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RESUMO 
 

A produção de eosinófilos (eosinopoiese), células centrais na inflamação alérgica e 
importantes na patogênese da asma, é regulada de forma complexa por diferentes 
drogas e citocinas, que influenciam a apoptose através da produção endógena de 
óxido nítrico e cisteinil-leucotrienos. A cultura da medula óssea murina, na presença 
de IL-5, permite a identificação e caracterização de novas substâncias reguladoras 
da eosinopoiese. Neste trabalho, avaliamos as condições de cultura em que podem 
ser evidenciados os efeitos supressivos da Prostaglandina E2 (PGE2) sobre a 
eosinopoiese, e as comparamos com as necessárias para a atuação do ácido all-
trans retinoico (ATRA) e da dietilcarbamazina (DEC). Demos também início à 

caracterização dos efeitos da α-galactosylceramide (-GalCer) no sistema. Tem o 
objetivo de avaliar o mecanismo de ação, em especial, do PGE2 e do ATRA, além de 
outras substancias imunomoduladoras na eosinopoiese, com ênfase no papel da NO 
sintase indutível (iNOS). Utilizamos a metodologia de culturas líquidas, 
estabelecidas a partir de medula óssea de camundongos isogênicos das cepas 
BALB/c, B6-129 e iNOS-KO, na presença de IL-5, sozinha ou associada à PGE2, 

ATRA, DEC ou -GalCer. Em alguns casos, as culturas foram estabelecidas 
também na presença de aminoguanidina, inibidor seletivo de iNOS; As culturas  
foram mantidas a 37º C, por até sete dias, seguindo-se a coleta, identificação 
citoquímica e quantificação dos eosinófilos produzidos.  A PGE2 (10-6-10-8M) suprime 
a eosinopoiese, se adicionada nas primeiras 24 h em presença de IL-5. Seu efeito é 
significativo entre os dias 3 e 7 de cultura. A pré-incubação por curto período (2 h), 
seguida de remoção da PGE2 por lavagem, revela a atividade da PGE2 na presença, 
mas não na ausência, de IL-5. O efeito da PGE2 é bloqueado pela aminoguanidina, 
que não tem efeito por si só. O  ATRA (10-6-10-8M) também inibe a eosinopoiese em 
cultura líquida com IL-5, mas seu efeito só é significativo entre os dias 4 e 7 de 
cultura.  Diferentemente da PGE2, seu efeito não é dependente de iNOS. A DEC tem 
efeito supressor nas concentrações de 10-6 e 10-8M, que é bloqueado pela 
aminoguanidina. Já o α-GalCer apresenta efeito supressor nas concentrações de 10-

6 e 10-8M, sendo este efeito observado a partir do dia 5 de cultura. Não foi avaliada a 

importância da iNOS para a atividade de -GalCer. Concluindo estes resultados 
mostram que todas as substâncias analisadas desempenham um papel supressor 
na eosinopoiese, mas com diferenças em cinética e na dependência frente à iNOS.  
 

 
Palavras-chave: Eosinopoiese, PGE2, ATRA, iNOS, DEC, α-GalCer 

 



 

 

ABSTRACT 
 

The production of eosinophils, which are central to allergic inflammation and play 
important roles in asthma pathogenesis, is subject to fine regulation by different 
drugs and cytokines, which influence the progression to apoptosis through the 
endogenous generation of nitric oxide and cysteinyl-leukotrienes.  Bone-marrow 
cultures established in the presence of IL-5, allow the identification and 
characterization of novel regulatory substances in the context of eosinopoiesis. Here 
we have evaluated the conditions in bone-marrow culture that allow detection of the 
suppressive effects of Prostaglandin E2 (PGE2) on eosinopoiesis, and compared 
them with those required for the effectiveness of all-trans retinoic acid (ATRA) and 
diethylcarbamazine (DEC). We have further evaluated the effects of α-

galactosylceramide (-GalCer) in this experimental system. To evaluate the 
mechanism of action of PGE2 and ATRA, as well as other immunomodulators, on 
eosinopoiesis, and especially the role played by inducible nitric oxide synthase 
(iNOS). Liquid bone-marrow cultures were established from donor mice of the 
BALB/c, B6-129 and iNOS-KO inbred strains, in the presence of IL-5, alone or in 

association with  PGE2, ATRA, DEC or -GalCer, with or without blockade  by the 
selective iNOS inhibitor, aminoguanidine, and kept at 37º C, for up to 7 days, before 
harvest, cytochemical staining and quantification of recently differentiated 
eosinophils. PGE2 (10-6-10-8M) suppressed eosinopoiesis, if added during the initial 
24 h of culture in the presence of IL-5. Its effects became significant between days 3 
and 7 of culture. A short (2 h) preincubation period, followed of washing to remove 
PGE2, revealed an activity of PGE2 in the presence, but not in the absence, of IL-5. 
ATRA (10-6-10-8M) also inhibited eosinopoiesis in liquid culture in the presence of IL-
5, but its effects were only significant between days 4 and 7. Unlike PGE2, the effect 
of ATRA was not dependent on iNOS.  DEC had a suppressive effect in the 10-6-10-

8M concentration range, which was blocked by aminoguanidine. Finally, α-GalCer 
presented suppressor activity in the 10-6-10-8M concentration range, which was 
significant only from day 5 onwards. We have not assessed the requirement for iNOS 

for -GalCer activity. Our results show that all of the immunomodulators tested have 
suppressive effects on eosinophilopoiesis, but differ in kinetics and in their 
dependence on iNOS.  
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1 INTRODUÇÃO 
 

1.1 APRESENTAÇÃO DO PROBLEMA E RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

  

Este trabalho se insere numa linha de pesquisa, desenvolvida a longo 

prazo em nosso laboratório, que visa estudar, num modelo experimental de asma, a 

eosinopoiese e sua modulação por mediadores lipídicos da inflamação, anti-

inflamatórios esteroidais e não-esteroidais, citocinas e drogas imunomoduladoras. 

Especificamente, o estudo utiliza camundongos de diferentes cepas isogênicas 

como doadores de medula óssea para estudo da resposta eosinopoiética em cultura 

à presença de imunomoduladores. O foco do interesse nos experimentos realizados 

é a contribuição de mecanismos pró-apoptóticos dependentes da isoforma indutível 

da sintase de óxido nítrico (iNOS) para as  ações da prostaglandina E2 (PGE2), do 

ácido retinóico all-trans (ATRA), da dietilcarbamazina (DEC) e da α Galactosil-

ceramida (α-GalCer). 

 

A relevância da pesquisa desenvolvida pelo nosso grupo reside na 

definição de mecanismos de ação distintos para diferentes categorias de 

imunomoduladores, o que fundamentará uma utilização mais racional e eficiente 
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dessa classe de agentes. Uma das conseqüências deste esforço de pesquisa é 

permitir uma melhor compreensão das ações de determinadas drogas, como o 

ATRA, que estão tendo uma utilização cada vez maior no tratamento de câncer e em 

estudos de diferenciação celular (DRUMEA et al., 2008). Outra conseqüência é uma 

nova valorização de drogas há muito tempo utilizadas para outros fins, como a DEC, 

que passa a ser avaliada para novas aplicações, como o controle da inflamação 

alérgica. Finalmente, através dos experimentos preliminares realizados, a α-GalCer, 

que vem recebendo atenção crescente por seus efeitos imunomoduladores no 

câncer (BERKERS & OVAA, 2005), passa agora a  ter também um efeito 

documentado na hematopoiese. 

 

 
1.2 REVISÃO DA LITERATURA  

 

1.2.1 HEMATOPOIESE E EOSINOPOIESE 
 

O processo denominado hematopoiese consiste na formação, em 

tecidos especializados, dos chamados elementos figurados do sangue (isto é, 

aqueles dotados de forma e estrutura visível ao microscópio ótico, em contraste com 

os componentes do plasma). Este nome se aplica às células nucleadas (leucócitos) 

e anucleadas (hemácias), assim como às plaquetas, que são fragmentos resultante 

da desintegração do citoplasma dos megacarióticos.  O estudo da hematopoiese 

engloba a origem, a diferenciação e a maturação funcional das diferentes linhagens 

hematopoiéticas que são encontradas na circulação (granulócitos, fagócitos 

mononucleares, linfócitos T, B, e NK, eritrócitos, megacariócitos) e também das 
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células estromais presentes na medula óssea, que são necessárias para a geração 

das primeiras (SMITH, 2003). Este processo, que é de suma importância para a 

sobrevivência do ser humano, ocorre desde uma fase precoce da gestação até o fim 

da vida, mas no curso do desenvolvimento, tem lugar em diferentes sítios. Durante a 

gestação, o processo de hematopoiese do indivíduo em desenvolvimento, se inicia 

no saco vitelino, e passa mais tarde para o baço, fígado e medula óssea. Além 

disso, durante a gestação a placenta também desempenha um importante papel na 

hematopoiese. No adulto, a hematopoiese é essencialmente restrita à medula óssea 

dos ossos longos (hematopoiese definitiva), mas pode, em contextos patológicos, 

envolver outros sítios (hematopoiese extra-medular), como o baço. 

 

No indivíduo adulto, a maioria das etapas de multiplicação e maturação 

das células hematopoiéticas ocorre na medula óssea, onde são encontrados fatores 

que induzem ou inibem a multiplicação das células, fatores de diferenciação, e 

moléculas de adesão, que ajudam na manutenção da arquitetura do microambiente 

hematopoiético, e promovem a sobrevivência das células, além de regularem a 

mobilidade e a migração das formas mais primitivas (células-tronco e progenitores) 

nos compartimentos intra- e extra-medular (por exemplo, no baço).  

 

A geração de todos os elementos figurados do sangue, figura 1, inicía-

se a partir de um número pequeno de células-tronco hematopoiéticas presente na 

medula óssea, caracterizadas por serem pluripotentes – ou seja, capazes de dar 

origem a todas as diferentes linhagens hematopoiéticas, embora não tenham a 

totipotencialidade que é característica de células-tronco ainda mais primitivas, como 

as células-tronco embrionárias. As células-tronco hematopoiéticas sofrem divisão 
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celular assimétrica, originando tanto novas células-tronco como células mais 

especializadas denominadas progenitores (linfóides ou mielóides, pois têm um 

potencial bem mais restrito que as células-tronco que lhes dão origem), as quais não 

são auto-renováveis. Os progenitores linfóides vão, por sua vez, dar origem a 

progenitores mais especializados, que geram os linfócitos B e T, assim como as 

células Natural Killer; por outro lado, os progenitores mielóides também dão origem 

a progenitores mais restritos, que geram os leucócitos mononucleares (monócitos, 

células dendríticas) e polimorfonucleares (basófilos, eosinófilos e neutrófilos) do 

sangue, os eritrócitos e aos megacariócitos, cujos fragmentos circulantes são as 

plaquetas. Assim, muitos dos tipos celulares envolvidos nas reações inflamatórias e 

nas formas de defesa inata contra a infecção são descendentes diretos de 

progenitores mielóides.(ORKIN & ZON, 2008). 

