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RESUMO 

 

A mielossupressão é um efeito colateral importante e dose-limitante na terapia do câncer, cuja 

fisiopatologia não está completamente esclarecida. A carboplatina (CB) é um derivado da 

platina que apresenta elevada mielotoxicidade. Esse estudo visa desenvolver um modelo 

experimental murino de mielossupressão induzido pela CB, de curta duração e avaliar as 

alterações no sangue periférico, medula óssea e baço. Objetiva ainda, validar o modelo 

experimental investigando o papel do óxido nítrico e da IL-17 na mielossupressão e na 

recuperação hematopoiética pós CB. Foram utilizados 126 camundongos Swiss (Mus 

musculus), machos, de 6 a 8 semanas de idade, pesando entre 22-26 g. Inicialmente, avaliou-

se a cinética e curva dose-efeito com diferentes doses de CB, 100, 120 e 150 mg/kg 

intraperitoneal (i.p.). Considerando a mielossupressão e a recuperação escolheu-se a dose de 

120 mg/kg de CB. Os camundongos foram sacrificados no 1º, 2º, 3º, 4º ou 6º dia do início do 

experimento. Para avaliar os efeitos do óxido nítrico e da IL-17, os inibidores da NOS (L-

Name, aminoguanidina ou 1400W) ou IL-17 foram administrados i.p. 60 minutos antes da CB 

e diariamente até o sacrifício do animal no terceiro dia do experimento. As alterações 

hematológicas foram avaliadas através do hemograma com reticulócitos, mielogramas, 

esplenogramas e estudo histológico da medula óssea. A mielossupressão induzida pela CB é 

tempo e dose-dependente, com nadir entre dois e três dias e recuperação da hematopoiese em 

torno de quatro a seis dias. Os inibidores da NOS utilizados estimularam a granulopoiese 

acarretando aumento de neutrófilos no sangue periférico. O L-Name, inibidor não seletivo da 

NOS, causou aumento da celularidade total com hiperplasia granulocítica medular e 

hiperplasia linfocítica esplênica demonstrando um efeito inibidor do óxido nítrico na 

mielopoiese. O L-Name apresentou efeito supressor na megacariopoiese. A IL-17 estimulou a 

granulopoiese com aumento da celularidade total com hiperplasia granulocítica medular e 

esplênica, com consequente aumento de neutrófilos no sangue periférico. Conclui-se que o 

modelo experimental de mielossupressão de curta duração induzido pela CB é reversível e 

reproduzível. Esse modelo exibe adequadamente o curso das alterações hematológicas da 

mielossupressão induzida pela CB. O óxido nítrico inibe a mielopoiese e estimula a 

megacariopoiese. A IL- 17 estimula a mielopoiese com elevação dos leucócitos e neutrófilos 

no sangue periférico e hiperplasia granulocítica medular e esplênica, assim como reduz o 

tempo de recuperação da mielossupressão induzida pela CB. 

 

Palavras-chave - Mielossupressão, Carboplatina, Modelo experimental, Óxido nítrico, Interleucina-17. 



ABSTRACT 

 

 

Myelosuppression is an important and dose-limiting side effect in cancer therapy, whose 

pathophysiology is not completely understood. Carboplatin (CB) is a platinum derivative with 

high myelotoxicity. This study aims to develop a short-term experimental murine model of 

CB-induced myelosuppression and to evaluate changes in peripheral blood, bone marrow and 

spleen. It also aims to validate the experimental model by investigating the role of nitric oxide 

and IL-17 in myelosuppression and post-CB hematopoietic recovery. 126 male Swiss mice 

(Mus musculus), aged 6 to 8 weeks, weighing between 22-26 g were used. First, the kinetics 

and dose-response curve were evaluated with different doses of CB, 100, 120 and 150 mg/kg 

intraperitoneal (i.p.). Considering myelosuppression and recovery, a dose of 120 mg/kg of CB 

was chosen. The mice were sacrificed at 1st, 2nd, 3rd, 4th and 6th day of the beginning of the 

experiment. To assess the effects of nitric oxide and IL-17, NOS inhibitors (L-Name, 

aminoguanidine or 1400W) or IL-17 were administered i.p. 60 minutes before CB and daily 

until the animal was sacrificed on the third day of the experiment. Haematological changes 

were assessed by blood count with reticulocytes, myelograms, splenograms and 

histopathological study of the bone marrow. CB-induced myelosuppression is time and dose-

dependent, with nadir between two and three days and recovery from hematopoiesis in about 

four to six days. The NOS inhibitors used stimulated granulopoiesis causing an increase in 

neutrophils in peripheral blood. L-Name, a non-selective NOS inhibitor, caused an increase in 

total cellularity with granulocytic medullary hyperplasia and splenic lymphocytic hyperplasia, 

demonstrating an inhibitory effect of nitric oxide on myelopoiesis. The L-Name had a 

suppressive effect on megakaryopoiesis. IL-17 stimulated granulopoiesis with increased total 

cellularity with medullary and splenic granulocytic hyperplasia, with a consequent increase in 

neutrophils in peripheral blood. It is concluded that the experimental model of short-term 

myelosuppression induced by CB is reversible and reproducible. This model adequately 

displays the course of hematological changes in CB-induced myelosuppression. Nitric oxide 

inhibits myelopoiesis and stimulates megakarypoiesis. IL-17 stimulates myelopoiesis with 

elevation of leukocytes and neutrophils in peripheral blood and medullary and splenic 

granulocytic hyperplasia, as well as reducing the recovery time from CB-induced 

myelosuppression. 

 
Keywords – Myelosuppression, Carboplatin, Experimental model, Nitric oxide, Interleukin-17.  
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1. INTRODUÇÃO  

 

1.1 Hematopoiese  

 

A hematopoiese é um processo dinâmico e complexo, responsável pela proliferação, 

diferenciação e atividade de células hematopoiéticas e progenitoras, resultando na produção 

contínua de diversos tipos de células sanguíneas maduras incluindo eritrócitos, granulócitos, 

linfócitos, monócitos e plaquetas. 

Nos seres humanos, a hematopoiese começa na vida embrionária no saco vitelino e 

apresenta diferentes localizações anatômicas ao longo do desenvolvimento embrionário. 

Ocorre temporariamente no fígado e baço, e depois finalmente apresenta hematopoiese 

definitiva na medula óssea (MO), (RIEGER e SCHROEDER, 2012; TAVIAN et al., 2010). 

A hematopoiese medular ocorre no microambiente medular que é uma estrutura 

tridimensional altamente organizada composta de nichos que alojam as células-tronco 

hematopoiéticas (CTHs), células-tronco mesenquimais (MSCs) e subpopulações de células 

estromais incluindo adipócitos, fibroblastos, células endoteliais, osteoblastos, osteoclastos e 

macrófagos.  Essas células secretam colágeno tipo I e III, glicoproteínas como a fibronectina e 

trombospondina; glicosaminoglicanos (ácido hialurônico, sulfato de heparan) que formam a 

matriz extracelular (MEC), (CALVI et al., 2003; DORSHKIND, 1990; ZHANG et al., 2003).  

