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Resumo 

 

A medula óssea é um tecido de consistência gelatinosa que preenche a cavidade 

interna de vários ossos do esqueleto, podendo ser classificada em dois tipos principais: 

medula óssea vermelha (também designada medula óssea ativa) e medula óssea 

amarela. Vários estudos têm sugerido a subdivisão da medula óssea em nichos com 

microambientes específicos. 

Microscopicamente, a medula óssea é constituída, em proporções diferentes, por 

células hematopoiéticas e suas correspondentes células tronco hematopoiéticas e células 

progenitoras, células tronco mesenquimais, células do estroma, adipócitos, mastócitos 

(células do tecido conjuntivo) e células plasmáticas.  

As células tronco hematopoiéticas têm a capacidade de se diferenciarem em 

linfócitos (células hematopoiéticas envolvidas na resposta imune), em granulócitos 

(células hematopoiéticas que defendem o organismo contra bactérias), em trombócitos 

ou plaquetas (células hematopoiéticas responsáveis pela prevenção da hemorragia) e em 

eritrócitos (células hematopoiéticas vulgarmente conhecidas como glóbulos vermelhos 

ou hemácias, que são responsáveis pelo transporte de gases pelo sangue). Atualmente 

sabe-se que as células hematopoiéticas são positivas para os seguintes marcadores 

celulares de superfície: CD45, CD14 e CD34, os quais foram utilizados no presente 

estudo. 

As células tronco mesenquimais constituem o maior tipo de células tronco 

mesenquimais multipotentes, as quais podem provir de várias fontes: medula óssea, 

tecido adiposo, sangue periférico, pulmão ou coração. Estas células tronco são capazes 

de se diferenciar em várias linhagens celulares in vitro: osteoblastos, condrócitos, 

adipócitos, mioblastos, hepatócitos e possivelmente em células do tecido neural. As 

células tronco mesenquimais da medula óssea expressam os marcadores celulares de 

superfície CD29, CD73, CD90, CD105, CD106, CD140b e CD166, mas não expressam 

os marcadores CD31, CD45, CD34 e CD133. 

A citometria de fluxo tem vindo a tornar-se a maior ferramenta para a 

caracterização fenotípica de células. Como ferramenta analítica, a sua capacidade única 

para discriminar, quantificar e classificar um elevado número de células é incomparável. 

Esta tecnologia quantifica e analisa em simultâneo características físicas de 

partículas únicas, tais como o tamanho relativo das partículas, a granularidade relativa 



IX 

 

ou complexidade interna, e a intensidade relativa de fluorescência emitida por 

anticorpos ou corantes, permitindo a distinção das células e o seu agrupamento em 

populações com características semelhantes. 

Nas últimas décadas, os pequenos ruminantes (ovelha e cabra) têm sido 

amplamente utilizados como modelos animais reconhecidos em vários projetos de 

investigação biomédicos, destacando-se na investigação em ortopedia. 

No presente estudo foram utilizadas seis cabras autóctones de raça Serrana (Capra 

aegagrus hircus), devidamente identificadas. Foram realizados aspirados de medula 

óssea e colheitas de sangue aos referidos animais, e as amostras seguiram para a 

realização de hemogramas, esfregaços, cultura de células, imunocitoquímica e 

citometrias de fluxo. Para a realização das técnicas de imunocitoquímica e citometria de 

fluxo foram utilizados os seguintes marcadores celulares de superfície: CD14, CD45 e 

CD34. 

Os resultados obtidos na técnica de imunocitoquímica vieram confirmar a 

marcação positiva dos marcadores utilizados neste estudo nas células da medula óssea 

da cabra. 

Os resultados obtidos nas citometrias de fluxo de medula óssea de cabra estavam 

em concordância com o descrito na literatura existente para o Homem e para a ovelha, 

no entanto, surgiram algumas dúvidas na interpretação dos resultados e a marcação com 

CD34 não foi validada para cinco dos animais em estudo. 

Deste estudo pudemos concluir que a cabra deverá ser um bom modelo animal 

para estudos de medula óssea pela técnica de citometria de fluxo, visto que houve uma 

boa correlação dos resultados obtidos com os resultados da citometria de fluxo de 

medula óssea humana. Assim, será de todo o interesse prolongar os estudos de 

caracterização da medula óssea da cabra com vista a aumentar o seu conhecimento para 

que num futuro próximo possam ser estudadas várias doenças e distúrbios, 

nomeadamente do sistema esquelético, e os seus resultados extrapolados para o 

Homem. 
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Abstract 

 

The bone marrow is a tissue with gelatinous consistency that fills the internal 

cavity of several bones throughout the skeleton. Bone marrow is classified into two 

basic types: red bone marrow (also called active bone marrow) and yellow bone 

marrow. Many studies have suggested the subdivision of bone marrow in niches with 

specific microenvironments.  

Microscopically, bone marrow is formed, in different proportions, by 

hematopoietic cells, and their stem cells and progenitor cells, mesenchymal stem cells, 

stromal cells, adipocytes, mast cells (conjunctive tissue cells) and plasma cells. 

Hematopoietic stem cells have the capacity to differentiate into lymphocytes 

(hematopoietic cells involved in immune response), in granulocytes (hematopoietic 

cells that defend the body against bacteria), in platelets (hematopoietic cells responsible 

for preventing the bleeding) and erythrocytes (hematopoietic cells commonly known as 

red blood cells that are responsible for transporting gases through the blood). Currently 

it is known that hematopoietic cells are positive for the following cell surface markers: 

CD45, CD14 and CD34, which have been used in this research study. 

Mesenchymal stem cells are the largest type of multipotent mesenchymal stem 

cells, which may come from several sources: bone marrow, adipose tissue, peripheral 

blood, lung or heart. These stem cells are able to differentiate into several cell lines in 

vitro: osteoblasts, chondrocytes, adipocytes, myoblasts, hepatocytes and possibly in 

neural tissue. The bone marrow MSCs express cell surface markers CD29, CD73, 

CD90, CD105, CD106, CD166 and CD140b, but do not express the markers CD31, 

CD45, CD34 and CD133. 

Flow cytometry has become a major tool for phenotypic characterization of cells. 

As an analytical tool, its unique ability to discriminate, quantify and classify a large 

number of cells is incomparable. This technology simultaneously analyzes and 

quantifies the physical characteristics of single particles, such as the relative size of the 

particles, relative granularity or internal complexity, and the relative intensity of 

fluorescence emitted by antibodies or dyes, and allowing the differentiation of the cells 

in clustered populations with similar characteristics. 
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In recent decades, small ruminants (sheep and goat) have been widely used as 

animal models for various experimental biomedical research projects, in particular in 

orthopedic studies. 

In the present study we used six Portuguese Serrana goats (Capra hircus 

aegagrus), properly identified. We performed bone marrow aspirates and blood samples 

to these animals, the samples followed for conducting blood counts, smears, cell 

culture, immunocytochemistry and flow cytometry. For flow cytometry and 

immunocytochemistry, the following cell surface markers have been used: CD14, CD45 

and CD34. 

The results from the immunocytochemistry confirmed the positive staining of 

markers used in this study on goat bone marrow cells. The results obtained in flow 

cytometry of goat bone marrow cells match those reported in literature for humans and 

sheep, however the interpretation of the final results raised a few reservations and the 

staining with CD34 could not be validated for five of the animals in study. 

From this study we conclude that goat could represent a good animal model for 

bone marrow studies using flow cytometry technique, since there was a good correlation 

of our results with the results of flow cytometry of human bone marrow. Therefore, it 

would be interesting to extend the studies on goat bone marrow to increase the 

knowledge so that in the near future some pathologies can be studied and the results 

extrapolated to humans. 
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1. Introdução 

 

1.1.  Medula óssea: localização e caracterização macro e 

microscópica 

 

A medula óssea é um tecido de consistência gelatinosa, que contém uma 

densa rede de sinusóides vasculares medulares e células sanguíneas. A medula 

óssea tem dois compartimentos: o compartimento extravascular, onde ocorre a 

hematopoiese, e o intravascular que é composto por sinusóides. Vários estudos 

têm sugerido a subdivisão da medula óssea em nichos com microambientes 

específicos, onde se encontram determinadas células. Assim, na medula óssea 

podemos encontrar o nicho das células da linha hematopoiética, onde se 

encontram as células tronco hematopoiéticas, o nicho das células da linha 

osteoblástica ou endósteo, que contém osteoblastos e células do estroma em 

estreita proximidade com o osso, e o nicho vascular, que é composto por células 

endoteliais em estreita proximidade com as estruturas vasculares (Penchansky, 

2004; Purton e Scadden, 2008; Bain et al., 2011; Sison e Brown, 2011).  

 

 

Figura 1: Localização da medula óssea no interior do osso. (Figura retirada do site 

http://www.google.pt/imgres?q=medula+ossea&num=10&hl=pt-

PT&biw=1280&bih=685&tbm=isch&tbnid=VrHkiBz5LN-

DHM:&imgrefurl=http://diariodebiologia.com/2010/02//, consultado em 26/09/2012). 
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Quanto à sua localização, a medula óssea preenche a cavidade interna de 

vários ossos, incluindo os espaços entre as trabéculas de osso esponjoso e os 

grandes espaços da cavidade medular no interior das diáfises dos ossos longos 

(Carrier e Ledingham, 2003; Kauffman e Helito, 2007; Colville, 2011; Pérez-

Serrano, 2012; Sugiyama e Nagasawa, 2012). A medula óssea está delimitada pela 

superfície óssea e ocupa as cavidades medulares dos ossos ao longo do esqueleto 

(Sugiyama e Nagasawa, 2012). Na infância, a medula óssea distribui-se 

uniformemente pelo esqueleto, enquanto na fase adulta a medula óssea ativa se 

restringe a ossos planos, como as costelas, o esterno, o crânio, a asa e corpo do 

íleo e as extremidades dos ossos longos (Bushong, 2011).  

A medula óssea é classificada em dois tipos principais: a medula óssea 

vermelha e a medula óssea amarela, cuja coloração é devida à sua composição e à 

idade do indivíduo. A medula óssea vermelha constitui o tecido hematopoiético, 

onde ocorre a hematopoiese, processo através do qual se originam todas as células 

que figuram no sangue periférico: eritrócitos, leucócitos e plaquetas. A medula 

óssea vermelha, também denominada medula óssea ativa, é mais abundante na 

infância (Carrier e Ledingham, 2003; Penchansky, 2004; Bain et al., 2011; 

Colville, 2011). A medula óssea amarela, consiste sobretudo em tecido conjuntivo 

adiposo e preenche o canal central da diáfise dos ossos longos, sendo o tipo mais 

comum de medula óssea na fase adulta, na qual não ocorre hematopoiese 

(Colville, 2011). 

Tal como já foi referido, a hematopoiese é o termo geral que designa a 

produção de todas as células do sangue, sendo um processo contínuo, isto é, 

existindo produção e libertação contínua de células sanguíneas conforme estas vão 

morrendo ou sendo eliminadas da corrente sanguínea, preservando assim os níveis 

de células do sangue. No feto em desenvolvimento, a maior parte da hematopoiese 

ocorre no fígado e no baço, e à medida que o feto se desenvolve, é a medula óssea 

que assume a produção das células sanguíneas (Penchansky, 2004; Bain et al., 

2011; Colville, 2011). As células tronco hematopoiéticas e as células precursoras 

hematopoiéticas sofrem divisões sequenciais para darem origem às células 

maduras: neutrófilos, plaquetas, eritrócitos e linfócitos. A medula óssea liberta 

maioritariamente tipos celulares maduros na circulação sanguínea e um número 

muito pequeno de células que estão quase na fase madura. Para além destas, e em 

resposta a certos estímulos fisiológicos ou patológicos, a medula óssea pode 
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também libertar células imaturas, na corrente sanguínea (Purton e Scadden, 2008; 

Bushong, 2011; McGavin, 2011). 