 

 

Figura 1. Esquema hematopoiético. Fonte: Revista Scientific American-Edição 
Especial Ciência e Saúde n

o
 3, 2006 
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Os tipos celulares terminalmente diferenciados, originados pelo 

processo de hematopoiese, e que exercem funções efetoras na imunidade, no 

processo de coagulação e no transporte de gases, podem ser distinguidos com base 

em suas características morfológicas, reações citoquímicas e expressão de 

marcadores imunológicos (WEISSMAN et al., 2001). Já os progenitores que lhes 

dão origem são reconhecíveis pela sua capacidade de formar colônias em meio 

semi-sólido, desde que o meio de cultura contenha fatores de crescimento 

hematopoiético com atividade de fator estimulante de colônias (Colony-stimulating 

Factor, ou CSF; METCALF, 1977, 1993). Entre as formas terminalmente 

diferenciadas e os progenitores que foram colônias, situa-se o estágio intermediário 

de precursores, que se caracterizam por representarem formas mais avançadas de 

diferenciação dentro de uma linhagem específica, e por não mais serem capazes de 

dar origem a colônias em meio semi-sólido. Tendo em vista que os precursores 

representam células plenamente comprometidas com uma determinada linhagem 

hematopoiética, eles podem ser identificados através de sua morfologia 

característica e por reações citoquímicas. (METCALF, 1977, 1993), assim como pela 

falta das características morfológicas da célula plenamente madura (por exemplo, 

grânulos citoplasmáticos ou segmentação nuclear característica). 

 

Em condições normais, a maioria das células-tronco hematopoiéticas e 

muitos progenitores primitivos estão quiescentes (ou seja, estão na fase G0 do ciclo 

celular). Entretanto, muitos dos progenitores comprometidos com linhagens estão 

proliferando e produzindo descendentes terminalmente diferenciados (DOMEN et 

al.,2000). As células-tronco e seus descendentes permanecem quiescentes, 

proliferam, se diferenciam, se auto-renovam, ou entram em apoptose sob a 
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influência de complexas inter-relações entre os programas genéticos intrínsecos de 

cada linhagem e o micro-ambiente em que se encontram (DOMEN & WEISSMAN, 

1999; ORKIN & ZON, 2002). 

 

Uns dos principais reguladores ambientais da hematopoiese são as 

diferentes citocinas hematopoiéticas (ZHU & EMERSON, 2002). Algumas delas, 

como a IL-3 e a GM-CSF, induzem a proliferação celular; outras, como o Stem Cell 

Factor (SCF, ou Steel Factor ou ainda, ligante de c-kit), protegem as células da 

apoptose, ao mesmo tempo que as sensibilizam aos efeitos promotores de 

crescimento induzidos por outras citocinas (OLIVEIRA & LUKÁCS, 2003; CROOKS 

et al.,2000; HAYLOCK et al., 1997; LYMAN & JACOBSEN, 1998). 

 

As citocinas que estão presentes no microambiente hematopoiético 

podem também promover a diferenciação linhagem-específica de algumas células. A 

diferenciação de células-tronco hematopoiéticas em progenitores mielóides, por 

exemplo, é influenciada por fatores como SCF, ligante de Flt-3, IL-3, IL-11, GM-CSF, 

eritropoietina e trombopoietina (AKASHI, 2000; HAYLOCK, 1997). 

 

No caso do presente estudo, o foco de interesse é a diferenciação de 

uma linhagem granulocítica minoritária, os eosinófilos. Estes são células que 

participam de forma decisiva da inflamação alérgica, e, portanto contribuem de 

forma importante para as características histopatológicas de doenças tão variadas 

quanto a asma brônquica, a rinite alérgica, e a dermatite atópica. O engajamento 

dos progenitores hematopoiéticos na via de diferenciação eosinofílica começa com a 
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resposta dos progenitores de granulócitos e macrófagos a SCF, IL3, GM-CSF e IL-5 

(IWASAKI, 2005). Contudo, a diferenciação final dos precursores resultantes em 

eosinófilos maduros é induzida preferencialmente pela ação da IL-5, que é também 

um fator importante na manutenção da sobrevida dos mesmos eosinófilos após a 

sua diferenciação terminal (GIEMBYCZ, M. A. e LINDSAY, M. A., 1999; BUSSE et 

al., 2001). Uma vez que a maturação do eosinófilo esteja completa, a IL-5, em 

sinergismo com a eotaxina, pode promover a liberação destas células da medula 

óssea para o sangue. (COLLINS et al., 1995). 

 

A importância da IL-5 na regulação da maturação dos eosinófilos e na 

sua liberação a partir da medula é bem visível em camundongos deficientes em IL-5, 

que apresentam um baixo número de eosinófilos no sangue e nos tecidos 

periféricos, mesmo após a provocação alergênica (FOSTER et al., 1996), em 

contraste, camundongos transgênicos que superexpressam IL-5 apresentam 

naturalmente eosinofilia elevada na corrente sanguínea (DENT et al., 1990) e no 

tecido pulmonar (XAVIER-ELSAS et al., 2007). A eosinopoiese (produção de 

eosinófilos nos tecidos hematopoiéticos) é mediada, em parte, por fatores como a IL-

5, IL-3, eotaxina e GM-CSF (DENBURG, 1999 a; HOGAN et al., 2000; SIMON, 

2001), e estas citocinas são encontradas aumentadas em pacientes asmáticos 

(WALKER et al., 1994), que apresentam um aumento global na população de 

eosinófilos. 
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1.2.2 ALERGIA E ASMA ALÉRGICA 
 

O termo alergia (alos = diferente; ergos = trabalho, ação, atuação, 

efeito) foi introduzido pelo pediatra Clemens Von Pirquet em 1906 para indicar 

estados de sensibilidade aumentada a agentes infecciosos, caracterizada tanto por 

uma resistência aumentada à infecção (imunidade protetora), como por uma 

resposta mais intensa aos componentes (antígenos) do patógeno. Neste sentido 

original, “alergia” designava o que hoje entendemos como “sensibilização 

específica”, num sentido amplo, sem distinguir entre as formas benéficas, ou de 

imunização protetora, e as formas deletérias, ou reações imunopatológicas. O termo 

“alergia”, no uso atual, reflete a tendência, durante os últimos 50 anos, de utilização 

apenas no contexto de reações imunológicas específicas em que o prejuízo ou dano 

para o organismo é claramente maior do que o benefício. Esta definição de alergia é 

comumente usada como sinônimo de “hipersensibilidade”, e já não tem qualquer 

relação obrigatória com a existência de um patógeno, pois um indivíduo pode tornar-

se alérgico a uma proteína inofensiva, como a ovalbumina, ou a um medicamento, 

como a penicilina. Para muitos setores da sociedade, no entanto, o nome alergia é 

freqüentemente entendido como aplicável apenas a um tipo particular de reação de 

hipersensibilidade, aquele definido como de hipersensibilidade imediata, ou de tipo I, 

por Gell e Coombs. (MAJNO & JORIS, 2004). 

 

Estes autores classificaram as respostas imunológicas prejudiciais ao 

organismo em quatro tipos ou grupos: hipersensibilidade do tipo I (imediata ou 

anafilática), relacionada a anticorpos IgE, na qual alergenos interagem com a 

imunoglobulina antígeno-específica na superfície de mastócitos ou basófilos, 
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levando à rápida liberação de mediadores inflamatórios; hipersensibilidade do tipo II 

(citotóxica), em que anticorpos reagem com moléculas (receptores, componentes 

estruturais ou, num sentido amplo, quaisquer  antígenos) presentes na superfície 

celular, ativando o sistema Complemento e promovendo injúria tecidual e/ou 

disfunção da célula-alvo; hipersensibilidade do tipo III (por imunocomplexos 

circulantes), dano iniciado pela deposição, em certos tecidos, de imunocomplexos 

formados originalmente na presença de excesso de antígenos, e presentes por 

relativamente longo tempo na circulação; e hipersensibilidade do tipo IV, ou celular, 

dano iniciado diretamente nos tecidos por processos inflamatórios associados a 

imunidade celular, principalmente células T, com forte envolvimento de citocinas 

(MAJNO & JORIS, 2004; WILLS-KARP, 2003).  

 

A hipersensibilidade do tipo I é o mecanismo imunopatológico comum a 

doenças como a asma brônquica, a rinite alérgica e a dermatite atópica, todas 

caracterizadas por uma reatividade intensa a antígenos ambientais, em indivíduos 

previamente expostos (sensibilizados) a estes produtos, e geneticamente 

predispostos a fazerem respostas humorais com significativo componente de 

anticorpos da classe IgE (MAJNO & JORIS, 2004). 

 

Uma característica bem marcante dessas doenças é a inflamação rica 

em eosinófilos, associada à eosinofilia circulante, sendo esta eosinofilia secundária 

às reações anafiláticas, nas quais a desgranulação de mastócitos no tecido, ou de 

basófilos na circulação, é induzida pelo contato de antígeno com moléculas de IgE 

específicas associadas à superfície dessas células.  A tendência a fazer reações 

anafiláticas, em diferentes órgãos e tecidos, é denominada atopia, e representa uma 
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condição familiar, apresentando-se freqüentemente sob diferentes formas clínicas 

em diferentes membros de uma mesma família. As atopias são caracterizadas pela 

produção de IgE, o que permite, no curso da doença, a ativação de mastócitos e/ou 

basófilos pela ligação do alérgeno a IgE da superfície dessas células, promovendo a 

desgranulação, com a liberação de mediadores pré-formados (histamina, serotonina, 

proteases do mastócito) e a síntese de mediadores lipídicos (prostaglandinas, 

tromboxanos, leucotrienos e fator ativador de plaquetas). (MAJNO & JORIS, 2004). 