Os nichos são definidos pela sua anatomia e funcionalidade sendo os principais nichos 

hematopoiéticos: o nicho endosteal e o nicho perivascular.  Esses nichos são essenciais para a 

regulação e manutenção das CTHs e controle da autorrenovação, sobrevivência e proliferação 

das CTHs e células estromais (KIEL et al., 2005; WILSON e TRUMPP, 2006).  

O nicho endosteal se localiza próximo ao osso. As CTHs se localizam próximo aos 

osteoblastos do osso trabecular e apresentam-se em processo de quiescência/autorrenovação, 

enquanto o nicho perivascular mantém as CTHs e as células progenitoras mieloides e 

linfoides em proliferação e preparadas para iniciar seu processo de diferenciação (CALVI et 

al., 2003; MORRISON e SCADDEN, 2014; ZHANG et al., 2003).  

O nicho perivascular está localizado mais centralmente próximo ao osso trabecular e 

aos vasos sinusoidais. As CTHs estão localizadas na região perivascular dos sinusoides e 

arteríolas em estreita proximidade com as células endoteliais, células estromais mesenquimais 

e células estromais com elevada expressão de CXCL12 como as células reticulares CAR, 

células receptores de leptina positivos e células Nestin positivas (ANTHONY e LINK, 2014; 
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DING et al., 2012; KIEL et al., 2005; MORRISON e SCADDEN, 2014), conforme 

demonstrado na ilustração do nicho hematopoiético da MO da figura 1.  

 

 

 

    Fonte: Boulais e Frenette, Blood, p. 2623, 2015.  

 

Figura 1 – Nicho hematopoiético da medula óssea. A figura mostra a estrutura do nicho, a 

vasculatura e sua relação com as diversas células do nicho: CTHs, células reticulares CAR, células 

perivasculares e endoteliais, células estromais, macrófagos e megacariócitos.  

 

As CTHs são um grupo de células pouco numerosas, indiferenciadas, multipotentes, 

quiescentes e com capacidade de autorrenovação que se especializam continuamente para que 

o organismo tenha condições homeostáticas de produzir e manter todas as linhagens de 

células sanguíneas funcionais. As CTHs dão origem às células progenitoras hematopoiéticas, 

as quais perderam a sua capacidade de autorrenovação, porém conservaram o potencial 

proliferativo e podem ser multipotentes (TAVIAN et al., 2010; WILSON e TRUMPP, 2006).  

As MSCs têm um papel fundamental na regulação da hematopoiese (JONES e 

ROBERTS, 2006). Elas apresentam capacidade de autorrenovação que é capaz de gerar todas 

as células mesenquimais incluindo osteoblastos, condrócitos, micróglias e células endoteliais, 

adipócitos e fibroblastos (BIANCO et al., 2013; KIM et al., 2005). A modulação da 

diferenciação celular hematopoiética na MO é consequência de interações contínuas entre o 

estroma, a MEC e as células precursoras. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Boulais%20PE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25762174
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Frenette%20PS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25762174
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4408288/


20 

 

As células estromais alojam as CTHs, fornecem suporte físico e regulam suas 

atividades fisiológicas. As células estromais também secretam diversas citocinas, quimiocinas 

e fatores de crescimento hematopoiéticos de granulócitos (G-CSF) e de granulócitos e 

macrófagos (GM-CSF), trombopoetina, o ligante Flt (Flt-L) e o fator de crescimento estromal  

(SCF), que juntamente com as moléculas de adesão (MA) estão envolvidas na regulação e 

modulação da hematopoiese (DORSHKIND, 1990; LONG e WICHA, 1993; MOREAU et 

al., 1993). 

Algumas interleucinas (IL-1, 2, 3, 6, 7, 8 e 11) estimulam a produção de linhagens 

hematopoiéticas. A IL-3 ou multi-CSF é um fator estimulador de todas as linhagens 

hematopoiéticas. A IL-2 estimula a produção de GM-CSF.  A IL-6 atua sinergicamente com a 

IL-2 e IL-3 estimulando o crescimento de colônias eritroides e mieloides (CHEN et al.; 

1995). O G-CSF e a trombopoetina aumentam os efeitos de SCF, Flt-L, a interleucina 3 (IL-3) 

e GM-CSF na sobrevida e na diferenciação das células hematopoiéticas primitivas, visando a 

produção final de leucócitos e plaquetas, respectivamente.   

A eritropoetina (EPO), IL-3, o ligante da tirosina fetal 3 (FLT-3L) e o SCF participam 

também da eritropoiese; estas citocinas apresentam sinergia com a EPO e regulam a 

proliferação, diferenciação e sobrevivência de células progenitoras e precursores eritroides e 

hemácias maduras (KOURY, 2005).  

Por outro lado, algumas citocinas como os interferons alfa (IFN-α) e  gama (IFN-γ), 

fator de necrose tumoral alfa (TNF- α) e fator de crescimento transformador beta (TGF-β) 

podem exercer um efeito negativo, inibindo a hematopoiese em seus estágios iniciais ou 

tardios. Essas citocinas impedem a maturação e proliferação de várias linhagens celulares. O 

IFN-γ e o TNF-α suprimem a proliferação de células hematopoiéticas e podem estar 

relacionados ao mecanismo de falência medular e no desenvolvimento de doenças como a 

anemia aplástica. Muitos desses fatores hematopoiéticos apresentam efeito regulador positivo, 

enquanto outros apresentam efeito regulador negativo na proliferação, diferenciação e 

maturação das células progenitoras hematopoiéticas e células do microambiente medular, 

como demonstrados na Tabela 1. Esses fatores podem agir no local em que são produzidos 

por contato célula a célula ou circular no plasma. Também podem ligar-se à MEC, formando 

nichos aos quais aderem às CTHs e progenitoras (HAN et al., 2006).  
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Tabela 1 – Fatores reguladores positivos e negativos da hematopoiese medular. 

 Fatores reguladores positivos Fatores reguladores negativos  

Fatores que regulam 

as células-tronco 

hematopoiéticas  

IL-3, IL-6, IL-11, SCF, GM-CSF, 

FL, TPO, Wnt-3, Delta-1, Delta-4, 

Jagged-1, BMP4, SDF-1  

MIP-1, TGF-β 

Fatores mielopoiéticos  GM-CSF, G-CSF, M-CSF, EPO, 

TPO, SCF/KL, FL, TNF, LIF, IL-12, 

IL-11, IL-6, IL-5, IL-4, IL-3, IL-1, 

SDF-1, FGF 

TNF-α, IL-4, TGF-β, IFN-γ, MIP-

1, IL-10, IL-13  

 

Fatores linfopoiéticos IL-2, IL-4, IL-7 TGF-β, IL-4 

Fonte: Adaptado de HAN et al., Cell Res., p. 192, 2006. 

 

 

As células hematopoiéticas e células estromais apresentam mais de 20 diferentes 

moléculas de adesão (MA) ou proteínas com funções adesivas e.g. integrinas, selectinas, 

família CD44 e imunoglobulinas (PAPAYANNOPOULOU e CRADDOCK, 1997). As MA, 

em especial as β1 e β2-integrinas, são responsáveis pela interação célula-célula e célula e 

componentes da MEC como a fibronectina, colágeno, laminina e trombospondina ou MA 

expressas na superfície celular incluindo as ICAMs e VCAM-1. As MA medeiam a ligação 

das células precursoras da MO, leucócitos, plaquetas a vários componentes da MEC, ao 

endotélio, a outras superfícies e umas às outras MA. (RAYMOND et al., 2009; VERFAILLIE 

e POSPER, 2001).   

