 foram congeladas em tubos criogênicos de 2ml 

(Corning), a uma densidade de 2,5x106 células, em soro fetal bovino (SFB - Gibco) 

com 10% de dimetilsulfóxido (DMSO - Sigma) e mantidas em freezer a -80º C por 72 

horas. Após esse período, os criotubos foram transferidos para botijões contendo 

nitrogênio líquido e armazenados em congelamento até o momento dos 

experimentos. 

Durante o descongelamento das células, os criotubos foram retirados do 

nitrogênio e imersos rapidamente em banho maria a 37º C. A seguir, as células 

foram transferidas para tubos de 15ml (tipo Falcon, Corning) contendo 9 ml de meio 

de cultura R10 e centrifugadas a 425 g por 5 minutos a 23º C. O sobrenadante foi 

desprezado e as células foram ressuspendidas em R10 e transferidas para frascos 

de cultura com 25 cm2 de diâmetro (Corning). O meio de cultura era renovado 

diariamente nos dois dias subsequentes ao descongelamento para a total remoção 

Figura 2 - Medição dos eixos celulares dos precursores eosinofílicos
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do DMSO. Foram feitas ao menos três passagens após o descongelamento antes 

do início dos experimentos. 

b) Indução da diferenciação eosinofílica 

Células da linhagem HL-60 (gentilmente cedidas pela Profa. Dra Elaine 

Guadelupe da Disciplina de Biologia Celular, UNIFESP) foram cultivadas em meio 

RPMI 1640, tamponado com HEPES a 10 mM e bicarbonato de sódio a 24 mM, 

sulfato de gentamicina a 0,05 g/l e suplementado com 10% (v/v) de SFB inativado 

pelo calor. Este meio completo foi denominado de R10. As células foram cultivadas à 

uma densidade entre 1x105/ml e 1x106/ml em frascos plásticos de cultura com 25 

cm2 de diâmetro (Corning). A manipulação das células foi feita em capela de fluxo 

laminar horizontal, tipo II, da marca Pachane e as culturas foram mantidas em uma 

incubadora à temperatura de 37º C em atmosfera úmida com 5% de CO2.  Nos 

experimentos, somente foram utilizadas células cuja viabilidade estava acima de 

90%. A determinação da viabilidade celular foi feita pelo ensaio de exclusão do 

corante vital azul de trypan utilizando-se câmara de Neubauer e microscópio de luz 

(CIPRIANO et al., 2003). 

A diferenciação eosinofílica em células da linhagem HL-60 foi induzida de 

acordo com o preconizado por ISHIHARA (2014) e FU et al. (2016).  Desse modo, as 

células foram cultivadas (1x105/ml) em butirato de sódio (Sigma) diluído em PBS 

(GOULART et al., 2010) à uma concentração final de 0,5 mM em meio R10 com pH 

ajustado para 7,8; essa condição foi considerada ideal para essa indução. As células 

também foram cultivadas em presença ou não de dexametasona em diferentes 

concentrações (10, 100 e 1000 nM) (MURAKI et al., 2020). A solução estoque foi 

preparada à uma concentração de 1mg/ml de fosfato dissódico de dexametasona 

(Sigma) diluído em etanol (conforme recomendação do fabricante) e as soluções de 

trabalho foram preparadas em meio de cultura completo (R10 com pH 7,4 ou 7,8). 

Por ser uma concentração intermediária que aparentemente apresentou mais efeitos 

com menos danos às células, a concentração escolhida para os experimentos foi de 

100nM. Células cultivadas em meio completo, sem a adição de butirato de sódio 

(NaBu) ou dexametasona foram utilizadas como controles dos experimentos. As 

culturas celulares foram monitoradas para acompanhamento das mudanças 

morfológicas por meio de um microscópio de luz invertido de contraste de fase 



 24

(Axiovert S100, ZEISS, Alemanha) durante um período de 7 dias. Além disso, 

diariamente durante todo o período de cultivo, alíquotas de cada frasco eram 

coletadas, transferidas para tubos de 15 ml (tipo Falcon, Corning), centrifugadas a 

425 g por 5 minutos a 23º C e ressuspendidas em meio RPMI sem adição de SFB. 

Em seguida, essas células foram transferidas para placas de cultura de 6 wells 

(Eppendorf), cada well contendo duas lamínulas circulares com 13mm de diâmetro 

(Glasscyto), onde foram incubadas a uma densidade de 1x105 células por lamínula 

durante 15 minutos a 37ºC em atmosfera úmida com 5% de CO2 para adesão às 

lamínulas (NAKAYAMA et al., 2014; MIHARA et al., 2015). Em seguida, as placas 

foram lavadas duas vezes com PBS para remoção das células não aderidas e então 

fixadas com glutaraldeído (Sigma) a 2,5% diluído em PBS por 30 minutos em 

temperatura ambiente. Os experimentos foram replicados ao menos três vezes. 

c) Coloração de Giemsa e técnica citoquímica de Sirius red 

As lamínulas contendo as células aderidas foram submetidas à duas 

diferentes colorações, para permitir a identificação de precursores eosinofílicos (Pre-

HL60) e dos eosinófilos diferenciados (Eos-HL60) provenientes da linhagem HL-60. 