 

O dano global resultante das doenças com mecanismo anafilático 

depende da importância relativa dos mecanismos imunopatológicos agudos e 

crônicos, o que varia de uma forma clínica para outra, tendo em vista a dependência 

desses mecanismos em relação às características próprias da estrutura atingida, ou 

órgão de choque. Os mediadores liberados quase instantaneamente no momento da 

desgranulação têm efeitos muito rápidos, mas não muito duradouros: no caso da 

histamina, estimulação de terminais nervosos e de estruturas vasculares, causando 

vasodilatação, aumento da permeabilidade da microcirculação e prurido; no caso 

das proteases liberadas, facilitação da difusão de outras substâncias através da 

matriz conjuntiva. Os mediadores lipídicos neoformados (prostaglandinas, 

tromboxanas, leucotrienos e lipoxinas), derivados de fosfolipídios de membrana a 

partir da ativação da fosfolipase A2 e outras fosfolipases (PETERS-GOLDEN & 

BROCK, 2000, 2003), têm multiplos efeitos vasoativos, quimiotáticos e ativadores 

sobre leucócitos e plaquetas. Contudo, na ausência de uma infiltração inflamatória 

crônica, seus efeitos são também transitórios. A inflamação crônica iniciada por 

mecanismos anafiláticos depende, portanto, do estabelecimento de um infiltrado 



22 

 

leucocitário duradouro, o qual consiste, tipicamente, de uma mistura de neutrófilos e 

eosinófilos. (MAJNO & JORIS, 2004; VELAZQUEZ & TERAN, 2010 ). 

 

Desses dois tipos celulares, o mais característico dos infiltrados 

inflamatórios alérgicos é o eosinófilo, por ter maior longevidade nos tecidos, e por 

liberar uma variedade de mediadores protéicos (proteínas catiônicas de vários tipos) 

que causam dano tecidual crônico e permanecem associados à matriz extracelular 

por longos períodos (ROTHENBERG et al., 2005). 

 

A asma alérgica é uma das principais apresentações clínicas da atopia, 

cuja incidência e prevalência vem aumentando mundialmente nos últimos 30 anos e 

apresenta uma importante morbidade e mortalidade gerando um grande impacto 

econômico no mundo todo. A asma alérgica está associada a um histórico familiar 

de alergia respiratória, com os pacientes apresentando níveis elevados de IgE no 

soro e resposta  bronco-constritora à inalação de antígeno específico. 

Funcionalmente, a asma alérgica é caracterizada, figura 2, por uma obstrução 

reversível do fluxo de ar, inflamação crônica das vias aéreas e remodelamento 

pulmonar a longo prazo, resultando em perda progressiva das suas propriedades 

mecânicas normais (WILLS-KARP, 1999). Uma crise aguda de asma, em alguns 

casos, pode levar à morte (KROEGEL et. al., 1993; MC FADDEN, 1994). Um fator 

fisiopatológico importante nesses pacientes é a hiperreatividade de vias aéreas, 

caracterizada por uma tendência à bronco-constrição em presença de uma ampla 

variedade de estímulos químicos, físicos e mecânicos. A hiperreatividade costuma 

acompanhar a infiltração inflamatória crônica das vias aéreas, e, segundo algumas 
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hipóteses, pode resultar da atuação de eosinófilos infiltrantes e dos seus produtos 

(LEE, et al., 2004;HUMBLES et al., 2004). 

 

 

Figura 2. Morfologia dos brônquios. Fonte: http://www.pueri.com.br/asma.htm 

 

Atualmente não existem nem cura definitiva nem tratamentos 

inteiramente satisfatórios para a asma alérgica, e o controle da doença se baseia na 

utilização de tipos de glucocorticóides inalatórios por tempos determinados para o 

controle dos sintomas. Embora a maioria dos pacientes seja bem controlada com 

este regime, a retirada do medicamento, em alguns casos, pode estar associada ao 

recrudescimento dos sintomas (dependência de corticóide), ou pode ainda se 

desenvolver um quadro de resistência à ação terapêutica dos glucocorticóides 

(MURPHY et al. , 2010). 
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Em anos recentes, um grande número de estudos tem explorado as 

interações imunofarmacológicas de várias drogas com os mecanismos de 

inflamação das vias aéreas em modelos de asma e em pacientes asmáticos. Nosso 

grupo, em particular, tem dado grande atenção aos aspectos de regulação 

imunofarmacológica da produção de eosinófilos (eosinopoiese), tendo em vista que 

este é um processo indispensável à manutenção da inflamação eosinofílica crônica, 

e, possivelmente, do processo de disfunção pulmonar a longo prazo (revisto em 

XAVIER-ELSAS & GASPAR-ELSAS, 2007).   

 
 

1.2.3 REGULAÇÃO DA EOSINOPOIESE EM CULTURA DE MEDULA ÓSSEA MURINA  
 

A medula óssea é sabidamente um órgão de grande plasticidade e 

potencial de adaptação a demandas ambientais. Basta lembrar a resposta 

compensatória de eritropoiese que ocorre na adaptação a grandes altitudes, e a 

resposta granulopoiética que acompanha as infecções bacterianas, causando 

neutrofilia. Nas doenças alérgicas, a eosinofilia do sangue periférico é um achado 

laboratorial muito freqüente, e é mantida a longo prazo por um aumento da 

eosinopoiese na medula óssea (GAUVREAU ET al., 2009). 

 

A medula óssea também é um alvo importante para a atuação direta de 

drogas e citocinas. Além dos efeitos bem conhecidos das drogas citotóxicas e 

citostáticas usadas na quimioterapia do câncer, outras drogas podem influenciar de 

forma importante a hematopoiese, atuando diretamente sobre as células 
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hematopoiéticas. Um dos exemplos mais importantes é o dos glucocorticóides, que 

induzem uma leucocitose com predominância de neutrófilos, e, em modelo animal, 

estimulam fortemente a neutropoiese na medula óssea (MARUYAMA et al., 1999). 

Muitas citocinas também afetam a medula óssea, e uma classe inteira de citocinas é 

definida por seus efeitos sobre a proliferação, diferenciação e sobrevida de 

linhagens hematopoiéticas específicas – são os chamados fatores estimulantes da 

formação de colônias (colony-stimulating factors, ou CSF). A este grupo pertencem o 

GM-CSF, o G-CSF, o M-CSF, a IL-5 e a IL-3.  (METCALF, 2008; ORKIN E ZON, 

2008). Outras citocinas modulam ainda a ação dos CSF sobre seus alvos.  É o caso 

do IFN-, que suprime a formação de colônias induzida por vários CSF (GĂMAN et 

al., 2009). É também o caso da eotaxina e da IL-13, que aumentam a formação de 

colônias eosinofílicas induzida por GM-CSF (QUETO et al., 2010). 

 

Contudo, um aspecto importante da regulação da hematopoiese é a 

possibilidade de regulação indireta da medula óssea por estímulos e intervenções 

sistêmicos (isto é, extramedulares), contexto em que se situa a grande maioria dos 

estudos conduzidos pela nossa equipe (revisto em XAVIER-ELSAS & GASPAR-

ELSAS, 2007). 

 

Nosso grupo tem estado ativamente envolvido com o estudo da 

regulação sistêmica da hematopoiese desde 1997, quando fez a observação 

pioneira de que a provocação por via aérea de camundongos sensibilizados à 

ovalbumina acarretava um rápido aumento (entre 2 e 24 h) da eosinopoiese na 

medula óssea, detectável como um aumento da resposta a citocinas 
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hematopoiéticas (IL-3 e  IL-5), assim como um aumento do número de eosinófilos 

contidos na medula óssea in vivo (GASPAR ELSAS et al., 1997). Este estudo 

também evidenciou o envolvimento de um mediador circulante, liberado após a 

exposição ao alergeno, cuja transferência a recipientes não-sensibilizados substituía 

os efeitos da sensibilização e da provocação (GASPAR-ELSAS et al., 1997). Foi 

observado, neste modelo experimental, um aumento da capacidade de resposta dos 

progenitores eosinofílicos à IL-3 e GM-CSF em ensaios de formação de colônias 

eosinofílicas, assim como o aumento da capacidade de resposta dos precursores 

eosinofílicos à IL-5 do ponto de vista da diferenciação terminal, levando a um 

aumento seletivo do número de eosinófilos da medula óssea nesses animais 

sensibilizados e provocados com o alergeno (GASPAR-ELSAS et al., 1997). 

 

Trabalhos de outros grupos, utilizando pacientes asmáticos, também 

apontaram para um efeito da provocação alergênica sobre os progenitores 

eosinofílicos presentes na medula óssea, (SEHMI et al.,1997; DORMAN et al., 

2004). 

 

Trabalhos realizados em nosso laboratório também reforçaram a 

hipótese de que os glucocorticóides também apresentam uma capacidade de regular 

sistemicamente a eosinopoiese num contexto fisiológico, uma vez que é observado 

um aumento no número de eosinófilos na medula óssea em resposta ao estresse 

cirúrgico, o qual pode ser inibido pelo pré-tratamento dos animais com antagonistas 

do receptor de glucocorticóides e pela remoção cirúrgica das adrenais (XAVIER-

ELSAS et al., 2004). 
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Estas ações parecem contradizer a concepção prevalente de que os 

efeitos dos glucocorticóides na asma são uniformemente benéficos, e relacionados à 

sua capacidade de inibir a síntese de citocinas envolvidas na produção, ativação e 

sobrevida de eosinófilos, como a IL-3, a IL-5 e o fator estimulador de colônias de 

granulócitos e macrófagos (GM-CSF) (revisado em GIEMBYCZ E LINDSAY, 1999). 

Contudo, vários estudos, do nosso laboratório e de outros grupos descrevem efeitos 

paradoxais dos glucocorticóides sobre a produção de eosinófilos, que não se 

ajustam a esse paradigma (revisado em GASPAR ELSAS et al., 2000 c). Por um 

lado, estas drogas diminuem os números de eosinófilos maduros e progenitores 

eosinofílicos circulantes, mas, por outro, aumentam a resposta de progenitores e 

precursores eosinofílicos na medula óssea ao GM-CSF e IL-5 respectivamente 

(GASPAR ELSAS et al. 2000a). Esses efeitos paradoxais fazem parte de um 

contexto mais amplo, no qual determinados componentes das doenças alérgicas, 

incluindo a síntese aumentada de IgE, podem ser potencializados pelos 

glucocorticóides (BARNES 2001; ASADULLAH et al. 2002), como parte dos 

complexos padrões de regulação gênica resultantes da exposição a esses agentes 

(ADCOCK, 2001).  

 

Quando dexametasona é adicionada a culturas semi-sólidas de medula 

óssea estimuladas por GM-CSF, observa-se um aumento do número total de 

colônias mielóides, associado a um aumento do tamanho médio das colônias 

eosinofilicas puras geradas, assim um aumento na resposta dos precursores 

eosinofílicos à IL-5 em cultura líquida de medula óssea (GASPAR-ELSAS et al., 

2000a). A dexametasona, na ausência de citocina (GM-CSF ou IL-5) não tem 
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qualquer efeito promotor da formação de colônias, nem da diferenciação eosinofílica. 