As células estromais também secretam e produzem outras citocinas e quimiocinas, 

como a IL-17 e a quimiocina CXCL-12 ou fator derivado de células estromais (SDF-1) e o 

NO que apresentam funções importantes na regulação e manutenção da hematopoiese, porém 

não totalmente esclarecidas e sendo objetivo de estudo dessa tese.  

A IL-17 estimula a produção de citocinas e quimiocinas hematopoiéticas que estão 

envolvidas na proliferação, maturação e quimiotaxia dos neutrófilos (FOSSIEZ et al., 1998, 

SCHWARZENBERGER e KOLLS, 2002).  

O CXCL12 é um importante fator quimioatrativo, cuja ação sobre seu receptor 

CXCR4, e mais recentemente sobre o receptor CXCR7, expressos por células 

hematopoiéticas, desempenham uma função primordial na manutenção migração, retenção e 

desenvolvimento dos progenitores hematopoiéticos na MO (JUAREZ e BENDALL, 2004). 
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O NO é um mediador também envolvido na hematopoiese, assim como em vários 

processos biológicos como a defesa do hospedeiro e regulação imune, agregação plaquetária, 

neurotransmissão e inflamação (MONCADA et al., 1991; MONCADA e HIGGS, 1997).  

Estudos demonstraram o papel do NO no controle das células hematopoiéticas 

progenitoras CD34+ na MO e na regulação das demais células hematopoiéticas 

(MICHURINA et al., 2004).  

 

1.1.1 Regulação da hematopoiese - Sinalização e Fatores de transcrição  

 

As CTHs, células progenitoras e células estromais medulares são controladas por 

reguladores celulares intrínsecos e extrínsecos, incluindo fatores de transcrição, vias de 

transdução de sinal e os fatores do nicho (DOULATOV et al., 2012). 

As principais vias de sinalização produzidas por essas células são as proteínas da 

família WNT, Notch, proteínas morfogênicas do osso (BPM), TGF-β/SMAD e Sonic 

hedgehog. Essas vias de sinalização participam na regulação e autorrenovação das CTHs e no 

desenvolvimento de células progenitoras (GURUHARSHA et al., 2012; KHAN e 

BENDALL, 2006; LENTO et al., 2013).  

Os efeitos biológicos das citocinas, quimiocinas e fatores de crescimento são 

mediados por receptores hematopoiéticos específicos nas células-alvo. Receptores 

hematopoiéticos como o receptor de eritropoetina e o receptor de GM-CSF-R dimerizam após 

conectarem-se a seus ligantes. A dimerização do receptor específico leva à ativação de uma 

complexa série de vias de transdução de sinais intracelulares como a via JAK/STAT, a via 

proteinoquinase ativada por mitógeno (MAPK) e a via fosfatidilinositol 3 (PI3) quinase.  

As proteínas WNT participam da hematopoiese e ativam no mínimo três distintas vias 

de sinalização intracelular: a via canônica WNT/ß-catenina, e duas vias não canônicas (via 

WNT/Ca++ e a via WNT/planar de polaridade celular). Os tecidos hematopoiéticos expressam 

os membros da família WNT incluindo WNT-2b, - 3a, - 5a e - 10b e seus receptores Frizzled - 

3, - 4, - 5 e -7 (REYA et al., 2003). Proteínas WNT ativam seus receptores Frizzled das 

células hematopoiéticas progenitoras. A proteína recombinante Wnt3a induz a autorrenovação 

destas células. 

As proteínas WNT apresentam ação na granulopoiese e influenciam a linfopoiese, 

principalmente no desenvolvimento e sinalização dos linfócitos T (STAAL e LUIS, 2010). 

Essas proteínas também apresentam um importante papel na formação do osso, estimulando 

os precursores de crescimento osteoblástico e sua diferenciação. 
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A ativação da via de sinalização WNT nas CTHs eleva os níveis de Notch 1 e gene 

HoxB4, genes previamente implicados na autorrenovação das CTHs (REYA et al., 2003). 

Outra via de sinalização importante na hematopoiese é a via da família Notch que 

participa na diferenciação celular hematopoiética em vários estágios de desenvolvimento, 

incluindo o desenvolvimento embrionário (BIGAS et al., 2010).  

A via Notch é composta de quatro tipos de proteínas transmembranas receptoras 

(Notch 1-4) e seus respectivos ligantes (Jagged1, 2 e Delta-like 1, 3, 4). As proteínas Notch e 

seus ligantes funcionam como receptores de superfície celular e reguladores diretos de 

transcrição de genes (BIGAS et al., 2010).  

Essa via está presente nas células hematopoiéticas e estromais. O ligante Notch 

Jagged1 expresso por osteoblastos, ativa a via Notch em células hematopoiéticas progenitoras 

e aumenta o número de células-tronco. A ativação de Notch em precursores hematopoiéticos é 

alcançada por interações com células de suporte do estroma, mas também por interações entre 

células hematopoiéticas (BIGAS et al., 2010; CALVI, et al. 2003; LIU et al., 2010). 

 A via Notch também participa na regulação da linhagem megacariocítica, mielóide e 

linfoide T. As proteínas Notch 1, 3 e 4 e os ligantes Jagged1 e Delta-like 1 estão presentes nos 

megacariócitos, enquanto as proteínas Notch 1 e 2 estão expressas nos progenitores mieloides 

e apresentam distintas funções nessas células (KOJIKA e GRIFFIN, 2001). 

Nas células mieloides, o efeito da via Notch na diferenciação é ainda controverso, 

embora os resultados sugerem que o Notch pode inibir a diferenciação de precursores 

mieloides imaturos em vez de promover a diferenciação. As proteínas Notch 1 e 2 são capazes 

de inibir a diferenciação mieloide através de citocinas específicas. Notch 1 em resposta a G-

CSF, e Notch 2 em resposta a GM-CSF (BIGAS et al., 1998, KOJIKA e GRIFFIN, 2001). 

A integração da família Notch com as interações célula-célula, citocinas e com a 

regulação transcripcional pode ser a chave no entendimento da regulação da hematopoiese. 

Essa via está relacionada à diferenciação, manutenção, proliferação e autorrenovação das 

CTHs em camundongos e seres humanos na fase adulta da hematopoiese (BIGAS et al., 2010; 

GURUHARSHA et al., 2012). 

Os fatores de transcrição regulam a expressão gênica através do controle da 

transcrição de genes específicos ou de famílias de genes. Estas moléculas atuam sobre 

receptores específicos nas células hematopoiéticas, desencadeando cascatas de sinalização 

que modulam a expressão de genes reguladores da proliferação, sobrevida, diferenciação, 

adesão e secreção de citocinas.  
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Os fatores de transcrição (p. ex., Scl, Lmo2, Runx1, GATA, FOG-1, PU.1) 

desempenham papéis importantes durante a hematopoiese, desde a manutenção de CTHs até a 

diferenciação nas diversas linhagens celulares eritroide, megacariocítica, granulocítica e 

monocítica (WEISS e ORKIN, 1995; WILSON et al., 2011).   