Na técnica de coloração com Giemsa, as lamínulas foram imersas no corante diluído 

em água destilada (1:20) por 15 minutos, desidratadas em duas passagens em 

acetona pura, três passagens em soluções com diferentes combinações de acetona 

e xilol (2:1, 1:1 e 1:2) e duas passagens em xilol puro. Subsequentemente, as 

lamínulas foram fixadas sobre lâminas de vidro com Entellan (Merck) e examinadas 

com o auxílio de um sistema de análise de imagens Leica Q550IW (Cambridge, 

England) e de um microscópio de luz (Olympus, modelo BX51). 

Na técnica citoquímica de Sirius Red, as lamínulas foram coradas com 

Hematoxilina de Mayer por 25 segundos e lavadas em etanol 95%. Em seguida, 

foram coradas com Sirius Red F3B (Direct Red 80, Sigma-Aldrich) por 60 minutos, 

lavadas com água destilada, desidratadas em etanol 95%, com duas passagens em 

etanol absoluto seguidas por duas passagens em etanol e xilol (1:1) e duas 

passagens em xilol puro, conforme protocolo adaptado da técnica de Picrosirius red 

(SCHLAMMADINGER et al., 2005). As lamínulas foram fixadas com Entellan (Merck) 

sobre lâminas de vidro e de um sistema de análise de imagens Leica Q550IW 

(Cambridge, England) e de um microscópio de luz (Olympus, modelo BX51). 
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VIII. Análise estatística 

Inicialmente, os dados foram verificados quanto à normalidade de distribuição 
dos valores pela aplicação do teste de Shapiro-Wilk. Em seguida, o teste t de 
Student foi aplicado para determinação das diferenças estatísticas entre os grupos 
controle e tratados com a Dexametasona, sendo considerado um nível de 
significância de 5%. O software SigmaPlot 15.0 foi utilizado nas análises dos dados 
e o software GraphPad Prism 9 foi empregado na construção dos gráficos 
apresentados neste trabalho. 

IX. Comissão de Ética em Pesquisa (CEP) e Comissão de Ética no Uso 
de Animais (CEUA) 

Neste estudo, foi utilizado parte do material (embriões com 15 dpc) obtido em 

projeto anterior obtido em projeto anterior com registro CEUA nº 5862180419 

(ANEXO A) e Emenda (versão de 09/setembro/2022) do referido projeto (ANEXO B) 

De acordo com consulta feita ao CEP, a experimentação com a linhagem 

permanente HL-60, previamente fornecida por um banco de células e já empregada 

em experimentos científicos desde a década de 80, não necessita ser submetido ao 

CONEP. O termo de responsabilidade, conforme solicitado pelo CEP, foi 

devidamente preenchido e assinado pelos participantes e pela chefe do 

Departamento de Morfologia e Genética (ANEXO C). 
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4. RESULTADOS 

I. Histoquímica e Análise morfométrica 

A presença de células da linhagem eosinofílica no fígado fetal foi analisada 

utilizando a técnica histoquímica de Sirius Red, que marca intensamente os grânulos 

de células da linhagem eosinofílica na cor magenta, como ilustrado na Figura 3.  É 

possível notar uma intensa marcação dos grânulos citoplasmáticos das células da 

linhagem eosinofílica, tanto no grupo CTL15 (Figura 3 - A e B) como no grupo 

DEXA15 (Figura 3 - C e D), enquanto outras linhagens hematopoiéticas e as células 

hepáticas apresentaram núcleos bem corados na cor roxa e citoplasma em tons 

azulados. 

     

Fonte: autoria própria.  

Figura 3 - Micrografias de luz dos fígados de embriões com 15 dpc corados 
com Sirius Red (CTL15: A e B; DEXA15: C e D)
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A determinação da densidade numérica mostrou um aumento significante 

(p<0,001) na frequência de células da linhagem eosinofílica nos fígados dos 

embriões do grupo tratado (DEXA15: 7,823 x 10-6 ± 0,423) em comparação ao 

controle (CTL15: 4,405 x 10-6 ± 0,892), como mostrado pelo gráfico (Figura 4 – 

dados expressos como média ± desvio padrão da média). 

 

Fonte: autoria própria. 

II. Análise histológica diferencial 

A análise histológica diferencial foi feita por meio da coloração de Giemsa, 

com cortes semifinos de 2,5µm do material incluído em historresina dos fígados de 

embriões com 15 dpc. Essa coloração permite uma melhor visualização dos 

grânulos citoplasmáticos para identificação dos precursores da linhagem 

eosinofílica. Os precursores foram classificados nas fases de promielócito, mielócito, 

metamielócito e bastonete (Figuras 5 e 6), de acordo com os parâmetros de 

diâmetro celular, quantidade de grânulos e morfologia nuclear. 