 

A avaliação da medula óssea de uma determinada espécie animal deve ser 

sempre realizada tendo em conta a constituição da medula óssea normal dessa 

mesma espécie. Na avaliação da medula óssea, primeiro devemos avaliar a sua 

celularidade (taxa/razão entre o volume das células hematopoiéticas e o volume 

das células adiposas), a qual varia com a idade, tal como se pode verificar na 

Tabela 1, e portanto aquando da avaliação deste parâmetro deve ser sempre 

tomado em conta o contexto da idade do indivíduo.  

 

 

Tabela 1: Valores normais (%) de alguns parâmetros da medula óssea em função da idade no 

Homem [retirado de Orazi et al. (2006)]. 

Idade % celularidade % granulócitos % eritrócitos % plaquetas 

Recém-nascidos 80-100 50 40 10 

1-3 meses 80-100 50-60 5-10 30-50 

Crianças 60-80 50-60 20 20-30 

Adultos 40-70 50-70 20-25 10-15 

 

Posto isto, a avaliação da celularidade deve indicar claramente o estado de 

celularidade: normo-, hipo- e hipercelular. Neste seguimento, outro dos 

parâmetros que deve ser tomado em conta na avaliação da medula óssea é a sua 

constituição celular. A medula óssea microscopicamente é constituída, em 

proporções diferentes, por células hematopoiéticas, e suas correspondentes células 

tronco (HSCs, hematopoietic stem cells), células do estroma e suas células 

progenitoras, células tronco mesenquimais (MSCs, mesenchymal stem cells), 

adipócitos, mastócitos (células do tecido conjuntivo) e células plasmáticas (Pérez-

Serrano, et al., 2012). De um modo geral, o tipo celular mais comum na medula 

óssea normal são as células mielóides maduras, e as células que podem ser 

encontradas na medula óssea numa frequência mais baixa incluem os monócitos, 

as células plasmáticas, os mastócitos, eosinófilos, basófilos e os osteoblastos 

(representam menos de 5% das células nos aspirados de medula óssea), tal como 

descrito na Tabela 2 para a medula óssea de um homem adulto (Orazi et al., 2006; 

Greer et al., 2008). 
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Tabela 2: Valores normais (%) da contagem diferencial de células presentes na medula 

óssea no homem adulto [adaptado de Orazi et al. (2006)]. 

Tipo Celular Intervalo normal (%) 

Mieloblastos 0 – 3 

Mielócitos 10 – 13 

Neutrófilos em banda 25 – 40 

Eosinófilos e precursores 1 – 3 

Basófilos e precursores 0 – 1 

Monócitos 0 – 1 

Eritroblastos 0 – 2 

Linfócitos 10 – 15 

Células plasmáticas 0 – 1 

 

 

As células tronco do estroma da medula óssea, as MSCs, são células tronco 

multipotentes capazes de dar origem a diferentes linhagens celulares. Vários 

estudos realizados nos últimos anos demonstraram que as células do estroma têm 

também um papel ativo na regulação da diferenciação das células tronco 

hematopoiéticas nos diversos tipos de células sanguíneas (Kumar, 2011). 

 

 

1.2 Caracterização das células tronco quanto à sua 

potencialidade 

 

As células tronco podem ser classificadas segundo a sua capacidade de 

produzir novos tipos celulares, ou seja, a sua potencialidade. Em ordem 

decrescente de potencialidade estão as células tronco totipotentes, pluripotentes ou 

multipotentes (Kumar, 2011). 

As células tronco totipotentes são totalmente indiferenciadas, e 

correspondem ao estádio com a máxima capacidade de diferenciação, sendo a 

partir delas que se formam todos os outros tipos de células que compõem o 

organismo adulto, encontrando-se no zigoto e originando todos os tecidos que 

constituem o embrião e o trofoblasto, ou seja, os tecidos essenciais no 

desenvolvimento embrionário, como o cordão umbilical e a placenta (Kumar, 

2011). 
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As células tronco pluripotentes são aquelas que se conseguem diferenciar 

em células derivadas das diferentes camadas embrionárias (mesoderme, 

endoderme e ectoderme) que darão origem a vários tecidos especializados, exceto 

aos anexos embrionários, encontram-se no embrião até à fase de gastrulação, por 

volta do 14º dia do desenvolvimento humano (De Schauwer et al., 2011; Kumar, 

2011). 

No organismo adulto, as células tronco adultas (ou células tronco somáticas) 

são células multipotentes e encontram-se presentes em tecidos que se dividem 

continuamente, como por exemplo a medula óssea, sangue periférico, fígado, 

pâncreas, intestino, pele, sistema músculo-esquelético, vasos sanguíneos e 

cérebro. São limitadas na sua capacidade de diferenciação, pelo facto de só 

originarem células da sua linhagem embrionária e não de outras linhagens e 

derivam de um dos três folhetos embrionários (endoderme, mesoderme e 

ectoderme). Estudos recentes sugerem que as células tronco adultas possuem 

também a capacidade de se diferenciarem em linhagens celulares distintas do seu 

tecido de origem, salientando o conceito da plasticidade das células tronco (De 

Schauwer et al., 2011; Kumar, 2011). 

As células tronco representam uma área de crescente investigação devido ao 

seu potencial em aplicações clínicas em doenças até hoje ditas incuráveis. Neste 

contexto, as células tronco estão relacionadas com os processos de renovação 

contínua dos tecidos, bem como na reparação de lesões tecidulares destrutivas. A 

partir das células tronco somáticas formam-se células, morfológica e 

funcionalmente especializadas ou adultas, por um mecanismo de divisão 

assimétrica que origina dois tipos de células com destinos diferentes: uma 

diferencia-se de modo a originar uma célula adulta do tecido de onde provém e a 

outra mantém as características de célula estaminal. Nesta evolução biológica, as 

células tronco somáticas adquirem um estádio intermédio de diferenciação 

passando a serem designadas por células progenitoras. As células progenitoras já 

estão “comprometidas”, de forma irreversível, com a via de diferenciação que vão 

seguir dependendo da sua localização nos tecidos de onde provêm (De Schauwer 

et al., 2011; Kumar, 2011). 

As células tronco adultas são células não diferenciadas que se encontram em 

tecidos diferenciados e especializados. Têm a capacidade de se auto-renovar 

durante toda a vida do organismo e têm como papel principal manter e reparar o 
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tecido no qual se encontram. Assim, em quase todos os órgãos residem células 

tronco num estado dormente, que podem multiplicar-se e diferenciar-se quando 

ocorrem danos no tecido, por exemplo, o cérebro possui células tronco neuronais, 

os músculos possuem células tronco musculares, etc. (Carrier e Ledingham, 

2003). 

 

As células tronco provenientes da medula óssea foram descobertas pela 

primeira vez por Friedenstein e colaboradores em 1976, sendo que na medula 

óssea surgem HSCs e MSCs (Hass et al., 2011; Kumar, 2011; Pérez-Serrano, et 

al., 2012). 

 

 

1.2.1 Células tronco hematopoiéticas 

 

As HSCs geram todas as linhagens celulares do sangue, podendo 

reconstituir a medula óssea após depleção causada por doença ou irradiação. Estas 

células são também frequentemente utilizadas no tratamento de doenças do foro 

hematológico. As HSCs podem ser colhidas diretamente da medula óssea, do 

sangue do cordão umbilical ou do sangue periférico de indivíduos que recebam 

citocinas como fator estimulador de colónias de granulócito-macrófagos, as quais 

mobilizam as HSCs (Kumar, 2011). Estas células necessitam de receber 

determinados estímulos para iniciarem a via de diferenciação num determinado 

tipo celular sanguíneo, processo que envolve numerosas divisões celulares, dando 

origem a várias células sanguíneas maduras. Uma célula estaminal hematopoiética 

que receba um estímulo para se diferenciar num tipo celular sanguíneo, irá dividir-

se em duas células, sendo que uma delas origina uma célula precursora 

hematopoiética e a outra mantem-se uma célula estaminal hematopoiética, 

salientando a sua característica de auto-renovação (Colville, 2011). As HSCs têm 

a capacidade de se diferenciarem em linfócitos (células hematopoiéticas 

envolvidas na resposta imune), em granulócitos (células hematopoiéticas que 

defendem o organismo contra bactérias), em trombócitos ou plaquetas (células 

hematopoiéticas responsáveis pela prevenção da hemorragia) e em eritrócitos 

(células hematopoiéticas vulgarmente conhecidas como glóbulos vermelhos ou 

hemácias, que são responsáveis pelo transporte de gases pelo sangue), tal como 
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podemos ver na Figura 2 (Pérez-Serrano, et al., 2012). As células tronco 

hematopoiéticas residem e auto renovam-se em locais anatómicos específicos na 

medula óssea, como foi referido na secção 1.1. Fora desta localização as HSCs 

não são capazes de se renovar, isto é, de entrar novamente em ciclo celular, 

partindo logo para a sua diferenciação em células hematopoiéticas maduras 

(Purton e Scadden, 2008).  

 

Figura 2: Esquema ilustrativo da diferenciação das células hematopoiéticas nas várias 

linhagens celulares: eritrócitos, leucócitos e plaquetas. (Figura retirada do site 

http://www.google.com/imgres?q=diferenciaçao+hematopoietica&start=107&num=10&h

l=pt-PT&biw=1280&bih=685&tbm=isch&tbnid=Lf3bcSrL2l8HGM:&imgrefurl=h, 

consultado em 16/10/2012). 

 

 

1.2.1.1. Marcadores celulares na deteção de células tronco 

hematopoiéticas 

 

Os marcadores celulares, nestas células, são constituídos por proteínas de 

superfície específicas que podem ser detetadas recorrendo a anticorpos 

específicos. Estas proteínas podem agir de diferentes formas, geralmente como 

recetores ou como ligantes a uma molécula complementar, iniciando, assim, uma 

cascata de sinalização que leva a uma alteração no comportamento da célula. 

Alguns destes marcadores celulares não desempenham função na sinalização 

celular, mas sim na adesão celular. Assim, as células podem ser distinguidas pelo 

seu fenótipo imunológico (do inglês, immunophenotyping), regra geral, através da 
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técnica de citometria de fluxo, a qual permite uma rápida identificação das 

células. Um sistema de nomenclatura destes marcadores foi iniciado em 1984 por 

Bernard e colaboradores, para marcação de leucócitos, no qual os marcadores 

celulares, agrupados em “clusters” (clusters of differentiation, CD), permitiam a 

distinção dos vários tipos de células. Este sistema de classificação, ao longo dos 

anos tem vindo a ser atualizado e aplicado a outros tipos de células e a outros 

indivíduos que não o humano, contudo a correspondência para um fenótipo 

celular é transversal (Bernard et al., 1984; De Schauwer, et al., 2011). As várias 

células podem ser classificadas pela sua positividade ou negatividade para um 

marcador. Estas moléculas de reconhecimento, apesar de muitas não estarem 

profundamente caracterizadas, podem ser moléculas de adesão celular, receptores 

celulares, entre outras (Zola et al., 2007). 

Atualmente sabe-se que as células tronco hematopoiéticas são positivas para 

os seguintes marcadores celulares de superfície: CD45, CD14 e CD34, os quais 

foram utilizados no presente estudo e encontram-se mencionados na Tabela 3. De 

acordo com o descrito na literatura, estes marcadores pertencem ao grupo dos 

receptores de superfície hematopoiéticos, sendo que o CD45 é um marcador 

leucocitário, o CD34, com reatividade para a espécie humana, marca células 

hematopoiéticas precursoras e células endoteliais, e o CD14 é um marcador 

expresso por monócitos e macrófagos (Pountos et al., 2007; Pérez-Serrano et al., 

2012; Shi, 2012). 

 

 

1.2.2. Células tronco mesenquimais 

 

As MSCs constituem o maior tipo de células tronco mesenquimais 

multipotentes, as quais podem provir de várias fontes: medula óssea, tecido 

adiposo, sangue periférico, pulmão ou coração (Guo et al., 2011). Neste estudo 

utilizámos MSCs da medula óssea, no entanto, para além dos tecidos adultos já 

mencionados, estas células podem estar igualmente presentes em tecidos 

neonatais como a placenta, o âmnio ou o cordão umbilical (Schipani e 

Kronenberg, 2009; Hass et al., 2011). 

