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Poema adaptado de “José”, Carlos Drummond de Andrade 
 
 
 

E agora, José? 
A festa acabou, 
a luz apagou, 
o povo sumiu, 
a noite esfriou, 
e agora, José? 
e agora, você? 
você que é sem 
nome, 
que zomba dos 
outros, 
você que faz versos, 
que ama protesta, 
e agora, José? 
 
Está sem mulher, 
está sem discurso, 
está sem carinho, 
já não pode beber, 
já não pode fumar, 
cuspir já não pode, 
a noite esfriou, 
o dia não veio, 
o bonde não veio, 
o riso não veio, 

não veio a utopia 
e tudo acabou 
e tudo fugiu 
e tudo mofou, 
e agora, José? 
 
E agora, José? 
Sua doce palavra, 
seu instante de febre, 
sua gula e jejum, 
sua biblioteca, 
sua lavra de ouro, 
seu terno de vidro, 
sua incoerência, 
seu ódio - e agora? 
 
Com a chave na 
mão 
quer abrir a porta, 
não existe porta; 
quer morrer no mar, 
mas o mar secou; 
quer ir para Minas, 
Minas não há mais. 
José, e agora? 

 
Se você gritasse, 
se você gemesse, 
se você tocasse 
a valsa vienense, 
se você dormisse, 
se você cansasse, 
se você morresse… 
Mas você não morre, 
você é duro, José! 
 
Sozinho no quarto 
com o PC ligado, 
sem internet, 
sem café 
pro sono aplacar 
músculos tensos, 
o relógio a voar, 
você marcha, José, 
para o mundo 
ganhar! 

 

 
 
 

“José”, Carlos Drummond de Andrade, com adaptações. 
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APC Aloficocianina 

GM-CFU Unidade formadora de colônias de granulócitos/monócitos 

CPMLs Células progenitoras mielóides e linfóides  

CSF “Colony stimulating factor”  - fator estimulador de colônias  

CTH Células-tronco hematopoética 

CTPHs Células-tronco/progenitoras hematopoéticas  

DCF-DA 2',7'-dichloro-fluorescein diacetate 

DMSO Dimetilsulfóxido 

EPO Eritropoietina  

ERK Extracellular-signal-regulated kinases – cinases reguladas por 

sinal extracelular 

EROs   Espécies reativas de oxigênio  

FITC Isoticianato de fluoresceína 

G-CSF “Granulocyte-colony stimulator factor” – fator de estimulação de 

colônias de granulócitos 

GM-CSF “Granulocyte/macrophage-colony stimulating factor” - fator 

estimulador de estimulação de colônias de 

granulócitos/macrófagos 

IL Interleucina 

IMDM Meio Dulbecco modificado por Iscove 

JAKs “Janus Kinases” – Janus cinases  

MAPK “Mitogen-activated protein kinase” – cinase atuvada por mitógeno  

M-CSF “Macrophage-colony stimulator factor” – fator estimulador de 

colônia de macrófagos  

multi-CSF “Multi-lineage colony stimulating factor” - fator estimulador de 

colônias de múltiplas linhagens 

PBS Solução salina tampão fosfato  

PE Ficoeritrina 

PerCP Proteína peridinina clorofila 

PI Iodeto de propídeo 

PI3K Fosfatidilinositol-3 cinase 



 iii
PKC Proteína cinase C  

PLC Fosfolipase C gama 

SCF “Stem cell factor” – fator de célula-tronco 

SEM “Standard error mean” – erro padrão da média  

SFB Soro fetal bovino 

ST Streptavidina 

STATs “Signal transducers and activators of transcription” – transdutores 

de sinal e ativadores de transcrição  

Wnt “Wingless-type”  
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RESUMO 

 
 O -tocoferol tem sido o foco das pesquisas dentre os demais 

componentes da vitamina E por ser a forma predominantemente encontrada nos 

tecidos de mamíferos, e por possuir uma extensa gama de atividades biológicas. 

O -tocoferol pode atuar como regulador de enzimas específicas e de fatores de 

transcrição de forma a influenciar estruturas celulares como membranas e 

domínios lipídicos, desencadeando respostas celulares que muitas vezes se 

mostram independentes de sua função antioxidante. No sistema hematopoético, 

seus efeitos foram favoráveis em casos de anemias hemolíticas, aumentando a 

resistência dos eritrócitos à lise. Também foi observado que a suplementação 

prévia com -tocoferol à irradiação resulta em aumento da sobrevida de 

camundongos por induzir aumento no número de unidades formadoras de 

colônias (CFUs). Entretanto, os mecanismos biológicos ativados pelo -tocoferol 

nas células hematopoéticas ainda não foram descritos. Assim, os bjetivos deste 

trabalho foram verificar os efeitos do -tocoferol na hematopoese murina e os 

mecanismos intracelulares relacionados a estes efeitos. Para tal, camundongos 

foram tratados intraperitonealmente com doses de 40 mg/kg/dia de -tocoferol 

durante 2 semanasem dias intercalados, sendo sacrificados 24 horas após a 

última dose; condições estas que não causaram toxicidade às células da medula 

óssea. Amostras histológicas dos fêmures dos animais que receberam o 

tratamento com -tocoferol apresentaram hiperplasia medular. O tratamento com 

-tocoferol induziu aumento na porcentagem das células progenitoras 

hematopoéticas (Lin-Sca-1+c-Kit+ e Lin-Sca-1-c-Kit+), assim como o aumento do 

estado proliferativo destas populações (com mais células primitivas na fase 

S/G2/M do ciclo celular), com o consequente aumento da capacidade de formar 

CFUs de granulócitos e macrófagos. Dentre as distintas populações de células 

maduras da medula óssea, houve um favorecimento da linhagem 

granulocítica/monocítica (Mac-1+Gr-1+) em detrimento das linhagens eritrocíticas 

(Ter119+) e linfocíticas (B220+ e CD3+). Como forma de avaliar o mecanismo de 

ação do -tocoferol, investigou-se também a ativação das proteínas relacionadas 

com a sinalização das células hematopoéticas. Assim, observou-se que as 

populações primitivas medulares apresentaram uma menor ativação da cinase 
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regulada por sinais extracelulares 1/2 (ERK1/2), da proteína cinase C (PKC), do 

“ativador de transcrição e transdutor de sinal – 5“ (STAT-5), mas não da proteína 

cinase B/Akt. Também foi verificado que a diminuição do estado fosforilado da 

ERK1/2 ocorreu desde os primeiros dias de tratamento. Interessante destacar 

quer o -tocoferol potencializou o efeito da interleucina-3 (IL-3) sobre a ativação 

da ativação da ERK1/2 nas células primitivas hematopoéticas. O inibidor da MEK 

(PD98059) foi capaz de restabelecer as porcentagens normais das linhagens 

eritrocítica e granulocítica/monocítica, assim como os níveis normais da fosfo-

ERK1/2, além da resposta da ERK1/2 ao estímulo com IL-3. Entretanto, o 

PD98059 não restabeleceu as porcentagens normais das células primitivas 

hematopoéticas, nem da linhagem linfocítica. A quantificação das espécies 

reativas de oxigênio nas diferentes populações da medula óssea mostrou que, 

nas condições de tratamento estabelecidas, o -tocoferol não exerceu função pró- 

ou antioxidante, pois não houve alteração significativa dos níveis de espécies 

reativas de oxigênio entre os grupos controle e tratado com -tocoferol. Desta 

forma, foi mostrada uma nova propriedade do -tocoferol independente de sua 

ação redox: a indução de hiperplasia na medula óssea pelo aumento dos 

progenitores hematopoéticos e favorecimento da diferenciação destes em 

granulócitos e macrófagos, pela potencialização da resposta da ERK1/2 ao 

estímulo com IL-3. 
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ABSTRACT 

 

α-tocopherol have been the focus of researches among the other 

compounds of vitamin E by the fact to be the predominant form found in 

mammalian tissues, and because it has a broad participation in biological 

activities. α-tocopherol can act as a regulator of specific enzymes and transcription 

factors. It can affect cellular structures as membranes and lipidic domains 

triggering cellular responses that sometimes occur independently of its antioxidant 

function. In the hematopoietic system, its effects were favourable in cases of 

hemolytic anemia, increasing the erythrocytes resistance to lyses. In addition, it 

was observed that α-tocopherol suplementation prior to irradiantion increases mice 

survival by raising granulocyte-macrophage colony-forming unit (GM-CFU). 

However, the biological mechanisms activated by α-tocopherol in hematopoietic 

cells were not described. Therefore, the aim of this work was to verify α-tocopherol 

effects on murine hematopoiesis, as well as the intracellular mechanisms related 

to these effects. In order to achive these objectives, mice were treated 

intraperitoneally with doses of 40 mg/kg/day for two weeks, on intercaled days, 

and they were sacrified 24 hours after the last dose; these estabilished conditions 

not resulted in toxicity to bone marrow cells. Hystological femurs samples from 

animals that have received the α-tocopherol treatment showed medullar 

hyperplasia. α-tocopherol tretament induced increase of hematopoietic progenitor 

cells percentage (Lin-Sca-1+c-Kit+ and Lin-Sca-1-c-Kit+) and the increasing capacity 

on forming granulocyte and macrophage colonies, which was justified by the 

increase of proliferative state on these populations (with more progenitor cells in 

the S/G2/M cellular cycle phase). Among the distinct bone marrow mature cell 

populations, occurred a preferentially growth in granulocytic/monocytic lineage 

(Mac-1+Gr-1+) in detriment of erytrocytic (Ter119+) and lymphocytic (B220+ e 

CD3+) lineages. To evaluate -tocoferol action mechanism, it was investigated the 

proteins activation related to hematopoietic cells signalling. It was observed that 

the medullary progenitors populations, showed a decreased activation of the 

Extracellular-Signal-Regulated Kinase 1/2/ (ERK1/2), as well as of Protein Kinase 

C (PKC) and Signal-Transducer and Activator of Transcription 5 (STAT-5), but not 

of the Protein Cinase B/Akt. It was even verified that the decreasing of ERK1/2 

phosphorylate state occurred since the first days of treatment. It is ibtersting to 
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highlight that -tocopherol potentiates the effect of interleucin-3 (IL-3) upon the 

ERK1/2 activity by the stimuli in the hematopoietic progenitor cells. The MEK 

inhibitor (PD98059) was able to restore normal percentages of erytorcytic, 

granulocytic/monocytic cells, as well as the normal levels of phospho-ERK1/2, and 

the ERK1/2 response by the stimuli with IL-3. However, PD98059 did not restore 

the normal percentages of hematopoietic progenitor cells, neither the lymphocytic 

lineage. The quantification of reactive oxygen species among the different bone 

marrow populations has showed that, under the estabilished treatment, -

tocopherol did not act through a pro or antioxidant function, because there was not 

a significant decrease on reactive oxygen species levels between the treated and 

the control group.Thus, it was shown in this work, a new α-tocopherol property 

which is independent of its redox function: the induction of hyperplasia in bone 

marrow by the increase of hematopoietic progenitors, and a favouring of the 

granulocyte/monocyte differentiation, by potentiates the ERK1/2 response by IL-3 

stimuli. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. -Tocoferol: características gerais  

 

 O -tocoferol é um componente da família da vitamina E (, , , e  

tocoferóis e tocotrienóis) que possui extensa gama de propriedades biológicas 

(Ingold et al., 1987), tornando-se foco nas pesquisas em relação aos outros 

componentes da vitamina E pelo fato de ser a forma predominantemente 

encontrada nos tecidos de mamíferos (Bauernfeind et al., 1970). 

 O termo “vitamina E”, foi introduzido por Evans e Bishop em 1922, quando 

a descreveram como um fator importante na nutrição humana (Evans & Bishop, 

1922), consistindo em  uma mistura de tocoferóis e tocotrienóis, sintetizados a 

partir do ácido homogentísico de plantas (Rimbach et al., 2002). 

 A múltipla natureza da vitamina surgiu a partir de 1936, quando dois 

componentes, provenientes do óleo do gérmen de trigo, foram isolados e 

caracterizados com a mesma atividade da vitamina E, os quais foram 

denominados α-tocoferol e β-tocoferol. Posteriormente, mais dois compostos 

foram caracterizados como membros da mesma família dos tocoferóis, os quais 

foram chamados de δ e -tocoferol (revisado em Azzi & Stocker, 2000). 

 Os tocoferóis e tocotrienóis somam um total de oito estruturas químicas 

distintas que diferem em suas atividades biológicas (Bjorneboe et al., 1990; 

revisado em Azzi & Stocker, 2000). Os tocotrienóis, análogos dos tocoferóis, 

possuem uma maior atividade antioxidante nas membranas do que os tocoferóis, 

possivelmente devido às diferenças nas estruturas químicas dos mesmos. Ambos 

possuem um anel 6-cromanol ligado a uma cadeia lateral de isoprenóide, sendo 

que nos tocoferóis esta cadeia é saturada, e nos tocotrienóis é insaturada, além 

disso, a posição e o número de grupos metil no anel aromático lhes conferem 

nomenclaturas específicas (, , , e  - Fig. 1) (revisado em Zingg, 2007). Estas 

diferenças estruturais determinam a atividade biológica destes compostos, sendo 

os homólogos  os mais ativos biologicamente (revisado em Rimbach et al., 

2002). 
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Figura 1: Estruruta química dos tocoferóis e tocotrienóis. Notar alteração entre a posição do 
grupo metil (CH3) entre uma isofroma e outra (ver quadro). Adaptado de Ricciarelli et al., 2001. 

 

 Devido à sua hidrofobicidade, o -tocoferol é transportado pelo organismo 

principalmente em associação à lipoproteínas no compartimento plasmático, 

podendo ocorrer também pelo contato com membranas. Todas as lipoproteínas 

plasmáticas podem constituir-se veículo para -tocoferol, e a contribuição das 

frações distintas de lipoproteínas para o transporte do -tocoferol depende de sua 

proporção relativa na amostra de plasma (Azzi & Stocker, 2000). Altas 

quantidades de vitamina E têm sido mensuradas no complexo de Golgi, 

lisossomos, retículo endoplasmático e mitocôndrias, enquanto os peroxissomos e 

o citosol apresentam as menores concentrações de vitamina E (Drevon, 1991). 

Sua retenção ocorre principalmente no fígado, onde se dá a maior concentração 

da proteína de transferência do tocoferol (TTP) (Arita et al., 1995), sendo esta 

encontrada em menores concentrações no cérebro (Coop et al., 1999), retina 

(Yokota et al., 1997), linfócitos, fibroblastos (Tamaru et al., 1997) e placenta 

(Kempnà et al., 2003). Pelo fato da afinidade desta proteína de transferência pela 

isoforma  ser muito alta (e baixa pelos demais isoformas do tocoferol -, , e ), 

é muitas vezes referida como -TTP (Hosomi et al., 1997; Kempnà et al., 2003).  
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1.2. Funções biológicas do -tocoferol 

 

 Desde a sua descoberta, a vitamina E recebeu bastante atenção por suas 

propriedades antioxidantes, cujos efeitos ocorrem por sua capacidade em reagir 

com as espécies reativas de oxigênio (EROs) e de nitrogênio (ERNs) protegendo 

as células da peroxidação lipídica na membrana celular, dentre outros danos. 