Figura 4 - Gráfico mostrando a densidade numérica dos precursores 
eosinofílicos no fígado de embriões com 15 dpc
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Precursores na fase de promielócito puderam ser identificados pela presença 

de um núcleo grande com formato arredondado ou ovalado com cromatina frouxa e 

maior relação núcleo-citoplasma (Figura 5 - A e B). Nestas células, o citoplasma 

apresentava-se mais basofílico com poucos grânulos dispersos ao redor do núcleo. 

Os mielócitos exibiram citoplasma mais abundante e com maior número de grânulos 

em comparação aos promielócitos. Na maioria dos mielócitos observados, o núcleo 

apresentou cromatina levemente mais condensada e um formato mais ovalado, 

provavelmente devido à transição para a próxima fase de maturação (Figura 5 - C e 

D).  

\ 

Fonte: autoria própria. 

Os metamielócitos foram facilmente identificados por exibirem núcleo com 

aspecto reniforme devido à presença de uma endentação bem evidente (Figura 6 – 

Figura 5 - Precursores eosinofílicos presentes no fígado de embriões com 
15 dpc nas fases de promielócito (A e B) e mielócito (C e D)



 29

A e B). Os grânulos estavam presentes em grande quantidade sendo distribuídos 

principalmente na periferia celular. Em sua maioria, essas células eram grandes e 

com núcleo bem evidente. Os bastonetes (Figura 6 - C e D), por sua vez, foram 

identificados pela presença de um núcleo alongado em formato de um bastão 

curvado, não segmentado (Figura 6 - D). Estas células foram diferenciadas dos 

metamielócitos por apresentarem uma endentação do núcleo maior que a metade do 

seu diâmetro. O citoplasma, mais claro e abundante dos bastonetes, apresentava-se 

preenchido com numerosos grânulos. Observou-se também células imaturas, com 

núcleos em formato de anel, que foram classificadas como bastonetes (Figura 6 – 

C).  Formas mais diferenciadas (eosinófilos), com núcleo já segmentado, não foram 

encontradas em nenhum dos grupos. 

Fonte: autoria própria. 

Figura 6 - Precursores eosinofílicos presentes no fígado de embriões com 
15 dpc nas fases de metamielócito (A e B) e bastonete (C e D) 
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O padrão de distribuição dos precursores eosinofílicos, de acordo com a sua 

fase de diferenciação, também foi determinado em ambos os grupos (Figura 7 – 

dados expressos como porcentagem). Os resultados mostraram que os mielócitos 

foram os precursores mais prevalentes no grupo CTL15, totalizando 52,02%, 

seguidos pelos metamielócitos (30,24%), promielócitos (10,08%) e, por fim, os 

bastonetes, que foram encontrados em menor quantidade (7,66%). Entretanto, no 

grupo DEXA15 notamos uma inversão na distribuição dos precursores em 

comparação ao grupo controle.  A frequência de células eosinofílicas mais 

diferenciadas foi maior após o tratamento com a dexametasona. Nesse grupo, os 

metamielócitos (39,71%) foram predominantes, seguidos pelos bastonetes (28,53%) 

enquanto houve uma acentuada redução no número de mielócitos (27,06%) e 

promielócitos (4,71%). 

Fonte: autoria própria. 

A determinação do diâmetro celular em cada fase de diferenciação foi 

realizada pela medição dos eixos celulares (maior e menor) (Tabela 2 - dados 

expressos como média ± desvio padrão da média). Os precursores eosinofílicos 

apresentaram um tamanho médio elevado sem diferenças significantes entre os 

Figura 7 - Gráfico mostrando a distribuição dos precursores eosinofílicos 
presentes em embriões com 15 dpc, tratados ou não com dexametasona
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grupos tratados e controle em todas as fases da eosinopoiese. Entretanto, os 

metamielócitos exibiram um diâmetro maior em relação aos demais tipos celulares. 

Tabela 2 - Medidas dos eixos maior e menor em precursores eosinofílicos 

 Fonte: autoria própria. 

III. Modelo in vitro para estudo do efeito da dexametasona durante a 
diferenciação eosinofílica 

As células da linhagem HL-60 cultivadas em meio completo (R10) que não 

foram submetidas a nenhum tratamento apresentaram características normalmente 

observadas nessa linhagem, como a não-adesão ao substrato e a morfologia 

arredondada (Figura 8 - A). Além disso, notou-se que essas células tendem a se 

agrupar, como mostrado nas imagens de contraste de fase (Figura 8 - B). Esses 

agrupamentos também foram vistos após a coloração das células com Giemsa 

(Figura 8 - C e D). Essas células foram utilizadas como controle dos experimentos. 