Estas células tronco são capazes de se diferenciar em várias linhagens 

celulares in vitro: osteoblastos, condrócitos, adipócitos, mioblastos, hepatócitos e 
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possivelmente em tecido neural (Friedenstein et al., 1976; Pereira et al., 1995; 

Pittenger et al., 1999; Sekiya et al., 2002a; De Schauwer et al., 2011; Guo et al., 

2011; Pérez-Serrano et al., 2012). A linhagem adipogénica é geralmente 

caracterizada pela aparência de células contendo gotas lipídicas intracelulares. 

Enquanto a diferenciação das MSCs na linhagem condrocítica é caracterizada pela 

formação de esferas celulares brilhantes expressando colagénio do tipo II em 

pellet cultivados. Por último, a diferenciação na linhagem osteogénica é 

estimulada pela fosfatase alcalina e pelo fator de crescimento de transformação 

beta (TGF-β, Transforming Growth Factor Beta), e confirmado por ensaios de 

mineralização ou pela coloração com o vermelho alizarina (De Schauwer et al., 

2011; Hass et al., 2011). 

Estas células tronco são altamente proliferativas, permitindo que estas 

culturas de células possam ser mantidas por longos períodos de tempo. As MSCs 

em cultura in vitro consistem em populações heterogéneas, e, morfologicamente, 

estas células têm uma forma tipo fibroblasto. Estas células demonstram um tempo 

de sobrevivência elevado in vivo, possuem capacidade de auto-renovação e 

possuem igualmente a capacidade de diferenciação em múltiplas linhagens (De 

Schauwer et al., 2011; Pérez-Serrano et al., 2012).  

Nos protocolos convencionais, as MSCs crescem juntamente com os 

macrófagos, células endoteliais e com outras células aderentes, tornando-se um 

problema para o isolamento das MSCs. Para contornar esta limitação, têm sido 

desenvolvidas várias estratégias para um possível isolamento das MSCs baseado 

na expressão seletiva ou na ausência de positividade a determinados marcadores 

celulares (Pountos et al., 2007).  

 

 

1.2.2.1. Marcadores celulares na deteção de células tronco 

mesenquimais 

 

As MSCs da medula óssea expressam vários tipos de marcadores celulares 

de superfície, pertencentes a várias famílias: integrinas, moléculas de adesão e 

fatores de crescimento. Os membros da família das integrinas constituem 

recetores de membrana que participam na adesão celular e no reconhecimento de 

uma variedade de processos como a embriogénese, hemóstase, resposta 
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imunitária, etc. Entre os marcadores celulares expressos por estas células temos: o 

CD29 (ou Integrina β1- recetores de adesão), CD73 (ou ecto-5'-nucleotidase- 

enzima de superfície responsável pela conversão do AMP em adenosina), CD90 

[ou Thy-1- proteína ancorada a um glicosilfosfatidil-inositol (GPI), envolvida em 

sinalização de processamento axonal de neurónios maduros], CD105 (ou 

Endoglin- glicoproteína transmembranar que participa na receção de sinalização 

de ligandos tipo TGF-beta, e que desempenha um papel importante no 

crescimento tumoral, na sobrevivência e metastisação das células cancerosas), 

CD106 (ou VCAM-1, Vascular Cell Adhesion Protein-1- molécula de adesão 

celular, responsável pela adesão dos linfócitos, monócitos, eosinófilos e basófilos 

ao endotélio vascular), CD140b (ou PDGF Receptor b, Platelet-Derived Growth 

Factor Family) e o CD166 (ou ALCAM, Activated Leukocyte Cell Adhesion 

Molecule- molécula de adesão responsável pela interação de adesão entre as 

células epiteliais do timo e as células CD6+ durante o desenvolvimento dos 

linfócitos T no timo). Por outro lado, as MSCs mas não expressam os marcadores 

CD31 (ou PECAM-1, Platelet Endothelial Cell Adhesion Molecule 1- proteína 

que pode ser encontrada na superfície das plaquetas, monócitos, neutrófilos e em 

alguns tipos de linfócitos T, e que está envolvida nas junções intercelulares de 

células endoteliais), CD45 (ou PTP, proteína tirosina fosfatase da membrana 

plasmática- recetor hematopoiético essencial na regulação da sinalização de 

antigénios recetores de linfócitos B e T), CD34 (glicoproteína que funciona como 

fator de adesão celular, responsável pela adesão das células tronco à matrix 

extracelular da medula óssea ou directamente às células do estroma) e CD133 (ou 

Prominin-1- glicoproteína), tal como referido na Tabela 3 (Zola et al., 2007).  
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Tabela 3: Principais marcadores celulares utilizados na deteção de MSCs da medula óssea 

[tabela adaptada de Pountos et al. (2007) e de Harichandan et al. (2011)]. 

Marcadores Deteção Referência 

   

Recetores hematopoiéticos   

CD34 Neg (Liu et al., 2006) 

CD45 Neg (Jones et al., 2006) 

   

Moléculas de adesão   

CD31 Neg (Liu et al., 2006) 

CD44 Pos (Martins et al., 2009) 

CD56 Pos (Battula et al., 2009) 

CD106 Pos (Gronthos et al., 2008) 

CD166 Pos (Stewart et al., 2003) 

   

Integrinas   

CD49a Pos (Stewart et al., 2003) 

CD49e Pos (Baksh et al., 2007) 

Integrin alphaV/beta5 Pos (Delorme et al., 2008) 

   

Fatores de crescimento e citocinas   

CD130 Pos (Delorme et al., 2008) 

CD271 (LNGFR) Pos (Battula et al., 2009) 

CD309 (VEGFR-2) Pos (Liu et al., 2006) 

CD271 Pos (Battula et al., 2009) 

   

Outros marcadores   

CD73 Pos (Liu et al., 2005) 

CD63 Pos (Stewart et al., 2003) 

CD90 Pos (Campioni et al., 2008) 

CD105 (Endoglina) Pos (Liu et al., 2005) 

CD146 Pos (Delorme et al., 2008) 

CD200 (MRC, OX2) Pos (Delorme et al., 2008) 

CD235a (GlicoporinaA) Neg (Letchford et al., 2006) 

D7-FIB Pos (Jones et al., 2006) 

STRO-1 Pos (Stewart et al., 2003) 

SSEA-3, 4 Pos (Gang et al., 2007) 

Legenda: Neg, negativo; Pos, positivo. 

 

Independentemente da fonte de onde provêm as MSCs, todas parecem ser 

negativas para os seguintes marcadores celulares: CD31, CD45 e CD80 (ou B7-1- 

proteína membranar envolvida na trans-endocitose), e expressam uniformemente 

os marcadores celulares CD9 (integrina envolvida na adesão celular), CD10 (ou 

NEP, Neutral Endopeptidase, uma metaloproteína-endopeptidase), CD13 

(Alanina aminopeptidase), CD29, CD73, CD90, CD105 e CD106 (De Schauwer 

et al., 2011; Harichandan et al., 2011). 
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1.3. Técnicas de isolamento, expansão e aplicação terapêutica 

de células tronco mesenquimais 

 

As MSCs possuem, potencialmente, aplicações terapêuticas importantes, 

sendo alvo de uma crescente investigação. Estas células têm sido utilizadas e 

manipuladas pela Engenharia de Tecidos e Medicina Regenerativa com vista à sua 

aplicação no tratamento de uma grande variedade de doenças (Pountos et al., 

2007; Kumar, 2011). 

Independentemente da estratégia utilizada com estas células visando o 

tratamento de uma patologia, qualquer uma começa pelo isolamento das MSCs, 

passando pela sua expansão em cultura in vitro, de modo a obter o número de 

células suficiente, e terminando na sua re-implantação no local lesado (Pountos et 

al., 2007).  

Relativamente ao isolamento das MSCs, este pode ser efetuado de várias 

formas, sendo a mais simples a cultura das células da medula óssea, evidenciando 

as propriedades de aderência plástica característica das células do estroma, 

seguida de centrifugação por gradiente de concentração de modo a obter-se a 

fração de células mononucleadas onde se encontram as MSCs. Para contornar o 

problema de contaminação das MSCs com outros tipos celulares, como por 

exemplo com células hematopoiéticas, foram desenvolvidas duas técnicas 

similares: Magnetic ActivatedCcell Sorting Technique (MACS) e Fluorescence-

Activated Cell Sorting (FACS). Estas duas técnicas baseiam-se na marcação das 

células que interessam isolar com anticorpos revestidos de esferas magnéticas ou 

com fluorocromos, respetivamente, separando assim as células alvo da população 

heterogénea onde se encontram inicialmente (Pountos et al., 2007). 

O osso, a cartilagem e o tecido adiposo podem constituir fontes alternativas 

à medula óssea para o isolamento de MSCs. De modo a isolar estas células destes 

tecidos é necessário recorrer à digestão enzimática com colagenase. Apesar de 

esta técnica permitir obter cerca de 100 vezes mais células que o aspirado de 

medula óssea, este tratamento enzimático pode provocar alterações no perfil 

metabólico das MSCs (Pountos et al., 2007). 

Na etapa seguinte de expansão das MSCs ex vivo, a técnica mais básica e 

económica é a cultura celular em monocamada que, apesar da sua simplicidade, 
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apresenta algumas desvantagens: i) a cada passagem, as MSCs parecem perder 

capacidade de diferenciação, ii) promove muito cedo a senescência das células e 

iii) afeta o seu potencial osteogénico e condrogénico. Em alternativa, o método de 

expansão mais vantajoso é recorrendo aos bioreactores, pois mimetizam o 

ambiente e as condições in vivo das células, minimizando o stresse a que as 

células são sujeitas, promovendo a microgravidade, fornecendo as necessidades 

efetivas de nutrientes e removendo os metabólitos por elas produzidos (Pountos et 

al., 2007). 

Uma vez obtido o número de células suficiente por expansão, segue-se a 

aplicação clínica das MSCs com sucesso no local defetivo, que pode ser realizado 

de duas formas: por injeção simples de células da medula óssea no local 

específico ou pela utilização de scaffolds cultivados com MSCs (Pountos et al., 

2007).  

As MSCs têm sido estudadas devido ao seu potencial no tratamento de 

doenças idiopáticas. No campo da cardiologia estas células são já utilizadas no 

tratamento de enfartes do miocárdio (Pountos et al., 2007; Plewka et al., 2011). 

Outra das áreas que recorre igualmente ao potencial terapêutico das MSCs é a 

neurologia, para o tratamento de lesões de isquemia cerebral, lesões traumáticas 

da medula espinhal e esclerose múltipla (Pountos et al., 2007; Guo et al., 2011). 

Relativamente à ortopedia, estas células têm sido utilizadas no tratamento quer de 

fraturas, quer de desgaste de cartilagens e menisco (Pountos et al., 2007). 

Resumindo, nas várias áreas de investigação clínica, a utilização de MSCs 

tem vindo a crescer nos últimos anos e tem revelado promissores resultados, 

sendo expectável que num futuro próximo possam ser usadas no tratamento de 

várias doenças. 

 

 

1.4. Citometria de Fluxo 

 

A citometria de fluxo tem vindo a tornar-se na maior ferramenta para 

caracterização fenotípica de células. Como ferramenta analítica, a sua capacidade 

única para discriminar, quantificar e classificar um elevado número de células é 

incomparável. Deste modo pode monitorizar-se a expressão de múltiplos 
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marcadores numa fração de milhões de células por minuto, e ainda, se necessário, 

selecionar determinadas subpopulações classificadas para cultura in vitro ou 

aplicação in vivo. No que toca ao diagnóstico e classificação de doenças do foro 

hematológico, bem como na enumeração das células tronco em medula óssea 

transplantada, a citometria de fluxo tem-se revelado o método de escolha por 

excelência. Relativamente à investigação no campo das células tronco, ou da 

utilização destas células para Engenharia de Tecidos e Medicina Regenerativa, a 

citometria de fluxo é utilizada extensivamente para monitorizar a expressão 

fenotípica de marcadores, bem como para classificar as células tronco em 

embrionárias ou adultas. Nas indicações da International Society for Cell Therapy 

é obrigatório verificar a qualidade e a expressão fenotípica dos marcadores de 

células tronco hematopoiéticas e mesenquimais antes de realizar qualquer 

transplante clínico, recorrendo-se mais uma vez à tecnologia de citometria de 

fluxo (Krishan et al., 2011). 