Os fatores de transcrição GATA (GATA1, GATA2 e GATA3) são expressos 

principalmente em linhagens de células hematopoiéticas e apresentam um papel essencial na 

maturação e diferenciação dessas células hematopoiéticas, incluindo eritrócitos e 

megacariócitos (CANTOR e ORKIN, 2002; WEISS e ORKIN, 1995).  

O GATA1 está presente nas células eritroides, megacariocíticas, eosinofílicas e 

mastócitos. O GATA2 se expressa particularmente em progenitores precoces, bem como em 

megacariócitos e em linhagens de mastócitos (CANTOR e ORKIN, 2002). Além disso, é 

essencial para a proliferação e manutenção de CTHs e células progenitoras. O GATA3 

contribui essencialmente para o desenvolvimento de linfócitos T. 

O PU.1, junto com os fatores de transcrição GATA 1, GATA 2 e FOG, são essenciais 

para a maturação e diferenciação eritroide e megacariocítica (CANTOR e ORKIN, 2002; 

LOWRY e MACKAY, 2006). Os principais genes envolvidos na diferenciação da linhagem 

mieloide são PU.1, Hox, C/EBPa, C/EBPb e C/EPBe, RUNX1 e SCL.  

 

1.2 Mielossupressão  

 

O tecido hematopoiético apresenta uma grande capacidade proliferativa e está sujeito 

a elevada toxicidade causada pelos quimioterápicos e pela radioterapia (GRIBALDO, 2002). 

A mielotoxicidade dessas terapias afeta diretamente a maturação e proliferação das células 

hematopoiéticas e progenitoras e indiretamente as células estromais do microambiente 

medular, assim como pode alterar a expressão de fatores de crescimento hematopoiético 

ocasionando uma mielossupressão importante (TESTA et al., 1988).  

A mielossupressão é a supressão de um ou mais componentes da hematopoiese, que se 

manifesta nas diversas células que são produtos desse processo. Portanto, a avaliação da 

integridade da hematopoiese é um parâmetro importante para o entendimento dos mecanismos 

envolvidos na mielossupressão (GRIBALDO, 2002). 

A mielossupressão é uma toxicidade dose-limitante importante de diversas drogas 

antineoplásicas, em especial da carboplatina que apresenta uma elevada mielotoxicidade com 

neutropenia e trombocitopenia graves (CALVERT et al., 1982). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3666375/#R6
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3666375/#R6
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A intensidade e a duração da mielossupressão podem ser variáveis e dependem de 

fatores relacionados aos regimes quimioterápicos utilizados (drogas, doses, duração e vias de 

administração e citotoxicidade); assim como fatores inerentes ao paciente como a idade, 

estado nutricional e da função renal e hepática, reserva medular e tratamentos quimioterápicos 

prévios (FRIBERG et al., 2000, 2002). 

A determinação da intensidade e duração da mielossupressão são necessárias para se 

avaliar os riscos e complicações decorrentes da quimioterapia e adotar medidas de suporte. 

Quanto maior a duração e a gravidade da mielossupressão maior será o risco de desenvolver 

complicações graves (FRIBERG et al., 2002).  

A mielossupressão é potencialmente fatal, os pacientes podem apresentar infecções 

graves e sepse decorrentes da neutropenia e complicações hemorrágicas secundárias a 

trombocitopenia, assim como anemia decorrente de sangramentos e/ou supressão da 

eritropoiese. Essas complicações causam profundas consequências na vida dos pacientes em 

tratamento quimioterápico, afetando não apenas o tratamento clínico, mas também a 

qualidade de vida desses pacientes.  

Face a mielossupressão grave muitas vezes é necessário reduzir e/ou atrasar doses dos 

quimioterápicos ou mesmo descontinuar a terapia ocasionando falha terapêutica e aumento 

das chances de recidivas da doença. Esses fatores estão diretamente relacionados a redução 

nas taxas de cura e sobrevida desses pacientes (DANIEL e CRAWFORD, 2006). 

A mielossupressão causada pela quimioterapia em humanos geralmente começa sete a 

dez dias após lesão do microambiente medular e a recuperação medular geralmente ocorre 

após 3 a 4 semanas da quimioterapia.  

A mielossupressão aguda e transitória danifica principalmente os progenitores 

hematopoiéticos de proliferação rápida e células maduras. Enquanto a mielossupressão 

persistente decorre de lesão nas CTHs e MSCs (HAN et al., 2006). A mielossupressão 

prologada e cumulativa podem causar falência medular e danos medulares irreversíveis que 

necessitam de tratamento de suporte intensivo e transplante de células-tronco 

hematopoiéticas. 

Após a mielossupressão inicia-se a regeneração medular que envolve a recuperação de 

células hematopoiéticas e elementos estromais, incluindo a vasculatura. A regeneração do 

tecido medular e a reconstituição da hematopoiese são mediadas por interações locais entre 

CTHs e MSCs. As CTHs dão origem às células progenitoras hematopoiéticas e MSCs que 

capazes de gerar todas as células mesenquimais do estroma (HAN et al., 2006; JONES e 

ROBERTS, 2006). 
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A reconstituição da hematopoiese é também mediada através de interações recíprocas 

das células hematopoiéticas e células mesenquimais do estroma incluindo fibroblastos, células 

endoteliais, adipócitos, osteoblastos, osteoclastos e seus precursores, regulada por uma 

complexa rede de citocinas, quimiocinas e fatores de crescimento produzidos pelas células 

estromais (BIANCO et al., 2013, HAN et al., 2006).  

A interação das citocinas (IL-1, IL-3 e IL-6, GCS-F), dos fatores de crescimento, 

quimiocinas (SDF-1, FGF-4),  fatores de crescimento angiogênico (VEGF-A, angiopentina-

1), assim como a interação com suas vias de sinalizações (Notch, WNT, Sonic hedgehog e 

BMP)  são essenciais na regeneração medular após a mielossupressão. 

Os fatores angiogênicos VEGF-A e angiopentina-1 participam da neoangiogênese 

medular estimulando a expressão do receptor de tirosina quinase 2 (Tie2) no endotélio 

vascular aumentando as células endoteliais sinusoidais. A reconstrução de estruturas 

danificadas e a neovascularização dos vasos sinusoidais da MO aceleram a regeneração e a 

recuperação hematopoiética (KOPP et al.;2005).  

 

1.2.1 Modelos experimentais de mielossupressão 

Os modelos experimentais tentam encontrar relações entre a droga e a toxicidade para 

otimizar o tratamento. Os modelos in vivo são mais precisos e fidedignos que os modelos in 

vitro, pois permitem a observação direta do que acontece com o organismo vivo. Alguns 

modelos empíricos, mecanísticos, semimecanísticos e farmacocinéticos/farmacodinâmicos 

foram desenvolvidos para estudar a mielossupressão induzida pela quimioterapia nos últimos 

anos (FRIEBERG et al., 2000; 2002; 2009; FRIBERG e KARLSSON, 2003; KARLSSON et 

al., ; 1995; 1998; KOBUCHI et al., 2014, 2017; SHEINER e STEIMER, 2000). 

O modelo empírico consiste em descrever os dados experimentais, fazendo alguma 

análise dos dados e suposição mais simples ou mesmo explicações intuitivas. Basicamente, 

um modelo empírico descreve como são os dados e nada diz sobre o que não está nos dados. 