Assim, a vitamina E atua junto ao sistema de defesa celular participando na 

manutenção dos níveis fisiológicos de EROs e ERNs no organismo, conferindo 

proteção a uma variedade de macromoléculas complexas (como os lipídios), 

apoliproteínas e lipoproteínas do plasma (Diplock,1998; Azzi, 2007). 

 A vitamina E também tem sido reportada como antioxidante intermediário 

no metabolismo do ácido araquidônico, prostaglandina, ácidos nucléicos, 

proteínas e lipídios, sendo considerada uma molécula importante para a função 

mitocondrial, produção de hormônios sexuais e manutenção da integridade da 

membrana. Sua deficiência em pessoas com má absorção crônica de vitamina E 

provoca síndromes de doenças neurológicas, como Parkinson, Huntington e 

epilepsia (Thakur & Srivastava, 1996); ao passo que a suplementação com -

tocoferol resulta em efeitos benéficos em numerosos quadros patológicos, como 

aterosclerose, doença isquêmica do coração, doenças neurológicas, diabetes, 

inflamações, catarata, retinopatia, artrite e diferentes tipos de câncer (Sigounas et 

al., 1997; Pratico et al., 1998; Keaney et al., 1999, Azzi & Stocker, 2000). 

 Apesar da atividade antioxidante da vitamina E como mantenedora da 

integridade da membrana e de outros componentes biológicos seja 

exaustivamente comprovada em ensaios in vitro e in vivo (respostas estas 

dependentes da concentração administrada e das condições fisiológicas), os 

tocoferóis também podem agir como pró-oxidantes (Pokorný, 1991). No entanto, 

segundo Kamal-Eldin & Appelqvist (1996) os tocoferóis por si só não são pró-

oxidantes, mas podem agir como pró-oxidantes sinérgicos quando estão 

presentes em altas concentrações juntamente com pró-oxidantes já conhecidos, 

como metais de transição, peróxidos etc. Desta forma, o efeito pró-oxidante 

dependerá do sistema, da concentração, tempo de oxidação e do método usado 

para conduzir o processo oxidativo. O efeito pró-oxidante do -tocoferol está 

relacionado à formação de radicais -tocoferoxila (-TO) que, quando presentes  
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em altas concentrações, proporcionam a ocorrência de reações paralelas 

indesejáveis, podendo aumentar a taxa de peroxidação. 

 Estudos com as diferentes isoformas e análogos sintéticos da vitamina E 

isoladamente mostram que estes compostos desempenham funções distintas 

como, por exemplo, a atuação mais efetiva do -tocotrienol contra a peroxidação 

lipídica em relação ao -tocoferol (Serbinova et al., 1991; Suzuki et al., 1993) e a 

indução de morte celular pelo succinato de vitamina E em células da linhagem 

mielocítica humana HL60 (Bang et al., 2001) face ao favorecimento da 

reconstituição medular após a irradiação pelo dl--tocoferil (Manzi et al., 2003). 

 Atualmente está claro que o papel da vitamina E vai muito além de sua 

função antioxidante. O -tocoferol pode interagir e regular enzimas específicas e 

fatores de transcrição influenciando funções celulares independentemente da sua 

ação antioxidante (Azzi, 2007). A primeira observação do papel do -tocoferol na 

sinalização celular foi feita por Boscoboinik et al. (1991) que demonstraram que o 

-tocoferol inibia a proliferação de células musculares lisas pela diminuição da 

atividade da proteína cinase C (PKC) e pela ativação da proteína fosfatase 2A 

(Clément et al., 1997; Ricciarelli et al., 1998). Entretanto, o contrário foi observado 

em células da linhagem HeLa (Fazzio et al.,1997), sugerindo que o -tocoferol 

pode atuar na proliferação celular por vias de sinalização específicas em cada tipo 

celular. 

No sistema hematopoético, os efeitos do -tocoferol in vivo foram 

inicialmente mostrados em casos de anemia hemolítica e anemia ferropriva, onde 

a ação antioxidante do -tocoferol nos eritrócitos aumentava a resistência celular 

à lise, elevando desta forma, o número de eritrócitos no sangue periférico (Marvin, 

1963; Fitch, 1972; Gross & Melhorn, 1972; Mengel, 1972). 

 Estudos iniciais realizados em ratos irradiados mostraram que a 

administração de -tocoferol, previamente à irradiação, aumentava a sobrevida 

dos animais (Roy et al., 1982; Bichay e Roy, 1986; Minkova et al., 1990; 

Cherdyntseva et al., 2005). A capacidade radioprotetora parece estar relacionada 

com o aumento das unidades formadoras de colônias (CFU) hematopoéticas 

observadas após o tratamento com -tocoferol. Porém, o mecanismo biológico 

pelo qual -tocoferol regula o sistema hematopoético ainda não foi descrito. 
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1.3 O sistema hematopoético: definição e caracterização das fases da 

hematopoese 

 

A hematopoese é um processo multiseriado em que a geração das 

diferentes células do sangue é acompanhada da transição das células pelos 

diferentes estágios de maturação. Em outras palavras, a hematopoese consiste 

na diferenciação das células-tronco hematopoéticas (CTHs) em sua progênie 

madura, a qual é composta por granulócitos, eritrócitos, monócitos (linhagem 

mielóide), linfócitos B e T, células “natural killer” (linhagem linfóide) e células 

dendríticas (Graf, 2002; Marciniak-Czochra et al., 2009).  

Nos vertebrados, a produção das CTHs é acompanhada da alocação e 

especificação distinta das células embrionárias em diferentes regiões conforme o 

desenvolvimento do organismo (Fig.2) (Cumano & Godin, 2007). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 2: Diferentes sítios hematopoéticos ao longo do desenvolvimento de mamíferos. A 
hematopoese primitiva ocorre primeiramente no saco vitelino, seguido da região da AGM, placenta 
e o fígado fetal, o qual é colonizado pelas CTHs e atua na expansão e diferenciação destas antes 
de seguirem para o timo, baço e definitivamente para a medula óssea onde se estabelece até a 
fase adulta. Diferentemente das CTHs de longa-duração do fígado fetal que estão em constante 
ciclagem, as CTHs na medula óssea adulta, estão na maior parte do tempo quiescentes. 
Abreviações: CVS (células vermelhas do sangue); CEs (células endoteliais); CTH-LD (célula-
tronco hematopoética de longa duração); CTH-CD (célula-tronco hematopoética de curta duração); 
CPM (célula progenitora mielóide comum); CPL (célula progenitora linfóide comum); PEM 
(progenitor eritróide e megacarióide); PGM (progenitor de granulócitos e macrófagos); B e T 
(linfóctios B e T respetivamente). Adaptado de Orki & Zon, 2008.  
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Na hematopoese primitiva de camundongos, o saco vitelínico tem um 

papel bem estabelecido na geração de células hematopoéticas transientes, 

atuando na sua formação a partir do 7,5 dia do embrião. Das ilhotas sanguíneas 

do saco vitelino surgem as células vermelhas para que seja feito o transporte do 

oxigênio, os macrófagos para a remodelagem tecidual e defesa, e um único 

megacariócito. Estas células são geradas para suprir as necessidades imediatas 

do embrião (Cumano et al., 1996). Depois do saco vitelino a região da AGM é o 

território hemogênico intraembrionário primário que abriga as CTHs durante a 

metade da gestação (Jaffredo et al., 2005). 

 A atividade hematopoética embrionária tem sido observada em outras 

regiões, sugerindo que a artéria dorsal não é a única artéria hemogênica. O 

surgimento de supostas CTHs também foi documentado nas artérias umbilical e 

vitelinas, as quais conectam a aorta dorsal à placenta e ao saco vitelino (Bruijn et 

al., 2000). Mas, apesar da íntima associação da geração da CTH com a 

vasculatura arterial, ainda não está claro o quanto as CTHs definitivas são 

diretamente específicas de um precursor hemogênico endotelial (Bertrand et al., 

2005). No entanto, é fato que um número significante de CTHs é encontrado na 

placenta de camundongos quase ao mesmo tempo que as CTHs aparecem na 

região da AGM (Gekas et al., 2005; Ottersbach & Dzierzak, 2005). Além disso, a 

vasculatura da placenta parece ser o único microambiente capaz de promover a 

maturação e a expansão das CTHs, que estão em número 15 vezes maior na 

placenta do que na região da AGM, sem promover imediata diferenciação das 

células nas linhagens linfóide e mielóide. Desta forma, a placenta parece ser um 

importante órgão hematopoético, atuando na produção e manutenção das CTHs 

definitivas  (Martinez-Agosto et al., 2007) ou sendo um órgão colonizador destas 

células após terem entrado na circulação, ou até mesmo, ambos (Ottersbach & 

Dzierzak, 2005). 

 Depois dos progenitores e das CTHs emergirem de regiões hemogênicas 

eles circulam para o fígado fetal, que é o principal órgão hematopoético para 

expansão e diferenciação mieloeritróide e linfóide, após a metade até o final da 

gestação (Mikkola & Orkin, 2006). Embora o exato nicho celular que dá suporte 

para a auto-renovação e diferenciação das CTHs no fígado fetal ainda não esteja 

definido, tanto as células estromais como as endoteliais e talvez os hepatócitos 
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sejam responsáveis por desencadear este processo no ambiente hematopoético 

embrionário (Zhang et al., 2006). 

 A hematopoese adulta ocorre principalmente na medula óssea que é 

também o local de manutenção das CTHs nos mamíferos (Mikkola & Orkin, 2006). 

Ensaios em animais transplantados têm mostrado que as CTHs começam a 

migrar do fígado fetal para a medula óssea durante o final da gestação  e os 

primeiros dias de vida pós-natal nos camundongos (Gothert et al., 2005; Bowie et 

al., 2006). 

 A hematopoese na fase adulta dá origem às CTHs de longa-duração que, 

por sua vez, geram uma população de CTHs de curta-duração (Eaves et al., 

2001). Destas CTHs emergem um número mais restrito de progenitores que 

geram todas as células sanguíneas diferenciadas presentes na circulação adulta, 

tais como as células linfóides, mielóides, eritróides e plaquetas (Akashi, 2005) 

(Fig. 3).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3: Modelo hierárquico da hematopoese. A maior parte das células-tronco 
hematopoéticas, encontra-se no estado de quiescência, fora do ciclo celular (G0). Elas têm a 
capacidade de renovar-se por longos períodos (CTH de longa duração), por períodos curtos (CTH 
de curta duração) e diferenciar-se em progenitores multipotentes (PM), os quais se comprometem 
com a linhagem mielóide (PCM) ou com a linhagem linfóide (PCL). Estes progenitores possuem 
grande capacidade proliferativa. O progenitor comum mielóide diferencia-se ainda em progenitores 
de comprometimento específico, como o progenitor de eritrócitos e megacariócitos (PEM) e o 
progenitor de granulócitos e macrófagos (PGM). Adaptado de Passegué et al., 2005. 
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Cada um desses tipos celulares pode ser gerado a partir de uma única 

CTH que tem uma enorme capacidade de gerar grandes quantidades dos 

variados tipos celulares por vários anos ou talvez décadas (Osawa, 1996).  

As propriedades das CTHs mudam após sua inserção na medula óssea e 

também transitam do estado ativo para a quiescência. Esta transição é 

programada intrinsecamente e ocorre no tempo preciso entre a terceira e quarta 

semana de vida do camundongo (Bowie et al., 2007). 

A proliferação não frequente de uma CTH é importante para manter a 

homeostase do tecido e também prevenir o acúmulo de excessivos eventos 

oncogênicos, os quais são provenientes de erros que ocorrem durante a auto-

renovação das células no decorrer da vida (Bowie et al., 2007). 

 As CTHs murinas são raras e se apresentam em uma frequência de 

1/10.000 em 1/1.000.000 de células da medula óssea dependendo da espécie de 

camundongo, idade e aspectos técnicos do modelo (Holyoake et al., 1999). A taxa 

de divisão da CTH murina é baixa dividindo-se aproximadamente a cada 30-60 

dias e, em todo momento, 75% delas se encontram fora do ciclo celular em G0, ou 

seja, em quiescência (Cheshier et al., 1999; Passegué et al., 2005). 

 Acredita-se que a divisão da CTH seja assimétrica, ou seja, que a CTH ao 

se dividir produz uma célula com as mesmas características de potencialidade e 

outra em estágio menos primitivo. Sugere-se que a divisão assimétrica seja 

controlada pelo nicho. Neste modelo, a maioria das CTHs que estão no nicho 

permanecem nele em estado quiescente (indiferenciada); e a minoria delas se 

divide, podendo uma célula-filha permanecer no nicho e, portanto, conservar seu 

estado indiferenciado - processo de expansão das CTHs - e outra parte sair do 

nicho rumo à diferenciação em sua progênie madura - processo de manutenção 

da homeostase (Wilson & Trumpp, 2006) (Fig.4). 

 

 

 

 

 

 

1.4. O nicho hematopoético e o controle da 

hematopoese 

 

Figura 4: Dinâmica das células-tronco 
hematopoéticas. As células que se 
encontram no nicho podem permanecer 
mitoticamente quiescentes por longos 
períodos. Para expandir a quantidade de 
CTHs, elas se auto-renovam por divisão 
simétrica. Elas também podem se dividir 
assimetricamente para a manutenção de 
seu número e ao mesmo tempo gerar 
progenitores que se dividem rapidamente 
para produzir as células diferenciadas. 
Adaptado de Martinez-Agosto et al., 
2007. 
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1.4. O nicho hematopoético e o controle da hematopoese 

 

As CTHs podem estar em um dos dois nichos hematopoéticos: próximas às 

superfícies do osso (nicho endosteal ou endosteum) ou em contato com o 

endotélio (nicho endotelial ou vascular) (Fig. 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5: Processo de proliferação e diferenciação das CTHs no ambiente medular. Na 
medula óssea as CTHs residem próximas dos osteoblastos (nicho endosteal) e migram rumo ao 
endotélio seguindo as células endoteliais das veias sinusoidais (nicho vascular). Após cada 
divisão, uma célula filha deixa a medula óssea para se proliferar e se diferenciar em várias 
linhagens. As CTHs e sua progênie em meio à células estromais derivadas das células-tronco 
mesenquimais (CTMs) que também residem na cavidade do osso. As CTMs originam os: 
condrócitos, osteoblastos, fibroblastos, adipócitos, células endoteliais e miócitos. Os osteoblastos 
podem  regular o desenvolvimento celular de linfócitos, osteoclastos e de CTHs. Abreviação: CTM 
= célula-tronco mesenquimal. Adaptado de Yin & Li, (2006) e Pina & Enver, (2007). 
 