A citometria de fluxo desempenha assim um papel importante em todas as 

fases da descoberta de fármacos, a qual constitui a maior força comercial no 

âmbito da biotecnologia. Para além disto, com a versatilidade das gerações 

instrumentais correntes, esta tecnologia faz já parte de uma variedade de ensaios 

biológicos, desempenhando, deste modo, um papel importantíssimo na revolução 

biotecnológica atual (Sklar, 2005). 

Ao longo dos últimos 60 anos, assistiu-se a um grande desenvolvimento da 

técnica de citometria de fluxo. Esta técnica iniciou-se com equipamentos simples 

que permitiam a deteção de um único parâmetro, apenas o tamanho da célula, 

chegando aos dias de hoje com equipamentos altamente sofisticados capazes de 

detetar até 13 parâmetros em simultâneo (Macey, 2007). A citometria de fluxo, 

apesar da sua denominação, não é uma técnica exclusivamente utilizada com 

células. O mais frequente é utilizarem-se células, mas também pode ser realizada 

com fragmentos destas (mitocôndrias), cromossomas, moléculas, esferas de látex, 

ou com muitas outras partículas que possam ser suspensas num fluido (Givan, 

2001). 

Esta tecnologia quantifica e analisa em simultâneo características físicas de 

partículas (células) únicas, tais como o tamanho relativo das partículas, a 

granularidade relativa ou complexidade interna, e a intensidade relativa de 

fluorescência emitida por anticorpos ou corantes, permitindo a distinção das 
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células e o seu agrupamento em populações com características semelhantes 

(Becton, 2000; Macey, 2007). 

Na citometria de fluxo, as células ou partículas marcadas com fluoróforos, 

ou não, são injetadas numa corrente de fluxo, e intersectam um laser/feixe de luz 

quando passam numa área de deteção. Quando as células intersectam o laser, a luz 

é dispersa em todas as direções, a luz dispersa frontalmente (a ângulos curtos 

entre os 0,5º e os 10° em relação ao eixo) irá fornecer a indicação do tamanho da 

célula/partícula. A luz pode entrar na célula e ser refletida e refratada pelos 

constituintes celulares, assim a luz dispersa num ângulo de 90° pode ser 

considerada proporcional à granularidade da célula. Estes são os dois parâmetros 

base do citómetro de fluxo. Todavia, as células podem ser marcadas por 

anticorpos associados a fluorocromos ou por outras moléculas (indicadores) 

fluorescentes que marcam constituintes da membrana, do citoplasma ou do núcleo 

(Macey, 2007). 

A possibilidade de realizar várias quantificações em cada célula é uma 

grande vantagem desta técnica, pelo que é possível identificar uma subpopulação 

homogénea dentro de uma população heterogénea num curto espaço de tempo, o 

que torna esta técnica preferível, comparativamente com outros métodos (Macey, 

2007). 

Um citómetro de fluxo típico consiste em três unidades funcionais: i) uma 

ou mais fontes de luz/laser e um sistema de deteção, este último compreende a 

câmara da amostra/fluxo e a componente ótica; ii) um sistema hidráulico que 

controla a passagem das células através do sistema de deteção; iii) um sistema 

computacional para a aquisição da informação e realização das rotinas analíticas 

aos sinais elétricos provenientes do sistema de deteção (Becton, 2000; Givan 

2001; Macey, 2007). Um esquema ilustrativo de um citómetro de fluxo encontra-

se na Figura 3.   
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Figura 3: Esquema ilustrativo do funcionamento de um citómetro de fluxo (figura adaptada 

do site http://www.google.pt/imgres?q=FACS&um, consultado em 17/10/2012). 

 

 

Um citómetro de fluxo mais complexo, usado para a deteção de 

fluorescência, exige a capacidade de discriminar os diferentes comprimentos de 

onda da luz emitida por vários fluoróforos que podem estar na mesma amostra, 

permitindo assim a marcação múltipla. Isto é conseguido intercetando a luz 

emitida (a 90°) com sistemas óticos (constituídos por lentes e filtros dicróicos) 

apropriados (Sklar, 2005). 
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1.5. Importância da cabra como modelo animal pré-clínico 

para estudos de investigação em ortopedia 

 

Os modelos animais providenciam um importante conhecimento sobre a 

fisiologia/patofisiologia, que podem levar, eventualmente, ao desenvolvimento de 

tratamentos mais eficazes de doenças quer em animais quer no Homem. Os 

estudos que envolvem modelos animais funcionam como uma ponte entre os 

estudos in vitro (estudos de absorção de proteínas, adesão celular, testes 

toxicológicos, etc), os estudos in vivo em animais de laboratório e os ensaios 

clínicos no Homem. A seleção do modelo animal parece uma decisão simples, 

mas não o é, devendo ser tomados em conta muitos fatores antes da sua escolha: 

adaptabilidade do modelo animal para condições humanas, viabilidade do modelo 

animal, exigências da sua manutenção, custos, facilidade de manuseamento 

experimental e implicações éticas (An e Friedman, 1999). 

Nas últimas décadas, os pequenos ruminantes (ovelha e cabra) têm sido 

amplamente utilizados como modelos animais reconhecidos em vários projetos de 

investigação biomédicos, entre os quais se destacam na investigação em ortopedia 

(An e Friedman, 1999; Martini et al., 2001).  

Os pequenos ruminantes têm sido muito utilizados como modelos animais 

de grande porte para investigação em ortopedia devido à similaridade de peso 

corporal e pelos seus ossos longos apresentarem dimensões compatíveis para a 

aplicação de implantes e próteses desenvolvidas para o Homem. Apesar de a nível 

macroscópico, os pequenos ruminantes apresentarem dimensões mais similares ao 

Homem, comparativamente com outras espécies de grande porte (porco ou cão), a 

nível microscópico o seu tecido ósseo é menos similar ao do Homem (Newman et 

al.,1995). No entanto, os pequenos ruminantes continuam a ser preferíveis como 

modelos animais em ortopedia por terem a vantagem de apresentarem modelação 

óssea/remodelação óssea Haversiana mais similar à do Homem (Chavassieux et 

al.,1997). 

Nos últimos anos, a cabra tem-se tornado um modelo animal popular e 

válido para investigação ortopédica, tendo sido utilizada em estudos de 

biocompatibilidade de biomateriais de substitutos ósseos, implantes e próteses 
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ortopédicas e no tratamento de fraturas ósseas e desgaste dos meniscos ou de 

cartilagem (An e Friedman, 1999).  

A utilização relativa da cabra (4% da totalidade dos animais utilizados para 

investigação em ortopedia) em investigação ortopédica, como por exemplo em 

estudos de fraturas ou osteotomia, e reparação de defeitos ósseos em ossos longos, 

tem sido recentemente descrita (O’Loughlin et al., 2008). 

 

 

Figura 4: Ilustração do modelo animal utilizado neste estudo: cabra – Capra aegagrus 

hircus (figura retirada do site 

http://www.google.pt/imgres?q=capra+aegagrus+hircus&num=10&hl=pt-

PT&sa=X&biw=1280&bih=685&tbs=isz:l&tbm=isch&tbnid=O5TD5KE9oiX6aM:&imgre

furl=http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Capra_aegagrus_hircus_qtl3.jpg&docid, 

consultado em 15/11/2012). 

 

Os pequenos ruminantes, especialmente a cabra e a ovelha, também têm 

sido utilizados como modelo animal para o estudo da patofisiologia da osteopénia 

ou osteoporose (Turner, 2002; Avouac, 2003). Regra geral, a cabra é 

maioritariamente utilizada como modelo animal para estudos de regeneração de 

cartilagem articular e reparação de ligamentos (An e Friedman, 1999). 

Devido à sua natureza como vertebrado superior, e de não pertencer à 

categoria de animal de estimação, comparativamente com o cão a cabra 

desempenha um papel importante no futuro da investigação em ortopedia. As 

desvantagens da utilização deste animal como modelo pré-clínico incluem a 

dificuldade na sua manipulação e a exigência de um grande espaço para a sua 

manutenção (An e Friedman, 1999). 
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Nos últimos anos, a ovelha e a cabra também têm sido utilizadas em estudos 

com células tronco adultas, nomeadamente com origem na medula óssea, para 

tratamento de osso e cartilagem aliada à Engenharia de Tecidos (Cancedda et al., 

2007; Reichert et al., 2009; Muschler et al., 2010). A maioria destes estudos faz 

recurso a scaffolds cultivados com células do estroma derivadas de medula óssea 

autóloga (BMSCs), as quais são células tronco adultas multipotentes, visando o 

tratamento de defeitos de dimensões críticas (CSD, Critical size defect), que são 

defeitos que o próprio organismo não é capaz de reparar sem auxílio exterior 

(ASTM Standard F2721, 2008). 

Deste modo, nos últimos anos vários estudos têm utilizado a cabra como 

modelo animal na investigação em ortopedia. Em 2009, Marei e os seus 

colaboradores utilizaram a cabra como modelo animal para regeneração de tecido 

peridontal. Estudos bastante recentes descrevem também a utilização da cabra 

como modelo animal para o tratamento de defeitos ósseos segmentares dos ossos 

longos (Nair et al., 2009; Liu et al., 2010; Wang et al., 2010; Cao et al., 2012). A 

cabra tem sido igualmente utilizada para investigação da implantação de MSCs 

em localizações ectópicas (Eniwumide et al., 2007). E por último, a cabra 

constitui também um modelo animal para reparação de discos intervertebrais 

degenerativos através de implantação de MSCs (Zhang et al., 2010). 
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2. Objetivos 

 

Como objetivo geral pretende-se dar um contributo para o estudo da medula óssea 

da espécie caprina (Capra aegagrus hircus), comparando com a humana, com vista à 

sua potencial utilização em estudos extrapolativos ao Homem.  

Em particular, pretende-se: 

i)  Caracterizar a população de células proveniente do aspirado de medula óssea de 

um número pré-definido de seis animais de espécie caprina (Capra aegagrus 

hircus) em termos de dimensão e complexidade.  

ii)  Quantificar a população positiva para alguns anticorpos disponíveis para este 

modelo animal, nomeadamente: CD14; CD45 e CD34. 

iii)  Fazer comparações entre os valores obtidos da citometria e os valores obtidos 

na análise de sangue 
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3. Material e métodos 

 

3.1 Modelo animal 

 

Este estudo foi realizado em seis cabras autóctones de raça Serrana (Cabra, Capra 

aegagrus hircus) saudáveis, não gestantes e não lactantes, com idades compreendidas 

entre os 2 e 4 anos, e com peso médio de 40 kg. Os animais foram escolhidos 

aleatoriamente do rebanho experimental pertencente à Universidade de Trás-os-Montes 

e Alto Douro, e criados em Vila Real, na Quinta de Prados, Portugal. 

Estes animais estavam devidamente identificados, e os seus números de 

identificação dos brincos oficiais da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária 

(DGAV) são os seguintes (por ordem das colheitas): 

 Animal 1- 8922, 

 Animal 2- 584, 

 Animal 3- 758, 

 Animal 4- 8932, 

 Animal 5- 360, e 

 Animal 6- 9325. 