Precursores CTL15 DEXA15

Eixo maior Eixo menor Eixo maior Eixo menor

Promielócitos 14,95 ± 2,080 12,85 ± 1,683 14,72 ± 1,470 12,60 ± 1,572

Mielócitos 14,03 ± 1,613 11,28 ± 1,474 13,78 ± 1,371 11,25 ± 1,434

Metamielócitos 15,77 ± 1,849 12,51 ± 1,585 15,92 ± 1,874 12,63 ± 1,567

Bastonetes 14,20 ± 1,834 11,93 ± 1,706 13,53 ± 1,730 11,36 ± 1,410
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Fonte: autoria própria. 

A diferenciação das células HL-60 para a linhagem eosinofílica foi induzida 

com o butirato de sódio (NaBu), associado ou não ao tratamento com 

dexametasona. Inicialmente, cultivamos as células com ou sem NaBu em R10 com 

pH ajustado para um pH alcalino (7,8). Nas culturas sem NaBu mas com pH 

elevado, as células morreram após poucos dias do tratamento, evidenciando que 

somente o ambiente alcalino não era suficiente para induzir a diferenciação e manter 

a viabilidade celular. 

Entretanto, a partir do 4º dia de tratamento in vitro com NaBu a (0,5 mM em 

pH 7,8), as células da linhagem HL-60 começaram a apresentar um aspecto mais 

alongado, bem como diversas projeções citoplasmáticas como mostrado em 

imagens de contraste de fase (Figura 9 - A). Nestas culturas, células contendo 

poucos grânulos foram identificadas após coloração com Giemsa ((indicado pela 

seta preta na Figura 9 - B).  Observamos também uma diminuição dos agregados 

celulares nestas culturas, os quais não eram mais vistos após o 7º. dia de cultivo em 

presença do NaBu ((Figura 9 - C).  Após 7 dias de tratamento com NaBu, foram 

detectadas células com características de eosinófilos como evidenciado pela 

Figura 8 - Imagens de contraste de fase (A e B) e coradas com Giemsa 
(C e D) de células da linhagem HL-60 cultivadas em meio R10
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coloração de Giemsa na Figura 9 – D. Apesar de experimentos de proliferação 

celular não terem sido realizados, contagens feitas em câmera de Neubauer 

sugerem uma redução do número de células nas culturas tratadas com NaBu em 

comparação ao controle.  Nos dois últimos dias do tratamento (6º e 7º), a maioria 

das células apresentava morfologia arredondada (Figura 9 - C). 
 

Fonte: autoria própria. 

No tratamento com a dexametasona, primeiramente foram testadas três 

diferentes concentrações de 10, 100 e 1000 nM. A adição de dexametasona a 10 nM 

não produziu efeitos significativos nas células da linhagem HL-60 quando 

comparada com as células controle. Por outro lado, na concentração de 1000 nM, a 

dexametasona parece ter afetado negativamente as células em cultura, pois 

observamos uma grande quantidade de debri celular, bem como células com 

características de morte celular. Entretanto, as culturas tratadas com a 

dexametasona a 100 nM mostraram uma viabilidade celular adequada e sinais de 

diferenciação celular. Sendo assim, essa foi a concentração escolhida para os 

demais experimentos in vitro.  

Figura 9 - Células da linhagem HL-60 após 4 e 7 dias de tratamento com NaBu
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As células tratadas com dexametasona apresentaram morfologia semelhante 

àquelas das culturas controle nos primeiros dias, ou seja, foram observadas poucas 

células alongadas (Figura 10 – A). Nossas observações mostraram poucas células 

com características compatíveis com a diferenciação eosinofílica nas culturas 

tratadas apenas com a dexametasona (Figura 10 - B). No último dia do tratamento, 

foi possível observar muitas células com características de morte celular na imagem 

com contraste de fase (Figura 10 - C) e após coloração com Giemsa (indicado pelas 

setas vermelhas na Figura 10 – D) indicando uma possível citotoxicidade da 

dexametasona após uma exposição mais prolongada.  

 

 

Fonte: autoria própria. 

Por fim, na associação entre NaBu e dexametasona, foram feitos dois 

esquemas de tratamento in vitro: o primeiro no qual a dexametasona foi adicionada 

juntamente ao NaBu a partir do primeiro dia (NaBu + Dexa D0) e o segundo em que 

ela foi adicionada após 3 dias de cultivo em meio contendo NaBu (NaBu + Dexa D3). 

Nossos resultados mostraram que a adição da dexametasona no terceiro dia de 

Figura 10 - Células da linhagem HL-60 tratadas com dexametasona
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tratamento com NaBu (NaBu + Dexa D3) não promoveu alterações significativas. 

Estas células apresentaram características semelhantes às tratadas apenas com 

NaBu, com presença de células eosinofílicas apenas nos dois últimos dias de 

tratamento. 

Por outro lado, nas culturas submetidas ao esquema de tratamento NaBu + 

Dexa D0, notamos uma grande quantidade de células com morfologia alongada bem 

como poucos agrupamentos celulares a partir do 3º dia de cultivo (Figura 11 - A). 