Esse modelo não permite um entendimento real do funcionamento do sistema em questão e 

nem fazer simulações e extrapolações para a situação real (KARLSSON et al., 1998). 

Uma das vantagens do modelo empírico é ser simples e mais facilmente construído, 

porém tem a desvantagem de apresentar parâmetros com pouco significado físico ou 

biológico e detalhar pouco o sistema em estudo. 

Os modelos empíricos de mielossupressão descrevem o tempo da mielossupressão, 

porém não fornecem muita informação sobre o sistema hematopoiético. Esses modelos 
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dependem da droga utilizada e do regime administrado e permitem fazer poucas simulações e 

extrapolações para situações reais, pois detalham pouco o sistema hematopoiético. 

O modelo empírico pode pressupor a existência de um mecanismo após a realização 

do experimento e descrever os dados, porém esses mecanismos são melhores explicados e 

confirmados quando se usa modelos mecanísticos. 

Os modelos mecanísticos e semimecanísticos principalmente os modelos baseados em 

fisiologia e farmacologia são preferíveis em relação aos modelos empíricos, pois as 

informações prévias disponíveis são mais confiáveis para extrapolações e estimativas quando 

comparadas aos modelos empíricos. Esses modelos também permitem incorporar 

características do paciente e podem melhorar as previsões e ajudar a identificar subgrupos 

terapêuticos (FRIEBERG et al., 2000; 2002). 

Sheiner e Steimer (2000) definiram o modelo mecanístico como um “modelo cujos 

parâmetros correspondem a entidades físicas ou conceituais no domínio do objeto do 

modelo”. O modelo mecanístico é construído pela visão da estrutura do sistema, dividindo-se 

o sistema em várias componentes e tentando entender o comportamento do todo o sistema 

através de cada parte e através das interações que ocorrem com as partes. Os parâmetros desse 

modelo devem ter significado científico e fornecer algum entendimento do sistema real.  

Os modelos mecanísticos de mielossupressão também permitem a descrição do curso 

temporal da mielossupressão, no entanto, descrevem mais detalhadamente o sistema 

hematopoiético e têm maior valor preditivo. Esses modelos exigem informações sobre 

parâmetros que não estão disponíveis em dados clínicos (FRIBERG e KARLSSON, 2003). 

Os modelos mecanísticos foram simplificados em modelos semimecanísticos, os quais 

são capazes de descrever o tempo total da mielossupressão pela estimativa de um número 

considerável de parâmetros a partir de dados clínicos e condições reais. Esses modelos 

também se baseiam em características fisiológicas e farmacológicas suficientes para serem 

mais confiáveis para extrapolações além do cenário original do regime investigado em 

comparação com modelos empíricos (FRIBERG e KARLSSON, 2003). 

Idealmente, os modelos semimecanísticos são capazes de diferenciar entre parâmetros 

específicos de drogas e dos sistemas, o que permite sua aplicação em diferentes drogas e a sua 

utilização sob vários aspectos clínicos, permitindo simultaneamente a caracterização do 

sistema em estudo (FRIBERG et al., 2000; 2002). 

Friberg et al. (2002) desenvolveram um modelo semimecanístico que descreveu a 

mielossupressão em pacientes após a administração de docetaxel, paclitaxel, irinotecano e 
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etoposídeo através de parâmetros específicos de drogas e parâmetros relacionados ao sistema. 

Esse modelo é considerado o padrão ouro e de referência para estudos de mielossupressão 

(FRIBERG et al., 2002), porém só avaliou leucócitos e neutrófilos como parâmetro de 

mielossupressão. 

Os modelos semimecanísticos de mielossupressão podem apresentar dois ou mais 

compartimentos, que levam em consideração a farmacocinética das respectivas drogas e se 

baseiam no sistema hematopoiético. O modelo semimecanístico compartimental consiste em 

um compartimento inicial que representa um pool de células proliferativas na MO, capazes de 

autorreplicação e sensíveis a quimioterapia; compartimentos de transição com células em 

maturação e um compartimento final de células maduras circulantes (FRIBERG et al., 2002).  

A vantagem do modelo semimecanístico é permite avaliar o curso temporal da 

mielossupressão e poder prever o grau e o tempo de mielossupressão quanto aos ciclos 

consecutivos de terapia, assim como incorporar características do paciente, que podem 

melhorar as previsões do paciente e ajudar a identificar os subgrupos terapêuticos. 

Modelos experimentais podem caracterizar a mielossupressão, seu comprometimento 

e o impacto do tratamento de suporte no curso dessa toxicidade. Esses modelos podem ser 

traduzidos matematicamente por sistemas de equações diferenciais complexas que se obtêm 

quando se aplica o princípio de conservação de massa ao fármaco em cada um dos 

compartimentos que compõem o modelo. As expressões matemáticas são capazes de 

quantificar as interrelações entre os determinantes mecanísticos da função de cada 

compartimento do modelo. Os modelos matemáticos podem fazer uma ligação entre modelos 

animais e humanos e projetar regimes de tratamento mais otimizados (EVANS et al.; 2018; 

FORNARI et al., 2018).  

No presente trabalho foi estudada a mielossupressão induzida pela carboplatina em 

modelo experimental in vivo em camundongos. Nosso modelo experimental é um modelo 

semimecanístico compartimental que baseia nos processos fisiológicos da hematopoiese, ou 

seja, a proliferação de CTHs e células progenitoras na MO, seguida de células em maturação e 

depois células sanguíneas circulantes, assim como parâmetros farmacocinéticos e 

farmacodinâmicos da droga.  

A utilidade do nosso modelo é que ele não apenas descreve o tempo total da 

mielossupressão após a quimioterapia, mas também é capaz de incorporar os efeitos dos 

agentes eritropoiéticos, fatores estimuladores de colônia de crescimento, interleucinas e 

quimiocinas. O modelo em estudo foi validado avaliando o efeito do NO e da IL-17 na 

mielossupressão induzida pela carboplatina.  
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Os modelos semimecanísticos contribuem para a compreensão mais profunda dos 

processos fisiopatológicos envolvidos na mielossupressão, bem como na caracterização da 

hematopoiese. Em modelos murinos ou em humanos é importante caracterizar todo o curso 

temporal da mielossupressão para poder prever tanto o grau e a duração da mielotoxicidade, 

bem como os ciclos consecutivos da terapia antineoplásica. 

A melhor compreensão dos mecanismos envolvidos na mielossupressão induzida 

pelos antineoplásicos e em especial a carboplatina é necessária para se descobrir maneiras 

mais viáveis de minimizar seus efeitos e utilização de terapias alvo que podem diminuir ou 

reverter a mielossupressão.  

 

1.3 Carboplatina  

 

A carboplatina é um composto de segunda geração, análogo da platina que foi criado 

no Instituto de Investigação contra o Câncer de Londres na década de 80 a partir da cisplatina, 

com o objetivo de diminuir sua toxicidade. Em março de 1989 foi aprovada nos Estados 

Unidos pela Food and Drug Administration (FDA)  para o tratamento de neoplasia de ovário.   