Todos os animais em estudo foram mantidos sob as mesmas condições 

ambientais. Antes de se iniciar o estudo, foi administrada uma dose de anti-helmínticos 

e uma injeção intramuscular de vitaminas lipossolúveis. Os animais foram mantidos 

permanentemente em estábulo ventilado próprio para pequenos ruminantes e foram 

alimentados uma vez ao dia, por volta das 8:00 h da manhã. A dieta foi baseada em feno 

suplementado com 250 g de concentrado por cada animal. A dieta foi oferecida numa 

estimativa de 1,20 x manutenção de energia requerida, segundo as recomendações do 

NCR (Nutrient Requeriments of Sheep, 1985). A composição da alimentação oferecida 

encontra-se descrita na Tabela 4. Os animais tiveram livre acesso a água e a blocos de 

minerais. Semanalmente foram retiradas amostras de feno e do concentrado oferecido 

aos animais, as quais foram secas para determinação da matéria seca (MS). As amostras 

secas de comida foram moídas, de modo a passar numa tela de 1 mm, para análises 

laboratoriais. Os compostos químicos da alimentação oferecida (cinzas, proteínas cruas 
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e fibras neutras de detergentes) foram analisados de acordo com AOAC (Official 

Methods of Analysis, 1990). 

 

 

Tabela 4: Composição da alimentação oferecida aos animais. Matéria seca (MS) e composição química 

do alimento. FND e PC designam fibras neutras de detergentes e proteínas cruas, respetivamente. 

Alimentação 

 Feno Concentrado 

MS (g/kg) 88,5 90,4 

Composição química (g/kg MS) 

Cinzas 5,9 8,5 

FND 73,3 31,6 

PC 6,1 20,7 

 

 

3.2. Obtenção de Material Biológico 

 

O material biológico é constituído pelo aspirado de medula óssea e por amostra de 

sangue periférico. O manuseamento dos animais e as colheitas do material biológico 

foram realizados por uma pessoa autorizada e credenciada pela DGAV e habilitada com 

diploma da FELASA (Federation of Laboratory Animal Science Association) para 

conduzir e supervisionar estudos em Experimentação Animal. Todo o processo de 

obtenção do material biológico esteve em conformidade com a legislação europeia e 

nacional (86/609/EEC e 1005/92 de Outubro, respetivamente). 

 

3.2.1. Obtenção do aspirado de medula óssea 

 

As amostras de sangue e medula óssea foram recolhidas sempre de manhã para 

serem manipuladas em fresco logo de seguida. Os animais foram sedados com maleato 

de acepromazina (Calmivet®, 5 mg/mL, Vetóquinol, França) para facilitar a obtenção 

do aspirado de medula óssea e a colheita de sangue, evitando o seu sofrimento.  

O aspirado de medula óssea foi realizado na asa ilíaca, previamente tosquiada, 

limpa e desinfetada com um antisséptico (Betadine®, 100 mg/mL Solução cutânea), 

onde havia sido aplicado previamente um anestésico local (Lidocaína, Xilocaína®, 

Bomba spray 10%). O aspirado realizou-se através da inserção de uma agulha de 
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aspirado de medula óssea (Bone Marrow Aspiration Needle, Angiotech, PL, EUA) por 

via percutânea até à cavidade medular da asa do íleo, na qual foi adaptada uma seringa 

contendo 1 mL de heparina (5000 IU, heparina de sódio, B. Braun Medical Inc., 

EUA), e por último puxou-se o êmbolo para aspirar a medula óssea. A heparina na 

seringa impediu que a medula óssea coagulasse, formando um bloco cilíndrico e 

impedisse a posterior visualização e manipulação das células individuais. 

O aspirado de medula óssea foi distribuído por tubos de hematologia com EDTA 

(Sarstedt-Monovette, Numbrecht, Alemanha), os quais seguiram para a realização de 

esfregaços e para análise por citometria de fluxo. 

O restante aspirado de medula óssea foi colocado num tubo cónico de 50 mL (tipo 

Falcon), contendo meio de cultura (RPMI 1640 suplementado com 1 mM de L-

glutamina, 10 % (v/v) de soro fetal bovino (FBS) e antibióticos (100 U/L de penicilina e 

100 g/L de estreptomicina), todos os produtos provenientes de Gibco, Life 

Technologies, seguindo para cultura de células. 

 

3.2.2. Colheita de sangue 

 

As amostras sanguíneas foram obtidas por punção na veia jugular, durante a 

Primavera e Verão, no período entre as 8:00 h e as 10:00 h da manhã, antes da primeira 

alimentação do dia. Para o estudo hematológico foram utilizados tubos de hematologia 

com EDTA (Sarstedt–Monovette, Nümbrecht, Alemanha). O hemograma foi 

determinado imediatamente após a colheita da amostra sanguínea, tendo sido realizado 

em aparelhos apropriados para o efeito, no Laboratório de Patologia Clínica do Pioledo, 

em Vila Real. A colheita de sangue também foi usada para a realização de esfregaços 

sanguíneos e citometria de fluxo. 

 

 

3.3. Realização de Esfregaços de Medula Óssea e de Sangue 

 

Os esfregaços sanguíneos e de medula óssea foram realizados no Laboratório de 

Análises Clínicas do Hospital Veterinário da Universidade de Trás-os-Montes e Alto 

Douro, imediatamente a seguir à sua colheita, segundo os esquemas que se indicam nas 

Figuras 5 e 6.  
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Figura 5: Esquema ilustrativo da técnica de realização de esfregaços por etapas. A: colocação de 

uma gota de sangue/medula óssea numa das extremidades da lâmina (junto ao lado fosco de 

identificação da lâmina); B: colocação de uma lamela ou lâmina em contacto com a gota de 

modo a que o sangue/medula óssea se espalhe ao longo desta; C: arrastamento da amostra em 

sentido contrário, em direção à extremidade oposta àquela onde foi depositada; e, D: esfregaço 

sanguíneo ou de medula óssea obtido. (figura retirada do site 

http://www.google.pt/imgres?q=esfrega%C3%A7o+sanguineo&hl=pt-

PT&tbo=d&biw=1280&bih=685&tbm=isch&tbnid=6LePXUUXOx8Y4M:&imgrefurl=http://bi

omedicoscopia.blogspot.com/2012/06/um-bom-estiraco-

sanguineo.html&docid=g5tKfI_8fvk54M&imgurl=http://4.bp.blogspot.com/, consultado em 

27/03/2012). 

 

 

Figura 6: Representação do modo de realização do esfregaço. (figura retirada do site 

http://www.google.pt/imgres?q=tecnica+de+esfrega%C3%A7o+sanguineo&num=10&hl=, 

consultado em 27/03/2012). 

 

 

Após a realização dos esfregaços estes são deixados a secar ao ar livre. Após a sua 

secagem, estes seguem para o passo seguinte, o de coloração. 
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3.3.1. Coloração de Esfregaços 

 

A coloração utilizada nos esfregaços foi a coloração de rotina utilizada no 

Laboratório de Hematologia e Bioquímica Clínica do Hospital Veterinário da 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro – a coloração Diff Quick (nome 

comercial da coloração de Romanowsky). Esta coloração é constituída por três 

soluções: i) um reagente fixador (metanol), ii) corante I (eosinofílico, contendo corante 

de xanteno que cora de vermelho) e corante II (basofílico, contendo um corante tiazina 

que cora de azul). 

Deste modo, os esfregaços foram mergulhados 5 a 6 vezes em cada solução da 

coloração Diff Quick, na ordem, fixador, corante I e corante II, e no final foram 

passados por água corrente para eliminar os excessos de corante. 

 

 

 Figura 7: Representação da técnica de coloração Diff Quick. (figura retirado do site  

http://www.google.pt/imgres?q=diff+quick&hl=pt-

PT&tbo=d&biw=1280&bih=685&tbm=isch&tbnid=BVV9vM5W3TlqhM:&imgrefurl=http://lou

doun.nvcc.edu/vetonline/VET133/Cytology%252012%2520part2.htm&docid=11MorUoIoSoV3

M&imgurl=http://loudoun.nvcc.edu/vetonline/VET133/images/cyto%252520lesson12%252520i

mages/34DiffQuikstain.jpg, site consultado em 27/03/2012). 

 

Uma vez realizada a coloração Diff Quick, os esfregaços foram secos ao ar e 

depois seguiu-se a sua visualização ao microscópio ótico. 
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3.4. Determinação do hemograma e da fórmula leucocitária 

 

A hematologia geral engloba a determinação dos parâmetros do hemograma 

[eritrócitos, hemoglobina, hematócrito, volume corpuscular médio (VCM), 

hemoglobina corpuscular média (HCM), concentração de hemoglobina corpuscular 

média (CHCM), índice de distribuição eritrocitário (IDE), e leucócitos] e dos 

parâmetros da fórmula leucocitária (neutrófilos, basófilos, linfócitos, eosinófilos e 

monócitos). 

A determinação dos parâmetros do hemograma foi realizada no aparelho Horiba 

ABX® (Abbott Laboratories, Illinois, EUA). Os resultados são obtidos por leitura 

automática, após calibração do aparelho. 

A determinação dos parâmetros da fórmula leucocitária foi realizada no aparelho 

Cell-Dyn 4000® (Abbott Laboratories, Illinois, EUA). O Cell-Dyn 4000® é um 

analisador hematológico completamente automático que conta, mede e classifica as 

células, utilizando a combinação das seguintes tecnologias: citometria de fluxo, 

impedância elétrica e dispersão ótica (Robinson, 2004; Tarrant, 2005). 

 

3.5. Cultura de Células de Medula Óssea   

 

3.5.1. Espalhamento da medula óssea por frascos de cultura 

 

O aspirado de medula óssea que seguiu para cultura de células foi colocado em 

frascos de cultura in vitro de 75 cm
2
 de área (T75, Orange Scientific) contendo meio de 

cultura [meio base RPMI 1640 suplementado com 1 mM L-glutamina, 10% (v/v) soro 

fetal bovino e antibióticos (100 U/mL penicilina e 100 µg/mL estreptomicina)]. Estes 

foram colocados na incubadora de CO2 (5% CO2/95% ar), a 37ºC e com humidade 

controlada, de forma a permitir a adesão das células mesenquimais aos frascos de 

cultura [tal como descrito por outros autores, e.g., Quiroz et al. (2008)]. 

Após 2 dias de cultura in vitro, removeu-se todo o sobrenadante, o qual foi 

colocado num segundo frasco T75, e a este frasco adicionou-se mais 10 mL de meio de 

cultura. O objetivo deste passo foi retirar os glóbulos vermelhos que ficaram no 

sobrenadante, permitindo que algumas das células não aderidas no primeiro frasco 

aderissem a um segundo frasco. Passados outros dois dias, os sobrenadantes (dos dois 
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frascos) foram descartados e suplementámos as culturas com novo meio de cultura (10 

mL a cada frasco), deixando as células a crescer mais uma semana na incubadora de 

CO2. 

Feitas duas semanas, com mudanças de meio regulares, realizámos a 1ª passagem 

das células, uma vez que estas já se encontravam confluentes (o fundo das caixas já 

estava cheio de células formando uma monocamada de células com morfologia tipo 

fibroblastos).  

 

 

3.5.2. Subcultura e manutenção das células 

 

Começou-se por retirar o meio de cultura existente no frasco de cultura e em 

seguida lavaram-se as células com uma solução salina balanceada (HBSS, Gibco). Em 

seguida adicionou-se 2 mL de tripsina-EDTA (0,05%, Gibco) para desagregar as células 

aderentes, que se deixaram atuar durante 6 minutos, a 37ºC com visualizações ao 

microscópio para seguimento da reação (otimização do método). Quando as células 

ficaram em suspensão, adicionou-se 4 mL de meio de cultura para inibir o efeito da 

tripsina (diluição 1:2). Para finalizar, ¼ (1,5 mL) de suspensão de células foi transferido 

para um novo frasco de cultura, metade (3 mL) foi transferido para um tubo de 

centrífuga para posterior criopreservação e no frasco de cultura inicial (com 1,5 mL) 

adicionou-se 10 mL de meio de cultura. 

As células da 2ª passagem foram deixadas na incubadora de CO2 mais uma 

semana e depois foram processadas de modo a seguirem para a realização da técnica de 

imunocitoquímica. 