Nas lamínulas coradas com Giemsa também foi possível observar células da 

linhagem eosinofílica a partir do 3º dia (Figura 11 - B). No 5º dia, já foi possível 

encontrar células com morfologia mais arredondada (Figura 11 - C) e com 

características mais diferenciadas como núcleos endentados e grânulos 

citoplasmáticos (Figura 11 - D). No 6º. dia de tratamento observamos células mais 

diferenciadas (Figura 11 - E) e exibindo características da linhagem eosinofílica após 

coloração com Giemsa (Figura 11 - F). De modo semelhante às células tratadas 

apenas com dexametasona, foram vistas muitas células com características de 

morte celular nesses dois grupos de tratamento no 7º dia (dados não mostrados). 
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Fonte: autoria própria. 

Figura 11 - Células NaBu + Dexa D0 após 3, 5 e 6 dias de tratamento
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 A técnica citoquímica de Sirius Red foi utilizada para confirmação da 

diferenciação eosinofílica nas culturas submetidas aos diferentes esquemas de 

tratamento com NaBu e dexametasona. Células contendo grânulos citoplamáticos 

na cor magenta foram vistas nos três grupos de tratamento, nos mesmos dias que 

foram observadas na coloração de Giemsa. Na Figura 12, é possível ver células da 

linhagem HL-60 tratadas durante 7 dias com NaBu (A) e com dexametasona (B) 

após coloração com Sirius red.  Células coradas com Sirius Red também foram 

observadas no 5º (C) e 6º dia de tratamento (D) com NaBu associado à 

dexametasona (NaBu + Dexa D0). As células com coloração positiva estão indicadas 

por setas. Vale ressaltar que foram encontradas dificuldades na focalização das 

imagens, pois as células se apresentam pouco espalhadas na lamínula devido ao 

tempo de adesão limitado. Os grânulos eosinofílicos evidenciados pelo Sirius Red 

são pouco visíveis devido às suas dimensões reduzidas.  Células contendo estes 

grânulos característicos de eosinófilos não foram observadas nas lâminas das 

culturas utilizadas como controle (Figura 13).  

Fonte: autoria própria. 

Figura 12 - Células da linhagem eosinofílica coradas com Sirius Red
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Fonte: autoria própria 

IV. Dificuldades encontradas durante a realização dos experimentos com 
cultivo celular 

O cronograma do projeto previa a realização de ensaios de migração in vitro 

para que pudéssemos entender alguns dos resultados obtidos nos experimentos in 

vivo. Entretanto, devido a problemas com os equipamentos existentes no laboratório 

(centrífugas e banho-Maria) não foi possível a realização de todos os experimentos 

propostos inicialmente. Além disso, ocorreram falhas na infraestrutura como, por 

exemplo, botijões de CO2 danificados, problema causou a perda de algumas de 

nossas culturas celulares e, consequentemente, atrasou a execução dos 

experimentos. 

Figura 13 - Células HL-60 controle coradas com Sirius Red
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5. DISCUSSÃO 

O processo de proliferação e diferenciação de eosinófilos é denominado de 

eosinopoiese e, em adultos, ocorre preferencialmente na medula óssea. (LIAO et al., 

2016). Durante a gestação, o principal sítio da eosinopoiese é o fígado fetal e, 

semelhante ao que ocorre na medula óssea, células imaturas sofrem alterações no 

formato do núcleo e na produção e distribuição dos grânulos para formação de 

eosinófilos terminalmente diferenciados (MESCHER, 2010). Em ratos, a 

hematopoiese hepática começa no 12º dpc e atinge o seu ápice no 17º dpc (HEBEL; 

STROMBERG, 1986). Pouco se sabe sobre as células que compõem o estroma 

hepático fetal e suas relações com as células hematopoiéticas em desenvolvimento. 

No microambiente hepático, os nichos hematopoiéticos são muito diferentes 

daqueles encontrados na medula óssea (CUMANO & GODIN, 2007), que, após o 

nascimento, torna-se o principal sítio de hematopoiese por toda a vida. 

Glicocorticoides como a dexametasona são comumente administrados às 

gestantes para acelerar a maturação de órgãos fetais, dentre estes o fígado fetal. 