Os efeitos do glucocorticóide, portanto, são mais provavelmente devidos à sua 

capacidade de modificar do que de substituir o estímulo fornecido pela presença de 

citocinas. Ou seja, o mecanismo de ação do glucocorticóide é indireto, ou 

modulatório, e dependente de citocinas hematopoiéticas. Os glucocorticóides, 

administrados in vivo, têm um efeito de priming, preparando as células da medula 

óssea para uma melhor resposta ex vivo à citocina (GASPAR ELSAS et al., 2000 a). 

O mesmo foi observado no modelo de estresse cirúrgico, onde o fator decisivo são 

os glucocorticóides adrenais (XAVIER ELSAS et al., 2004). 

 

Recentemente, nosso grupo mostrou que o mecanismo celular de ação 

dos glucocorticóides sobre a eosinopoiese em cultura de medula óssea está 

relacionado com a sua capacidade de regular a expressão de vários alvos 

importantes, com destaque para a isoforma indutível da sintase de oxido nítrico 

(inducible NO synthase, ou, abreviadamente, iNOS; JONES et al., 2004) e para as 

integrinas 4 e seus ligantes da família CAM (Cell Adhesion Molecule), VCAM-1 e 

MadCAM-1 (GASPAR ELSAS et al., 2009). Como os glucocorticóides são 

extraordinariamente pleiotrópicos e regulam a expressão de muitos genes-alvo 

diferentes (ADCOCK, 2001; CARAMORI & ADCOCK, 2005), é provável que possam 

influenciar múltiplos mecanismos celulares distintos para a regulação da 

eosinopoiese, o que tem uma relação direta com o presente trabalho. 

 

De fato, os glucocorticóides não somente aumentam a eosinopoiese 

em cultura de medula óssea desde que haja IL-5, eles também impedem que outros 
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agentes reguladores suprimam a eosinopoiese induzida por IL-5. Dois agentes 

quimica e farmacologicamente distintos são alvos de um bloqueio igualmente 

eficiente pelos glucocorticóides nessas condições experimentais: a prostaglandina 

E2 (PGE2; JONES et al., 2004; GASPAR-ELSAS et al., 2009) e o ácido retinóico all-

trans (all-trans Retinoic Acid, ou, abreviadamente, ATRA; JONES DA SILVA, 2006). 

A implicação é de que os glucocorticóides podem atuar como reguladores por si só, 

e ainda modular a ação de outros reguladores exógenos, como a PGE2 e o ATRA. 

 

Os mecanismos celulares envolvidos nas interações entre a 

dexametasona e a PGE2 são complexos. Os glucocorticóides são capazes de 

bloquear a produção endógena de prostanóides (NEWTON et al.,1997; NEWTON et 

al., 1998), e os agentes anti-inflamatórios não-esteroidais, indometacina e aspirina, 

que impedem a geração de prostaglandinas pela via da ciclo-oxigenase, 

potencializam a eosinopoiese (LINTOMEN et al., 2002). Contudo, o efeito da 

indometacina e da aspirina não se deve a um mero bloqueio da síntese de 

prostanóides, mas a uma ação regulatória dessas drogas anti-inflamatórias sobre o 

metabolismo de ácido araquidônico, que leva à geração de cisteinil-leucotrienos pela 

via da 5-lipoxigenase (XAVIER-ELSAS et al., 2008). Várias linhas de evidência 

indicam que a supressão da eosinopoiese pela PGE2 resulta de indução de 

apoptose (JONES et al., 2004). Os cisteinil-leucotrienos têm uma clara ação 

citoprotetora frente à PGE2 em culturas de medula óssea estimuladas por IL-5 

(XAVIER-ELSAS et al., 2008). Contudo, a interação dos glucocorticóides com a 

PGE2 neste sistema é mais do que um simples bloqueio da apoptose induzida por 

esta última: na presença de dexametasona, a PGE2 deixa de ser um fator indutor de 
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morte celular, e passa a atuar como um fator de amadurecimento (GASPAR-ELSAS 

et al., 2009). 

 

 

1.2.4 MECANISMOS CELULARES DA REGULAÇÃO SISTÊMICA DA EOSINOPOIESE: 
PAPEL DA NO SINTASE INDUTÍVEL  
 

Inicialmente descrita por Kerr, Wullie e Currie (KERR et al.,1972), a 

apoptose é definida pelas alterações morfológicas características durante a morte 

celular, o que inclui, no núcleo a condensação da cromatina (cariopicnose e 

cariorréxis) seguida da fragmentação do núcleo e degradação da cromatina, e no 

citoplasma, o desmonte do citoesqueleto e compactação do comprimento do 

citoplasma com perda do volume celular. Com o passar dos anos, foi-se 

acrescentando à descrição do apoptose, originalmente apenas morfológica, uma 

série de alterações bioquímicas, que envolvem a fragmentação do DNA segundo 

padrão típico, a exteriorização de fosfatildil-serina na membrana plasmática e a 

clivagem proteolítica de uma série de substratos intracelulares (incluindo as enzimas 

conhecidas como caspases) (ZIMMERMANN & GREEN, 2001; HACKER, 2000; 

MAJNO & JORIS, 2004). 

 

Existem, segundo o consenso dos especialistas, duas vias principais 

de apoptose, respectivamente chamadas via mitocondrial e via dos receptores de 

morte, sendo estes últimos os receptores membranares (CD95 ou TNFR) que 

iniciam o processo de apoptose. Ambas as vias levam à ativação das caspases, 
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promovendo a clivagem de proteínas, e tendo como resultado final a quebra do DNA 

e demais modificações características da apoptose (XU & SHI, 2007). 

 

Estresse celular, privação de citocinas ou dano sofrido no DNA fazem 

parte dos estados indutores da via mitocondrial, que levam à liberação de citocromo 

c, com formação do complexo conhecido como apoptossoma e conseqüente 

ativação da caspase-9 e caspase-3. Já a via dos receptores de morte é iniciada com 

a interação do ligante com o receptor específico (CD95L com CD95), induzindo 

assim a trimerização do receptor e o recrutamento das procaspases-8 para o 

complexo. Esta última, quando clivada, se torna ativa sendo capaz de ativar a 

caspase-3 e também, de estimular a via mitocondrial, formando assim um elo entre 

as duas vias (XU & SHI, 2007). 

 

Vários mediadores fisiológicos têm efeitos regulatórios conhecidos 

sobre a apoptose. Um deles é o óxido nítrico (NO), que tem recebido grande 

atenção pelos seus papéis como potente vasodilatador e agente microbicida 

(IGNARRO, 2002). Em particular, é de interesse para o presente estudo a 

observação de HEBESTREIT e colaboradores (1998), que mostraram que o NO era 

capaz de bloquear a apoptose iniciada pela ligação de CD95L a CD95 em 

eosinófilos humanos maduros. Em estudos mais recentes, nosso grupo (JONES et 

al., 2004) também  demonstrou uma relação funcional entre NO e CD95L, mas, 

neste caso, de sentido oposto à encontrada por HEBESTREIT et al.: Os efeitos 

inibitórios da prostaglandina E2 sobre a eosinopoiese in vitro, são mediados por uma 

via de sinalização nova, que envolve a indução de iNOS e a produção de NO, o qual  

leva à morte celular de forma dependente de CD95 e CD95L, explicando assim a 
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forte ação pró-apoptótica da PGE2. PGE2 também é capaz de induzir a expressão de 

CD95L e CD95 em eosinófilos em desenvolvimento (JONES et al., 2004). 

 

A identificação da iNOS como elemento central nas ações pró-

apoptóticas da PGE2 fornece uma explicação possível para a eficácia dos 

glucocorticóides como bloqueadores dos efeitos da PGE2 no sistema. iNOS é um 

dos alvos importantes regulados por glucocorticóides (ADCOCK, 2001; CARAMORI 

e ADCOCK, 2005). Assim, torna-se de grande interesse avaliar a contribuição deste 

alvo – iNOS – para as ações de outros imunomoduladores que têm efeito 

semelhante ao da PGE2, e que são, como esta, bloqueados pela dexametasona.  

 

Este é o caso do ATRA, uma das principais formas biologicamente 

ativas de ácido retinóico, que suprime a eosinopoiese em cultura semi-sólida de 

medula óssea humana (UPHAM et al., 2002), e que também suprime a eosinopoiese 

em cultura líquida de medula óssea murina, por um mecanismo que é bloqueado 

pela dexametasona (JONES DA SILVA, 2006). O ácido retinóico (Retinoic acid, RA) 

tem múltiplas ações, sendo uma delas a capacidade de induzir diferenciação 

terminal em células hematopoiéticas humanas, razão pela qual tem um lugar no 

tratamento de cânceres envolvendo células hematopoiéticas, especialmente 

leucemias mielóides. O RA exerce seus efeitos sobre a expressão gênica pela 

ativação de duas famílias de receptores - os receptores de ácido retinóico (RAR) e 

os receptores para retinóides X (RXR), que são membros da superfamília de 

receptores de hormônios tireoidianos/esteróides (WINTERFIELD et al., 2003).  
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Esta questão não está limitada à possível diferenciação entre os efeitos 

da PGE2 e do ATRA. Outros imunomoduladores têm sido analisados recentemente 

em nossa equipe, e, em dois casos, efeitos supressivos sobre a eosinopoiese foram 

encontrados. As substâncias ativas, nos dois casos, são de interesse em vários 

contextos de imunomodulação em estudos experimentais e clínicos. 

 

A primeira delas, a Dietilcarbamazina (DEC) é um derivado da 

piperazina que foi sintetizado como 1-dietilcarbamil-4-metilpiperazina e que, a partir 

de 1950, foi distribuído como sal citratado por inúmeras companhias farmacêuticas 

sob diferentes nomes (Hetrazan, Caricide, Supatonin, etc). Por mais de 50 anos, a 

DEC tem sido utilizada como uma droga anti-filarial. Embora estudos em 

ultraestrutura permitam confirmar que DEC exerce efeitos tóxicos diretos sobre o 

parasita, como evidenciado por severos danos às microfiárias, incluindo lises e 

apoptose (FLORÊNCIO e PEIXOTO, 2003), a maioria dos pesquisadores acredita 

que a DEC combate as filarioses primariamente por mecanismos 

imunofarmacológicos (MAIZELS & DENHAM, 1992), mobilizando mecanismos de 

imunidade inata de forma bastante rápida (MC GARRY et al., 2005). É de grande 

interesse que a iNOS pareça ter um papel crítico na eficácia da DEC contra a 

microfilaremia (MC GARRY et al., 2005), o que sugere que ela possa também 

exercer efeitos sobre a eosinopoiese ao modular a função de iNOS. Esta 

possibilidade é coerente com a conhecida eficácia da DEC no tratamento da 

Eosinofilia Pulmonar Tropical (BOGGILD et al., 2004). 