A carboplatina apresenta atividade comprovada em grande parte dos tumores sólidos e 

é amplamente utilizada no tratamento de diversas neoplasias como tumores de cabeça e 

pescoço, mama, testículos, carcinomas de ovário e câncer de pulmão de  pequenas células 

(ALBERTS e DORR,  1998; CALVERT et, al., 1982; 2019; HO et al., 2016; MUGGIA, 

1989; WAGSTAFF et al., 1989). Esse quimioterápico também é eficaz no tratamento das 

leucemias agudas e de diversos tumores sólidos em crianças como os tumores de sistema 

nervoso central, neuroblastoma, tumor de Wilms e Sarcoma de Ewing (GAYNON, 1994). A 

carboplatina é utilizada como monoterapia ou em regimes quimioterápicos associada ao 

paclitaxel, docetaxel, gencitabina, ifosfamida, etoposídeo, vinorelbina e irinotecano.  Pode 

também ser utilizada em terapia de altas doses com resgate com transplante de células-tronco 

hematopoiéticas (CALVERT, 2019; MUGGIA, 1989). 

A carboplatina apresenta maior estabilidade e uma atividade antitumoral e ação 

equivalentes a cisplatina. No entanto, apresenta maior tolerabilidade e menores efeitos 

adversos em relação a cisplatina (CALVERT et, al., 1982; KELLAND, 2007). 

 

1.3.1 Estrutura química  

A estrutura química da carboplatina (CBDCA) é a cis-diammino (1,1 ciclobutano-

dicarboxilato) platino (II), conforme mostrado na figura 2. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Food_and_Drug_Administration
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A carboplatina é uma droga antineoplásica formada por compostos de coordenação 

com platina que alquilam o DNA. Sua estrutura difere da estrutura da cisplatina pela presença 

de ligantes do tipo carboxilato (ciclobutano dicarboxilato) no lugar dos ligantes do cloreto 

(Figura 2).  

                            

   A. Cisplatina                                  B.  Carboplatina 

                                       

Figura 2   - Estrutura química da cisplatina (A) e da carboplatina (B). 

 

O grupo dicarboxilato é muito mais estável do que o grupo cloro existente na 

cisplatina, esse grupo confere maior solubilidade em água e menor nefrotoxicidade, porém 

sem afetar as propriedades antitumorais desse composto. A carboplatina também é menos 

reativa, ligando-se em menor extensão às proteínas plasmáticas (HARRAP, 1985).  

 

1.3.2 Farmacocinética   

A carboplatina é administrada intravenosa, pois não apresenta absorção oral. Após a 

administração a droga se liga progressivamente as proteínas plasmáticas circulantes. 

Distribui-se amplamente nos fluidos e tecidos corporais, alcançando concentrações máximas 

no rim, fígado, pele e nos tecidos tumorais. Apresenta baixa concentração no cérebro, embora 

possa atravessar a barreira hematoencefálica (SIDDIK, 1988). Estudos têm sido realizados 

com administração intraperitoneal de carboplatina para tratamento locorregional de câncer de 

ovário (FUJIWARA et al, 2005). 

 A meia-vida de eliminação é de duas a seis horas. A excreção é principalmente via 

renal, na qual 30% das doses são excretadas inalteradas e é removida eficientemente por 

hemodiálise. A eliminação urinária ocorre em sua maior parte pela filtração glomerular 

(SIDDIK, 1988).  

 Para minimizar a toxidade da carboplatina, Calvert et al. (1989) desenvolveram uma 

fórmula para o cálculo da dose levando em consideração a variabilidade de sua depuração, 

pois a eficácia clínica e a mielotoxicidade estão diretamente relacionadas a depuração da 

droga que é dependente da filtração glomerular. A Fórmula de Calvert (1), calcula a dose da 
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carboplatina utilizando a área sob a curva (AUC) no intervalo de 4 – 8 mg/mL.min 

(CALVERT et, al., 1989).  

 

Dose (mg) = AUC alvo (mg/ml x min) x [TFG ml/min + 25]                                                (1) 

 

A fórmula de Calvert é utilizada principalmente em adultos e proporciona uma 

possibilidade de ajuste da dose individual permitindo melhorar a eficácia e diminuir a 

toxicidade. Também considera o impacto do tratamento prévio na função renal, que pode 

requerer doses mais baixas para pacientes com função renal debilitada (CALVERT et, al., 

1989).  

 

1.3.3 Mecanismo de ação e resistência 

 

Os mecanismos de ação e de resistência da carboplatina assemelham-se aos da 

cisplatina, entretanto os dois fármacos diferem significativamente nas suas propriedades 

químicas, farmacocinéticas e toxicológicas.   

O mecanismo de ação da carboplatina está relacionado com a formação de adutos com 

ácido desoxirribonucleico (DNA), prejudicando a síntese e o reparo do DNA. Esse 

mecanismo consiste na interação com as estruturas helicoidais do DNA, formando ligações 

cruzadas intrafilamentares e interfilamentares, principalmente na posição N7 da guanina, 

levando a inibição da atividade da DNA polimerase, afetando o processo de replicação do 

DNA.  Complexos de platina altamente reativos são formados intracelularmente (ZORBAS e 

KEPPLER, 2005).  

A citotoxicidade da carboplatina decorre da morte celular por apoptose, que é mediada 

pela ativação de diferentes vias de transdução de sinais incluindo a inibição da transcrição e 

replicação do DNA, ativação de caspases e das proteínas resistentes às múltiplas drogas. Esse 

efeito é aparentemente ciclo-celular não específico e pode causar uma parada do ciclo celular 

na fase G1, S e G2 induzindo apoptose (DESOIZE e MADOULET, 2002; HO et al., 2016). 

O efeito citotóxico dos análogos da platina, incluindo a carboplatina, está diretamente 

relacionada a quantidade de droga que entra na célula e a resistência a droga que afeta 

diretamente seu acúmulo intracelular. Esses antineoplásicos entram nas células 

tradicionalmente pela difusão passiva, porém estudos mais recentes demonstram que essas 

drogas penetram nas células por difusão ativa através de transportadores ativos de cobre 
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(CTR1), sendo esse transportador rapidamente degradado no interior das células (KRUH, 

2003; SAFAEI, 2005).  

Os transportadores de cobre CTR1 e CTR2 e as ATPases ATP7A e ATP7B estão 

envolvidos na entrada, no acúmulo intracelular, no transporte intracelular e no efluxo dos 

derivados da platina nas células, assim como seus mecanismos de resistência. O CTR1 regula 

a citotoxicidade dos análogos da platina ao afetar a absorção e acúmulo da droga ou 

aumentando o seu influxo (HOLZER et al., 2006; LARSON et al., 2009), enquanto o CTR2 

funciona limitando o acúmulo da droga (BLAIR et al., 2009).  

A resistência é uma limitação importante do tratamento quimioterápico com os 

derivados de platina, porque as neoplasias podem ser intrinsicamente resistentes a esses 

antineoplásicos ou podem desenvolver resistência ao longo do tratamento. A resistência 

acarreta baixo acúmulo da carboplatina no tecido tumoral com significante redução da 

resposta ao tratamento (STEWART, 2007). 

A resistência aos derivados da platina é multifatorial e pode ser decorrente de diversos 

fatores: redução da captação da platina pelas células neoplásicas, aumento do efluxo da droga, 

aumento da degradação e desativação da droga antes que ela atinja o DNA nuclear, aumento 

da reparação do DNA pela célula dos danos causados pelas drogas antineoplásicas, apoptose 

defeituosa, modulação das vias de sinalização ou a presença de células quiescentes não 

cíclicas (STEWART, 2007; WANG e LIPPARD, 2005). 