Entretanto, sabe-se pouco sobre a ação dos GCs na hematopoiese embrionária e 

fetal. Glicocorticoides parecem atuar como estimuladores da eosinopoiese mediada 

por IL-5 em células da medula óssea, tanto em estudos in vivo como in vitro 

(DEBIERRE-GROCKIEGO et al., 2003; ELSAS & ELSAS, 2007). Em estudos 

anteriores (NEVES et al., 2013), foi analisada a influência da dexametasona na 

diferenciação das células da linhagem eritroblástica e megacariocítica durante a 

gestação. Foi visto que a dexametasona promoveu redução no número de 

eritroblastos policromatofílicos e no número total de células eritróides em ilhas 

eritroblásticas. Observou-se também uma elevação significante na quantidade de 

megacariócitos diferenciados no grupo tratado com dexametasona. Além disso, um 

estudo mais recente de nosso grupo (LIMA et al., 2018) sugere que a dexametasona 

pode interferir no processo de maturação da linhagem eosinofílica em fígados de 

fetos com 17 dpc. Um dos efeitos observados foi a redução no número (densidade 

numérica) de precursores eosinofílicos identificados por Sirius Red no grupo tratado 

em comparação ao controle. Neste contexto, estudos sobre a arquitetura hepática 

durante o desenvolvimento embrionário e fetal, bem como estudos in vitro, são 

necessários para elucidar a ação de agentes exógenos na hematopoiese. 
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A célula mais imatura da linhagem eosinofílica é um precursor denominado de 

mieloblasto, que possui um núcleo grande e esférico e poucos grânulos 

citoplasmáticos, e que se diferencia sequencialmente em promielócito, mielócito, 

metamielócito, bastonete e, finalmente em um eosinófilo maduro com um núcleo 

segmentado (WICKRAMASINGHE et al., 2011). As células precursoras sofrem 

alterações no formato do núcleo e na produção e distribuição dos grânulos para 

formação de eosinófilos terminalmente diferenciados (MESCHER, 2010). Sabe-se 

que, durante o processo de eosinopoiese hepática ocorre um aumento gradual no 

número destas células. Como esperado, sendo o período embrionário (15 dpc) um 

momento mais inicial da hematopoiese hepática, a quantidade de precursores 

eosinofílicos identificados em fígados de ratos foi menor quando comparada aos 

dados obtidos por LIMA et al., (2018). Estes autores observaram um número elevado 

de células da linhagem eosinofílica em fígados de fetos com 17 dpc, idade que 

representa o ápice da hematopoiese em ratos. Entretanto, nestes animais, a 

dexametasona foi capaz de reduzir (11,0 x 10-3 ± 0,35) o número (densidade 

numérica) de precursores eosinofílicos identificados por Sirius Red em comparação 

ao controle (11,7 x 10-3 ± 0,93). Estes dados, entretanto, contrastam com os nossos 

resultados que mostraram um aumento significante do número (DEXA15: 7,823 x 

10-6 ± 0,423 versus CTL15: 4,405 x 10-6 ± 0,892) de precursores eosinofílicos no 

tecido hepático de embriões com 15 dpc após tratamento materno com a 

dexametasona. Isso pode ser facilmente explicado pelo fato de os GCs atuarem 

como estimuladores da eosinopoiese mediada por IL-5 como demonstrado em 

estudos in vivo na medula óssea de roedores (DEBIERRE-GROCKIEGO et al., 

2003; ELSAS & ELSAS, 2007). Por outro lado, uma possível explicação para a 

diminuição dos precursores eosinofílicos no fígado fetal (17 dpc) é que a 

dexametasona pode ter induzido uma migração precoce destas células para a 

medula óssea em desenvolvimento, para o baço ou para tecidos não 

hematopoiéticos. De fato, sabe-se que essas células começam a migrar para o trato 

gastrointestinal durante a vida fetal, antes da ocorrência de colonização bacteriana e 

que a migração é regulada principalmente pela eotaxina-1 (MISHRA et al., 1999).  

 Outro aspecto importante dos nossos resultados foi a análise das etapas de 

diferenciação durante a eosinopoiese embrionária hepática. Nos embriões do grupo 

controle, a maioria desses precursores encontravam-se em fases mais iniciais de 
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maturação, com predominância dos mielócitos. Entretanto, no grupo tratado com 

dexametasona, células mais diferenciadas, como os metamielócitos, foram mais 

frequentes. De modo semelhante, os metamielócitos também foram os precursores 

mais frequentes nos fígados de fetos com 17 dpc tratados com dexametasona (LIMA 

et al., 2018). Além disso, também detectamos uma porcentagem elevada de 

bastonetes no grupo DEXA15, mostrando um claro efeito da dexametasona na 

maturação eosinofílica. Isso mostra que a dexametasona pode interferir tanto em um 

período embrionário inicial como em uma etapa mais tardia da eosinopoiese fetal. 

Durante a análise morfológica dos precursores eosinofílicos, tanto nos tecidos 

corados com Giemsa ou Sirius Red, de ambos os grupos (CTL15 e DEXA15), 

notamos a presença de algumas células com núcleos em formato de anel. De fato, 

já foi relatado que nas fases finais da hematopoiese em roedores, o núcleo dos 

bastonetes adquire uma forma semelhante a um anel (LEE et al., 2012). Desse 

modo, decidimos classificar essas células como pertencentes à fase de bastonete. 