 

Outra substância a ser analisada é a α-galactosylceramide (α-GalCer), 

um produto natural, extraído da esponja marinha Agelas mauritianus, que apresenta 
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propriedades antitumorais. Já se sabe que α-GalCer mobiliza progenitores mielóides 

da medula óssea, induzindo sua periferalização, o que representa uma forma de 

controle sistêmico das células hematopoiéticas (Leite-de-Moraes et al., 2002). 

Neutrófilos são igualmente mobilizados (MICHEL et al. , 2007). Embora nem todos 

os mediadores envolvidos tenham sido identificados, IL-3 e GM-CSF são produzidos 

nestas condições e podem contribuir para a mobilização (LEITE-DE-MORAES et al., 

2002). 

 

Vários estudos evidenciaram que a α-GalCer é um potente estímulo 

para a ativação de células iNKT, e a Interleucina-17 (IL-17), uma das mais 

importantes citocinas produzidas por estas células, suprime a produção de 

eosinófilos (dados não publicados). Em experimentos preliminares do nosso 

laboratório, -GalCer revelou-se um potente supressor da eosinopoiese em cultura 

de medula óssea estimulada por IL-5 (QUETO, GASPAR ELSAS e XAVIER ELSAS, 

dados não-publicados). Aprofundar a caracterização dos efeitos de -GalCer neste 

modelo, tendo em vista a possibilidade de que células iNKT sejam por ela recrutadas 

para uma função regulatória da hematopoiese, é do maior interesse. Neste trabalho, 

procuramos também analisar as condições ótimas para os efeitos regulatórios de -

GalCer sobre a medula óssea, com vistas à definição futura do papel de iNOS no 

seu mecanismo de ação. 
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2 HIPÓTESE 

 

As ações supressivas de diferentes imunomoduladores sobre a eosinopoiese 

em cultura de medula óssea podem ser diferenciadas do ponto de vista do 

mecanismo celular envolvido, com base na sensibilidade ao bloqueio ou inativação 

da iNOS. 
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3 OBJETIVOS 
 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar o papel da iNOS nas ações regulatórias de substâncias 

imunomoduladoras, em especial a PGE2 e o ATRA, durante a eosinopoiese murina. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

3.2.1 Definir em que condições a PGE2 suprime a eosinopoiese murina 

3.2.2 Definir em que condições o ATRA suprime a eosinopoiese murina 

3.2.3 Avaliar se o bloqueio ou inativação de iNOS impede os efeitos da PGE2 

e do ATRA sobre a eosinopoiese murina 

3.2.4 Avaliar os efeitos da Dietilcarbamazina sobre a eosinopoiese, e a 

possível participação de iNOS no seu mecanismo de ação. 

3.2.5 Definir as condições ótimas para a supressão da eosinopoiese por   

GalCer. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 
 

4.1. MEIOS DE CULTURA E SUPLEMENTOS 

 

Fabricante HyClone (Logan, Utah, USA): meio RPMI 1640 (Cat. N0: 

SH30011.01) e Soro Fetal Bovino (US Standard Fetal Bovine Serum, FCS Cat. N0: 

SH30088.03); Fabricante Sigma® (Sigma-Aldrich Corporation, St. Louis, MO, USA): 

Penicilina G Potássica 100 U/mL (Ref. No: PEN-B), Estreptomicina 100g/mL (Ref. 

No: S 9137). 

 

4.2 REAGENTES E SOLUÇÕES. 

 

Foram os seguintes os reagentes comercialmente disponíveis 

utilizados neste estudo. Fabricante Pharmingen (San Diego, CA, USA): Interleucina-

5 murina (rmIL-5 - Ref. No: 554581). Fabricante Sigma® (Sigma-Aldrich Corporation, 

St. Louis, MO, USA): PGE2 (PGE2 - Ref. No: P-5640), Aminoguanidina (Ref. No: A-

8835), All trans retinoic acid (Ref. No: R2625-1G). Fabricante DakoCytomation, CA, 
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USA: kit para coloração de peroxidase utilizado para identificação de eosinófilos, 

Liquid DAB + Substrate Chromogen System (Ref. No: K3468), Fabricante 

Alexis(Suiça): α-galactosylceramide (α-GalCer) referencia ALX-306-027). Fabricante 

Dietilcabamazina (DEC) FIOCRUZ – Farmarguinhos (Brazil) 

 

As soluções-estoque de rmIL-5 foram mantidas na concentração 

1g/ml em RPMI 10% FCS a 4oC (100x concentrada). Aminoguanidina, mantida em 

alíquotas congeladas de10-1M em RPMI; deste estoque foi preparado uma diluição 

de uso em RPMI a 10-2M (100x concentrada), estável 4oC por 1 mês. As soluções-

estoque de prostaglandina PGE2 foram mantidas em álcool a -20oC na concentração 

de 10-5 M e solução de uso foi preparada na hora em RPMI 10% FCS. As soluções-

estoque de ATRA foram mantidas na temperatura de -20ºC na concentração de     

10-4M em etanol absoluto em alíquotas de uso único. Durante a manipulação, todas 

as alíquotas foram conservadas em gelo. As soluções-estoque α-GalCer foram 

mantidas na concentração de 10-2 M em alicotadas de 50l conservados a  –20oC. A 

solução-estoque foi preparada na concentração de 10-2 M em RPMI 10%FCS, 

filtrada 0.22 m foi mantida em geladeira por um período máximo de um mês. O 

DEC foi preparado no dia do uso numa concentração de 10-4 M em RPMI 10%FCS, 

filtrada 0.22 m  

 

4.3 ANIMAIS DE EXPERIMENTAÇÃO 

 

Foram utilizados camundongos isogênicos, machos e fêmeas, da cepa 

BALB/c, com idade entre 8 e 10 semanas, fornecidos em condições SPF pelo 
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Biotério Central da FIOCRUZ (CECAL), Rio de Janeiro. Onde indicado, foram 

também utilizados camundongos mutantes, deficientes em iNOS (iNOS-KO) 

(LAUBACH, et al.,1995), assim como os controles de tipo selvagem de mesmo 

background genético (B6/129) (FESTING, 1999), obtidos do mesmo fornecedor e 

nas mesmas condições. A utilização dos animais seguiu procedimentos aprovados 

pelo Comitê de Ética no Uso de Animais em Pesquisa (CEUA) da FIOCRUZ (licença 

CEUA #L-002-09). 

 

4.4 OBTENÇÃO DE CÉLULAS DA MEDULA ÓSSEA 

 

Após a eutanásia dos animais, realizada em câmara de CO2, os dois 

fêmures de cada animal foram retirados em condições assépticas e transferidos para 

uma placa de Petri contendo meio RPMI 1640 suplementado com 1% de FCS. Após 

a remoção das duas extremidades, a cavidade óssea de cada fêmur foi lavada com 

este meio, utilizando-se uma seringa de 10 mL e uma agulha 25x7, até a limpeza 

completa. Após a homogeneização da suspensão celular obtida, foram realizadas 

uma contagem de células totais em Turk’s e uma contagem diferencial após a 

citocentrifugação (GASPAR ELSAS, 1997). 

 

4.5 CONTAGEM DE CÉLULAS TOTAIS 

 

A contagem das células em suspensão foi realizada após diluição de 

solução de Turk (Turk’s solution, abreviadamente Turk’s; preparada misturando-se 2 

mL de ácido acético glacial com 1 mL de metanol contendo cristal violeta a 1 %, e 
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completando-se com água deionizada ou destilada até o volume final de 100 mL). A 

diluição foi na proporção de 1:10, para células recém-coletadas da medula óssea, ou 

1:2 para células ressuspendidas após diferentes períodos de cultura. Em seguida, as 

células nucleadas totais foram contadas na Câmara de Neubauer para a obtenção 

da concentração celular. 

 

4.6 COLORAÇÃO ESPECÍFICA PARA EOSINÓFILOS 

 

As células da suspensão foram citocentrifugadas a 20xg por 6 minutos, 

numa Cytospin 3 (Cat. N0: 74000102 – Shandon, Inglaterra). Os citocentrifugados 

foram fixados em Formol a 10% em PBS por 10 minutos e corados pelo método de 

TEN et al. (1989), utilizando-se um kit comercialmente disponível. Para cada 1 mL 

de solução cromógena, adicionamos 10 L de cianeto de potássio 600 mM em 

tampão fosfato (pois a peroxidase do eosinófilo de camundongo é a única resistente 

à adição de cianeto ao sistema) e 10 L de H2O2 30v. As células foram incubadas 

com esta mistura por 5 minutos em câmara úmida, à temperatura ambiente e ao 

abrigo da luz. Em seguida, as lâminas foram lavadas em PBS e contra-coradas com 

hematoxilina de Harris por 10 minutos. Os eosinófilos corados por esta técnica 

aparecem como células contendo grânulos citoplasmáticos de cor marrom, 

facilmente visualizados, e um núcleo corado em roxo pela hematoxilina. As demais 

células, cujas peroxidases são inativadas pelo cianeto, aparecem coradas apenas 

no núcleo. 
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4.7 CULTURA LÍQUIDA DE PRECURSORES DA MEDULA ÓSSEA 

 

106 células de medula óssea foram inoculadas numa placa de 24 poços 

(Nunclon Surface - Cat. N0: 142475 - NUNCTM Brand Products) em meio RPMI 1640 

suplementado com FCS 10%, com um volume final de 1mL por poço, sendo cada 

ponto inoculado em duplicata. A cada poço foi adicionada rmIL-5 a 1 ng/mL, 

concentração final, para induzir a diferenciação de eosinófilos. Onde indicado, foram 

em seguida adicionados os diferentes fármacos de interesse para o estudo, 

separadamente ou em associação. A cultura foi incubada por 7 dias em estufa 

úmida a 37oC, com atmosfera de 5% de CO2. 

 

Em experimentos realizados para avaliar o período de suscetibilidade 

da PGE2, a cultura foi iniciada apenas com rmIL-5 a 1 ng/mL em todos os poços e a 

cada dia de cultura (do início até o sétimo dia de cultura) foi acrescentada aos 

respectivos poços a PGE2 10-7M, sendo todos os poços incubados por 7 dias em 

estufa úmida a 37oC, com atmosfera de 5% de CO2. 