 

 

3.6. Imunocitoquímica  

 

A técnica da imunocitoquímica foi aplicada a células em cultura e aos esfregaços 

de sangue e de medula óssea. Para as células de medula óssea, estas foram tripsinizadas 

e colocadas a crescer sobre lamelas de vidro acondicionada em caixas de cultura com 4 

divisórias retangulares (Nunc, Thermo Scientific, EUA), durante 3 dias a 37º C, na 

incubadora de CO2 para aderência das células às lamelas e crescimento das mesmas. 
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Seguiu-se o protocolo de imunocitoquímica que se encontra disponível online no 

site da empresa Abcam 

(http://www.abcam.com/index.html?pageconfig=resource&rid=11417). 

Os anticorpos primários utilizados foram o CD-14 (TUK4-PE: sc-19588; Santa 

Cruz Biotechnology, Texas, EUA), o CD-45 (1.11.32: sc-59056; Santa Cruz 

Biotechnology, Texas, EUA) e o CD-34 (MEC 14.7; Abcam, Cambridge, UK), sendo 

que dois destes (CD-14 e CD-34) já são fluorescentes (PE, e PerCP; Santa Cruz 

Biotechnology e Abcam, respetivamente), portanto não necessitaram de conjugar com 

um anticorpo secundário. Para visualizar o CD-45 usamos um anticorpo secundário 

FITC: sc-2010 (goat anti-mouse IgG-FITC, Santa Cruz Biotechnology, Texas, EUA). 

 

Procedeu-se à realização dos seguintes passos:  

 

3.6.1. Fixação 

1. As várias amostras foram fixadas em paraformaldeído a 4% (w/v), 

durante 15 minutos, à temperatura ambiente. 

2. Em seguida, foram lavadas 3x com PBS. 

 

3.6.2. Bloqueio e incubação 

3. As células foram incubadas com albumina de soro bovino (BSA, bovine 

serum albumin) (4%, w/v), durante 30 minutos, para bloquear as ligações 

inespecíficas dos anticorpos. 

4. Após este tempo, decantou-se a solução de bloqueio. 

5. Seguiu-se a incubação com os vários anticorpos primários, em câmara 

húmida, durante 1 hora, à temperatura ambiente (no escuro para que a 

fluorescência associada aos anticorpos não sofresse foto-degradação). Lâminas 

(ou lamelas) diferentes para cada anticorpo. 

6. Decantou-se a solução e lavaram-se as células com PBS 3 x 5 minutos. 

7. Para as células expostas ao CD-45 (não conjugado com fluoróforo) 

depois seguiu-se a incubação com o anticorpo secundário associado ao FITC, 

durante 1 hora, à temperatura ambiente e também no escuro. 

8. Decantou-se novamente a solução do anticorpo secundário e lavou-se 3x 

com PBS, 5 minutos. 
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3.6.3. Coloração contrastante 

9. Alguns das lâminas foram contrastadas com hematoxilina, durante 30 

segundos. 

10. Lavou-se o excesso de corante com PBS. 

 

3.6.4. Montagem 

11. Para finalizar, montou-se a lamela com uma gota de meio de montagem – 

entellan – e selou-se a lamela com verniz para prevenir a secagem das 

preparações. 

12. Guardaram-se as preparações no escuro, a +4°C ou à temperatura 

ambiente, para posterior visualização e análise. A visualização processou-se num 

microscópio invertido de epifluorescência (Olympus IX 51, Olympus BioScapes, 

New York, EUA), usando blocos de filtros adequados aos fluoróforos usados. 

 

 

3.7. Citometria de Fluxo 

 

As amostras de sangue e medula óssea foram colhidas tal como descrito nas 

secções 3.2.2 e 3.5. Para cada ensaio foi sempre obtido amostras de sangue e medula 

óssea de dois animais. Foram sempre retiradas amostras a animais diferentes, ao longo 

de todo o estudo. 

Após as colheitas, as amostras frescas foram levadas para o Laboratório de 

Hematologia do Hospital de São João, no Porto, para se realizar a técnica de citometria 

de fluxo. O protocolo de citometria de fluxo utilizado foi o protocolo fornecido pela 

empresa Abcam (http://www.abcam.com/index.html?pageconfig=resource&rid=11417) 

foram utilizados os seguintes anticorpos: CD14 (TUK4: SC-19588) e CD34 (Abcam) 

(ambos de marcação direta), e CD45 (1.11.32: SC-59056) (marcação indireta). 

As amostras de sangue foram utilizadas também para a realização de hemogramas 

e de esfregaços sanguíneos. 
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3.7.1. Preparação da amostra para citometria de fluxo 

 

3.7.1.1. Lavagem da amostra 

1. Adicionaram-se 3 mL de PBS a 500 µL de amostra (sangue ou medula óssea). 

2. Centrifugou-se durante 10 min, a 1500 rpm. 

3. Rejeitou-se o sobrenadante e retiraram-se 100 µL de células para um novo tubo. 

 

3.7.1.2. Incubação com os anticorpos 

4. Num novo tubo, colocaram-se 20 µL do primeiro anticorpo (CD45 - marcação 

indireta) e adicionaram-se 100 µL de células. 

5. Agitou-se no vórtex e deixou-se a incubar no escuro, à temperatura ambiente, 

durante meia hora. 

6. Após a incubação, adicionaram-se 3 mL de PBS para a primeira lavagem e 

centrifugou-se durante 5 min, a 1500 rpm. 

7. Rejeitou-se o sobrenadante e adicionaram-se novamente 3 mL de PBS para a 

segunda lavagem. 

8. Rejeitou-se novamente o sobrenadante e adicionaram-se 20 µL do fluorocromo, 

e em seguida, agitou-se no vórtex e incubou-se durante meia hora, no escuro, à 

temperatura ambiente. 

9. Em seguida realizaram-se mais duas lavagens com 3 mL de PBS e centrifugou-

se durante 5 min, a 1500 rpm. 

10. Rejeitou-se o sobrenadante e adicionaram-se 20 µL de cada anticorpo de 

marcação direta- CD14 e CD34. 

11. Incubou-se durante meia hora, no escuro, à temperatura ambiente. 

12. Adicionaram-se 2 mL de solução de lise e centrifugou-se durante 15 minutos, 

a 1500 rpm. 

13. Por último, rejeitou-se o sobrenadante e adicionaram-se 3 mL de PBS. 

 

Posto isto, as amostras preparadas foram introduzidas no citómetro BD 

FACSCanto II (BD Biosciences, California, EUA), para se proceder à citometria de 

fluxo. 
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3.7.2. Bases da citometria de fluxo 

As células são classificadas de acordo com o tamanho, estrutura interna, 

lobularidade nuclear e granularidade citoplasmática. Estas quatro características são 

fornecidas por quatro detetores de dispersão da luz. 

A citometria de fluxo é um processo em que as células isoladas, ou outras 

partículas biológicas, envolvidas num fluido passam alinhadas, uma a uma, em frente a 

um sensor, que avalia as suas características físicas e químicas (Robinson, 2004; 

Tarrant, 2005). 
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4. Resultados e Discussão 

 

Com o objetivo de caracterizar a celularidade da medula óssea de cabra com vista 

à sua padronização para estudos futuros, neste trabalho foram realizadas colheitas de 

sangue e aspirados de medula óssea, em seis cabras portuguesas de raça Serrana (Capra 

aegagrus hircus), no ovil da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. As cabras 

utilizadas neste estudo estavam devidamente identificadas, tal como descrito em 

material e métodos. 

 As amostras sanguíneas e de medula óssea de cada animal seguiram para a 

realização de hemogramas, esfregaços, imunocitoquímica e de citometria de fluxo, 

cujos resultados iremos analisar nesta seção. 

 

Dado o escasso número de anticorpos disponíveis no mercado com reatividade 

para a espécie caprina (ou espécies próximas, e.g. bovinos e ovinos), os estudos de 

imunocitoquímica e citometria de fluxo foram realizados recorrendo aos anticorpos 

CD14 (TUK4: sc-19588; Santa Cruz Biotechnology), com reatividade para macrófagos 

e monócitos, o qual se encontra descrito como tendo a maior reatividade para células de 

origem humana, CD45 (1.11.32: sc-59056; Santa Cruz Biotechnology), marcador da 

linhagem hematopoiética, com reatividade especifica para ovelha e cabra, e ao CD34 

(MEC 11.7; Santa Cruz Biotechnology), marcador das células endoteliais e das células 

progenitoras da linhagem hematopoiética, com reatividade específica para cabra. Dado 

não haver disponíveis anticorpos para a MSCs, e dado que os marcadores usados em 

células humanas não apresentaram reatividade, não foi possível marcar diretamente 

estas células. A sua marcação será feita por exclusão. 

 

4.1. Análise dos hemogramas  

 

Com o objetivo de averiguar sobre o estado de saúde dos animais utilizados neste 

estudo, as amostras sanguíneas seguiram para a realização de hemogramas no 

Laboratório de Patologia Clínica do Pioledo, em Vila Real, tal como descrito na secção 

dos Materiais e Métodos. Na Tabela 5 encontram-se descritos os valores obtidos para 

cada parâmetro hematológico dos seis animais em estudo. Para cada parâmetro, 

calculou-se a média e o desvio padrão dos valores obtidos, e compararam-se com os 
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valores de referência para a cabra, segundo Feldman et al (2000) e Byers e Kramer 

(2010). 

 

Tabela 5: Valores obtidos nos hemogramas para cada um dos seis animais utilizados neste estudo. 

 A1 A2 A 3 A4 A5 A6 Média S.D. Valores 

referência 

          

Eritrócitos (x10
12

/L)  6,9 5,5 5,5 6,6 8,4 6,5 6,5 

 

1,0 

 

8,0-18,0 

Hemoglobina (g/dL) 7,9 6,3 7,7 9,4 10,7 8,4 8,4 

 

1,4 

 

8,0-12,0 

Hematócrito (%) 33,0 18,0 21,0 26,0 22,0 20,0 23,3 

 

4,9 

 

22-38 

VCM (fL)
 

48,2 32,8 38,5 39,6 26,2 30,6 36,0 

 

7,1 

 

13-25 

HCM (pg)
 

11,5 11,5 11,1 11,3 12,7 12,9 12,0 

 

0,8 

 

5,2-8,0 

CHCM (g/dL)
 

23,9 35,0 36,7 36,2 48,6 42,0 37,1 

 

7,4 

 

30-36 

IDE (RDW) (%)
 

23,7 20,1 27,4 29,8 24,2 26,4 25,3 

 

3,1 

 

- 

Leucócitos (x10
9
/L) 12,4 10,0 11,5 10,8 12,9 13,8 12,2 

 

1,5 

 

4-13 

Neutrófilos (%) 24,3 26,5 32,3 28,1 19,2 26,6 26,2 

 

3,9 

 

30-48 

Eosinófilos (%) 0,5 0,1 1,6 3,1 0,5 1,1 1,2 

 

1,0 

 

1-8 

Basófilos (%) 0,2 0,3 0,1 0,2 0,8 0,6 0,4 

 

0,2 

 

0-1 

Linfócitos (%) 72,5 71,0 63,8 66,9 77,7 69,5 70,2 

 

4,4 

 

50-70 

Monócitos (%) 2,5 2,1 2,2 1,7 1,8 2,2 2,1 

 

0,3 

 

0-4 

Plaquetas (x10
9
/L) 1300 1250 1998 1795 - (a) - (a) 1540 335 - 

          

Nota: A1 = Animal 1; A2 = Animal 2; A3 = Animal 3; A4 = Animal 4; A5 = Animal5; A6 = Animal 6.  

Abreviaturas: VCM, Volume Corpuscular Médio; HCM, Hemoglobina Corpuscular Médio; CHCM, 

Concentração de Hemoglobina Corpuscular Média; IDE, Índice de Distribuição Eritrocitário. (a) valor 

não determinado. Valores de referência retirados de Feldman et al (2000) Byers e Kramer (2010).  

