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DEFINIÇÃO

Conceito introduzido por Arnold Caplan:

Da mesma maneira que todas as células do
sangue têm origem um uma célula-tronco
hematopoiética através da geração de
células progenitoras e precursoras, tecidos
oriundos do mesênquima também possuem
células-tronco capazes de dar origem a todos
os tipos celulares mesenquimais.



HISTÓRICO

Anos 60/70
– A. Friedenstein e colaboradores
demonstram a existência de outro tipo de
célula na medula óssea. Esta formava
colônias com células fibroblastóides,
diferentes das colônias de células
hematopoiéticas, e foi denominada unidade
formadora de colônia de fibroblasto (CFU-F)



HISTÓRICO

Anos 80
– Demonstrou-se que CFU-Fs têm potencial
adipogênico e osteogênico in vitro

– Demonstrou-se que CFU-Fs apresentam
boa enxertia quando transplantadas em
camundongos irradiados
– É publicado o primeiro artigo sugerindo a
existência de CFU-F no sangue de cordão
umbilical – M. Owen propõe a existência de
um sistema estromal, que teria na base de
sua hierarquia uma célula-tronco estromal



HISTÓRICO

Anos 90
– A. Caplan cunha o termo célula-tronco
mesenquimal
– R. Pereira e colaboradores demonstraram
que células estromais da medula óssea
enxertam-se em vários tecidos não-
hematopoiéticos quando infundidas
sistemicamente
– MSCs são encontradas no sangue de
cordão umbilical
- M. Pittenguer e colaboradores publicam
artigo caracterizando MSCs humanas



HISTÓRICO

2000 –
– MSCs encontradas em outros tecidos que
não a medula óssea
– Relatos de diferenciação de MSCs em
tipos celulares não- mesenquimais, e.g.,
neurônios, hepatócitos, células

secretoras de insulina



FONTES DE MSCs 

A natureza das células utilizadas como
ponto de partida para um determinado
procedimento é um fator determinante do
sucesso do mesmo.



FONTES DE MSCs 

Medula Óssea

Sangue de 
cordão umbilical

Sangue 
periférico

Tecido Adiposo

Polpa do dente  de leite

Tecido específicas



ISOLAMENTO DE CÉLULAS 
MONONUCLEARES 

Plasma

Células Mononucleares

Gradiente de Densidade

Hemáceas, Plaquetas e
Granulócitos



Density gradient
separation 
(p= 1.077 g/mL)

CD133+ cells  are

labeled with CD133

MicroBeads

Magnetically labeled 

CD133+ cells are

retained in the 

MACS column.

Highly enriched 

CD133+ cells 

are eluted from 

the column

(Reproduzido de http://www.miltenyibiotec.com/en/PG_623_1_CD133_MicroBead_Kit.aspx)

ISOLAMENTO DE POPULAÇÕES 
CELULARES ESPECÍFICAS



ISOLAMENTO DE CÉLULAS DO 
TECIDO ADIPOSO



ISOLAMENTO DE CÉLULAS TECIDUAIS

Dissecação do músculo esquelético Dissociação enzimática



EXPANSÃO CELULAR

• Aumentar o número de células-tronco/progenitoras

insuficientes para o transplante.

• Aumentar o número de células maduras.

• Aumentar o numero de células de linhagens específicas.

Expansão

Auto-renovação

Diferenciação
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INSTALAÇÕES ADEQUADAS



CONTROLE DE QUALIDADE

• Testes de esterilidade
– Bacteriologia
– Micologia
– Virologia

• Caracterização celular
– Hematologia
– Imunofenotipagem



CONTROLE DE QUALIDADE

• Cultivo de MSCs (até 25p) não apresenta alterações cromossômicas
• Atividade da telomerase e o transcrito do hTERT não foram vistos nas

culturas estudadas
Bernardo et al, Cancer Research, 2007



CARACTERIZAÇÃO IMUNOFENOTÍPICA

MARCADORES CELULARES: 

positivos: CD105, CD73, CD90

negativos: CD45, CD34, CD14, 
CD19 OU CD11B OU CD79α e 
HLA DR.