 

Para a realização da cinética das substâncias analisadas, a cultura foi 

iniciada em estufa úmida a 37oC, com atmosfera de 5% de CO2, com rmIL-5 a 1 

ng/mL sozinha ou associada as concentrações estipuladas das substâncias a serem 

analisadas, e a cada dia de incubação (dia 1 ao dia 7) foi interrompido dois pontos 

experimentais, um contendo apenas a rmIL-5 a 1 ng/mL e o outro contendo rmIL-5 a 

1 ng/mL associada as substâncias a serem analisadas. 
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Em especial, a pré-incubação com a PGE2 10-7M foi realizada por 2 

horas em estufa úmida a 37oC, com atmosfera de 5% de CO2 com diferentes 

tratamentos. Foram utilizados 4 pontos experimentais de pré-incubação, um 

contendo apenas células da medula e meio RPMI com 10% FCS, outro, células da 

medula, meio RPMI com 10% FCS e IL-5, outro com células da medula, meio RPMI 

com 10% FCS e PGE2 e o último contendo células da medula, meio RPMI com 10% 

FCS, IL-5, e PGE2. Após as duas horas, as células foram centrifugadas por 15 

minutos a 500G, sendo posteriormente desprezado o sobrenadante. Após, as 

células foram ressuspendidas suavemente com meio RPMI 10% FCS e realizada a 

inoculação numa placa de 24 poços com um volume de 1 mL por poço associada a 

rmIL-5 a 1 ng/mL e incubada por 7 dias em estufa úmida a 37oC, com atmosfera de 

5% de CO2. 

 

Terminada a incubação, as células foram ressuspendidas suavemente 

com uma micropipeta, sendo coletada uma pequena alíquota para contagem em 

Turk’s (diluição 1:2) e alíquotas maiores para citocentrifugação. Os citocentrifugados 

foram coradas para a peroxidase do eosinófilo (eosinophil peroxidase, EPO), com 

contra-coloração por Hematoxilina de Harris (preparada dissolvendo-se a quente 5 g 

de cristais de hematoxilina e 100 g de alúmen de potássio em 50 mL de álcool 

absoluto e 2,5 mL de óxido de mercúrio, completando-se em seguida o volume a 1 L 

com água destilada). Das contagens totais (Turk’s) e diferenciais (EPO) foram 

calculados os números de eosinófilos recuperados das culturas. 
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4.8 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 
Todos os dados foram analisados no programa Systat for Windows 

(Systat 5.04 for windows – Systat, Inc. Everston, IL, USA). Para comparações 

múltiplas entre diferentes tratamentos, utilizou-se análise fatorial de variância, com a 

correção de Tukey (HSD). Para comparações de apenas dois grupos, foi utilizado o 

teste t não-pareado (two-tailed).  
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5 RESULTADOS 
 

5.1 RELAÇÃO DOSE RESPOSTA PARA O EFEITO SUPRESSOR DA 

PROSTAGLANDINA E2 

 

Inicialmente, avaliamos a relação dose-resposta para a supressão da 

eosinopoiese pela PGE2 em cultura de medula óssea de camundongos BALB/c. 

Para essa avaliação, fizemos diluições seriadas, adicionando a PGE2 numa faixa de 

concentrações finais entre 10-6M e 10-10M. Observamos (Figura 1A) que a PGE2, nas 

concentrações entre 10-6M e 10-8M é capaz de inibir significativamente (p<0.03) a 

eosinopoiese induzida por rmIL-5 em culturas de medula óssea. Não houve efeito 

significativo nas concentrações iguais ou menores que 10-9M. 

 

No painel B, que apresenta fotomicrografias, observa-se que, na cultura com 

IL-5 sozinha, as células estão com o formato arredondado e núcleos bem definidos 

(esquerda); em contraste, na cultura com IL-5 + PGE2 10-7M, podemos observar 

macrófagos com granulação EPO+ no citoplasma, sugestiva de fagocitose de corpos 

apoptóticos EPO+, e, em especial, um macrófago ainda englobando um resto 
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apoptótico corado pela reação para EPO, representando os restos apoptóticos de 

um eosinófilo com perda da separação entre núcleo e citoplasma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Efeitos da PGE2 sobre a eosinopoiese. Painel A, relação dose-
resposta para a supressão da eosinofilopoiese pela PGE2 após 7 dias de 
cultura de medula óssea com IL-5, a 1 ng/mL, sozinha ou associada às 
concentrações indicadas de PGE2. * p < 0.03. Painel B, aspectos 
representativos (1000X) de culturas de 7 dias, correspondentes aos grupos 
com IL-5 (esquerda) e com IL-5 + PGE2 10

-7
M (direita). Seta preta indica 

macrófago com granulos EPO, seta vermelha indica macrófago fagocitando 
resto celular anucleado  com grânulos EPO. Total de 3 experimentos. 

 

 

 

B 

IL-5 IL-5 +PGE2 

A 
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5.2 PERÍODO DE SUSCETIBILIDADE À AÇÃO DA PROSTAGLANDINA E2 

 

Em seguida, procuramos definir o período em que a cultura é suscetível à 

ação inibitória da PGE2. Para isto, foi realizado um experimento com medula óssea 

de camundongos BALB/c, para verificar até que etapa da cultura líquida em 

presença do fator de diferenciação de eosinófilos (IL-5), os precursores eosinofílicos 

são sensíveis ao efeito supressor da PGE2, na concentração eficaz de 10-7M (ver 

acima). 

 

Figura 4. Período de suscetibilidade à supressão da eosinopoiese pela PGE2. 
após 7 dias de cultura de medula óssea com IL-5, a 1 ng/mL, sozinha ou 
associada à PGE2 10

-7
M, adicionada à cultura nos momentos indicados. * p < 

0.01. Total de 6 experimentos. 

 

No dia de início das culturas (dia 0), todas receberam rmIL-5. Como 

controle positivo, PGE2 10-7M foi adicionada no mesmo dia onde indicado. Nos 

vários pontos experimentais, foi adicionada nos momentos indicados, uma única vez 

e sem reposição, cobrindo todo o período entre o dia 1 (24 horas de cultura) e o 

encerramento da cultura (dia 7).  
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A PGE2 teve efeito significativo (p<0.01), se adicionada no dia 0 ou no 

dia 1, ou seja, durante as primeiras 24 horas. Se adicionada nos outros dias, não 

teve efeito detectável. 

 

 

5.3 PRÉ- INCUBAÇÃO COM PROSTAGLANDINA E2 

 

Como a PGE2, 10-7 M, exerce sua ação durante um período 

relativamente curto (24 horas), logo no início da cultura, procuramos avaliar se ela 

seria eficaz durante uma incubação de apenas 2 horas. Procuramos: a) avaliar se a 

pré-exposição à PGE2 sozinha tinha efeito detectável 7 dias depois; b) se a 

exposição à PGE2 em associação com IL-5 teria efeito detectável 7 dias depois. 

Para isto, o desenho experimental incluiu uma etapa de pré-incubação por 2 horas, 

seguida de remoção do meio de cultura por lavagem, e ressuspensão das células 

em meio novo, contendo IL-5, com cultura por 7 dias. As condições (meio de cultura, 

estufa, temperatura, humidificação, concentração de CO2) foram idênticas entre a 

pré-incubação e a cultura, mas na pré-incubação foi variado o estímulo (meio, IL-5, 

PGE2 ou ambas), enquanto na cultura uniformemente foi utilizada apenas IL-5. 

 

Como mostrado na Figura 3, há uma diferença significativa entre a pré-

incubação por 2 horas em meio de cultura apenas e a pré-incubação com IL-5 

(p=0.014). Pode-se observar que a pré-incubação com PGE2 sozinha não difere 

significativamente do efeito do meio de cultura apenas (p=0.86). Consistentemente, 

a pré-incubação com PGE2 sozinha teve efeito significativamente diferente do 

observado na pré-incubação com IL-5 (p=0.04). No entanto, a diferença entre a pré-
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incubação com PGE2 associada à IL-5 e a pré-incubação com IL-5 sozinha 

apresentou valor limítrofe (p=0.056). Consistentemente, ao contrário do que 

observamos com IL-5 sozinha, a amostra incubada com PGE2 e IL-5 não diferiu 

significativamente do controle incubado com meio apenas (p=0.16). 

 

              

Figura 5. Efeito da pré-exposição à PGE2, com e sem IL-5, a 1 ng/mL, sobre a 
resposta subseqüente à IL-5 após 7 dias de cultura de medula óssea com IL-5 
sozinha, a partir de células pré-expostas por 2 horas ao meio apenas (-), ou à 
IL-5, PGE2 ou ambas. * p = 0.014 e ** p = 0.04, respectivamente. Total de 6 
experimentos. 

 

 

 

5.4 CINÉTICA DA AÇÃO DA PROSTAGLANDINA E2 

 

Em seguida, foi analisado o tempo que a PGE2, se introduzida no início 

da cultura, leva para induzir um efeito significativo. Para isto, culturas líquidas foram 

estabelecidas com IL-5, sozinha ou associada a PGE2, 10-7 M, a partir de medula 

óssea de camundongos BALB/c, por períodos variando entre 0 e 7 dias. A cada dia 

de incubação foram interrompidas culturas experimentais e controles, coletando-se 

as células para contagem total e diferencial. 
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Figura 6. Cinética da supressão da eosinopoiese pela PGE2 após cultura, dos 
períodos indicados, da medula óssea com IL-5, a 1 ng/mL, sozinha ou 
associada à PGE2 10

-7
M, sendo esta início da cultura.* p<0.025. Total de 3 

experimentos. 

 

Nos dois primeiros dias de incubação, a PGE2 não induziu diferença 

significativa com relação ao controle negativo (p = 0.35 e p = 0.56 respectivamente). 

Do terceiro ao sétimo dia de cultura, houve diferença significativa com relação ao 

controle negativo para todo o período. Portanto, a ação supressiva da PGE2 pode 

ser detectada após um período de 72 horas de exposição. 

 

 

5.5 BLOQUEIO DA AÇÃO DA PROSTAGLANDINA E2 PELA AMINOGUANIDINA 

 

Avaliamos, em seguida, o efeito do inibidor seletivo de iNOS, 

Aminoguanidina, sobre as ações da PGE2 em culturas de medula óssea estimuladas 

por IL-5. Culturas de medula óssea foram estabelecidas por 7 dias, na presença de 

IL-5, sozinha ou associada à PGE2 (10-7 M), à Aminoguanidina (10-4M) ou ambas. A 
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PGE2 teve um significativo efeito supressivo em relação ao respectivo controle com 

IL-5 na ausência (P < 0.001), mas não na presença (P = 0.995), de Aminoguanidina. 