 

1.3.4 Toxicidade  

A carboplatina exerce seus efeitos citotóxicos exatamente como a cisplatina. A 

sensibilidade e a citotoxicidade dessas drogas podem ser parcialmente explicadas pelos níveis 

de adutos e a interação destes com o DNA, configurando-se uma lesão em nível molecular 

(BLOMMAERT et al.,1995).  

A cisplatina apresenta maior toxidade geral, principalmente relacionados à 

nefrotoxicidade, ototoxicidade, neurotoxicidade periférica e toxicidade gastrintestinal. A 

carboplatina apresenta menos efeitos colaterais e melhor tolerabilidade que a cisplatina.  Pode 

ser administrado em doses cinco a dez vezes maiores que a cisplatina e resulta em menores 

efeitos adversos, porém com elevada mielotoxicidade com mielossupressão importante 

(MCWHINNEY et al, 2009; KELLAND, 2007; RABIK e DOLAN, 2007; VAN DER 

VIJGH, 1991, WAGSTAFF et al, 1989).                      

A carboplatina também apresenta menor nefrotoxicidade em relação à cisplatina. Esse 

fato é decorrente da carboplatina o grupo dicarboxilato em sua estrutura química e ser menos 
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reativa, apresentar menor ligação às proteínas plasmáticas e ser mais facilmente excretada 

pela urina (SIDDIK, 1988).    

A mielossupressão é uma toxicidade dose-limitante e na maioria das vezes também 

dose-dependente. Essa toxicidade pode ser mais prolongada e grave em pacientes com 

alteração da função renal, uso de drogas nefrotóxicas concomitante, tratamento 

quimioterápico e/ou radioterápico prévio, pacientes submetidos à   quimioterapia combinada 

intensiva e em pacientes com idade superior a 65 anos. A carboplatina também apresenta 

toxicidade nas CTHs tanto in vitro quanto in vivo (GO e ADJEI, 1999). O mecanismo dessa 

mielotoxicidade pode estar relacionado a ligação cruzada do DNA e a formação de produtos 

de stress oxidativo como o malondialdeído. 

 A mielossupressão induzida pela carboplatina é geralmente reversível e não 

cumulativa quando a esse antineoplásico é utilizado como agente único e em doses máximas 

toleradas. Essa mielossupressão acarreta principalmente trombocitopenia e leucopenia. A 

trombocitopenia ocorre em 20 a 40% nos pacientes tratados com carboplatina, enquanto a 

leucopenia e neutropenia graves ocorrem em mais ou menos 14% e 20%, respectivamente.  A 

anemia é mais comum em doses elevadas ou doses cumulativas de carboplatina e geralmente 

é menos severa (CALVERT et al., 1982).  

Os pacientes com mielossupressão severa apresentam trombocitopenia que os 

predispõe a sangramentos, hemorragias e anemia por perdas sanguíneas. Esses pacientes 

também podem apresentar leucopenia com neutropenia importantes predispondo-os as 

infecções graves, com evolução para sepse e até choque séptico. O tratamento dessas 

complicações requer terapia de suporte com o uso de antibióticos de largo espectro, 

antifúngicos e antivirais, transfusões sanguíneas, eritropoetina e fatores estimuladores do 

crescimento de colônia, assim como suporte de terapia intensiva.  

As complicações decorrentes da mielossupressão induzida pelos quimioterápicos 

ocasionam um atraso no tratamento e na utilização de quimioterapia com dose reduzida em 

25% a 100% acarretando falha de tratamento, aumento das recidivas da doença, assim como 

aumento no custo do tratamento e de suas taxas de morbidade e mortalidade (DANIEL e 

CRAWFORD, 2006).  

Pelas razões expostas, esforços têm sido realizados para reduzir a mielossupressão 

causada pelos agentes antineoplásicos e especialmente pela carboplatina, assim como 

desenvolver novos análogos da platina mais seletivos e que apresentem menor resistência, 

menores toxicidades e com atividades antineoplásicas similares ou superiores à própria 

carboplatina e a cisplatina. 
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1.4 Óxido nítrico  

 

O óxido nítrico (NO) é uma molécula sinalizadora celular que participa de diversas 

funções fisiológicas no organismo relacionadas aos sistemas cardiovascular, neurológico, 

imune e sistema hematopoiético (MICHURINA et al., 2004; STEINERT et al., 2010).  

O NO apresenta um papel importante como mensageiro/modulador em diversos 

processos biológicos incluindo vasodilatação, relaxamento da musculatura lisa, 

neurotransmissão e resposta imune, inflamação aguda e crônica e agregação plaquetária 

(MONCADA et al., 1991; MONCADA e HIGGS, 1993, FÖRSTERMANN e SESSA, 2012).  

Esse mediador citotóxico de células imunes efetoras ativadas é capaz de destruir 

patógenos e células tumorais. Por outro lado, o NO é potencialmente tóxico. A toxicidade 

surge particularmente em situações de estresse oxidativo, geração de intermediários do 

oxigênio e deficiência do sistema antioxidante.  

O NO também está envolvido na gênese de doenças como a hipertensão, diabetes 

mellitus, choque séptico, epilepsia e demência (CINELLI et al., 2020; LANGE et al., 2009; 

VALLANCE e COLLIER, 1994). O excesso de produção do NO está envolvido em processos 

inflamatórios e doenças imunológicas e neoplasias e aterosclerose (ALCARAZ e GUILLEN, 

2002).  

 O NO é um radical livre altamente reativo, sua síntese resulta da oxidação da L- 

arginina que é convertida em L-citrulina, reação catalisada pela enzima oxido nítrico sintase 

(NOS). Nessa reação a enzima NOS utiliza a L-arginina como o substrato, o oxigênio 

molecular e o fosfato de nicotinamida-adenina-dinucleótídeo (NADPH) como co-substratos e 

utilizam a flavina-adenina-dinucleotídeo (FAD), flavina-mononucleotídeo (FMN) e 

tetrahidrobiopterina (BH4) como cofatores (MARLETTA, 1993; MONCADA, 1991).   

O NO formado pela NOS pode agir em várias enzimas e proteínas-alvo. A via de 

sinalização fisiológica mais importante estimulada pelo NO é a ativação da guanilato ciclase 

solúvel e geração de GMP cíclico (FÖRSTERMANN et al., 1986). 

O NO interage com numerosos alvos biológicos e modula a expressão de genes 

através dos fatores de transcrição como o fator nuclear kappa B (NF-kB), proteína ativadora 1 

(AP-1), proteína 1 de resposta de crescimento precoce (EGR-1), receptor de vitamina D, 

receptor de retinoide X e fator induzível por hipóxia 1 (HIF-1).  

Existem três isoformas da enzima NOS, cada uma com funções e características 

distintas.  Duas delas, a NOS neuronal (nNOS ou NOS I) e a NOS endotelial (eNOS ou NOS 

III) são constitutivas, enquanto que a terceira é a NOS induzível (iNOS ou NOS II), 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3795909/#R131
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(MONCADA et al., 1997). Essas isoformas têm muitos sítios de ligação para vários fatores de 

transcrição, citocinas e endotoxinas em sua região promotora.  