POSITION PAPER
Minimal criteria for defining multipotent

mesenchymal stromal cells. The International
Society for Cellular Therapy position statement
M Dominici, K Le Blanc, I Mueller, I Slaper-
Cortenbach, FC Marini,DS Krause, RJ Deans,
A Keating, DJ Prockop and EM Horwitz

Cytotherapy (2006) Vol. 8, No. 4, 315 317



PAINEL ANTICORPOS PARA CÉLULAS 
EXPANDIDAS EX VIVO

Koninckx et al, Cellular and Molecular Life Sciences, 2011



DIFERENCIAÇÃO IN VITRO



QUANTIDADE DE MSCs DIMINUI COM 
A IDADE



Métodos alternativos de expansão de MSCs

Teste do lisado de plaquetas (PL) para isolamento e expansão de MSCs para 
uso clínico:

Culture conditions:
- 10% FCS
- 5% PL
- 2.5% PL
- 1% PL

CONCLUSIONS
1. MSCs expandidas com SBF/LP apresentam morfologia, fenótipo e capacidade de
diferenciação comparáveis;
2. Os cultivos de MSCs com o LP (5%) são superiores em termos de eficiência
clonogênica e capacidade proliferativa quando comparados com SBF;
3. Os cultivos de MSCs com o LP mostram atividade supressora imune relativamente
baixa e poderiam ser mais apropriados em estratégias que visam a melhora da
recuperação hematopoiética/imune depois TCTH;
4. Os cultivos de MSCs com o SBF poderiam ser mais adequados para previnir ou
tratar complicações imunes relativas a aloreatividade, como DECH e a rejeição do
transplante no TCTH.

Bernardo et al., J Cell Physiol, 2007



APLICAÇÕES PRÁTICAS  DAS MSCs

Terapia Celular

Engenharia de Tecidos

Desenvolvimento de Fármacos

Terapia Gênica

Estudo do Desenvolvimento Ontogenético



PRINCÍPIO TERAPIA CELULAR

“Restaurar a função de um órgão ou tecido,
transplantando novas células para substituir as células
perdidas pela doença, ou substituir células que não
funcionam adequadamente devido a um defeito
genético.”



APLICAÇÕES CLÍNICAS  DAS MSCs

Capacidade de diferenciação multipotencial (regenerativa)

Capacidade de migração para tecidos lesados

Capacidade de produção de moléculas bioativas: efeito
parácrino (moléculas anti-apoptóticas, angiogênicas,
fatores de crescimento, imunomoduladoras,
quimioatraentes, anti-fibróticas)

Propriedades imunossupressoras

Propriedades imunomoduladoras



MSCs e ENSAIOS CLÍNICOS

Trounson et al. BMC Medicine 2011, 9:52



FASES DOS ENSAIOS CLÍNICOS

Trounson et al. BMC Medicine 2011, 9:52



META ANÁLISE

Cochrane Library:
• 33 ensaios clínicos diferentes
• 1.765 pacientes envolvidos
• Método de infusão: angioplastia
• Conclusão: esta nova metodologia pode
• levar a uma melhora moderada na função
cardíaca quando comparada com os
tratamentos padrão reduzindo o número de
pacientes que morrem ou sofrem com a falência
cardíaca.



Mazo M. et al, Stem Cells International, 2012

MECANISMOS DE ATUAÇÃO



ENSAIOS CLÍNICOS

PROMETHEUS
• CTMs autólogas
• Fases I e II
• Altas doses (2 x 107) x baixas doses (2 x 108)
• Infusão: Injeção intramiocárdica
• Doença: Isquemia crônica
• National Heart, Lung and Blood Institute (NHLBI)

TAC-HFT (Transendocardial Autologous Cells in Heart
Failure Trial)

• CTM autólogas
• Fases I e II
• Infusão: percutânea
• Doença: Isquemia crônica
• National Heart, Lung and Blood Institute (NHLBI)