 

 

Figura 7. Bloqueio do efeito supressivo da PGE2 pela aminoguanidina após 
cultura de 7 dias, na presença de IL-5, a 1 ng/mL, sozinha ou associada à 
PGE2 10

-7
M, à aminoguanidina, 10

-4
M, ou ambas. O asterisco representa 

diferença significativa em relação ao respectivo controle IL-5 (p<0.001). Total 
de 6 experimentos. 

 

 

5.6 RELAÇÃO DOSE RESPOSTA PARA O EFEITO SUPRESSOR DO ATRA 

 

Em seguida, avaliamos a relação dose-resposta para a supressão da 

eosinopoiese pelo ATRA em cultura de medula óssea de camundongos BALB/c. 

Para essa avaliação, fizemos diluições seriadas, adicionando o ATRA numa faixa de 

concentrações finais entre 10-6M e 10-12M. Observamos (Figura 6 A) que o ATRA, 

nas concentrações entre 10-6M e 10-8M, é capaz de inibir significativamente 
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(P<0.039) a eosinopoiese induzida por rmIL-5 em culturas de medula óssea. Não 

houve efeito significativo nas concentrações iguais ou menores que 10-9M. 

 

No painel B, que apresenta fotomicrografias, observa-se que na cultura 

com IL-5, as células estão com o formato arredondado e núcleos bem definidos; já 

na cultura com IL-5 tratadas com ATRA podemos observar macrófagos com 

citoplasma intensamente vacuolado, sugestivo de apoptose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Relação dose-resposta para a supressão da eosinopoiese pelo ATRA 
após 7 dias de cultura de medula óssea com IL-5, a 1 ng/mL, sozinha ou 
associada às concentrações indicadas de ATRA. * p < 0.039. Painel B, 
aspectos representativos de culturas correspondentes aos grupos com IL-5 e 
com IL-5 + ATRA 10

-6
M (1000X). Seta preta indica macrófago bem vacuolizado. 

Total de 3 experimentos. 
 

 
 
 
 
 

B 

IL-5 IL-5 + ATRA 
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5.7 CINÉTICA DA AÇÃO SUPRESSORA DO ATRA 

 

Em seguida, foi analisado o tempo que o ATRA, se introduzido no início 

da cultura, leva para induzir um efeito significativo. Para isto, culturas líquidas foram 

estabelecidas com IL-5, sozinha ou associada a ATRA, 10-6 M, a partir de medula 

óssea de camundongos BALB/c, por períodos de 0, 3, 4, 5 e 7 dias. A cada dia de 

incubação foram interrompidas culturas experimentais e controles, coletando-se as 

células para contagem total e diferencial. 

 

Observamos (Figura 7) que no dia 3, a cultura líquida com ATRA não 

apresenta diferença significativa com relação ao controle (p = 0.066), mas a partir do 

quarto dia já há diferença significativa com relação ao controle (p<0.025), a qual é 

detectável ainda no quinto e no sétimo dias (p = 0.003). 

  

Figura 9. Cinética da supressão da eosinopoiese pelo ATRA após cultura, pelos 
períodos indicados, da medula óssea com IL-5, a 1 ng/mL, sozinha ou 
associada ao ATRA, 10

-6
 M. * P<0,025 e **P = 0.003, para as diferenças em 

relação ao controle com IL-5 no mesmo dia. Total de 6 experimentos. 
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5.8 EFEITOS DO ATRA EM MEDULA ÓSSEA DEFICIENTE EM INOS 

 

Em seguida, avaliamos se os efeitos do ATRA sobre a eosinopoiese 

eram dependentes de uma iNOS funcionante. Para tal estudo, foi realizada a análise 

do efeito de diferentes concentrações de ATRA (10-6 a 10-12M) sobre a eosinopoiese 

em culturas de medula óssea de camundongos  iNOS KO e de controles de tipo 

selvagem do mesmo background genético (B6 129). Como mostrado na Figura 8, 

ATRA inibiu significativamente a eosinopoiese em culturas de medula óssea 

induzida por IL-5 nas cepas B6 129 (barras brancas) e iNOS KO (barras pretas), nas 

concentrações entre 10-6M e 10-8M (P<0.04) e entre 10-6M e 10-7M (P<0.01), 

respectivamente. Por outro lado, não foi observado efeito significativo em 

concentrações iguais ou menores que 10-9M, em qualquer das duas cepas. 

 

Figura 10. Efeito supressivo do ATRA em culturas de medula óssea deficientes 
em iNOS após 7 dias de cultura de medula óssea com IL-5, a 1 ng/mL, sozinha 
ou associada às concentrações indicadas de ATRA. * p = 0.003 e **p < 0.001, # 
p = 0.011 e # # p = 0.001, + p = 0.034, respectivamente. Total de 6 
experimentos. 

 



54 

 

5.9 CARACTERIZAÇÃO DOS EFEITOS DA DIETILCARBAMAZINA SOBRE A 

EOSINOPOIESE 

 

No contexto da caracterização inicial dos efeitos da Dietilcarbamazina 

(DEC) sobre a eosinopoiese em cultura de medula óssea, avaliamos a relação dose-

resposta, adicionando DEC nas concentrações 10-6M, 10-8M e 10-10M a culturas 

estabelecidas na presença de IL-5. Observamos (Figura 9 A) que DEC, nas 

concentrações de 10-6M e 10-8M (p=0.001 e p=0.002 respectivamente) é capaz de 

inibir significativamente a eosinopoiese em culturas de medula óssea induzida por 

IL-5, efeito não mais observado em concentrações menores que 10-10M. 

 

O painel B apresenta fotomicrografias onde se observa que na cultura 

com IL-5, um grande número de células (principalmente eosinófilos), com o formato 

arredondado e núcleos bem definidos, já na cultura com IL-5 e DEC observa-se 

macrófagos vacuolizados e células amorfas. 
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Figura 11. Painel A, relação dose-resposta para a supressão da eosinofilopoiese pelo 
DEC após 7 dias de cultura de medula óssea com IL-5, a 1 ng/mL, sozinha ou 
associada às concentrações indicadas de DEC. * p < 0.003. Painel B, aspectos 
representativos (aumento de 1000X, em imersão) de culturas correspondentes aos 
grupos com IL-5 (esquerda) e com IL-5 + DEC 10

-6
M (direita). Seta preta indica 

macrófago vacuolizado. Total de 3 experimentos. 
 

 

B 

IL-5 IL-5 + DEC 

A 
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Em seguida, avaliamos o efeito do inibidor seletivo de iNOS, 

Aminoguanidina, sobre as ações da DEC em culturas estimuladas por IL-5. Culturas 

de medula óssea foram estabelecidas por sete dias, na presença de IL-5, sozinha ou 

associada à DEC (10-6M), à Aminoguanidina (10-4M) ou ambas. Observamos (Figura 

10) que o DEC teve um significativo efeito supressivo em relação ao respectivo 

controle com IL-5 na ausência (p=0.028), mas não na presença (p=0.993), de 

Aminoguanidina. 

 

 
Figura 12. Bloqueio do efeito supressivo do DEC pela aminoguanidina após 7 
dias de cultura de medula óssea com IL-5, a 1 ng/mL, sozinha ou associada ao 
DEC, à aminoguanidina, ou ambas. * p = 0.028 e ** p = 0.019. Total de 3 
experimentos. 
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5.10 CARACTERIZAÇÃO DOS EFEITOS DO α-GALCER SOBRE A EOSINOPOIESE 

 

No contexto da caracterização inicial dos efeitos do -GalCer sobre a 

eosinopoiese em cultura de medula óssea, avaliamos a relação dose-resposta, 

adicionando o α-GalCer nas concentrações 10-6M, 10-8M, 10-10M e 10-12M a culturas 

estabelecidas na presença de IL-5. Observamos (Figura 11 A) que o α-GalCer, nas 

concentrações de 10-6M e 10-8M (p=0.002 e p=0.003 respectivamente) é capaz de 

inibir significativamente a eosinopoiese em culturas de medula óssea induzida por 

IL-5, efeito não mais observado em concentrações menores que 10-10M.  

 

Nas fotomicrografias, painel B, observa-se que na cultura com IL-5 um 

grande número de células, principalmente eosinófilos, com morfologia bem 

preservada; já na cultura com IL-5 + α-GalCer, podemos observar uma leve perda da 

nitidez do núcleo dos macrófagos, além da vacuolização vista com outros agentes. 
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Figura 13. Painel A, relação dose-resposta para a supressão da eosinopoiese 
pelo α-GalCer após 7 dias de cultura de medula óssea com IL-5, a 1 ng/mL, 
sozinha ou associada às concentrações indicadas de α-GalCer. * p < 0.004. 
Painel B, aspectos representativos (1000X) de culturas correspondentes aos 
grupos com IL-5 (esquerda) e com IL-5 + α-GalCer 10

-6
M (direita). Total de 3 

experimentos. 
 

 

B 

IL-5 IL-5 + α-GalCer 

A 
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Em seguida, foi avaliada a cinética dos efeitos supressores do -

GalCer em culturas estimuladas por IL-5, utilizando a concentração 10-8 M, com 

interrupção das culturas nos dias 0, 1, 3, 5 e 7. Observamos (Figura 12) que, até o 

terceiro dia de incubação, culturas expostas ao  α-GalCer  não apresentam 

diferenças significativas com relação ao respectivo controle com IL-5, mas no quinto 

e no sétimo dias de cultura, as diferenças tornam-se claras e estatisticamente 

significativas (p = 0.015 e p < 0.001 respectivamente). 

 

 

Figura 14. Cinética da supressão da eosinopoiese pelo α-GalCer após cultura, 
pelos períodos indicados, da medula óssea com IL-5, a 1 ng/mL, sozinha ou 
associada à α-GalCer, 10

-8
 M. p = 0.015 e ** p < 0.001. Total de 3 experimentos. 
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6 DISCUSSÃO 
 

Com resultados obtidos neste trabalho, podemos observar que existem 

várias substâncias que são capazes de influenciar a eosinopoiese em animais naive, 

modulando negativamente a eosinopoiese, de forma compativel com a indução de 

apoptose (como descrito em Jones et al., 2004). 

 

Comparando-se as relações dose-resposta para as diversas 

substâncias analisadas, podemos sugerir que todas elas atuam numa faixa de 

concentração compatível com receptores farmacológicos de alta afinidade (10-6 - 10-8 

M), como esperado a partir dos seus mecanismos de ação em outros sistemas, e 

que a atividade é indetectável em concentrações mais baixas do agonista.  

 

Observando-se as cinéticas de atuação dessas substâncias, podemos 

ver que elas apresentam diferentes tempos de latência da resposta supressora, nos 

levando a crer que, mesmo que elas venham a utilizar as mesmas vias efetoras para 

induzir a supressão da eosinopoiese, os mecanismos utilizados para dar início à  

ativação desta via devem ser distintos. 