                                                                                                                                                      Introdução 10
Em um estudo feito em camundongos, em que o receptor da proteína 

morfogenética do tipo 1 (BMP-1 – “bone morphogenetic protein-type 1”) foi inibido, 

ocorreu aumento de osteoblastos e formação de novas trabéculas nos fêmures de 

camundongos, acompanhado pelo aumento na expressão de N-caderina 

(molécula de adesão) e de CTHs. A N-caderina medeia a interação entre 

osteoblastos e CTHs. Desta forma, foi mostrado que a CTH permanece 

principalmente nas trabéculas ósseas, localizadas junto aos osteoblastos por um 

lado (endosteum) e às células estromais por outro (Zhang et al., 2003). 

O estroma hematopoético, composto por células mesenquimais de origem 

mesodérmica com alta capacidade de diferenciação, é o responsável pelo suporte 

estrutural e molecular fornecido ao sistema hematopoético. Este microambiente 

participa da quiescência, auto-renovação, proliferação, comprometimento, 

maturação e apoptose das CTHs (Bianco et al., 2001; Dennis & Charbord, 2002; 

Zhang et al., 2003), sendo formado por células endoteliais, fibroblastos, 

osteoblastos, células reticulares e adipócitos (Conget & Minguell, 1999; Bianco et 

al., 2001; Dennis & Charbord; ; Zhang et al., 2003) (Fig. 5). Estas células são 

fontes de citocinas, glicoproteínas e glicosaminoglicanos, dentre outros fatores. 

Além dessas células, o sistema nervoso também participa da hematopoese 

regulando o microambiente medular pela liberação direta ou indireta de  

moléculas sinalizadoras (Katayama et al., 2006). Diferentes combinações desses 

fatores levam à formação de microambientes específicos dentro da cavidade 

medular, resultando na distribuição ordenada das células hematopoéticas em 

diferentes estágios de diferenciação (Weiss & Geduldig, 1991). 

 O fato das CTHs localizarem-se próximas aos osteoblastos não é um efeito 

aleatório. Quimiocinas como a quimiocina ligante 12 (CXCL12) que liga no 

receptor de quimiocinas 4 (CXCR4) fazem parte deste sistema de migração 

(Wilson & Trumpp, 2006). Recentemente foi identificado um receptor de cálcio 

(CaR) na superfície endosteal do osso, o qual está envolvido com a retenção das 

CTHs nesta região. A deficiência de CaR em camundongos “knockout” resulta na 

saída das CTHs do nicho osteoblástico rumo à circulação sanguínea (Adams et 

al., 2006). Propõe-se ainda, que os contatos de adesão, promovidos pelas 

interações entre N-caderinas e Tie2/angiopoetina, suportem o ancoramento das 

CTHs no nicho endosteal promovendo a quiescência dessas células  (Arai et al., 

2004). 
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 A proteína transmembrana Notch é expressa nas CTHs primitivas, 

enquanto seu ligante, a proteína relacionada com a Síndrome de Alagille (Jagged-

1), é expresso nos osteoblastos e nas células do estroma da medula óssea. A 

ativação da sinalização Notch mantém o estado indiferenciado das CTHs e dos 

progenitores hematopoéticos e resulta na expansão destas células (Li et al., 1998; 

Varnum-Finney et al., 2000; Duncan et al., 2005). A inibição da via Notch acelera 

a diferenciação da CTH e a perda da capacidade de reconstituição da medula 

óssea em animais letalmente irradiados (Duncan et al., 2005). 

A via de sinalização “wingless-type” (Wnt) também está envolvida na 

regulação das células-tronco. As Wnts são glicolipoproteínas que se ligam aos 

receptores LRP5/6 (proteínas relacionadas ao receptor de lipoproteína de baixa 

densidade) e à proteína Frizzled (Fzd). Os sinais da Wnt são importantes para a 

auto-renovação das CTHs (Reya et al., 2003; Staal & Clevers, 2005; Congdon et 

al., 2008), mas a identidade do nicho (se osteoblástico ou vascular) que expressa 

alguma das numerosas moléculas Wnt canônicas e não-canônicas não é 

conhecida. As Wnts ativam pelo menos 3 cascatas de sinalização: Wnt/-

catenina, Wnt/cálcio ou Wnt/polaridade planar, e dentre elas, a via de sinalização 

da Wnt/-catenina participa do controle da hematopoese. A superexpressão da -

catenina aumenta o número de CTHs e a ativação da via Wnt induz a expressão 

de genes homeobox 4 (HoxB4) e Notch1, relacionados com a auto-renovação 

dessas células (Reya et al., 2003; Duncan et al., 2005). A -catenina quando 

fosforilada é alvo da ubiquitinação e, consequentemente, da degradação pelo 

proteassomo. Portanto, a manutenção da -catenina no estado desfosforilado 

permite seu acúmulo no citoplasma e sua translocação ao núcleo, resultando em 

ativação da transcrição de genes que controlam a expansão, auto-renovação e/ 

ou a quiescência das CTHs (Moon et al., 2004; Trowbridge et al., 2006a; 

Trowbridge et al., 2006b). 

 A exemplo dos principais genes envolvidos nestes processos estão os 

genes da família “Sry-related HMG box” (SOX), cujos fatores de transcrição como 

o Sox17, estão envolvidos com a auto-renovação e a ciclagem das CTHs durante 

o final da vida fetal e os primeiros dias de vida pós-natal (Kim et al., 2007). Outro 

importante gene envolvido com a hematopoese é o gene RUNX, que cofifica para 

o fator de transcrição “runt-related transcription factor 1” (Runx-1) necessário 
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durante o desenvolvimento inicial das CTHs ainda no embrião (North et al., 

2002), mantendo sua expressão nas células mielóides e linfóides em 

diferenciação (North et al., 2004), sendo que a inativação tardia de Runx-1 na 

medula óssea não é essencial para a hematopoese adulta, entretanto, afeta a 

maturação de linfócitos e plaquetas (Growney et al., 2005). Ainda, os repressores 

transcricionais “transducin-like enhancer protein 1” (Tle1), “growth factor 

independent 1 transcription repressor” (Gfi1) e “polycomb ring finger oncogene” 

(Bmi1) estão envolvidos com a regulação intrínseca de auto-renovação e/ou 

sobrevivência das CTHs durante a vida pós-natal sem terem efeito sobre a auto-

renovação embriônica (Hock et al., 2004b; Hock et al., 2004a; Park et al., 2003). 

As vias Wnt e Notch parecem estar relacionadas, uma vez que elas são 

ativadas simultaneamente na maior parte de células c-Kit+ das trabéculas ósseas 

de fêmures de camundongos. Contudo, a via Notch parece predominar no 

processo de auto-renovação, uma vez que a ativação da via Notch é necessária 

para manter as CTHs indiferenciadas (Duncan et al., 2005). O mesmo ocorre para  

o fator de crescimento de fibroblastos  (FGF - “fibroblasts growth factor”) e “sonic 

hedgehog”, pois afetam o comportamento da CTH in vitro (Bhardwaj et al., 2001; 

Hann et al., 2003). Entretanto, não se sabe detalhes a respeito de sua específica 

contribuição no nicho osteoblástico e/ou vascular. 

 A sinalização mediada pela interação do fator de célula-tronco (SCF- “stem 

cell factor”) e seu receptor, o c-Kit, tem sido bem caracterizada quanto à indução 

da proliferação e à manutenção da sobrevivência das CTHs (Bernestein et al., 

1991). Trabalhos recentes revelam o papel direto da sinalização SCF/c-Kit no 

controle da ativação das CTHs e na liberação dessas células do nicho (Heissig et 

al., 2002) (Fig. 6). A ligação do SCF e c-Kit promove a dimerização e ativação de 

proteínas cinases que autofosforilam o receptor (c-Kit R), sendo este responsável 

pelo controle da função das células primitivas hematopoéticas (Tsiftsoglou et al., 

2009).A ausência de SCF nas células que suportam a hematopoese, ou a perda 

do receptor nas CTHs de camundongos, levam ao fracasso da hematopoese, 

indicando que estas moléculas possuem papéis essenciais na função do nicho 

(Bernestein et al., 1991).  Tanto a deficiência como a desrregulação de SCF ou c-

Kit podem gerar um quadro leucêmico, assim como mutações esporádicas do c-

Kit e a ativação de vias de sinalização autócrina/parácrina via SCF/c-Kit estão 

realcionadas a várias malignidades (Tsiftsoglou et al., 2009). 
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Figura 6: Modelo de nicho endosteal. A CTH localiza-se em contato com os osteoblastos. Foi 
mostrada a presença de N-caderina (Zhang et al., 2003) e outras moléculas de adesão. Nesta 
interação também está presente o receptor c-Kit na CTH e seu ligante SCF ligado à membrana do 
osteoblasto. Para muitas proteínas membranares que são utilizadas para reconhecer a CTH não 
se conhece a função. Esta interação também é chamada de sinapse entre o nicho e a célula-
tronco. Adaptado de Wilson & Trumpp, 2006. 
 
 As interações célula-célula também constituem um mecanismo de controle 

da hematopoese. As junções comunicantes, formadas por proteínas denominadas 

conexinas, permitem o intercâmbio de substâncias entre as células, como íons, 

metabólitos e outras moléculas mensageiras, pela formação de canais 

intercelulares, sendo a Cx43 a proteína predominante nas células da medula 

óssea, timo, baço e outros tecidos hematopoéticos (Dorshkind et al., 1993; 

Krenacs & Rosendaal, 1995; Cancelas et al., 2000). 

 Os constituintes da matriz extracelular presentes no ambiente 

hematopoético, dos quais podemos citar os glicosaminoglicanos (GAGs) heparam 

sulfato (Bruno et al., 1995; Gupta et al., 1998), condroitim sulfato (Okayama et al., 

1988) e ácido hialurônico (Khaldoyanidi et al., 1999), e outras moléculas como a 

hemonectina, a trombospondina, colágenos, e laminina (Verfaillie et al., 1994; 

Nilsson et al., 1998), participam ativamente nos processos de ativação e 
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modulação de receptores e de vias intracelulares envolvidos na hematopoese. 

Essas interações podem ser facilitadas pelas citocinas, cuja produção pode ser 

autócrina ou parácrina, e, em vários casos, por células não-hematopoéticas, 

incluindo as células do estroma e do endotélio (Kinashi & Springer, 1994; Wright 

et al., 2002). 

 Por fim, fatores externos como a disponibilidade de nutrientes (zinco, 

selênio e cobre) e vitaminas (A, D e E), além do contexto processos biológico 

(concentração de oxigênio nas células, estresse fluídico, tensionamento mecânico 

ou forças de compressão agindo sobre as células e o estado redox do 

microambiente celular), são importantes na regulação deste complexo processo 

de decisão das CTHs e progenitores em permanecer quiescentes, proliferar, auto-

renovar-se, diferenciar-se ou entrar em apoptose (Smith, 2003). 

 

1.5. Caracterização das citocinas e seu papel na hematopoese 

 

 Dentre as estruturas intracelulares e componentes externos, os principais 

sinalizadores que regulam a hematopoese são as citocinas, as quais podem ser 

secretadas tanto pelo estroma medular como pelas próprias células 

hematopoéticas (Majka et al., 2001; Zhu & Emerson, 2002). 

 As citocinas são glicoproteínas estruturalmente diferentes, que promovem 

efeitos diversos dependendo do receptor ativado e do tipo de célula estimulada;. 

Elaas compreendem: as interleucinas (IL), os fatores estimuladores de colônias 

(CSF – “colony stimulator factor”), os fatores de crescimento, interferons e 

quimiocinas (Arai et al., 1990; Miyajima et al., 1992; Ihle et al., 1995; Youn et al., 

2000).  

 As citocinas ligam-se aos seus receptores com alta afinidade, com uma 

constante de dissociação (Kd) na faixa de 10-10 a 10-12 M. Existem cinco famílias 

de receptores de citocinas: receptores de citocina do tipo I (Fig.7); receptores de 

citocinas do tipo II; receptores de fator de necrose tumoral (TNF); receptores da 

superfamília das imunoglobulinas e receptores acoplados à proteína G (Abbas & 

Lichtman, 2005). 
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Figura 7: Receptores de citocinas do tipo I. A classe I dos receptores de citocinas compreende 
3 famílias de receptores heterodiméricos, cada um dos quais compartilha um receptor comum: a) 
cadeia β comum; b) receptor gp130 ou c) cadeia  comum. Os receptores G-CSF, EPO e c-MPL, 
consistem em homodímeros, e também fazem parte da família de recpetores de citocinas do tipo I 
(Adaptado de Robb, 2007). 
 

Citocinas como a IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-9, IL-11, IL-12, 

eritropoietina (EPO), CSF de granulócitos (G-CSF) e CSF de granulócitos/ 

macrófagos (GM-CSF), participam da hematopoese pela interação com a família 

dos receptores de citocina do tipo I (Abbas & Lichtman, 2005). Esta família possui 

membros homodiméricos e heterodiméricos, que compartilham estruturas básicas 

distintas [cadeia β, receptor da glicoprotreina 130 (gp130) e/ou cadeia ]. 

Caracterizam-se por possuir quatro resíduos de cisteína conservados, uma 

sequência de triptofano-serina-x-serina-triptofano e domínios de fibronectina do 

tipo III na parte extracelular do receptor e ainda uma região Box1/Box2 

conservada o domínio intracitoplasmático proximal da membrana (Robb, 2007). 

 

1.5.1. Modelos de regulação hematopoética 

 

 Dois modelos gerais para a atuação das citocinas na diferenciação 

hematopoética têm sido propostos: o instrutivo e o permissivo ou estocático. No 

modelo instrutivo as citocinas transmitem sinais para as células hematopoéticas 
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multipotentes, direcionando seu comprometimento com as linhagens e sua 

diferenciação (D’Andrea, 1994). Já no modelo estocástico, o comprometimento 

com uma linhagem e a diferenciação terminal são intrinsecamente determinados 

pelos sinais de crescimento e sobrevivência mediados pelas citocinas. Suas 

ações são permissivas para as vias de diferenciação, à medida que promovem a 

viabilidade celular e a diferenciação.  

 No modelo estocástico, a hematopoese é primariamente direcionada por  

fatores de transcrição que ativam programas específicos de expressão gênica e 

exercem efeitos inibitórios em programas genéticos de linhagens alternativas pelo 

antagonismo direto da ação de oposição dos fatores de transcrição. Desta forma, 

as células comprometidas passam a expressar receptores de citocinas que 

promovem os sinais para a sobrevivência, a proliferação e a diferenciação. O 

modelo instrutivo reconhece o papel dos fatores de transcrição, mas propõe que a 

sinalização desencadeada pelas citocinas tem um papel fundamental na 

determinação de uma linhagem (Orkin, 2000; Cantor & Orkin, 2001).  