Por outro lado, no sangue de ratos adultos, muitos eosinófilos apresentam núcleo 

em forma de anel, mas estas formas são consideradas imaturas, sendo também 

encontradas nos tecidos (RYTÖMAA, 1960). Recentemente, eosinófilos com núcleos 

em forma de anel, sem sinais de segmentação, foram classificados (revisado em 

ABDALA-VALENCIA et al., 2018) como eosinófilos residentes que estão presentes 

em tecidos quiescentes. Estudos com marcadores específicos como Siglec-Fmed, 

CD101low, CD62L e IL5Rα expressos por estas células poderiam indicar se os 

precursores que identificamos no tecido hepático seriam, na realidade, eosinófilos 

residentes. 

Nossos estudos abrangeram ainda a determinação dos diâmetros celulares 

dos precursores eosinofílicos. Nos estudos de LIMA et al. (2018), foi observado um 

aumento nos diâmetros celulares de precursores em fases mais diferenciadas. Esse 

efeito da dexametasona foi observado também em estudos in vitro (ELSAS & 

ELSAS, 2007), nos quais os precursores eosinofílicos murinos diferenciados na 

presença da IL-5 associada à dexametasona produziram eosinófilos grandes e com 

núcleos de formato irregular. Contudo, tal efeito não foi visto nos precursores 

eosinofílicos presentes nos embriões com 15 dpc, em que não houve diferença 

estatística entre as medidas das células em cada fase de diferenciação. Esse dado é 

similar ao observado em culturas contendo apenas IL-5, nas quais os eosinófilos 
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gerados possuíam dimensões uniformes, núcleos em forma de anel e elevada 

densidade de grânulos (LIAO et al., 2016). 

No tratamento das células da linhagem HL-60 com butirato de sódio (NaBu), 

foram obtidos os resultados esperados dessa técnica. O NaBu é um potente indutor 

da diferenciação das células HL-60 em células da linhagem eosinofílica. O processo 

ocorre pela inibição da histona deacetilase ocasionada pelo tratamento com NaBu, o 

que induz uma acetilação contínua das histonas H3 e H4. Essa acetilação contribui 

para a expressão de genes específicos necessários para a diferenciação das células 

HL-60 em eosinófilos maduros (ISHIHARA et al., 2005). Estudos mostraram que 

essa diferenciação é afetada a depender da dose e do tempo de exposição ao NaBu 

(ISHIHARA et al., 2004). Isso foi observado nas células HL-60 cultivadas em meio 

contendo NaBu a 0,5 mM pela diminuição da proliferação celular após 4 dias de 

tratamento em comparação às células controle (dados não mostrados) e pela 

observação de células com grânulos característicos coradas com Giemsa e Sirius 

Red. Nos primeiros dias de tratamento, foram vistas apenas células com 

características de precursores eosinofílicos, com núcleos maiores e mais 

arredondados, que não exibiram segmentações. Após o 5º dia de tratamento, foram 

vistas células mais diferenciadas, com núcleos menores apresentando endentações. 

Apesar de não terem sido quantificadas, ao final do tratamento in vitro nas 

culturas tratadas com NaBu associado à dexametasona houve um aparente 

aumento e aceleração na diferenciação dessas células para a linhagem eosinofílica, 

observada pelas mudanças na morfologia das células analisadas diariamente no 

microscópio de luz invertido e nas lamínulas coradas com Giemsa e Sirius Red. 

Nessas culturas, as mudanças na morfologia celular começaram antes das culturas 

tratadas somente com o NaBu, e células com características da linhagem 

eosinofílica foram obseravdas nas lâminas coradas com Giemsa e Sirius Red a partir 

do quarto dia de tratamento. Contudo, em todas as culturas em que havia sido 

adicionado dexametasona, em associação ou não do butirato de sódio, foram vistos 

sinais de morte celular nos últimos dias de tratamento. 

A presença isolada da dexametasona, sem adição de NaBu, também se 

mostrou capaz de induzir fracamente a diferenciação em células da linhagem 

eosinofílica. Estudos mostraram que a dexametasona é capaz de interferir na 
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proliferação e diferenciação durante a eosinopoiese in vitro utilizando um modelo de 

células CD34+ isoladas de cordão umbilical humano (DEBIERRE-GROCKIEGO et 

al., 2003). Concentrações mais baixas parecem não ter efeitos sobre esses 

parâmetros, porém, acima de 10 nM, foi visto um aumento na diferenciação das 

células para a linhagem eosinofílica a partir de 7 dias de tratamento. Esse mesmo 