 

No presente estudo, todos os parâmetros hematológicos relativos à série dos 

eritrócitos e dos leucócitos, bem como a contagem das plaquetas, estavam, de um modo 

geral, dentro dos intervalos de referência considerado normal para a espécie caprina. A 

importância da determinação do hemograma reside basicamente no facto de permitir o 

rastreamento de possíveis anomalias do hematócrito (HCT), da morfologia dos 
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eritrócitos e também de alterações no total ou na contagem diferencial de leucócitos. Os 

valores de HCT e da hemoglobina (Hb) são igualmente parâmetros relevantes na 

avaliação do estado das proteínas dos ruminantes, através da determinação simultânea 

da proteína total e da ureia, bem como da creatinina do soro, na função renal (Kramer, 

2000).  

Analisando cada parâmetro hematológico descrito na Tabela 5 individualmente 

verifica-se que a média dos eritrócitos se encontra abaixo do intervalo de referência 

(6,5x10
12

/L), assim como a média dos neutrófilos se encontra igualmente abaixo do 

intervalo de referência (26,2%). No que diz respeito ao VCM e ao HCM as médias 

destes parâmetros encontram-se acima do intervalo de referência (36 fL e 12,0 pg, 

respetivamente). Relativamente à Hb, HCT, eosinófilos, basófilos, linfócitos e 

monócitos, as médias destes parâmetros encontram-se dentro os intervalos de referência 

(8,4 g/dL, 23,3%, 1,2%, 0,4%, 70,2% e 2,1%, respetivamente). Quanto ao CHCM e aos 

leucócitos as médias destes parâmetros encontram-se ligeiramente fora dos intervalos de 

referência (37,1g/dL e 13,9x10
9
/L, respetivamente). De um modo geral podemos 

concluir que a maioria dos parâmetros hematológicos se encontra dentro dos valores 

normais, de acordo com o descrito por Feldman et al., (2000) e por Byers e Kramer 

(2010), sendo indicativo de um bom estado de saúde dos animais em estudo, não 

comprometendo os estudos seguintes e permitindo fazer comparações entre os valores 

dos hemogramas e as percentagens de células na medula óssea dos animais através do 

estudo por citometria de fluxo. 

Uma vez confirmado a normalidade dos hemogramas dos animais utilizados no 

presente estudo, seguiu-se a análise da celularidade da medula óssea dos mesmos 

através da visualização dos esfregaços corados de medula óssea ao microscópio ótico. 

 

 

4.2. Análise dos esfregaços de medula óssea 

 

Após a realização dos aspirados de medula óssea, as amostras seguiram 

imediatamente para a realização de esfregaços com vista a analisar o conteúdo celular 

dos aspirados: análise dos tipos celulares que se encontravam em maior ou menor 

frequência nos aspirados de medula óssea de cabra; avaliação do tamanho celular e da 

complexidade das células existentes na medula óssea de cabras saudáveis.  
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N 

A visualização dos esfregaços de medula óssea, corados com a técnica de Diff 

Quick, ao microscópio, revelou a presença de várias células na fase final de divisão 

celular, tal como podemos ver claramente identificado na Figura 8A, sendo normal pois 

a medula óssea é um tecido onde há intensa produção de células da linha 

hematopoiética, havendo portanto um elevado índice mitótico. 

Em vários campos da visualização dos esfregaços podem observar-se vários 

neutrófilos, quer em banda, quer segmentados, bem como bastantes linfócitos, como 

podemos confirmar em qualquer uma das imagens mencionadas em seguida na Figura 

8, principalmente Figura 8B.  

 

A B 

C D 

Figura 8: Esfregaços corados de medula óssea, na ampliação 40x (A e B) e na ampliação 100x (C e D). 

A: imagem ilustrativa de células em fase final de divisão celular (sinalizadas com setas pretas); B: 

imagem representativa de linfócitos e neutrófilos (sinalizados com uma circunferência a preto e branco, 

respetivamente), quer em banda quer segmentados, e ainda de uma célula precursora com tamanho 

visivelmente maior - monoblasto (sinalizado com uma seta branca); C: imagem representativa de células 

precursoras dos granulócitos; D: imagem ilustrativa de vários tipos celulares diferentes: neutrófilos (N), 

monócito (M) e linfócito (L). 

 

L 

M 
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Nos esfregaços de medula óssea de cabra podemos ainda observar precursores dos 

granulócitos e alguns monócitos (Figura 8, imagens C e D), mas estes em menor 

frequência que os neutrófilos e os linfócitos.  

 

Relativamente ao tamanho das células da medula óssea de cabra, podemos 

concluir que os eritrócitos são as células de dimensões mais reduzidas, com um 

diâmetro entre 2,5 e 3,9 µm, seguindo-se os linfócitos e os neutrófilos com 

aproximadamente 10-12 µm de diâmetro (Winnicka et al., 1999; Byers e Kramer, 

2010), tal como podemos confirmar na Figura 8. As células com dimensões maiores são 

os monócitos, com um diâmetro de 13-19 µm, os quais são chamados de células 

“gigantes”, tal como descrito por Byers e Kramer (2010), bem como podemos constatar 

na Figura 8 (imagem D). A Figura 9 de seguida apresentada ilustra por ordem crescente 

os tamanhos celulares das células visualizadas nos esfregaços de medula óssea. 

 

 

 

Figura 9: Ordem crescente de tamanhos celulares. A: eritrócitos, B: linfócito; C: neutrófilo; D: monócito 

[segundo Winnicka et al.(1999); Byers e Kramer (2010)]. 

 

No que diz respeito à complexidade celular (granularidade) concluímos que as 

células mais complexas são as células da série granulocítica, dentro da qual as mais 

complexas são os eosinófilos e em seguida os neutrófilos, pois são as células que 

possuem mais grânulos, tal como descrito por Byers e Kramer (2010). Em seguida ainda 

com alguma complexidade temos os monócitos, os quais são células grandes e 

granulares. Por último, as células menos complexas são os linfócitos e os eritrócitos, os 

quais são células não granulares, tal como podemos verificar na Figura 8 mencionada 

em cima (Winnicka et al., 1999; Byers e Kramer, 2010). 

Analisada a celularidade da medula óssea de cabra, o passo seguinte foi a 

confirmação da marcação dos anticorpos escolhidos para este estudo nas células da 

medula óssea de cabra, através da realização da técnica de imunocitoquímica.  

 

A B C D 
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4.3. Visualizações das imunocitoquímicas ao microscópio óptico 

 

A visualização das preparações finais das imunocitoquímicas, ao microscópio 

ótico, teve como objetivo a confirmação da marcação dos anticorpos utilizados neste 

estudo em células da medula óssea de cabra, pois embora dois deles (CD45 e CD34) 

tivessem reatividade para cabra, o CD14 tinha reatividade para a espécie humana. O 

propósito da confirmação da marcação destes anticorpos foi evitar que estes fossem 

utilizados em vão nas citometrias de fluxo realizadas em seguida. Deste modo, tal como 

podemos observar na Figura 10, todos os anticorpos marcaram positivamente as células 

da medula óssea de cabra, pois em todas as preparações podemos observar emissão de 

fluorescência.  

A B 

C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Preparações de células em cultura na ampliação 40x. A: células aderentes marcadas 

positivamente com CD14, emitindo fluorescência; B: células aderentes marcadas positivamente com 

CD34, emitindo fluorescência; C: células aderentes marcadas positivamente com CD45, emitindo 

fluorescência. 
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Relativamente aos anticorpos utilizados no presente estudo, apesar da sua 

reatividade para a espécie humana no caso do CD14, concluímos que todos marcam 

positivamente as células aderentes da medula óssea de cabra, tal como descrito por 

Berthon e Hopkins (1996), Winnicka et al. (1999) e Ponti et al. (2008). Uma vez 

confirmada a marcação dos anticorpos escolhidos para este estudo seguiram-se os 

estudos de citometria de fluxo utilizando estes marcadores. 

 

 

4.4. Análise dos dados das citometrias de fluxo  

 

No presente estudo todas as citometrias de fluxo foram realizadas no Laboratório 

de Imunologia do Hospital de São João, com o equipamento BD FACSCantoII e os 

dados foram analisados com o software FCS Express Software – Clinical Edition. 

 

4.4.1. Análise dos dados da citometria de fluxo de medula óssea humana 

normal (padrão) 

 

No nosso estudo incluímos uma citometria de fluxo de medula óssea humana 

normal de modo a que os resultados obtidos nas citometrias de fluxo de medula óssea de 

cabra pudessem ser comparados, fazendo uma correspondência entre os dados obtidos. 

Neste sentido, começamos por analisar os gráficos dos dados obtidos na citometria de 

fluxo de medula óssea humana. 

De acordo com o descrito na literatura, os estudos de citometrias de fluxo de 

medula óssea e de sangue periférico humano são realizados utilizando um vasto painel 

de marcadores celulares, entre os quais se encontram os marcadores celulares utilizados 

no nosso estudo: CD14, CD45 e CD34 (Loken et al., 1987; Terstappen et al., 1990; 

Bender et al.,1991; Terstappen et al., 1992; Ponti et al., 2008; Porada et al., 2008; 

Rashidi et al., 2012). 

Na análise dos resultados da citometria de fluxo, o software utilizado fornece 

vários gráficos nos quais são relacionadas as seguintes variáveis em estudo: 

complexidade celular (eixo das ordenadas) versus tamanho celular (eixo das abcissas) 

(Figura 11A), marcação com CD34 (eixo das ordenadas) versus complexidade celular 
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(eixo das abcissas) (Figura 11B) e marcação com CD45 (eixo das ordenadas) versus 

complexidade celular (eixo das abcissas) (Figura 11C). 

   

 

A 

 

B 

 

C 

 

 

Figura 11: Citometria realizada numa amostra de medula humana de um indivíduo saudável. A: Gráfico 

que relaciona as variáveis de complexidade celular (granularidade) e tamanho celular. B: Gráfico 

correspondente à marcação das células da medula óssea com o marcador CD34. C: Gráfico 

correspondente à marcação das células com CD45. 

 

Nos gráficos dos dados obtidos da citometria de fluxo de medula óssea humana 

neste estudo, as células marcadas a cor vermelha representam os linfócitos pois são as 

células que expressam mais CD45, encontrando-se por isso localizadas no topo do 

gráfico referente à marcação com o anticorpo CD45 (Figura 11C). Para além disto, os 
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linfócitos são células mais pequenas e pouco complexas, justificando a sua localização 

no início do gráfico que relaciona a complexidade e o tamanho celular. Estes resultados 

encontram-se em concordância com o citado por Terstappen et al. (1990, 1992). 

A população de células marcada a azul claro representa os blastos que são 

células que expressam menos CD45 e muito CD34, localizando-se esta população no 

topo do gráfico que relaciona as células marcadas com CD34 (Figura 11B), tal como 

citado por Bender et al. (1991) e por Terstappen et al. (1992).  

A verde escuro estão representados os neutrófilos e seus percursores e a lilás os 

eosinófilos, sendo que estes últimos são o tipo celular mais complexo (são as células 

que possuem mais grânulos da série granulocítica), localizando-se por isso no topo do 

gráfico que relaciona a complexidade e o tamanho celular e logo a seguir, com elevada 

complexidade também, encontram-se os neutrófilos (Terstappen et al., 1990) (Figura 

11A). 

Os eritroblastos estão representados a cinzento, os quais são as células de 

menores dimensões e menos complexas, estando por isso agrupadas no início do gráfico 

que relaciona a complexidade e o tamanho celular, localização que se encontra em 

concordância com o citado por Terstappen et al. (1990) (Figura 11A).  

Por último, os monócitos estão representados a azul escuro e a sua população 

encontra-se entre os linfócitos e os neutrófilos no gráfico complexidade versus tamanho 

celular, pois são células maiores que os linfócitos e menos complexas que os 

neutrófilos. (Figura 11, gráfico A). A localização desta população de células está de 

acordo com o descrito por Terstappen et al. (1990). 

 

 

4.4.2. Análise dos dados das citometrias de fluxo de medula óssea da espécie 

caprina 

 

Uma vez que não há bibliografia referente a estudos de medula óssea realizados 

em cabra, e tal como já foi referido, neste estudo iremos fazer uma correspondência dos 

resultados das citometrias de fluxo na cabra com os resultados da citometria de fluxo no 

Homem, já analisados, permitindo que os nossos resultados possam ser discutidos. 