Ao longo dos anos, vários trabalhos que corroboram com ambos os 

modelos de ação das citocinas na hematopoese vêm sendo realizados. A favor do 

modelo instrutivo, tem sido mostrado que a expressão ectópica de citocinas 

restritas a uma determinada linhagem, ou de seus receptores em linhagens 

estabelecidas de células hematopoéticas, em alguns casos, resultam na indução 

de genes específicos de uma só linhagem (Just et al., 1991; Fukunaga et al., 

1993; Porteu et al., 1996; Evans et al., 1999; Kondo et al., 2000; Iwasaki-Arai et 

al., 2003). Em contrapartida, dando suporte ao modelo estocástico, tem sido 

mostrado que a expressão ectópica de receptores de citocinas nos progenitores 

hematopoéticos murinos “permite” a diferenciação quando na presença de um 

ligante (McArthur et al., 1994; Lagasse & Weissman., 1997; Goldsmith et al., 

1998; Semerad et al., 2002). De modo geral, estes experimentos sugerem que os 

sinais gerados por receptores específicos não são fundamentais para o 

comprometimento dos progenitores com uma determinada linhagem, mas sim que 

esses receptores geram sinais não-específicos de sobrevivência e proliferação, e 

em alguns casos, de maturação. 
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1.5.2. Sinalização celular desencadeada pelas citocinas  

 

 Os receptores de citocinas do tipo I estão intimamente associados a uma 

família de proteínas tirosina cinases citosólicas denominadas Janus-cinases 

(JAKs) e fatores de transcrição denominados transdutores de sinal e ativadores 

de transcrição (“signal transducers and activators of transcription” - STATs) (Arai 

et al., 1990; Miyajima et al., 1992; Abbas & Lichtman, 2005, Lodish et al. 2006). 

 As JAKs estão ligadas aos domínios intracelulares dos receptores de 

citocinas I participando da ativação dos mesmos. Os receptores de citocinas tipo I 

se diferenciam de outros receptores tirosina cinase por não possuírem atividade 

cinase intrínseca, necessitando de outras importantes cinases como as JAKs para 

a fosforilação dos resíduos de tirosina. Em alguns casos a citocina ligante 

promove a formação de receptores funcionais diméricos, podendo estes dímeros 

ser formados por unidades monoméricas livres quando na ausência do ligante. A 

formação do complexo citocina-receptor leva à ativação das JAKs que fosforilam 

um resíduo de tirosina particular, que por sua vez leva à fosforilação de outras 

cinases e tirosinas do dímero (Arai et al., 1990; Miyajima et al., 1992; Abbas & 

Lichtman, 2005, Lodish et al. 2006).  

 Certos resíduos de fosfotirosina, nos receptores de citocinas e nos 

receptores tirosina cinase servem como sítios de ligação para os domínios com 

homologia Src (SH2) e domínios de ligação com fosfotirosina (PTB), que estão 

presentes em várias de proteínas transdutoras de sinal intracelulares, entre elas, 

as STATs monoméricas citosólicas. As STATs fosforiladas pelas JAKs se 

dimerizam e migram ao núcleo, ligando-se a sequências de DNA nas regiões 

promotoras de genes, e ativando desta forma, a transcrição gênica (Fig. 8) (Arai et 

al., 1990; Miyajima et al., 1992; Abbas & Lichtman, 2005, Lodish et al. 2006).  
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Figura 8: Esquema da ativação dos receptores de citocinas do tipo I. (A) A citocina se liga a 
uma das cadaeias do receptor correspondente. (B) Esta ligação induz a dimerização do receptor 
(alguns receptores se encontram na forma dimerizada) e a fosforilação da JAK, que se torna ativa. 
(C) A JAK ativa, fosforila resíduos de tirosina na porção intracelular do receptor de citocina. (D) A 
STAT correspondente, reconhece a fosfotirosina do domímio SH2 sendo fosforilada pela JAK. 
Após fosforilação, as STATs se dissociam do receptor, e formam dímeros com outras STATs 
citoplasmáticas forforiladas. O dímero de STATs fosforiladas migra para o núcleo ligando-se a 
sequências de DNA nas regiões promotoras de genes, ativando a transcrição gênica (Adaptado do 
Lodish et al., “Molecular Cell Biology”). 
 
  

Além da via JAK/STAT, as citocinas podem atuar pelas vias da fosfolipase 

C (PLC), PI3K/Akt (fosfatidilinositol-3 cinase), da PKC (proteína cinase C) e pela 

via Ras/Raf/MAPK (proteínas cinases ativadas por mitógenos).  

As fosfotirosinas dos receptores podem ser reconhecidas pela PLC, que, 

uma vez ativada, produz o diacilglicerol e 1,4,5-trisfosfato de inositol com 

consequente liberação do [Ca2+]i dos estoques intracelulares e ativação da PKC 

(Berridge & Irvine, 1984; Berridge et al., 2000). 

A PKC corresponde a uma família multigênica de serina/treonina-cinases 

que é ativada por diacilglicerol, fosfolipideos e pelo Ca2+ intracelular, além de 
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outras vias intracelulares como pela via da PI3K. A PKC contém várias regiões 

ricas em cisteína no domínio regulatório e na porção catalítica, podendo ser 

modificada por inúmeros oxidantes (Valko et al., 2006). A PKC atua como um 

mediador do crescimento celular, podendo afetar o balanço entre sinais pró- e 

anti-apoptóticos (Maddens et al., 2002; Claro et al., 2007). Tem sido mostrada a 

ativação da Raf pela PKC e a interação entre a PKC e a via das MAPKs 

(McCubrey et al., 2007). Desta forma, ela ativa alvos intracelulares levando à 

fosforilação de fatores de transcrição, mudanças na expressão gênica e ao 

estímulo da proliferação celular (Cooper, 2002). 

 A via de sinalização da PI3K/PDK1/Akt traduz sinais de sobrevivência em 

vários tipos celulares (Huang & Ollif, 2001; Shah & Sylvester, 2004; Palozza et al., 

2007). Em resposta a uma variedade de estímulos (hormônios, fatores de 

crescimento e citocinas), a serina/treonina cinase Akt citosólica (inativa) é 

recrutada para a membrana plasmática pelos produtos da fosfatidilinositol-3 

cinase (PI3K): A Akt é fosforilada em treonina 308 pela cinase dependente de 

fosfatidilinositol – 1 (PDK1) (Alessi et al., 1996; Martelli et al., 2006) e em serina 

473 por outra cinase (Sarbassov et al., 2005; Martelli, et al., 2006). Uma ampla 

variedade de proteínas é substrato para a Akt, tais como BAD (proto-oncogene 

pertencente à família Bcl-2), fatores de transcrição da família "forkhead box" O 

(FoxO), inibidores do fator nuclear kappa B (Ik-B cinase), proteínas associadas à 

rapamicina (mTOR), pró-caspase 9, p21WAF1 entre outras (Martelli et al., 2006). A 

Akt está envolvida também na regulação do ciclo celular prevenindo a fosforilação 

de GSK-3β e degradação da ciclina D1 (Diehl et al., 1998), e ainda regulando 

negativamente os inibidores cinases dependentes de ciclina, como a p27Kip 

(Gesbert et al., 2000) e a p21WAF1 (Zhou et al., 2001).  

 Uma das cascatas de sinalização mais conhecidas que intervém na 

proliferação e diferenciação celular e que também é ativada pelas citocinas é via 

da Ras/Raf/MEK/ERK  (MEK: “Mitogen-activated protein kinase/ERK kinase” / 

ERK: “Extracellular-Signal-Regulated Kinases”). A proteína Ras ativa a Raf que 

por sua vez, ativa uma cascata de cinases intermediárias chamadas MEKs [MEK1 

e MEK2 (por fosforilação de dois resíduos de serina nas posições 217 e 221)], 

responsáveis pela ativação da ERK1/2. Sua forma inativa se situa no citosol e 

quando é fosforilada se transloca para o núcleo (Yano et al., 2002; Dent et al., 

2003). Entretanto, a Raf pode induzir a fosforilação de proteínas que controlam a 
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proliferação e a morte celular, independentemente da ativação da MEK e da 

ERK (McCubrey et al., 2007).  

As MAPKs mais conhecidas são a ERK1 e ERK2 (p42 e p44), mas, além 

da família da ERK (1, 2 e 5), existe a família da p38MAPK e da c-Jun “N-terminal 

kinase” (JNK) (Platanias, 2003, Dent et al., 2003). A rota de sinalização Ras-Raf-

MEK-ERK1/2 tranduz  sinais desde a superfície celular até o núcleo, onde regula 

fatores de transcrição, como c-Myc, CREB e c-Fos, alterando de forma 

significativa o padrão de expressão gênica, controlando assim, muitos eventos 

celulares como embriogênese, diferenciação, proliferação celular e morte celular 

(Chen et al., 2001; Hagemann & Blank, 2001; Agell et al., 2002; Cullen & Lockyer, 

2002; Alberts et al., 2004).  

 Numerosos estudos têm mostrado que a superexpressão da Raf controla a 

proliferação celular mediada por fatores mitogênicos (Muszynski et al., 1995; 

Kerkhoff & Rapp, 1997). A Raf apresenta várias isoformas, Raf-A, Raf-B ou Raf-1, 

estando as isoformas Raf-A e Raf-1 relacionadas com a proliferação das células 

hematopoéticas (McCubrey et al., 2007). A superexpressão de diferentes RAF 

cinases (Raf-1, Raf-A e Raf-B) é capaz de prevenir a apoptose em células 

hematopoéticas de linhagens monocíticas murinas FDC-P1 e TF1 (Hoyle et al., 

2000; McCubrey et al., 2007). Apesar dos processos de embriogênese, 

diferenciação e proliferação celular serem em geral controlados pela via da 

Ras/Raf/ERK1/2 (Chen et al., 2001), poucos são os trabalhos relacionando o 

controle da proliferação das CTHs primárias com esta via. 

 

1.5.3. Interleucina-3 

 

 A interleucina-3 é uma citocina importante na regulação da hematopoese, 

pois estimula a formação de colônias de uma variedade de linhagens 

hematopoéticas e, por este motivo, é também denominada “multi-lineage colony 

stimulating factor” (multi-CSF)  (Celestin et al., 2001). Ela é capaz de estimular a 

diferenciação das CTHs em progentiores mielóides, assim como pode estimular a 

proliferação de todas as células da linhagem mielóide (Yang, 1986; Peschon, et 

al., 1994).  

 A IL-3 liga-se à cadeia  especifíca para IL-3, sendo a cadeia  comum 

para alguns membros desta família de citocinas (tipo I) em humanos (GM-CSF e 
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IL-5), enquanto que em camundongos, a cadeia  do receptor de IL-3 é 

específica para a cadeia  (Geijsen et al., 2001). A dimerização, entre as cadeias 

 e  resulta no desencadeamento de vias intracelulares que produzem efeitos 

específicos       (Fig. 9). 

Tem sido descrito que a ligação da IL-3 no seu receptor ativa 

preferencialmente a JAK-2, a ERK1/2, e a STAT-5 em células humanas CD34+ 

(Irish et al., 2004), além da PLC2, da PKC e da Ca2+ calmodulina cinase II 

(CaMKII) em camundongos (Paredes-Gamero et al., 2008; Leon et al., 2009 – 

Submetido). 

Em células da linhagem FDB, as quais foram alteradas para gerar  

mutantes ativos para os receptores da IL-3, foi observado que a ativação da IL-3 

induz proliferação celular (McCormack & Gonda, 2000). Na linhagem leucêmica 

“multipotent murine stem cell line” (FDCP-mix) a IL-3 promove a auto-renovação 

celular (Just et al., 1991). Em culturas de Tersaki, a ação da IL-3 promove 

proliferação e maturação das CTHs (Domen & Weissman, 2000).  

A IL-3 parece produzir seus efeitos pela ativação da PKC visto que os 

inibidores da PKC foram capazes de inibir parcialmente a proliferação celular 

dependente de IL-3. Além disso, IL-3 ativou a PKC nas áreas proliferativas das 

culturas de medula óssea de longa duração (Paredes-Gamero et al., 2008). A 

participação da PKC no processo de diferenciação de células hematopoéticas 

precursoras também foi mostrada por Rossi et al. (1996) onde o éster de forbol 

12-miristato 13-acetato (PMA) produziu a formação de eosinófilos ou células 

mielóides dependendo da concentração utilizada. Ademais, foi mostrado que a IL-

3 é capaz de promover a proliferação da linhagem FDCP-Mix1, o aumento da 

[Ca2+]i e a ativação da PKC (Whetton et al., 1988). 
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Figura 9: Modelo da via de sinalização da IL-3. A presença do ligante induz a associação das 
cadeias  e  formando um complexo heterodimérico. A ativação do receptor recruta 
principalmente a JAK2 para a cadeia  do receptor na sua porção citoplasmática. Ativação de JAK 
2 leva à fosforilação do receptor em múltiplos resíduos de tirosina, os quais por sua vez servem de 
sítios de ligação para outras proteínas transdutoras de sinal, como as STATs. Outras proteínas 
requerem moléculas adaptadoras contendo domínios SH2, formando um complexo (SHIP, SHC, 
GRB2, SOS) junto à cadeia citoplasmática  do receptor e ativando outras proteínas cinases, tais 
como a Ras/Raf/MEK/ERK1/2 (cuja cascata de sinalização culmina no aumento da expressão dos 
fatores de transcrição c-Jun e c-Fos) e a via da cinase lipídica PI3K, a qual sob estímulo de IL-3 
recruta a Akt, a p70S6K (cinase S6 ribossomal p70) e as proteínas da família Bcl-2, Bcl-XL entre 
outras proteínas, modulando a sobrevivência celular. (Figura adaptada de: Qiagen 
(https://www1.qiagen.com/geneglobe/pathwayview.aspx?pathwayid=242). 
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2. OBJETIVO 
 
  

O controle da hematopoese envolve um processo complexo, o qual pode 

ser modulado por vários compostos, dentre eles a vitamina E. Embora se saiba da 

influência da vitamina E na hematopoese, seus efeitos sobre componentes 

celulares específicos e os mecanismos moleculares pelos quais regula a 

hematopoese são pouco conhecidos. Portanto, o objetivo deste trabalho foi 

determinar o papel do -tocoferol, principal componente da vitamina E, in vivo no 

controle da hematopoese murina, assim como os mecanismos intracelulares por 

ele modulados. 

 

 Para tal, foram analisados os seguintes parâmetros: 

 

 Determinação do efeito tóxico do -tocoferol nas células da medula óssea. 

 Avaliação da proliferação celular por análise histológica, pela formação  de 

unidades formadoras de colônias e pela análise do ciclo celular. 

 Imunofenotipagem para quantificação das células em cada uma das 

principais populações hematopoéticas: população de células-

tronco/progenitoras hematopoéticas (CTPHs), população de células 

progenitoras linfóides e mielóides (CPLMs) e as populações de células 

maduras (eritróides, mielóides e linfóides). 

 Análise da ativação de proteínas de vias de sinalização (p-ERK1/2, p-PKC, 

p-STAT-5 e p-Akt) envolvidas no controle da hematopoese. 

 Avaliação da ativação da ERK1/2 e STAT-5 pelo estímulo com IL-3. 