ENSAIOS CLÍNICOS

MESAMI ( Mesenchymal Stem Cells and Myocardial Ischemia)
• CTMs autólogas
• Fases I e II
• Infusão: transendocárdica
• Doença: Isquemia crônica
• University Hospital, Tolouse

TAC-HFT (Transendocardial Autologous Cells in Heart
Failure Trial)

• CTM alogênica
• 0,5 – 1,5 x 106 células por kg
• Fases I e II
• Infusão: percutânea
• Doença: Isquemia crônica
• Stemedica Cell Technologies



ENSAIOS CLÍNICOS

PROCHYMAL:
Formulação de CTMs administradas intravenosamente

GvHD
Fase3 DEcH aguda refratória a esteróides- recrutamento
completo
Fase 3 DEcH aguda recem diagnosticada - recrutamento
completo
Programa extendidio a pediatria – recrutando pacientes

Crohn’s Disease
Fase 3: recrutando pacientes

Type 1 Diabetes fase 2 – Recrutando pacientes
Cardiac

Fase 2 – recrutamento completo



BAMI (BONE MARROW CELLS IN ACUTE 
MYOCARDIAL INFARCTION )

• Doença: Infarto Agudo do Miocárdio
• Nº de pacientes: 3000
• Nº de centros envolvidos: 21
• Resultados esperados: em dois anos, redução

de 25% na taxa de mortalidade e 1 5% na 
redução da rehospitalização

• Células Autólogas mononucleares da 
medula óssea



• Transplante autólogo de células mioblásticas esqueléticas e células
mesenquimais no infarto do miocárdio em humanos – Fase I

• Transplante autólogo de células mioblásticas esqueléticas e células
mesenquimais no infarto do miocárdio em humanos – Fase II

• Estudo multicêntrico randomizado de terapia celular em
cardiopatias – EMRTCC – Cardiomiopatia Dilatada

• Estudo multicêntrico randomizado de terapia celular em
cardiopatias – EMRTCC – Isquêmica Crônica

• Transplante autólogo de células mesenquimais cultivadas e
expandidas no tratamento da cardiopatia isquêmica grave e
refratária

PUCPR



Transplante autólogo de células Transplante autólogo de células mesenquimaismesenquimais cultivadas e cultivadas e 
expandidas no tratamento da cardiomiopatia isquêmica grave e expandidas no tratamento da cardiomiopatia isquêmica grave e 

refratáriarefratária

• Avaliar a eficácia do transplante autólogo de células tronco mesenquimais
sobre o aumento absoluto da fração de ejeção do ventrículo esquerdo,
melhora da qualidade de vida e na capacidade física de pacientes com
cardiomiopatia isquêmica

Bolsa coletora de medula óssea Separação com gradiente
de densidade

Cultivo em média 25 dias 40X Frascos do cultivo 

Células 
Mononucleares

Cultura



CULTURA PRIMÁRIA: TÉCNICA DE 
EXPLANTE



Expressão Gênica

RT-PCR

q-PCR

Citometria de Fluxo

Imunofenótipo

Imunoflurescência

Diferenciação Celular

Purificação 

Células ALPL+

Isolamento de células 

cardíacas humanas 

pela técnica de 

explante
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População Mista



PROPRIEDADES IMUNOLÓGICAS DAS MSCs

• As MSCs inibem a proliferação induzida por
mitógenos;

• Altos números de MSCs inibem a proliferação de
linfócitos na cultura mista de linfócitos;

• O efeito inibitório não é HLA restrito;
• As MSCs suprimem a geração de linfócitos T

citotóxicos de forma dose dependente;
• As MSCs não influenciam os linfócitos T citotóxicos

se adicionadas diretamente no ensaio de
citotoxicidade;

Maccario et al. Haematologica, 2005; BBMT 2005
Comoli et al., Nephrol Dial Transplant, 2007



PROPRIEDADES IMUNOLÓGICAS DAS MSCs

• As MSCs não interferem na lise das células da
linhagem K562 pela células NK;

• As MSCs prejudicam a geração de células
apresentadoras de antígenos;

• As MSCs favorecem a geração células T
reguladoras CD4+/CD25+;

• As MSCs e a ciscloporina A exercem um efeito
supressivo sinérgico in vitro na ativação de
linfócitos T citotóxicos aloantígeno-específicos;

• As MSCs são capazes de suprimir a produção in
vitro de anticorpos aloespecíficos IgG, IgA and IgM.