 

Um dos resultados obtidos nesse estudo mostra que a PGE2 só pode 

atuar durante um período de suscetibilidade (nas primeiras 24 horas de cultura 

líquida) e que seus efeitos inibitórios sobre a eosinopoiese pode ser observados a 

partir do terceiro dia de cultura, estendendo-se até o sétimo e último dia da cultura. 

Estes dados sugerem que as células-alvo sobre as quais a PGE2 exerce um efeito 

supressor, são células mais imaturas, uma vez que quando as células precursoras já 
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estão mais avançadas na diferenciação para a linhagem eosinofílica sob a 

estimulação por IL-5, o efeito supressor não é mais observado. 

 

Com relação à via de atuação da PGE2, pode-se ver que é dependente 

de NO, pois a adição da aminoguanidina à cultura é capaz de bloquear o efeito 

supressor. NO deve ser o agente que dá início ao processo de apoptose, o qual é 

evidenciado nestas condições (JONES et al., 2004) tanto por critérios bioquímicos 

estabelecidos de apoptose (exteriorização de fosfatidil-serina, liberação de DNA 

nucleossomal) como pelo bloqueio com ZVAD-fmk (bloqueador de caspase 3 – 

dados ainda não publicados). A apoptose é induzida por NO através de ativação do 

receptor de morte CD95 pelo seu ligante CD95L (JONES et al., 2004; QUETO et al., 

2010), o que caracteriza uma nova via, envolvendo a indução de produção de NO 

pela isoforma indutível da sintase de NO (iNOS), seguida de ativação de CD95. 

 

A micrografia com IL-5 mostra um número aumentado de células 

arredondadas; já na presença de PGE2, ocorre a vacuolização dos macrófagos, e, 

em alguns pontos, podem-se ver restos celulares anucleados, positivos para EPO, 

sendo fagocitados, assim como granulações EPO+ no interior dos macrófagos, 

resultantes desse processo de fagocitose. Estas evidências morfológicas são todas 

compatíveis com um mecanismo apoptótico para os efeitos da PGE2. 

 

A Dietilcarbamazina também é capaz de induzir uma supressão dos 

precursores eosinofílicos em cultura líquida na presença de IL-5. Assim como 

observado para a PGE2, seu efeito é bloqueado pela aminoguanidina, o que aponta 
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para uma dependência em relação à iNOS. A micrografia da cultura na presença do 

DEC também mostra macrófagos vacuolizados. 

 

Os estudos com o α-GalCer nos mostram um efeito, que apesar de 

compatível com receptores de alta afinidade, apresenta uma latência maior do que a 

observada nos outros agentes (5 dias), sugerindo que seu efeito depende de um 

mecanismo mais demorado. Nas micrografias da cultura na presença do α-GalCer, 

são raras as  células com características morfológicas de células apoptóticas, 

sugerindo a possibilidade de que o efeito supressor não seja por via de apoptose 

nas células diferenciadas na cultura. 

 

Em contrapartida, há evidência de que os efeitos supressores  do 

ATRA sobre a hematopoiese estão relacionados com o fenômeno da apoptose, não 

somente a partir da morfologia das células em microscopia ótica, mas também pelo 

bloqueio com ZVAD-fmk (dados não publicados). A inibição da eosinopoiese murina 

pelo ATRA se faz através de indução de apoptose em células que já estão 

comprometidas com a linhagem eosinofílica, e que já chegaram a acumular grânulos 

contendo peroxidase de eosinófilo no seu citoplasma. 

 

Esta indução de apoptose, contudo, ocorre por mecanismo distinto do 

utilizado pela PGE2, visto que ocorre na medula óssea de animais deficientes em 

iNOS, sendo portanto independente da enzima iNOS. Estudos recentes do nosso 

laboratório evidenciam que a apoptose promovida pelo ATRA compartilha a mesma 

etapa final da via dos receptores de morte (interação receptor ligante CD95/CD95L - 

dados não publicados). 



63 

 

 

Com essas evidências, pode-se dizer que existem pelo menos duas 

vias de ativação da apoptose dependente de CD95L em culturas de medula óssea 

estimuladas pela IL-5, sendo a forma de ativação independente de iNOS a mais 

escassa de conhecimento, sendo necessário mais estudos, e a dependente de 

iNOS, a mais conhecida até o momento. 

 

Um outro desenho experimental realizado que nos proporcionou um 

dado muito interessante foi a pré-incubação por duas horas, seguida da remoção da 

PGE2 e cultivo na presença de IL-5 por 7 dias. Como este período representa uma 

fração mínima do tempo total de exposição à IL-5, o resultado sugere que há uma 

perda da viabilidade (ou da capacidade de resposta à IL-5) durante este curto 

período, na ausência de citocina.  

 

Isto evidencia a importância da IL-5 para a manutenção da 

sobrevivência dessas células e sugere que as primeiras duas horas de exposição à 

IL-5 são decisivas para o resultado, mesmo que se siga um período muito mais 

longo (7 dias) na presença da citocina. Na ausência da citocina, há uma perda de 

viabilidade que não é mais recuperada na cultura de 7 dias. Nestas condições, pode-

se observar que a PGE2, na presença da IL-5, desempenha seu papel supressor, 

pois o grupo experimental com IL-5 e PGE2 já não apresenta nenhuma diferença 

significativa com o grupo pré-incubado apenas com o meio RPMI. Em outras 

palavras, a presença da PGE2 anula o efeito positivo da pré-incubação somente com 

IL-5.  
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Este fato não pode ser explicado por um simples efeito nocivo da PGE2 

sobre as células, porque as células expostas à PGE2 na ausência de IL-5 não 

apresentam qualquer diferença significativa relativamente ao grupo pré-incubado 

apenas em meio. A interpretação mais simples é que o efeito da PGE2 sobre as 

células requer a presença de IL-5 na cultura. Este resultado representa o achado 

mais original do presente estudo, por fornecer um dado básico do sistema que era 

até aqui inédito, e justifica, na continuação do projeto, uma investigação mais 

aprofundada.  

 

É importante situar os nossos resultados em relação à literatura nessa 

área. O estudo da hematopoiese no contexto da  asma foi conduzido de forma 

pioneira pelo grupo do Dr. Judah Denburg, no Canadá, por duas décadas. Desde 

1997, nosso grupo responde pelo segundo maior conjunto de publicações em 

periódicos internacionais nesta área, ficando apenas atrás da produção de Denburg 

e seus colaboradores, dentre os quais se destacam muitos pesquisadores 

renomados, no Canadá, nos Estados Unidos, na Austrália e na Europa. Desde o 

início, nossos estudos foram conduzidos exclusivamente em modelos experimentais 

(camundongos isogênicos). Em contraste, a grande maioria dos estudos do grupo de 

Denburg foi conduzida com células humanas, e especialmente medula óssea de 

pacientes asmáticos. É importante notar que nossos estudos iniciais sobre os efeitos 

da provocação alergênica, e as respostas farmacológicas da medula óssea murina à 

PGE2, à dexametasona, ao ATRA e aos cisteinil-leucotrienos foram inspirados em 

estudos do grupo de Denburg com esses agentes em células humanas. Na grande 

maioria dos casos, foi possível aprofundar, nos estudos com camundongos, 

questões de mecanismo, tendo em vista a margem considerável de manipulação 
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experimental que é permitida em modelos animais, contrastando com as restrições 

práticas e éticas dos estudos humanos. Cabe ressaltar a concordância geral entre 

os resultados obtidos pelo nosso grupo e as conclusões dos estudos humanos 

conduzidos por Denburg e colaboradores. Tal concordância é clara, mesmo havendo 

diferenças importantes nos métodos utilizados pelos dois grupos para avaliação da 

hematopoiese em cultura, com o nosso grupo utilizando rotineiramente a técnica da 

cultura líquida, e com os estudos de Denburg e colaboradores utilizando 

essencialmente testes de formação de colônias, amparados pela citometria de fluxo 

e biologia molecular.  

 

Com essas especificações, podemos situar o trabalho aqui descrito 

como uma caracterização mais detalhada dos efeitos supressivos de vários agentes 

imunofarmacológicos sobre a eosinopoiese, que tira vantagem do uso da técnica de 

cultura líquida para chegar a conclusões importantes sobre os mecanismos 

envolvidos. Esses estudos não têm ainda um equivalente na literatura sobre células 

humanas, pelas seguintes razões: 

1. A caracterização de mecanismos dependentes de iNOS e 

CD95L na supressão da eosinopoiese foi descrita, até o momento, exclusivamente 

em modelos murinos; 

2. A caracterização dos mecanismos apoptóticos nas ações de 

PGE2 e ATRA não foi descrita, até o momento, em células humanas. 

3. O uso de DEC e -GalCer como moduladores da eosinopoiese 

não foi descrito, até o momento, em células humanas. 
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O nosso conjunto de dados é, portanto, original, e acrescenta algumas 

informações importantes frente ao relatado na literatura, especialmente a existência 

de mecanismos dependentes e independentes de iNOS.  

O interesse aumenta, se considerarmos que DEC é uma droga de 

utilização ampla no controle de doenças parasitárias, e que os resultados do nosso 

grupo sugerem que esta droga tem um potencial terapêutico mais amplo, em função 

da sua capacidade de induzir apoptose em células hematopoiéticas.  

Finalmente, as observações iniciais com -GalCer indicam que este 

agente imunomodulador, muito utilizado em estudos de câncer e de imunopatologia 

experimental, pode ter um interesse mais amplo, aplicando-se também à 

hematopoiese.  
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7 CONCLUSÃO  
 

Os vários agentes imunomoduladores avaliados neste estudo 

suprimem a eosinopoiese em cultura de medula óssea estimulada por IL-5 nas 

concentrações de 10-6 – 10-8M. Foi possível evidenciar um papel para a enzima 

iNOS no período de latência em pelo menos dois casos –PGE2 e DEC. 

 

No caso da PGE2, foi demonstrado que a inibição promovida por ela 

ocorre durante as primeiras 24 horas da cultura, sendo observada desde o terceiro 

dia de cultura e se estendendo até o sétimo dia. 

 

Já no ATRA, a ação supressora foi observada a partir do quarto dia de 

cultura se estendendo até o sétimo, e a supressão do α-GalCer foi observada desde 

o quinto até o sétimo dia de cultura. 

 

Na pré-incubação por 2 horas foi observada a perda da capacidade de 

resposta à IL-5 na ausência de citocinas, evidenciando a importância da citocina nas 

primeiras 2 horas de incubação, além de o efeito da PGE2 sobre as células necessita 

de IL-5 na cultura.  
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