 Avaliação da geração de EROs nas diferentes populações hematopoéticas. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1. Materiais 

 

3.1.1. Drogas e Reagentes 

 

Dos seguintes fabricantes foram adquiridos os seguintes produtos: 

 Calbiochem (Darmstadt, Alemanha): 2-hidroxipropil-β-ciclodextrina (PD98059) 

e óleo de imersão. 

 Cell Signaling Technology (CA, EUA): Anticorpos  contra caspase-3 clivada, 

fosfo-PKCpan [Ser660], fosfo-Akt [Thr308], fosfo-ERK1/2 

[Thr202/Tyr204,Thr185/Tyr187] e fosfo-STAT-5 [Tyr694]. 

 Cultilab (Campinas, Brasil): Soro fetal bovino (SFB). 

 Electron Microscopy Science (PA, EUA): Paraformaldeído. 

 Invitrogen Life Technologies / Molecular Probes (CA, EUA): 2',7'-dicloro-

fluoresceína diacetato (DCF-DA), anti-IgG de coelho e de cabra conjugados 

com Alexa Fluor 488, SYTO-Green e meio Dulbecco modificado por Iscove 

(IMDM). 

 Mantecorp (RJ, Brasil): Óleo mineral Nujol. 

 Merck (RJ, Brasil): Dimetilsulfóxido (DMSO), glicina, glicose e sais inorgânicos. 

 Pharmingen Becton Dickinson (EUA): anticorpos contra c-Kit conjugado com 

aloficocianina (APC), Sca-1 conjugado com ficoeritrina (PE), Mac-1 conjugado 

com PE, Gr-1 conjugado com ficoeritrina – ciano 7 (PE-Cy7), Gr-1 conjugado 

com fluorocianina isotiocianina (FITC), streptavidina (ST) conjugada com 

proteína peridinina clorofila (PerCP) e os anticorpos biotinilados contra CD3, 

Ter119, Gr-1, Mac-1 e B220, todos feitos em ratos, anexina V-FITC, solução 

“FACs Lysing”, triton X-100. 

 Sigma - Aldrich (MO, EUA): -tocoferol, saponina, iodeto de propídeo (PI), 

penicilina, estreptomicina, interleucina 3 (IL-3), eritropoietina (EPO), corante 

May-Grunwald-Giemsa (modificado por Rosenfeld), Azul de Tripan, albumina 

sérica bovina (BSA) e azida,  

 Stem Cell Technology (Vancouver, EUA): Methocult GF M3534. 
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3.1.2. Soluções 

 

3.1.2.1 Solução Tyrode 

 

 A solução Tyrode foi preparada momentos antes do experimento, a partir 

de 2 soluções concentradas (I e II ): 

 Solução I: 200g NaCl, 5g KCl, 5g CaCl2 H2O, 2,5 mg Cl2 6H2O 

 Solução II: 2,5 mg NaH2PO4  

A diluição foi feita acrescentando-se 40 mL da solução I e 20 mL da 

solução II em 500 mL de água Milli-Q. Depois de homogeneizar a solução, 

acrescentou-se 1 g de bicarbonato de sódio (Na+) e 1 g de glicose, completando-

se o volume para um litro. O pH foi ajustado para 7,4 em pHmetro. 

 Composição final da solução Tyrode (mM): NaCl 137; KCl 2,7; CaCl2 1,36; 

MgCl2 0,5; NaH2PO4 0,36; NaHCO3 11,9; Glicose 5,5. 

 

3.1.2.2. Solução salina tampão fosfato (PBS – “Phosphate buffer saline”) 

  

A solução salina tampão fosfato (PBS) foi preparada utilizando-se água 

deionizada (Milli-Q) e o pH foi ajustado para 7,4 em pHmetro. 

 Composição da solução PBS (mM): NaCl 137; 2,7 mM KCl, KH2PO4 2; 

Na2HPO4 10. 

 

3.1.2.3. Solução tampão para ligação de anexina coma fosfatidilserina 

  

A solução tampão com Ca2+ elevado é necessária para a ligação da 

anexina-V com a fosfatidilserina de membrana. O pH foi ajustado para 7,4 em 

pHmetro.  

Composição da solução (mM): NaCl 140; Hepes/NaOH 10; CaCl2 2,5. 

 

3.1.3. Preparação dos meios de cultura 

 

 O meio de cultura Dulbecco modificado por Iscove (IMDM) foi dissolvido em 

aproximadamente 950 mL de água Milli-Q e 3,024 g de bicarbonato de sódio 
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foram adicionados sob agitação magnética. O pH foi para 7,2  em pHmetro. Após 

completar o volume para um litro, a solução foi filtrada em filtros com poros de 

0,22 m de diâmetro no fluxo laminar, aliquotada e colocada em estufa a 37°C por 

48 horas para o teste de esterilidade. Posteriormente, o meio IMDM foi 

armazenado a 4°C até o momento do uso, quando foi suplementado com 100 

U/mL de penicilina e 100 µg/mL de estreptomicina. Também foi adicionado SFB 

segundo o experimento a ser realizado. 

 

3.1.4. Animais 

 

 Foram utilizados camundongos machos da linhagem C57BL/10, com 3 

meses anos de idade, fornecidos pelo biotério do INFAR (Instituto Nacional de 

Farmacologia) da UNIFESP-EPM. Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa da UNIFESP-EPM, processo n 0716/08. Do nascimento até o 

momento de sua utilização, os animais foram mantidos em gaiolas de 

prolipropileno (65 cm2) sendo a cama de serragem e dieta padrão. Quanto às 

condições físicas do biotério: temperatura ambiente entre 20 - 24˚C; umidade 

relativa entre 50 - 55%; proteção contra iluminação natural, havendo incidência de 

luz artificial proveniente de lâmpadas fluorescentes em ciclo alternado de claro / 

escuro.  

 

3.2 Métodos 

 

3.2.1. Tratamento dos animais 

 

 Os camundongos do grupo tratado receberam o equivalente a 40 mg/kg de 

-tocoferol diluído em óleo Nujol; como a média de peso dos camundongos é de 

30 g, a dose recebida por cada animal foi de 1,79 mg, totalizando 8 doses ao final 

do tratamento. O administração foi feita via intraperitoneal (em volume de 100 l), 

em dias intercalados (Aliev et. al., 1985; Bichay & Roy, 1986), totalizando 15 dias 

de tratamento. 

 Os animais tratados com o inibidor da MEK (PD98059), receberam doses 

concomitantes de -tocoferol. O PD98059 foi diluído em DMSO e PBS 
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(concentração final do DMSO foi de 0,1%). O tratamento também foi feito 

intraperitonealmente (em volume de 100 l), de forma que cada camundongo 

recebeu 8 doses de PD98059 na concentração de 10 mg/kg, 60 min antes de 

receber a dose do -tocoferol, conforme descrito por Tamaoki et al. (2004). Em 

ambas as situações, os animais controle receberam Nujol intraperitonealmente, 

na mesma razão dose-volume administrada aos animais tratados com -tocoferol. 

 

3.2.2. Obtenção da medula óssea de camundongos 

 

 Os animais foram sacrificados por concussão cerebral 24 horas após a 

última dose de -tocoferol e/ou Nujol, procedendo-se à assepsia com álcool e à 

retirada dos fêmures. A extração da medula óssea foi realizada através da 

perfusão de 3 mL de PBS nos orifícios distal e proximal dos fêmures com ajuda de 

seringa e agulha. Ambas as medulas perfundidas foram centrifugadas por 5 min a 

1000 rpm e após o descarte do sobrenadante foram ressuspensas em 1mL de 

PBS (Segreto et al., 1999). Em seguida, a concentração da suspensão celular foi 

determinada (após diluição em Azul de Tripan 0,1%) em Câmara de Neubauer, 

para proceder a separação de um número específico de células para cada 

experimento.  

 

3.2.3. Análise histoquímica 

 

 A análise histoquímica dos fêmures obtidos 24 horas após a última dose de 

-tocoferol e/ou Nujol, foi realizada pela coloração das lâminas dos cortes 

histológicos com Hematoxilina e Eosina (HE). Os fêmures foram raspados 

delicadamente com lâmina de bisturi para facilitar o processamento, e 

imediatamente foram mergulhados durante 24 h em formol tamponado para 

fixação. A seguir, o material foi processado conforme a técnica utilizada pela 

Disciplina de Patologia Aplicada da UNIFESP / EPM, descrita por Segreto et al. 

(1999). As preparações foram visualizadas em microscópio óptico Nikon TS-100 

com objetivas de 40x (Abertura numérica: 0,55) e 100x (Abertura numérica: 1,25). 

As imagens foram coletadas na câmera de CCD DS-Fi1 (Nikon, EUA).  
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 Para a análise diferencial, as células da medula óssea foram coletadas em 

lâminas de vidro por citocentrifugação (“cytospin”), em rotação não maior que 200 

x g, a 27ºC, durante 4 min. Após serem centrifugadas, as lâminas foram secas ao 

ar a temperatura ambiente, e então foram coradas com May-Grunwald-Giemsa     

(modificado por Rosenfeld). As lâminas foram completamente cobertas com o 

corante (3 mL) e incubadas por 5 min. Em seguida, as lâminas foram lavadas em 

água corrente. Após nova secagem a temperatura ambiente, as lâminas foram 

analisadas em microscópio óptico (com objetiva de 100x / óleo de imersão) para 

identificação e quantificação dos diferentes tipos celulares de cada linhagem 

[mielocítica, linfocítica e progenitores hematopoéticos (blastos / formas imaturas)], 

sendo a amostragem de 200 células por lâmina (Fig.10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Imagem representativa das células hematopoéticas obtidas da medula óssea. 
Padrão de imagem obtido após a citocentrifugação, as partir das quais foram quantificados os 
diferentes tipos celulares da medula óssea. Amplificação de 1000x. 

 

3.2.4. Ensaio de formação de colônias  

 

 As células foram extraídas como descrito previamente, entretanto, 

utilizando–se o meio IMDM suplementado com 2% de SFB para perfusão das 

células ao invés de PBS. Em seguida, foi preparada uma suspensão celular de 

forma a plaquear 2x104 células por placa de cultura de 35 mm, no volume de 1mL. 

Após esta etapa, foram adicionados em cada placa 1 mL do meio Methocult 

suplementado com 15% SFB, 1% BSA, 10 g/mL de insulina, 200 g/mL de 

transferina, 50 ng/mL de SCF, 10 ng/Ml de IL-3, 10 ng/mL de IL-6, e 1U EPO. As 

placas foram colocadas em câmara úmida e cultivadas em estufa de CO2, a 37ºC. 

Com auxílio do microscópio óptico de inversão, após 7 dias de cultivo, procedeu-



                                                                                                                                                     Resultados 
 

29

se a contagem das unidades formadoras de colônias de granulócitos e 

macrófagos (GM-CFU) (Miller et al., 1996).  

 

3.2.5. Avaliação da viabilidade e morte celular 

 

 Para verificar se o -tocoferol na dose utilizada estava causando alguma 

toxicidade às células da medula óssea, foram feitos dois experimentos: 1) a 

marcação das células com anexina-V conjugada com FITC (a qual se liga à 

fosfatidilserina que é externalizada durante o processo de morte por apoptose) e 

PI (que se intercala entre bases do DNA de células com  a membrana rompida, 

característica da morte celular por necrose); 2) marcação da caspase-3 clivada 

nas células, pelo fato desta proteína ativada ser ativada no final da cascata 

proteolítica para a morte celular por apoptose (Mehmet, 2000; Lockshin & Zaheri, 

2002). Para a marcação com anexina-V e PI, 106 células da medula óssea foram 

ressupensas em uma solução tampão (item 3.1.2.3). À suspensão de células 

foram adicionados acrescidos 5 l de anexina-V e 25 g/mL de PI e as amostras 

foram incubadas por 20 min, protegidas da luz e a temperatura ambiente. Após a 

incubação, as células foram lavadas e ressuspensas em 400 l de PBS para 

aquisição das amostras no citômetro de fluxo FACsCalibur (Becton Dickinson, 

EUA). A análise foi feita utilizando o software Cell Quest (versão 3.4, Becton 

Dickinson) e WinMDI 2.8 (sendo o mesmo aparelho e softwares usados em todos 

os experimentos que envolvem a citometria de fluxo). A detecção da anexina-V foi 

feita no canal FL1 e a do PI no canal FL2, e a compensação foi feita conforme 

demonstrado na Figura 11. A marcação da caspase-3 clivada nas células 

hematopoéticas foi feita conforme descrita no item 3.2.7. 
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Figura 11: Registro típico da compensação dos detectores para análise de morte celular por 
necrose (PI) e/ou apoptose (anexina V). (A) Gráfico de tamanho e complexidade, FSC vs. SSC 
(Forward Scatter vs. Side Scatter respectivamente), das células hematopoéticas totais. (B) Células 
não marcadas são usadas para delimitar a região em que não há detecção de fluorescência 
(quadrante inferior esquerdo). (C) Ajuste do canal FL2 onde fluoresce o marcador iodeto de 
propídeo. (D) Ajuste do canal FL1 onde fluoresce o marcador anexina-V.  
 

3.2.6. Imunifenotipagem para quantificação das populações hematopoéticas  

 

Para a determinação das populações hematopoéticas foram separadas e 

utilizadas 3x106 células totais da medula óssea por amostra em PBS. As células 

foram incubadas durante 20 min com os seguintes anticorpos: 0,1 g/mL de B220-

PE (linfócito B), 0,1 g/mL de CD3-APC (linfócito T), 0,1 g/mL de Ter119-PE 

(linhagem eritróide), 0,1 g/mL de Gr-1-FITC e 0,1 g/mL de Mac-1-PE (linhagem 

mielóide) e, em seguida, lavadas com PBS para posterior leitura da intensidade 

de fluorescência no citômetro de fluxo (Fig. 12 A-C). Para a marcação das células-

tronco/progenitoras hematopoéticas (CTPHs) e das células progenitoras mielóides 

e linfóides (CPMLs) foram utilizados os seguintes anticorpos: c-Kit-APC (0,15 

g/mL) e Sca-1-PE (0,15 g/mL) mais o coquetel de anticorpos biotinilados (anti-

Gr-1, anti-Mac-1, anti-B220, anti-Ter119 e anti-CD3) para exclusão das linhagens 

maduras (Lin+), sendo todos estes revelados com ST-Cy7/PE (Fig. 12 D-H). Após 

as marcações com os anticorpos citados, as células foram lavadas e 

ressuspensas em 400l de PBS para aquisição das amostras no citômetro de 

fluxo, com detecção dos fluoróforos nos seguintes canais: FITC (FL1), PE (FL2), 

PE-Cy7 (FL3) e APC (FL4). 
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Populações de células progenitoras 

Populações de células maduras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Registro típico da análise das células maduras e das células-tronco 
hematopoéticas. (A-C) Gráficos independentes mostrando diferentes populações de células 
hematopoéticas maduras. (A) No quadrante superior esquerdo células CD3+ (linfócitos T), e no 
quadrante inferior direito células B220+ (linfócitos B). (B) No quadrante superior esquerdo células 
Ter119+ (eritrócitos). (C) No quadrante superior direito, células Mac-1+Gr-1+. (D) A região 
selecionada corresponde às células-tronco/progenitoras hematopoéticas totais, c-Kit+. (E-H) 
Gráficos típicos da seleção das CTPHs e das CPMLs. (E) Gráfico de tamanho e complexidade, 
FSC vs. SSC respectivamente, onde a região selecionada R1 compreende as células de interesse. 
(F) A região R2 compreende as células sem expressão de marcadores de linhagens maduras   
(Lin-). (G-H) A partir da seleção das regiões R1 e R2 são gerados outros dois gráficos com 
distintas regiões, R3 que compreende as CTPHs (Lin-c-Kit+Sca-1+) e R4 que compreende as 
CPMLs (Lin-c-Kit+Sca-1-). 
 