Maccario et al. Haematologica, 2005; BBMT 2005
Comoli et al., Nephrol Dial Transplant, 2007



ATIVIDADE IMUNOMODULATÓRIA



MSCs NA DECH AGUDA



MSCs NA DECH AGUDA

• DECH desapareceu
completamente em 6
dos 8 pacientes;

• 2 pacientes não
tiveram resposta e
morreram logo após a
infusão;

• 5 pacientes ainda
tiveram sobrevida
pelo menos de 3
anos.



MSCs NA DECH AGUDA

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX



MSCs NA DECH AGUDA



MSCs NA DECH AGUDA





MSCs NA DECH CRÔNICA

• 04 pacientes  
• MSC 

• Dose: 1 a 2 x 107

• Infusões: 4 a 8
• Os 4 pacientes apresentaram melhora;
• Efeitos das MSCs começaram nas primeiras duas

semanas;
• A eficácia pode ser sustentada por infusões repetidas de 

MSCs.



FALHA PRIMÁRIA DE ENXERTIA

Co-transplantation of ex vivo expanded mesenchymal stem cells 
accelerates lymphocyte recovery and may reduce the risk of graft failure 
in haploidentical hematopoietic stem cell transplantation
Lynne M. Ball*,1 Maria Ester Bernardo*,2 Helene Roelofs,3 Arjan Lankester,1 
Angela Cometa,2 R. Maarten Egeler,1 Franco Locatelli**,2 Willem E. Fibbe**3

Blood, 2007

Desenho do Estudo: 
Não randomizado, prospectivo de fase I/II. 
Crianças de até 18 anos submetidas ao TCTHSP.
Os pacientes receberam uma dose alvo de 1-2 x 106 MSCs/kg  quatro horas 
antes da 1ª infusão de células CD34+ 

Objetivos: 
Estabelecer a viabilidade do uso de MSCs expandidas derivadas da MO no co-
transplante de CTHSP halpo-identicas. 
Documentar a segurança e a tolerabilidade do co-transplante.





FALHA PRIMÁRIA DE ENXERTIA

Resultados:

• Sem falhas na expansão da MSCs (media 1.6 x 106/kg (1-3.3));
• Sem evidências de toxicidade infusional;
• Todos os pacientes do grupo tiveram pega do enxerto;

- falha na pega do enxerto ocorreu em 7 dos 47 indivíduos do grupo
controle. 

Conclusões: 
• O cotransplante é viável e otimiza os resultados;
• A infusão é segura e tolerável;
• Falha na pega do enxerto e rejeição nem sempre podem ser prevenidas por

altas doses de céluas CD34+, mas a adição de MSCs parece superar a
disfunção do enxerto;

• A reconstituição imune das células NK é inicialmente mais rápida, mas aos
4/6 meses não são observadas diferenças;

• Não há evidências de aumento da recaída e taxas de infecção.





MELHORA DO ESTROMA MEDULAR

•Mulher, 68a, AAG
•Refratária 

–Fatores de crescimento
–CSA + ATG

•Inelegível para TCTH
•D-1: Cy20mg/Kg
•D0: MSC: 2 x106/Kg
•D21: sem resposta

–MSC: 6 x106/Kg
•D56: sem resposta clínica

–Óbito (aspergilose)

Fouillard et al. Leukemia (2003) 17, 474,476



RISCOS DE RECAÍDA





CONCLUSÕES

•Resultados iniciais promissores
–Infusão é “segura”

•Resultados de estudos em fase III
–Provavel eficácia para DECHa de intestino e fígado

•Perguntas:
–Dose ideal
–Frequência das infusões
–Mecanismos de ação



MUITO 
OBRIGADA !