De um modo geral qualquer gráfico das citometrias de fluxo de medula óssea de 

cabra apresenta uma grande diferença comparativamente com os gráficos referentes à 

citometria de fluxo de medula óssea humana, a dispersão das células encontra-se mais 
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baixa e mais à esquerda, sugerindo que as células da medula óssea da cabra são mais 

pequenas e menos complexas que as células da medula óssea humana, tal como 

podemos observar nas Figuras 12 e 13. Este facto, relativo às células da medula óssea 

da linhagem hematopoiética, está de acordo com as menores dimensões das células 

sanguíneas em circulação, nomeadamente dos eritrócitos, na cabra (Byers e Kramer, 

2010). 

 

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

 

Figura 12: Citometria de fluxo realizada em medula óssea de cabra (animal nº 8922). A: Gráfico que 

relaciona as variáveis de complexidade celular e tamanho celular das células da medula óssea. B: Gráfico 

correspondente à marcação celular com CD14. C: Gráfico correspondente à marcação das células com 

CD45. D: Gráfico correspondente à marcação com CD34. 
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Tal como nos gráficos já analisados da citometria de fluxo de medula óssea 

humana, também nos gráficos referentes à medula óssea da cabra as células a vermelho 

correspondem aos linfócitos, não suscitando qualquer dúvida, pois encontram-se 

agrupados nas devidas regiões quer no gráfico de complexidade versus tamanho celular 

(localizados logo no início indicando as dimensões reduzidas e baixa complexidade), 

quer no gráfico referente à marcação com CD45 (localizados no cimo do gráfico 

indicando a elevada expressão de CD45) (Winnicka et al., 1999; Almeida-Porada et al., 

2007), tal como podemos constatar nas Figuras 12 e 13, gráficos A e C, respetivamente. 

 

Também, sem levantar grandes dúvidas, os monócitos estão representados a azul 

escuro e encontram-se no gráfico que relaciona a complexidade e tamanho celular 

agrupados logo acima dos linfócitos, e no gráfico referente à marcação com CD14 estes 

encontram-se agrupados no topo, visto que os monócitos expressam fortemente o CD14, 

estes resultados encontram-se em concordância com o citado por Loken et al. (1987), 

Winnicka et al. (1999), Ponti et al (2008), McCarty et al., 2009 e Binai et al. (2012) 

(Figura 12 e 13, gráficos A e B). 

 

As populações de células, bem individualizadas, representadas nos gráficos a 

amarelo e a verde suscitam grandes dúvidas quando tentamos estabelecer uma 

correspondência com os gráficos da citometria de medula óssea humana. Se pensarmos 

nas posições que cada população ocupa nos gráficos, seria lógico admitir que a 

população a amarelo representaria os neutrófilos e a população a verde os eosinófilos, 

tal como podemos confirmar nas Figuras 12A e 13A. No entanto, a mancha verde é 

muito grande sugerindo um número exageradamente elevado de eosinófilos na medula 

óssea da cabra, tal como podemos observar na Tabela 6.  

 

Relativamente à população de células marcada a cinzento, analisando a sua 

posição nos gráficos (primeira população de células que surge no gráfico 

complexidade/tamanho celular) e comparativamente com os gráficos das citometrias de 

medula óssea humana, representa os eritroblastos, tal como podemos observar nas 

Figuras 12A e 13A, respetivamente. 
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B 

 

C 

 

 

 

Figura 13: Imagem representativa das citometrias de fluxo de medula óssea de todas as cabras em estudo. 

A: Gráfico que relaciona as variáveis de complexidade celular e tamanho celular das células da medula 

óssea do animal. B: Gráfico correspondente à marcação das células com CD14. C: Gráfico 

correspondente à marcação das células com CD45. 

 

Na Figura 13, representativa das citometrias de fluxo de todas as cabras em 

estudo, não está apresentado o gráfico correspondente à marcação das células da medula 

óssea com o anticorpo CD34. Apenas foi possível validar o gráfico da marcação com 

CD34 para o animal nº 8922, o qual está representado na Figura 12D. Para os restantes 

animais, a marcação não foi válida visto não ter sido possível a discriminação de 

populações nos gráficos obtidos. Tal facto pode ter origem numa marcação que não foi 
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efetuada corretamente ou devido a uma inexistência de células. De acordo com o 

descrito na literatura para ovelha, tal como acontece para o Homem, esperava-se que 

este marcador celular identificasse a população de células tronco e progenitoras 

hematopoiéticas (Almeida-Porada et al., 2007; Porada et al., 2008).  

 

Uma vez analisados os gráficos das citometrias de fluxo realizadas às células da 

medula óssea de cabra, procedeu-se à comparação das populações individualizadas nos 

gráficos com as respetivas percentagens de células. Na Tabela 6 abaixo indicada estão 

descritas as percentagens de células constituintes de cada população, para cada animal. 

Deste modo, tal como já foi referido, quando tentamos desfazer a dúvida acerca das 

populações marcadas a verde-escuro e a amarelo a percentagem de células não é 

coerente com a conclusão mais lógica que tiramos acerca das suas localizações nos 

gráficos. Ou seja, se a população a verde-escuro representasse os eosinófilos, tal como 

sugere a sua localização nos gráficos, então a percentagem de células seria demasiado 

elevada, o que não é coerente numa medula óssea normal.  

 

 

Tabela 6: Percentagem de células em cada população individualizada nos gráficos das citometrias de 

fluxo para cada animal. 

(%) A1 A2 A3 A4 A5 Média S.D. 

População 

vermelha- 

Linfócitos 

 

 

19,0 

 

13,5 

 

9,9 

 

21,9 

 

9,6 

 

14,8 

 

5,5 

População 

azul escura- 

Monócitos 

 

 

2,2 

 

1,0 

 

3,1 

 

1,2 

 

0,7 

 

1,6 

 

0,9 

População 

verde escura 

 

11,5 9,9 52,5 19,4 7,1 20,1 18,6 

População 

amarela 

 

41,8 61,8 11,0 23,8 11,8 30,1 21,7 

População 

cinzenta- 

Eritroblastos 

 

22,5 

 

10,8 

 

20,5 

 

33,7 

 

67,8 

 

31,1 

 

22,1 

 

No presente estudo, e tal como podemos verificar na Tabela 6, as citometrias de 

fluxo realizadas com medula óssea de cabra revelaram que as células que se encontram 

em maior percentagem são as células pertencentes à população marcada a amarelo 
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(30,1%) e os eritroblastos (31,1%). Com uma percentagem também considerável 

seguem-se as células pertencentes à população marcada a verde-escuro (20,1%). Neste 

seguimento, os linfócitos encontram-se em menor frequência (14,8%) e por último, e 

com uma percentagem muito reduzida (1,6%), surgem os monócitos. 

Comparativamente com os resultados obtidos numa citometria de medula óssea humana 

normal, os eritroblastos encontram-se em maior número na medula óssea de cabra, e as 

duas populações marcadas a verde-escuro e amarelo aparecem aqui com uma 

percentagem exageradamente elevada. 

Analisando em pormenor a tabela 6 e fazendo uma relação com os resultados 

obtidos nos hemogramas dos animais em estudo, cujos valores se encontram descritos 

na tabela 5 (secção 4.1), verifica-se que o animal 5 é o que apresenta menor 

percentagem de linfócitos na sua medula óssea (9,6%), sendo o animal que apresenta 

maior percentagem destas mesmas células no seu hemograma (77,7%), tal como 

descrito na tabela 5. Ainda de notar que igualmente o animal 5 é o que apresenta maior 

percentagem de eritroblastos na sua medula óssea (67,8%), sendo também o animal que 

apresenta maior percentagem de eritrócitos no seu hemograma, tal como podemos 

verificar na tabela 5. Esta relação direta não se verifica para mais nenhum animal, nem 

para outro parâmetro. 

 

Apesar de a cabra ser um modelo animal sobre o qual ainda não tinham sido 

realizados estudos de citometria de fluxo da medula óssea, a ovelha, que é também um 

pequeno ruminante tal como a cabra, já vem sendo alvo de estudos desta natureza 

(Almeida-Porada et al., 2007; Porada et al., 2008; McCarty et al., 2009).  

Porada e os seus colaboradores utilizaram a ovelha como modelo animal onde 

utilizaram o marcador celular CD34 para identificar células tronco e progenitoras 

hematopoiéticas na medula óssea, o qual foi também utilizado no nosso estudo e cuja 

marcação não foi validada para a totalidade das amostras (Porada et al., 2008).  

Para além do marcador celular CD34, o CD45 também já foi utilizado em estudos 

de citometria de fluxo de sangue periférico e medula óssea em ovelha, onde este 

marcador marcou positivamente os linfócitos, tal como acontece para o humano 

(Almeida-Porada et al., 2007).  

McCarty e os seus colaboradores realizaram estudos de citometria de fluxo com 

células da medula óssea de ovelha, onde obtiveram uma pequena população de células 

aderentes que expressaram o marcador celular CD14, associado a 
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macrófagos/monócitos, tal como o descrito na bibliografia correspondente para estudos 

de citometria de células da medula óssea no Homem (McCarty et al., 2009). 

 

Neste sentido, visto que os marcadores celulares utilizados no presente estudo, são 

igualmente utilizados em estudos com ovelha e os seus resultados podem ser 

extrapolados para o Homem, então a correspondência dos nossos resultados com os 

resultados obtidos na citometria de fluxo de medula óssea humana está de acordo com o 

descrito na literatura para ovelha.  
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5. Conclusão 

 

Do presente estudo podemos concluir que a cabra representa um potencial modelo 

animal para futuros estudos de citometria de fluxo usando medula óssea, com vista à 

extrapolação de dados para o Homem, dado que os resultados obtidos podem ser 

correlacionados com os do Homem. Ainda, os resultados obtidos também estão em 

concordância com a literatura existente para ovelha nesta área de estudo. 

Podemos também concluir que os marcadores celulares utilizados neste estudo 

(CD14, CD34 e CD45) podem ser utilizados em estudos futuros em cabra, pois 

marcaram positivamente as células da medula óssea da cabra nas imunocitoquímicas.  

Os resultados obtidos nas citometrias de fluxo de medula óssea em cabra 

revelaram uma população de células com dimensões e complexidade celular 

(granularidade) menores que as células humanas. No entanto, a formação de populações 

celulares e a sua localização nos gráficos é semelhante ao observado nos gráficos da 

citometria de fluxo de medula óssea humana. 

O marcador celular CD34 não marcou de forma válida as células da medula óssea 

da cabra nas citometrias de fluxo, no entanto na literatura este marcador é já utilizado 

em estudos no modelo animal ovino para identificação de células tronco e precursoras 

hematopoiéticas, portanto será um bom desafio para estudos futuros otimizar o 

protocolo de citometria de fluxo para cabra aquando da utilização da marcação com 

CD34. 

Deste estudo pudemos também concluir que a percentagem de eritroblastos na 

medula óssea de cabra é bastante elevada. Tal facto pode estar relacionado com as 

reduzidas dimensões dos eritrócitos da cabra, levando a uma necessidade acrescida de 

produzir maior quantidade deste tipo celular na sua medula óssea, existindo por isso 

uma elevada percentagem dos seus percursores. 

De forma a tornar o conhecimento sobre a medula óssea da cabra mais 

pormenorizado e desfazer as dúvidas que nos surgiram na análise dos nossos dados, será 

de todo interesse num estudo futuro utilizar mais marcadores celulares que revelem 

mais informações acerca das populações de células que podem ser discriminadas na 

medula óssea da cabra. 

No nosso estudo o equipamento utilizado na citometria de fluxo, bem como o 

software de análise dos dados estavam calibrados para estudos no Homem, o que 
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possivelmente constituiu uma limitação, distorcendo alguns dos resultados, daí que 

surjam algumas populações nos gráficos que levantam dúvidas na sua interpretação. 
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