A        B            C 

Lin-

 
D

E                                  F                                 G                              H 



                                                                                                                                                     Resultados 
 

32

3.2.7. Quantificação das formas ativas de proteínas por citometria de fluxo  

 

 As células da medula óssea, extraídas conforme descrito no item 3.2.2., 

foram separadas (3x106 células por amostra) e ressupensas em PBS. As células 

foram fixadas com a solução “FACs Lysing” durante 30 min, lavadas com glicina 

0,1 M e, então, permeabilizadas com triton X-100 0,001% (para marcação de 

proteínas nucleares como a p-ERK1/2 e a p-STAT-5) ou com saponina 0,01% 

(para marcação de proteínas citoplasmáticas como caspase-3 clivada, p-Akt e p-

PKC) durante 15 min. Em seguida, as amostras foram lavadas com PBS, e, 

subsequentemente, as células foram marcadas com os anticorpos primários 

contra caspase-3 clivada, p-PKC, p-Akt, p-ERK1/2, p-STAT-5 por 2 horas. Todos  

os anticorpos foram diluídos na proporção de 1:50 e colocados individualmente 

por tubo, sendo revelados com o anticorpo secundário anti-IgG de coelho ou 

cabra conjugados com Alexa fluor 488 (4 g/mL) segundo a origem do anticorpo, 

sendo incubados por 40 min. Todos os anticorpos foram diluídos em PBS com 1% 

de BSA e 0,05% de azida. Em todas as amostras foi colocado o coquetel de 

anticorpos biotinilados Gr-1, Mac-1, B220, Ter119 e CD3 por 20 min (Lin+) e 

revelados com ST-Cy7/PE, além dos anticorpos conjugados contra Sca-1-PE e c-

Kit-APC. As análises da fosforilação de proteínas foram feitas na população de 

CTPHs e na poulação de CPMLs (Fig. 12 E-H). A aquisição dos dados no 

citômetro de fluxo (com prévia compensação das emissões capturadas pelos 

detectores) consistiu em 300.000.000 eventos totais capturados. As amostras 

marcadas foram comparadas entre si. A autofluorescência e a marcação 

inespecífica foram descontadas de uma amostra marcada com todos os 

anticorpos, inclusive os secundários com alexa fluor 488, na ausência dos 

marcadores primários (caspase-3 clivada, p-PKC, p-STAT-5, p-ERK1/2) (Fig. 13). 
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Figura 13: Registro típico do histograma de análise de expressão de proteínas. A imagem 
mostra dois picos correspondentes à intensidade de fluorescência de uma proteína cuja expressão 
é detectada no canal FL1, sendo um pico relativo ao grupo controle e o outro ao grupo tratado com 
-tocoferol.  Do lado direito da figura consta a relação das proteínas estudadas neste trabalho e as 
respectivas populações onde foram analisadas. 
 

3.2.8. Estímulo das células com citocina (IL-3) 

 

 Algumas amostras de células foram estimuladas com IL-3 com o objetivo 

de verificar a ativação das proteínas ERK1/2 e STAT-5. Para tanto, as células da 

medula óssea (3x106 células) obtidas dos fêmures dos camundongos foram 

estimuladas em modelo ex-vivo com 10 ng/mL de IL-3 durante 5 min a 37ºC 

em solução Tyrode. Em seguida, as células foram fixadas com a solução 

concentrada “FACs Lysing” (na concentração final de 2%) e marcadas 

conforme descrito acima. Na análise dos dados, o cálculo da ativação das 

proteínas nas células que receberam o estímulo de IL-3 foi normalizado a 

partir da intensidade basal da amostra sem estímulo utilizando a média 

geométrica representada: 

           

  

 

 

 

3.2.9. Análise do ciclo celular 

 

 Foram utilizadas 3x106 células para a análise do ciclo celular. Após 

extração, as células foram fixadas e permeabilizadas conforme descrito 

anteriormente para então serem tratadas com 4 µg/mL de RNase a 37C durante 

caspase-3 clivada 

p-PKCpan 

p-Akt 

p-ERK1/2 

p-STAT-5 

Lin-c-Kit+Sca-1+  
 
Lin-c-Kit+Sca-1-  

                          Intensidade p-ERK1/2 ou p-STAT-5 após IL-3 
 
            Intensidade da amostra de  p-ERK1/2 ou  p-STAT-5 sem estímulo  
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30 min. Em seguida as células foram marcadas com 1 M Syto-Green e com os 

outros marcadores de células progenitoras já descritos. A aquisição dos dados foi 

feita no citômetro de fluxo. O conteúdo de DNA foi lido no canal FL1. A análise do 

ciclo celular foi realizada quantificando-se a porcentagem de células nas regiões 

G0/G1 e S/G2/ M como mostrado na Figura 14. Uma vez delimitada uma região de 

análise, o programa calcula a média dos eventos da escala linear conforme a 

fórmula:     onde Xi é o valor linear dos eventos e n é o número de  

eventos usados nos cálculos. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Histograma do conteúdo de DNA obtido após marcação com SYTO Green e 
aquisição no detector FL1. As células que apresentam baixo conteúdo de DNA (sub-G0/G1) são 
as células em apoptose e necrose (este valor não foi utilizado nas análises). As células em G0/G1 
são as células quiescentes e que estão no início do ciclo celular (2N). As células na Fase S/G2/M 
(mitose) são as células que estão se dividindo (>2N ≤4N).  

 

3.2.10. Quantificação das espécies reativas de oxigênio  

 

 Logo após a obtenção das células, que se procedeu 24 horas após a última 

dose de -tocoferol e/ou Nujol, as células da medula óssea (3 x 106) foram 

incubadas com 1 µM de 2’,7'-diclorofluoresceína diacetato (DCF-DA) a 37ºC por 5 

min, seguida de marcação com os anticorpos para as diferentes populações 

progenitoras hematopoéticas, CTPHs e CPMLs, conforme descrito no item 3.2.6. 

A quantificação das EROs também foi feita nas populações de células 

hematopoéticas maduras da medula óssea (eritrócitos, linfócitos, monócitos e 

granulócitos) pela seleção de regiões específicas a partir do tamanho e 

granulosidade das células (Fig. 15). O DCF-DA é um marcador de EROs 

intracelulares, cuja fluorescência é sensível ao estado redox da célula, ou seja, 

Média = Xi 

      n 
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ele fluoresce à medida que é oxidado, essencialmente, pelo ânion peróxido de 

hidrogênio (H2O2) e pelo superóxido (O2
), como descrito por Sattler et al. (1999). 

A aquisição dos dados foi feita no citômetro de fluxo e a fluorescência do DCF-DA 

foi detectada no canal FL1.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 15: Seleção das populações da medula óssea a partir de um gráfico de tamanho e 
granulosidade (FSC x SSC). Células de menor tamanho e densidade localizam-se próximas ao 
marco zero dos eixos X e Y. Proporcionalmente ao aumento do tamanho e de sua complexidade 
(que está diretamente relacionada à sua granulosidade), as células vão se afastando do marco 
zero de cada um destes eixos, assumindo localizações características e distintas, como pode ser 
observado na imagem.  
 

3.2.11. Análise estatística 

 

 Os valores obtidos apresentaram distribuição Gaussiana. Assim, foi 

utilizado o teste t - Student não pareado para comparação entre dois grupos, e a 

análise de variância ANOVA (teste de Bonferroni) para múltiplas comparações. Os 

valores são apresentados como as médias mais ou menos o erro padrão (SEM). 

Valores com p < 0.05 foram considerados significantes. 
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4. RESULTADOS 

  

4.1. Não foi observada toxicidade pelo tratamento com 40 mg/kg de α–

tocoferol sobre as células hematopoéticas 

 

 Para descartar a hipótese de que a dose administrada de –tocoferol 

pudesse estar sendo tóxica às células hematopoéticas, inicialmente quantificou-se 

a morte celular após 15 dias de tratamento com -tocoferol por dois parâmetros 

diferentes.  

Na análise realizada por anexina-V e PI, não foi visto aumento de morte 

celular induzido pelo –tocoferol (Fig. 16A). E, na avaliação da ativação da 

caspase-3 (Fig. 16B), houve uma diminuição da forma ativa da caspase-3 nas 

populações de células progenitoras dos animais que receberam o tratamento 

mostrando uma diminuição de morte por apoptose (Fig.16B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 16: O -tocoferol não causou aumento de morte celular na dose de 40 mg/kg nas 
células da medula óssea. (A) “Counter Plot” representativo das células totais da medula óssea 
marcadas com anexina V e PI, onde pode-se observar a proximidade dos percentuais de células 
viáveis (quadrante inferior esquerdo) tanto quanto das células inviáveis (três demais quadrantes) 
entre os dois grupos. (B) Gráfico mostrando que nas populações de CTPHs (Lin-c-Kit+Sca-1+) e 
CPMLs (Lin-c-Kit+Sca-1-), ocorreu a diminuição da caspase-3 clivada de maneira significante. Os 
dados representam valores médios ± SEM de 4 experimentos independentes. * p < 0.05, teste t. 

 
4.2. O -tocoferol induziu hiperplasia na medula óssea 

 

Para avaliar os efeitos do -tocoferol sobre a celularidade da medula 

óssea, foram realizados cortes histológicos dos fêmures dos camundongos para 
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análise da  cavidade interna dos ossos. Os resultados demonstraram que o -

tocoferol induziu aumento da celularidade da medula óssea. Na Figura 17 pode-se 

observar uma maior proporção de espaços intercelulares na imagem do grupo 

controle em relação ao grupo tratado com -tocoferol que apresentou hiperplasia, 

conforme desmonstrado pela maior densidade de células hematopoéticas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Indução de hiperplasia pelo -tocoferol. Micrografia de corte histológico da medula 
óssea, a partir dos fêmures de camundongos do grupo controle (A) e do grupo tratado com 
40mg/Kg de -tocoferol (B) cujos corte histológicos foram corados com HE. As imagens mostram 
um aumento densidade celular no grupo que recebeu o tratamento de -tocoferol. As imagens da 
direita foram amplificadas 4x em relação às imagens da esquerda. Resultados representativos de 
5 experimentos feitos em triplicata. 
 

4.3. O -tocoferol favoreceu o aumento dos progenitores hematopoéticos e 

da diferenciação mielóide 

  

Para avaliar os efeitos do -tocoferol sobre as diferentes populações de 

células hematopoéticas, realizou-se contagem diferencial das células totais da 
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medula óssea. Foram coletadas 200 células por lâmina e o número de blastos e 

de células mielocíticas e linfocíticas foi expresso em porcentagem (%). Conforme 

observado, o grupo tratado com -tocoferol apresentou uma maior quantidade de 

células progenitoras (blastos) (3,3%) e mielocíticas (84,3%) em comparação com 

o grupo controle (1,1% e 69,4% respectivamente). Em contrapartida, o número de 

células linfóides no grupo tratado (12,4%) foi menor do que o do grupo controle 

(29,5%) (ver Tabela 1).  

 

 Blastos Mielocíticas Linfocíticas 

controle 1.1 ± 0,2  69,4 ± 4,3  29,5 ± 2,5 

α-tocoferol 3.3 ± 1,3  84,3 ± 3.1  12,4± 2,5 

 

Tabela 1: Contagem diferencial das células hematopoéticas da medula óssea. A tabela revela 
a porcentagem das células progenitoras, mielocíticas e linfocíticas, mostrando que em relação ao 
grupo controle, no grupo tratado a quantidade de células progenitoras e mielocíticas aumentou 
enquanto as células linfocíticas diminuíram. Os dados representam valores médios ± SEM de 4 
experimentos independentes. * p < 0.05, teste t; ANOVA (teste de Bonferroni).  

 
Para confirmar os resultados obtidos na contagem diferencial, 

foramrealizadas diversas análises por citometria de fluxo para quantificar as 

principais populações hematopoéticas. Como pode ser observado nas Figuras 18 

e 19, o tratamento com -tocoferol resultou no aumento da população mielóide 

(Gr-1+Mac-1+), composta por granulócitos, monócitos e mieloblastos (Lagasse e 

Weissman, 1996). Porém, as populações eritróide (Ter119+) e linfóides (células B 

e células T, B220+ e CD3+, respectivamente) diminuíram nos camundongos 

tratados com -tocoferol (Fig. 18A e B). Isto mostra que o tratamento com -

tocoferol favoreceu a formação de células da linhagem granulocítica/monocítica 

em detrimento das demais linhagens de células maduras. 

As análises subsequentes das populações progenitoras hematopoéticas 

mostraram resultados interessantes. Foi observado aumento nas populações c-

Kit+ total (Fig. 19A), CTPHs (Fig. 19B) e CPMLs (Fig. 19C) após tratamento com 

-tocoferol, explicando a hiperplasia medular observada na Figura 17. 
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Figura 18: Alteração das populações de células maduras da medula óssea induzidas pelo -
tocoferol. O tratamento com -tocoferol por 15 dias aumentou a porcentagem de 
granulócitos/monócitos (Gr-1+Mac-1+) e diminuiu as linhagens eritróide (Ter119+) (A) e linfóides 
(B220+ e CD3+) (B) Os dados representam valores médios ± SEM de 10 experimentos 
independentes. * p<0,05, teste t. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 19: O -tocoferol aumentou os progenitores hematopoéticos. O tratamento com -
tocoferol por 15 dias aumentou a porcentagem de células c-Kit+ totais (A), assim como a 
população de CTPHs (Lin-c-Kit+Sca-1)+ (B), e a população de CPMLs (Lin-c-Kit+Sca-1-) (C). Os 
dados representam valores médios ± SEM de 10 experimentos independentes. * p<0,05, teste t. 
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4.4. -tocoferol induziu o aumento de unidades formadoras de colônias de 

granulócitos/macrófagos 

 

 Uma vez que ocorreu o aumento da porcentagem de progenitores na 

medula óssea, investigou-se a capacidade funcional destes progenitores pelo 

ensaio de formação de colônias. 