estudo avaliou também o efeito da dexametasona sobre a apoptose das células 

isoladas do cordão umbilical. Na concentração de 10 nM, houve redução da 

apoptose após 7 dias de tratamento em comparação às células sem tratamento 

(controle). Porém, quando avaliada após 21 e 28 dias de tratamento, houve um 

aumento de apoptose nas culturas com a presença da dexametasona. Isso indica 

que a dexametasona afeta a diferenciação e apoptose das células de formas 

distintas e dependente da dose administrada. Com os resultados obtidos nas 

culturas da linhagem HL-60 com dexametasona a 100 nM, em associação ou não 

com NaBu, é possível sugerir que em doses mais altas os efeitos apoptóticos da 

dexametasona sejam aumentados. Em adição, tanto nas culturas em que a 

dexametasona foi adicionada juntamente ao NaBu a partir do primeiro dia (NaBu + 

Dexa D0) como nas que ela foi adicionada após 3 dias de cultivo com NaBu (NaBu + 

Dexa D3), foi observada uma grande quantidade de células com características de 

morte celular no último dia de tratamento (7º dia). Entretanto, não foram realizados 

ensaios para identificar o tipo de morte celular apesar das características nucleares 

sugerirem apoptose. Isso pode indicar que a indução da morte celular pela 

dexametasona não está associada somente ao contato prolongado do fármaco com 

as células, mas talvez com o estágio de diferenciação da célula. Aparentemente, em 

células precursoras nos estágios mais iniciais, a dexametasona induz uma 

diferenciação mais acelerada, enquanto em células já diferenciadas o tratamento 

induz aumento da apoptose. Avaliando a diferenciação das células em eosinófilos, a 

dose mais alta (100 nM) também pareceu acelerar esse efeito, dado que a partir do 

5º dia de tratamento já foram observadas células com características da linhagem 

eosinofílica coradas com Giemsa e Sirius Red. 

Tratando-se de uma linhagem tumoral, o papel da dexametasona no 

tratamento da leucemia promielocítica aguda humana deve ser considerado em 

relação à utilização das células HL-60 em nosso modelo de estudo. Um tratamento 

comumente utilizado na leucemia promielocítica aguda para induzir a diferenciação 
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das células blásticas tumorais é a administração do ácido all-trans retinóico (ATRA). 

Contudo, alguns pacientes desenvolvem uma reação adversa conhecida como 

síndrome do ácido retinóico (FENAUX & DE BOTTON, 1998), que pode causar 

dificuldade respiratória, derrames serosos e insuficiência cardíaca e renal. O 

tratamento dessa síndrome envolve a administração de altas doses de 

dexametasona. A administração conjunta da dexametasona desde o início do 

tratamento com ATRA pode ser uma medida profilática para prevenir o 

desenvolvimento da síndrome (PATATANIAN & THOMPSON). Sendo assim, a 

dexametasona atua para auxiliar nos efeitos colaterais dos tratamentos desse tipo 

de leucemia. Com a HL-60, em estudos sobre proliferação celular, o tratamento 

apenas com dexametasona não teve efeito sobre a formação de colônia dessas 

células (KOEFFLER et al., 1980). Essa linhagem também é resistente à efeitos 

apoptóticos em doses mais baixas da dexametasona (DEBIERRE-GROCKIEGO et 

al., 2003). Portanto, a linhagem HL-60 pode ser considerado um modelo 

interessante para o estudo dos efeitos da dexametasona durante a diferenciação de 

linhagens granulocíticas. 

Devido à impossibilidade de concluir todos os experimentos propostos para 

análises do funcionamento das células tratadas in vitro com dexametasona, mais 

estudos são necessários para concluir essas análises e entender melhor os efeitos 

do tratamento em células da linhagem HL-60. 
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6. CONCLUSÕES 

As análises do tecido hepático de embriões com 15 dpc de ratas Wistar 

tratadas com dexametasona durante o período gestacional permitem as seguintes 

conclusões: 

1. Dentre as células da linhagem eosinofílica encontradas no fígado 

embrionário, não foram observados eosinófilos terminalmente diferenciados, mas 

apenas precursores eosinofílicos em ambos os grupos; 

2. O número de precursores eosinofílicos foi significantemente maior no grupo 

tratado em comparação ao controle; 

3. Os precursores eosinofílicos, em sua maioria, apresentavam-se em fases 

mais avançadas de diferenciação em relação ao grupo controle;  

4. A maioria dos precursores eosinofílicos observados encontrava-se na fase 

de metamielócito e houve um aumento expressivo nos bastonetes em relação ao 

grupo controle; 

5. O diâmetro dos precursores eosinofílicos não apresentou diferenças 

estatísticas entre os grupos controle e tratado com dexametasona em nenhuma das 

fases de diferenciação. 

As análises do modelo com a linhagem celular HL-60 sugerem que o 

tratamento com dexametasona também acelerou a diferenciação das células da 

linhagem eosinofílica in vitro, porém mais estudos são necessários para confirmar 

esses resultados. 

Conclusão geral: 

O conjunto dos resultados obtidos sugere que o tratamento in vivo de ratas 

prenhes com dexametasona induz um aumento do número de precursores 

eosinofílicos, bem como sua diferenciação precoce na linhagem eosinofílica 

presente no fígado embrionário em desenvolvimento. Esse efeito parece ser similar, 

mesmo em menor escala, em células da linhagem HL-60 tratadas com butirato de 

sódio em associação com dexametasona. 
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