Como esperado, o aumento de progenitores na medula óssea dos 

camundongos tratados com -tocoferol foi acompanhado de um aumento 

significativo de CFU-GM (Fig. 20). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 20: O -tocoferol induziu o aumento do número de GM-CFU. (A) Demonstração da 
placa de cultura utilizada no cultivo das células hematopoéticas. (B) Imagem microscópica das 
colônias após 7 dias de cultivo. (C) Unidade de colônia de granulócitos e macrófagos. (D) A 
contagem do número de CFU mostrou um aumento no total de colônias no grupo tratado com       
-tocoferol. Os dados representam valores médios ± SEM de 4 experimentos independentes.         
* p<0,05%, teste t. 
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4.5. -tocoferol estimulou o estado proliferativo das células progenitoras 

hematopoéticas 

 

 Uma vez que o -tocoferol induziu hiperplasia medular, aumentando o 

número de células progenitoras hematopoéticas, foi realizada a análise do ciclo 

celular destas populações. A avaliação do ciclo celular das populações de CTPHs 

(Fig. 21A) e CPMLs (Fig. 21B) mostrou que o -tocoferol induziu a diminuição de 

células na fase G0/G1 e o consequente aumento de células na fase S/G2/M. Esta 

indução do estado proliferativo das células progenitoras hematopoéticas levou ao 

aumento no número de células na cavidade medular, o que se refletiu na 

hiperplasia medular observada, com o favorescimento da linhagem 

granulocítica/monocítica. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 21: O -tocoferol induziu o estado proliferativo das células progenitoras. Tratamento 
com -tocoferol por 15 dias reduziu a porcentagem de células progenitoras na fase G0/G1 , e 
aumentou a porcentagem das células em proliferação (S/G2/M). (A) CTPHs, (B) CPMLs. Os dados 
representam valores médios ± SEM de 7 experimentos independentes. * p<0,05%, teste t. 
 

4.6.  Diminuição da fosforilação de proteínas cinases associadas à 

proliferação e diferenciação celular nas populações de células progenitoras 

 

 Visto que o -tocoferol induziu a proliferação das células hematopoéticas, 

foi investigada a ativação de vias de sinalização reguladoras deste processo. Para 

tanto, após o tratamento com -tocoferol e a coleta das células da medula óssea 

como já descrito, foi feita a determinação da atividade de proteínas cinases nas 

células progenitoras hematopoéticas. Desta forma, foram analisadas as vias da 
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JAK/STAT (pela marcação da p-STAT-5), a via da MAPK (pela marcação da p-

ERK1/2), e a via da PI3K (pela marcação da p-Akt), e ainda, a ativação da PKC 

(pela marcação da p-PKC), a qual pode ser ativada pela via da PLC, pelo Ca2+, 

ou a indiretamente pela via da PI3K. 

 Inesperadamente, o tratamento com -tocoferol não aumentou a 

fosforilação da ERK1/2, mas diminuiu a expressão de sua forma ativa nas 

populações progenitoras CTPHs e CPMLs (Fig. 22). O mesmo resultado foi 

observado para outras proteínas relacionadas com a hematopoese, como a p-

PKC e a p-STAT-5. Nenhum efeito foi observado nos níveis de p-Akt após o 

tratamento dos camundongos com  -tocoferol (Fig. 22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: O -tocoferol reduziu o estado ativado das proteínas relacionadas com a 
sinalização hematopoética nas células progenitoras. Os histogramas mostram dois picos de 
intensidade de fluorescência relativos aos níveis de p-ERK1/2, p-PKC, p-Akt e p-STAT-5 nas 
CTPHs e CPMLs de camundongos controle (histograma preenchido) e tratados com -tocoferol 
(histograma aberto). Nos histogramas é possível visualizar um deslocamento para a esquerda, 
indicando a diminuição nos níveis destas proteínas nas células tratadas com -tocoferol, exceto 
para Akt. Imagens representativas de 4 experimentos independentes.  
 
4.7. O estado de ativação da ERK1/2 é independente do tempo de tratamento  

 

 Para verificar se o efeito observado do -tocoferol sobre a redução do 

estado ativado das proteínas relacionadas com a hematopoese ocorria 

previamente aos 15 dias de tratamento, foi realizada a análise da forma ativa da 
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ERK1/2 após 5, 10 e 15 dias de tratamento (3, 6 e 9 doses respectivamente) com 

40mg/Kg de -tocoferol. Os animais foram sacrificados 24 horas após a última 

dose correspondente aos diferentes tempos de tratamento. Conforme 

representado na Fig.23, a diminuição da forma ativa da ERK1/2 ocorreu desde os 

primeiros dias de tratamento (Fig. 23). 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 23: O tratamento com -tocoferol diminuiu a forma ativada da ERK1/2 desde os 
primeiros dias de tratamento. O tratamento com -tocoferol reduziu o estado ativado da ERK1/2 
desde os primeiros dias de tratamento em ambas populações de células progenitoras (CTPHs e 
CPMLs). Os dados representam valores médios ± SEM de 4 experimentos independentes. * 
p<0,05%, teste ANOVA. 
 

4.8. IL-3 associada ao tratamento com -tocoferol potencializa a ativação da 

ERK1/2  

 

 A via da JAK/STAT e da ERK1/2 são as principais cascatas intracelulares 

investigadas na hematopoese cuja ativação ocorre por citocinas como a IL-3. (Arai 

et al., 1990; Schuringa et al., 2004; Krutzik et al., 2005; Geest & Cofre, 2009). A 

IL-3 é uma das citocinas mais importantes relacionadas com a hematopoese e 

recentemente seu papel sobre a ativação da ERK1/2 e da STAT-5 foi 

demonstrado nas células progenitoras hematopoéticas de camundongos in vitro 

(Leon et al., 2009 - Submetido).  

 Para avaliar os efeitos do tratamento do -tocoferol sobre a ativação da 

ERK1/2 e STAT5, mediada pela IL-3 em células hematopoéticas, células da 

******
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medula óssea de camundongos controle e tratados foram coletadas, purificadas e 

estimuladas com IL-3 por 5 min. 

 Uma vez que as proteínas relacionadas com a sinalização da hematopoese 

se mostraram menos ativas pelo tratamento com -tocoferol, foi investigado se o 

estímulo com IL-3 promovia maior ativação da STAT-5 e ERK1/2 no grupo tratado 

com -tocoferol. Os resultados apresentados na Fig.24 indicam que o tratamento 

com -tocoferol potencializou a resposta das populações progenitoras 

hematopoéticas à IL-3 com o aumento da fosforilação da ERK1/2. Não observou-

se diferenças estatísticamente significativas na fosforilação da STAT5. 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 
 
Figura 24: O -tocoferol induziu a potencialização da ativação da ERK1/2 pelo estímulo com 
IL-3. As células hematopoéticas foram estimuladas com 10 ng/mL de IL-3 durante 5 min em meio 
fisiológico. Como observado, o tratamento com -tocoferol não afetou significativamente a 
resposta da STAT-5 (A), porém potencializou a resposta da p-ERK1/2 (B) quando estimuladas 
com IL-3, nas populações de CTPHs e CPMLs. Os dados foram normalizados pela intensidade 
basal como descrito em materiais e métodos. Os dados são ± SEM de 9 experimentos 
independentes. * p<0,05%, teste t. 
 

4.9. O inibidor da MEK foi capaz de bloquear alguns dos efeitos dependentes 

do tratamento com -tocoferol  

 

Visto que ocorreu diminuição da forma ativa da ERK1/2 após tratamento 

com -tocoferol, mas, por outro lado, houve potencialização de sua resposta ao 

estímulo com IL-3, avaliou-se o efeito do pré-tratamento dos animais com o 
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inibidor da MEK (PD98059) sobre a atividade da ERK1/2,  uma vez que a via da 

Ras/Raf/MEK/ERK1/2 poderia estar mais responsiva frente às citocinas. 

 O tratamento dos animais com PD98059, 60 min antes de cada dose de -

tocoferol, inibiu alguns dos efeitos observados nos camundongos tratados com -

tocoferol. Conforme apresentado na Fig.25A o PD98059 restabeleceu a 

porcentagem normal de células mielóides e eritróides (Gr-1+Mac-1+ e Ter119+ 

respectivamente), entretanto, o mesmo não ocorreu com as células linfóides 

(B220+ e CD3+, Fig. 25B).  

Interessantemente, o PD98059 não foi capaz de restabelecer a 

porcentagem normal das populações progenitoras hematopoéticas, como c-Kit+ 

total, (Fig. 25C), CTPHs (Fig. 25D) e CPMLs (Fig. 25E), e contrariamente ao 

esperado, a presença do inibidor da MEK favoreceu o aumento destas 

populações, o que foi acompanhado do aumento das células na S/G2/M na 

análise do ciclo celular destas células (Fig. 25F e G).  

 Entretanto, o tratamento com PD98059 foi capaz de restabelecer os níveis 

normais da forma ativa da ERK1/2 (Fig.25H), além de inibir a potencialização da 

resposta da ERK1/2 nas células progenitoras hematopoéticas estimuladas com IL-

3 (Fig. 25I), sugerindo que a potencialização da resposta da ERK1/2 pelo estímulo 

com IL-3 seja responsável pelo aumento de células granulocíticas/monocíticas 

observado na Figura 25.  
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Figura 25: Algumas respostas induzidas pelo -tocoferol foram inibidas pelo inibidor de 
MEK PD98059. 10 mg/kg de PD98059 foram administrados via intraperitoneal nos animais 
tratados com -tocoferol por  2 semanas 1 h antes de cada dose de -tocoferol. O inibidor da MEK 
PD98059 foi capaz de restabelecer as porcentagens normais de células eritróides e de 
granulócitos/monócitos (Ter119+ e Gr-1+Mac-1+ respectivamente) (A) como também restabeleceu 
os níveis normais da p-ERK1/2 pelo estímulo com IL-3 induzido pelo -tocoferol (H). PD980958 
não inibiu a diminuição de população linfóide (B), porém, aumentou a população de c-Kit+ total (C), 
e as populações de  CTPHs  (D) e CPMLs  (E). Além disso, as células nas fases S/G2/M das 
populações de progenitores foram aumentadas pelo -tocoferol + PD98059 (F-G). Os dados são ± 
SEM de 4 experimentos independentes. * p<0,05, teste t; ANOVA (teste de Bonferroni). 
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4.10. O -tocoferol não alterou os níveis das EROs nas células de medula 

óssea 

 

 Como última análise, os níveis de EROs foram determinados nas células 

da medula óssea usando DCF 24 horas após a última dose de -tocoferol . Este 

marcador reage com as EROs produzindo um composto fluorescente (DCF-DA),  

o qual pode ser visualizado no canal FL1 do citômetro de fluxo. Não foi observada 

variação significante nos níveis de EROs nos animais tratados com -tocoferol, 

sugerindo que os efeitos observados na medula óssea dos camundongos tratados 

com -tocoferol são independentes de sua atividade antioxidante (Fig. 26). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Figura 26: O -tocoferol não alterou os níveis de EROs intracelulares nas populações 
hematopoéticas. (A-D) Avaliação dos níveis de EROs nas diferentes populações hematopoéticas 
de células maduras (E-G) e nas populações hematopoéticas de células progenitoras. Nenhuma 
das populações celulares apresentou alterações significantes. Os dados são ± SEM de 8 
experimentos independentes. * p<0,05%, teste t. 
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5. DISCUSSÃO  
 

5.1. Modulação da hematopoese pelo -tocoferol (vitamina E) 

 

 Uma recente meta-análise associou a suplementação de indivíduos com 

altas doses de vitamina E com a  mortalidade para doenças (Miller III et al., 2005), 

entretanto os estudos feitos em animais e em modelos de culturas celulares 

mostram – com raras exceções – efeitos benéficos bastante promissores em 

inúmeros casos de doenças (Zingg, 2007). A exemplo disso, El-Nahas et al. 

(1993) mostraram que a quantidade de aberrações cromossômicas nas células da 

medula óssea de ratos tratados com -tocoferol durante 6 meses diminuíram em 

comparação ao grupo controle.  

 As doses de vitamina E utilizadas em diferentes estudos variam 

dependendo do modelo experimental, podendo variar na medula óssea de 3 

mg/kg (Aliev et al., 1985) a 600 mg/kg em camundongos (Satyamitra et al., 2003). 

Embora os estudos apresentados neste trabalho tenham sido conduzidos 

empregando-se uma dose benéfica de -tocoferol relatada em trabalhos 

anteriores (40 mg/kg; Bichay & Roy, 1986), a toxicidade do protocolo usado foi 

avaliada. Nestas condições, as células hematopoéticas não apresentaram 

aumento de morte celular (Fig. 16A) e, além disso, observou-se diminuição da 

forma ativa da caspase-3 (Fig. 16B) nas células hematopoéticas mais primitivas 

após o tratamento com -tocoferol.  

Trabalhos anteriores relataram alguns efeitos dos componentes da vitamina 

E na hematopoese. Por exemplo, na linhagem eritrocítica de animais (macacos e 

camundongos), assim como em humanos, a vitamina E induziu a resistência de 

eritrócitos à lise em casos de anemia hemolítica e ferropriva (Marvin, 1963; Fitch, 

1972; Gross & Melhorn, 1972; Mengel, 1972). Neste trabalho observou-se 

diminuição da porcentagem de células hematopoéticas da linhagem eritróide na 

medula óssea, não havendo, pelo menos, favorecimento na 

proliferação/diferenciação desta linhagem na medula óssea (Fig. 18A). Entretanto,  

alguns dos efeitos descritos pela suplementação de -tocoferol em animais não 

foram semelhantes aos observados em humanos no que se refere ao efeito na 

eritropoese (Horwitt et al., 1963; Drake & Fitch, 1980; Fishman et al., 2000). 
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Assim, em estudos desenvolvidos com crianças prematuras que receberam 

vitamina E para proteção contra os danos oxidativos causados pela 

suplementação com ferro, a suplementação adicional de vitamina E não foi capaz 

de reduzir a severidade da anemia incidente (Viteri, 1997).  

 Na linhagem linfocítica foram relatados efeitos benéficos do tratamento 

com vitamina E; entretanto, os efeitos positivos na produção, proliferação e 

maturação dos linfócitos induzidos pela vitamina E não são muito consistentes. 

Leshchinsky & Klasing (2001) viram que a dieta para galinhas com 25 a 50 mg/kg 

de vitamina E conferiu imunidade (pelo aumento de linfócitos)  às aves, enquanto 

a dose de 200 mg/kg causavou uma queda na função e no número de células T 

auxiliares. Já Erf et al. (1998) reportaram que a dieta contendo vitamina E (de 17 

a 87 mg/kg) não influenciou na proporção de linfócitos B no timo e no baço de 

galinhas. Entretanto, humanos sadios que receberam suplementação de 200 

mg/kg de -tocoferol diariamente por 56 dias, não apresentaram diferenças 

significantes nos parâmetros imunes (Radhakrishnan et al., 2008). Não foi objetivo 

deste trabalho verificar o papel do -tocoferol na resposta imune dos 

camundongos; contudo, a quantificação das populações medulares mostrou que o 

-tocoferol diminuiu a porcentagem de linfócitos B e T em oposição ao aumento 

da linhagem mielóide (Fig. 18B e Tabela 1). 

 Em relação à linhagem granulocítica/monocítica não se há relatos dos 

efeitos da vitamina E sobre essas populações. Neste trabalho observou-se que o 

-tocoferol aumentou a população mielóide Gr-1+Mac-1+ (composta por células 

granulocíticas e monocíticas) e seus progenitores (Fig. 18A). 

 Já em relação às populações mais primitivas, o -tocoferol promoveu 

aumento de CFU-GM (Fig. 20) corroborando os relatos anteriores deste efeito 

(Roy et al., 1982; Bichay & Roy, 1986; Minkova et al., 1990). O aumento de     

CFU-GM foi acompanhado do aumento dos progenitores hematopoéticos nos 

camundongos tratados com -tocoferol (Fig. 19 e tabela 1). Como esperado, um 

maior número de células progenitoras hematopoéticas em ciclo (proliferação) foi 

observado (Fig. 21), justificando o aumento na porcentagem desstas populações 

celulares na medula óssea e a hiperplasia medular observada (Fig. 17). 

Assim, pode-se concluir, a partir dos resultados iniciais que a administração 

de 40 mg/kg de -tocoferol durante 15 dias intercaladamente, foi capaz de 
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promover hiperplasia na cavidade medular pelo aumento da proliferação das 

células primitivas hematopoéticas com favorecimento da diferenciação na 

linhagem granulocítica/monocítica.  

 

5.2. Efeitos intracelulares do -tocoferol (vitamina E) 

 

 Os progenitores hematopoéticos têm, a cada divisão celular, de decidir 

entre se auto-renovar-se, diferenciar ou morrer (Passegue et al., 2005; Wilson & 

Trump, 2006). Este processo é controlado por vários mecanismos que incluem 

sinais extrínsecos: sinalização de matriz extracelular e estímulos provenientes de 

fatores de crescimento, citocinas, purinas/pirimidinas, prostaglandinas, radicais 

livres e outros componentes (Arai et al., 1990; Ihle, 1995; Sen & Packer, 1996; 

Lemoli et al., 2004; Krutzik et al., 2005; Gupta et al., 2006; Norte et al., 2007; 

Paredes-Gamero et al., 2008) e mecanismos intrínsecos: envelhecimento celular, 

programa genético, entre outros. 

 Os tocoferóis atuam de diferentes formas em vários tipos celulares por 

ações não muito esclarecidas, podendo atuar variando o estado redox da célula 

ou a maquinaria intracelular. A diminuição das formas ativas de proteínas pelo -

tocoferol é um efeito que está sendo corroborado em diversos trabalhos e 

modelos, contudo os efeitos celulares pelos tocoferóis podem ser antagônicos 

dependendo do tipo celular. (Roy et al., 1982, Boscoboinik et al., 1991; Azzi et al., 

1997; Yano et al., 2000; Yano et al., 2001; Kempna et al., 2004). Alguns dos 

efeitos relatados da vitamina E são similares em aspectos moleculares. Por 

exemplo, os níveis de p-AKT e p-ERK1/2 em células da linhagem NIH3T3 

expressando o oncogene Ras foram suprimidos com tocoferóis (Donapaty et al., 

2006). Resultados semelhantes foram obtidos em gliomas murinos (Betti et al., 

2006). Além disso inibição da PKC in vitro por desfosforilação foi descrita em 

fibroblastos da pele e células de músculo liso tratadas com vitamina E (Ricciarelli 

et al., 1998; Ricciarelli et al., 1999). Da mesma forma, neste trabalho foi 

observado nas células primitivas hematopoéticas da medula óssea dos animais 

tratados com -tocoferol, uma diminuição da forma ativa de proteínas 

relacionadas com a proliferação e a diferenciação hematopoéticas, tais sejam p-

ERK1/2, p-PKC e p-STAT-5, enquanto nenhum efeito sobre a alteração nos níveis 
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de p-Akt  foi observado (Fig. 22). Ademais, a avaliação temporal da ativação da p-

ERK1/2 mostrou que a diminuição nos níveis de p-ERK1/2 ocorre no início do 

tratamento e persiste ao longo do período dos 15 dias de avaliação experimental 

(Fig. 23).  

   

5.3. A via da MEK/ERK e o -tocoferol nas células primitivas e na 

diferenciação mielóide  

 

 Vários estudos conduzidos com fatores de crescimento e citocinas têm 

fornecido evidências de que a ligação dos sinalizadores a seus receptores é 

capaz de ativar múltiplos sinais de transdução intermediários, especialmente as 

vias das JAKs/STATs, MAPKs, PLC e PI3K (Irish et al., 2004; Bugarski et al., 

2006; Paredes-Gamero et al., 2008; Leon et al., 2009 - Submetido; Neves et al., 

2009). A somatória das cascatas de sinalização desencadeada por citocinas e 

outros fatores intrínsecos e extrínsecos resultam, direta ou indiretamente, na 

ativação ou inibição de fatores de transcrição específicos para cada resposta 

celular. No sistema hematopoético, a família das MAPKs, desempenham um 

papel importante no controle da proliferação e diferenciação das células 

hematopoéticas uma vez que a via da Ras/Raf/MAPK parece regular a 

hematopoese em diferentes estágios de diferenciação, a sobrevivência das CTHs 

e a diferenciação de granulócitos (Geest et al., 2009). Também tem sido relatada 

a importância da via da ERK na proliferação e maturação dos linfócitos (Pages et  

al., 1999) e dos progenitores mielóides (Hsu et al., 2007). Nas células primitivas 

hematopoéticas dos camundongos tratados com -tocoferol foi visto, além da 

diminuição basal da forma ativa da ERK1/2, a potencialização do efeito da IL-3 

sobre a ERK1/2 (Fig. 24A) mas não da STAT-5 nas células que receberam 

estímulo de IL-3 ex vivo (Fig. 24B). Este efeito pode estar relacionado com o 

aumento de granulócitos/monócitos observado (Fig. 25A), o que estaria de acordo 

com os resultados apresentados por Geest et al. (2009) os quais demonstraram 

que a ativação da via da MEK/ERK promove aumento da linhagem granulocítica, 

sendo este efeito bloqueado pelo uso do inibidor da MEK, U026. Nas condições 

apresentadas neste trabalho, o pré-tratamento dos animais com o inibidor 

específico da MEK, PD98059, restaurou os níveis normais de 
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granulócitos/monócitos na medula óssea, assim como os níveis normais da forma 

ativa da ERK1/2 (Fig. 25H). Além disso, o inibidor da MEK também inibiu a ação 

da IL-3 sobre a ERK1/2 das primitivas hematopoéticas dos animais tratados com 

-tocoferol (Fig. 25I), sugerindo que o aumento de granulócitos/monócitos ocorre 

pela potencialização da ERK pelo estímulo com    IL-3. Porém, permanecem 

muitas perguntas a serem respondidas sobre o papel real da ERK1/2 na 

hematopoese. 

 Interessantemente, o PD98059 não reduziu o aumento dos progenitores 

hematopoéticos (Fig. 25C, D e E), assim como das células linfocíticas (Fig. 25B) e 

contrariamente ao esperado, o PD98059 induziu aumento de células progenitoras, 

e ainda em consonância, observou-se o aumento do estado proliferativo destas 

populações (Fig. 25F e G). Isto sugere que a via da Ras/Raf/MEK/ERK atua 

diferentemente nos progenitores hematopoéticos, controlando a quiescência 

destes. 

 

5.4. O efeito do -tocoferol (vitamina E) por propriedades não-oxidantes 

 

 As propriedades antioxidantes dos tocoferóis têm sido mostradas em vários 

trabalhos; entretanto, recentemente, tem-se observado que a vitamina E (e em 

especial o -tocoferol) também atua independentemente de seus mecanismos 

antioxidantes, possuindo ações moleculares diretas sobre enzimas e proteínas 

(Yano et al., 2000; Azzi et al., 2002; Munteanu et al., 2004; Azzi, 2007; Zing, 

2007). Entre as ações independentes de suas funções antioxidantes pode-se 

citar: proliferação do músculo liso, inibição do crescimento de células tumorais de 

pulmão, a inibição da adesão de monócitos no endotélio, a liberação de citocinas, 

a inibição da agregação plaquetária, entre outros (Boscoboinik et al., 1991; Yano 

et al., 2000; Hacquebard & Carpentier, 2005; Miyoshi et al., 2005).  

 Pelo fato das alterações medulares promovidas pelo -tocoferol terem 

ocorrido sem variação no estado redox das células hematopoéticas, pode-se 

concluir que estes efeitos deram-se e se mantêm de maneira independente da 

capacidade pró ou antioxidante do -tocoferol  (Fig. 26). Sendo assim, sugere-se 

que as alterações promovidas pelo -tocoferol ocorreram pela modulação da 

hematopoese por mecanismos não totalmente esclarecidos. Desta forma, o -
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tocoferol poderia atuar modulando a sinalização celular, como visto no caso da 

resposta da ERK1/2, ou modular de forma direta a transcrição gênicapromovendo 

assim a proliferação das células-tronco/progenitoras hematopoéticas,  com o 

favorecimento da diferenciação linhagem mielóide. 

 A diminuição da fosforilação de proteínas pelo -tocoferol pode ter ocorrido 

pelo aumento da atividade de fosfatases que levariam à desfosforilação da 

ERK1/2. Esta hipótese concorda com Clément et al. (1997) e Ricciarelli et al. 

(1998) que observaram ativação da fosfatase 2A pelo -tocoferol. Devido à 

supressão da forma ativa pelo tratamento com -tocoferol durante 15 dias é 

possível que a potencialização da ERK1/2 observada seja uma medida celular 

compensatória, porém, com um efeito secundário que levou à hiperplasia 

medular, uma vez que a potencialização da resposta é maior do que a diminuição 

da forma ativa da ERK1/2 nas CTHs. Outra hipótese que poderia explicar o efeito 

do -tocoferol seria o contrário do explicado acima. Assim, se o -tocoferol 

promovesse a ativação da ERK1/2 e de outras proteínas de sinalização, um efeito 

exacerbado da proliferação e diferenciação seria esperado; entretanto, para que 

isso não ocorresse, as células tentariam atenuar o estado ativado das proteínas, 

resultando num mecanismo compensatório de aumento da atividade de 

fosfatases, as quais reduziriam a forma ativa de várias proteínas intracelulares; 

porém não explicaria a potencialização da ativação da ERK pelo estímulo com a 

IL-3. 

 Contudo, diversos mecanismos em relação à potencialização da resposta 

da ERK1/2 frente à IL-3 precisam ser investigados. Por exemplo, a 

potencialização da resposta pelo -tocoferol possa ocorrer pelo aumento da 

expressão dos receptores de IL-3, resultando na resposta proliferativa das células 

progenitoras via ativação de ERK1/2. A ligação da IL-3 ativa a via mediada pela 

Ras (Ras/Raf/MAPK) e a via independente da JAK cinase, ou seja a via da STAT, 

entretanto, a potencialização da resposta à IL-3 pelo -tocoferol se deu 

exclusivamente na fosforilação da ERK1/2 e não da STAT-5.   
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5.5. Considerações finais 

 

 É evidente que o papel biológico do -tocoferol precisa ser melhor 

avaliado, pois sua simples função como antioxidante não é suficiente para explicar 

todos seus efeitos. É possível que novas vias de sinalização e novos genes que 

estejam sob o controle do -tocoferol, venham ajudar a esclarecer as relações 

entre os eventos clínicos e moleculares. Desta forma, fica claro que ainda há uma 

barreira a se vencer: a da transposição dos resultados benéficos da vitamina E 

obtidos nos ensaios in vitro para o organismo humano. 

 Tendo em vista que os humanos têm uma diminuição de suas células-

tronco progenitoras com o avançar da idade (Ogawa et al., 2000), e com isso uma 

incidência maior de patologias, é de interesse para a medicina o descobrimento 

de diferentes moléculas e compostos que atuem na regeneração do organismo, 

auxiliando na capacidade de promover a sobrevivência, migração, proliferação e 

diferenciação de suas células-tronco progenitoras (Chen et al., 2006). De acordo 

com os resultados obtidos neste trabalho, o -tocoferol apresenta potencial de 

aplicabilidade na manipulação da expansão das células-tronco/progentioras 

hematopoéticas, assim como de sua diferenciação para a linhagem mielóide. 

Desta forma, um maior conhecimento dos eventos moleculares relacionados à 

ação do -tocoferol será de grande utilidade na seleção de parâmetros para 

estudos de intervenção clínica, como o tipo da população, efeitos dose-resposta, 

e possíveis sinergismos com outros compostos. 

 Em resumo, foi mostrada neste trabalho, uma nova propriedade não-

antioxidante do -tocoferol: a indução de hiperplasia na medula óssea, com 

aumento dos progenitores hematopoéticos. Além disso, foi mostrado que o 

aumento da porcentagem granulocítica/monocítica pelo -tocoferol está 

relacionada com a potencialização da ativação da ERK1/2 em resposta à IL-3. 

 
 
 
 



                                                                                                                                   Conclusões 
  

55

6. CONCLUSÕES 
 

 Com relação ao papel do -tocoferol no controle da hematopoese pOde-se 

concluir, a partir dos resultados experimentais obtidos neste trabalho, que: 

 

 O tratamento por um período de 15 dias com -tocoferol na dose de 40 

mg/kg não promoveu morte celular das células da medula óssea. 

 A hiperplasia medular ocorreu devido ao maior estado proliferativo das 

células hematopoéticas progenitoras (levando ao aumento da 

porcentagem de granulócitos/monócitos na medula óssea), refletindo na 

capacidade de formação de colônias. 

  Ocorreu a diminuição no número de células das linhagens eritróide e 

linfóide, e o aumento da lihagem mielóide e das células progenitoras 

(CTPHs e CPMLs). 

 O -tocoferol produziu diminuição das formas ativas de proteínas 

relacionadas com a hematopoese como PKC, STAT-5 e ERK1/2. 

 Houve potencialização da resposta específica da ERK1/2 pelo estímulo 

com IL-3. Ademais, foi verificado que parte dos efeitos observados pelo 

tratamento com -tocoferol se deram devido à potencialização da resposta 

da ERK1/2, uma vez que, a inibição da MEK com PD98059, restabeleceu 

o nível normal de fosforilação da ERK1/2, assim como sua resposta ao  

estímulo com IL-3, e ainda, a porcentagem normal das células mielóides. 

 O -tocoferol não promoveu efeito pró ou antioxidante nas células da 

medula óssea. 

 

 Em resumo, foi mostrada uma nova propriedade não antioxidante do -

tocoferol: a indução de hiperplasia na medula óssea pelo aumento dos 

progenitores hematopoéticos com favorecimento da diferenciação 

granulocítica/monocítica. Além disso, foi mostrado que a diferenciação 

granulocítica/monocítica pelo -tocoferol está relacionada com a potencialização 

da ativação da ERK1/2 pelo estímulo com IL-3. 
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