A nNOS e a eNOS foram inicialmente expressas em células neuronais e em células 

endoteliais, respectivamente. O gene humano que codifica a nNOS está localizado no 

cromossoma 12, enquanto que o gene da eNOS está presente no cromossoma 7 (WANG e 

MARSDEN, 1995).  

Essas isoformas apresentam atividade enzimática dependente da concentração 

citosólica de cálcio (Ca2+) e da calmodulina, que está envolvida na sinalização celular em 

decorrência de diversos estímulos fisiológicos, gerando NO em concentrações nanomolares 

(MONCADA et al., 1997).     

 A nNOS é expressa constitutivamente em neurônios cerebrais e na medula espinhal, 

no tecido muscular esquelético e em células epiteliais renais e pancreáticas 

(FÖRSTERMANN et al., 1994). A nNOS tem sido implicada numa ampla variedade de 

processos fisiológicos e patológicos, incluindo a neurotransmissão, neuroplasticidade, 

neurotoxicidade, peristaltismo, vasodilatação periférica, ereção peniana, homeostase de 

fluidos corporais, regulação da função cardíaca, relaxamento do músculo liso, regulação 

central da pressão arterial e aterosclerose (FÖRSTERMANN e SESSA, 2012; RAJFER et al., 

1992; TOGASHI et al., 1992). A nNOS também pode ser encontrada em células da MO e 

apresenta um papel na regulação da hematopoiese (KRASNOV et al., 2008).  

A eNOS é expressa normalmente nas células endoteliais, porém pode estar expressa 

em outras células vasculares, miócitos cardíacos e plaquetas. O NO produzido pelas células 

endoteliais apresenta um efeito vasodilatador e um papel essencial no processo de 

relaxamento e proteção do vaso sanguíneo no controle da pressão arterial (MONCADA et al., 

1991; FÖRSTERMANN et al., 1994; RADOMSKI et al., 1990), assim como na inibição da 

agregação e adesão plaquetária (VANNI et al., 2007). 

A isoforma iNOS é expressa geralmente de forma não constitutiva, independente do 

cálcio, levando a produção de NO em concentrações micromolares (XIE e NATAHAN, 

1994). O gene humano para a forma induzível está presente no cromossoma 17 (WANG e 

MARSDEN, 1995).  

A iNOS é um mediador chave de ativação imune na fisiopatologia da inflamação e do 

choque séptico. Essa isoforma não é expressa sob condições normais e é induzida por 

citocinas pró-inflamatórias (TNF-α, IL-1ß, IFN-γ) e/ou endotoxinas (lipopolissacarídeos 

bacterianos - LPS) em diferentes tipos celulares, incluindo macrófagos, linfócitos T, 

neutrófilos e plaquetas, células endoteliais, células da musculatura lisa vascular, miócitos 
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cardíacos e  hepatócitos, condrócitos, neurônios e células gliais   (FÖRSTERMANN et al., 

1995; MONCADA et al., 1991, 1997; XIE e NATAHAN, 1994).  

A expressão da iNOS é regulada por fatores de transcrição incluindo NF-ķB, AP-1, 

transdutor de sinal e ativador de transcrição 1 (STAT 1), fator regulador 1 de Interferon e 

proteínas do grupo de alta mobilidade Y. O TNF-α pode aumentar a expressão da iNOS pela 

ativação do NF-kB (AKTAN, 2004; BOGDAN, 2001).  

A iNOS é regulada principalmente a nível transcripcional em resposta a estímulos pró-

inflamatórios, hipóxia e stress oxidativo, ao passo que glicocorticoides e citocinas anti-

inflamatórias como IL-4, IL-8, IL-10 e TGF-β, suprimem a produção de NO (MONCADA et 

al., 1991). 

O NO resultante da ativação da iNOS possui ação citotóxica e citostática, promovendo 

a destruição de microrganismos, parasitas e células tumorais (LI et al., 1991). A 

citotoxicidade do NO resulta da ação direta ou da reação com compostos liberados durante o 

processo inflamatório como os intermediários do oxigênio.  

Uma ação tóxica cooperativa do NO e do ânion superóxido (O2
-) resulta na formação 

de peroxinitrito (ONOO2), um oxidante potente. O peroxinitrito pode, posteriormente, 

protonarse na presença de íon hidrogênio (H+), originando um radical altamente reativo e 

tóxico, o hidroxil (HO), aumentando efetivamente a ação tóxica do NO e do ânion superóxido 

(BECKMAN e KOPPENOL, 1996).  

A isoforma iNOS apresenta uma atividade dual que pode ser benéfica ou prejudicial 

ao organismo dependendo de sua concentração. Portanto, a regulação de sua produção é 

importante tanto para manter suas funções fisiológicas quanto para controlar seus efeitos 

deletérios. 

A superexpressão ou desregulação da iNOS pode resultar em efeitos tóxicos no 

choque séptico, disfunção cardíaca, e na dor, e doenças incluindo a diabetes e infecções pelo 

Mycobacterium tuberculosis e Plasmodium falciparum. (FÖRSTERMANN e SESSA, 2012; 

XUE et al., 2018) 

A elevada expressão de iNOS também é encontrada em neoplasias de cólon, bexiga, 

mama, próstata e pulmão. O papel do NO no câncer é complexo, tem um efeito tanto 

promotor quanto supressor na progressão tumoral e no desenvolvimento de metástases, 

dependendo do tumor e do ambiente local. Esses efeitos parecem depender da localização, da 

atividade das isoformas da NOS, da concentração e duração da exposição, bem como da 

sensibilidade das células tumorais ao NO (CROWELL et al., 2003).  
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Os efeitos da NO e iNOS na tumorigênese podem ser decorrentes de fatores como a 

indução de dano do DNA, o aumento da angiogênese e do fluxo sanguíneo para o tumor, 

prevenção de morte celular por apoptose e a supressão do sistema imune (FUKUMURA e 

JAIN, 1998; LEJEUNE et al., 1994). 

A nitrosação, ou seja, a amônia transformada em nitrito ou a nitrosilação (pelo NO e 

seus produtos) nas células neoplásicas podem contribuir para o aumento da proliferação, 

metástase e até mesmo resistência aos medicamentos (FUKUMURA e JAIN, 1998; 

FUKUMURA, et al., 2006; LEJEUNE et al., 1994; VANNINI, et al., 2015).  

 Por outro lado, estudos indicam que o NO também pode apresentar atividade 

antitumoral inibindo o crescimento de tumores e metástases in vivo. Os efeitos inibidores do 

NO na tumorigênese têm sido associados a ações antioxidantes, a inibição da angiogênese e 

agregação de plaquetas, aumento da vasodilatação e indução do apoptose (FARIAS-EISNER, 

et al., 1994; WINK et al., 1993). 

 

1.4.1 Inibidores da enzima Óxido Nítrico Sintase (NOS) 

  

 Os primeiros inibidores da enzima NOS identificados foram os análogos de L-arginina 

que são inibidores específicos e competitivos da NOS. Inicialmente foi descoberto o  L-Nω-

monometil-Larginina (L-NMMA), seguido da LN-imino-etil-ornitina (L-NIO), LG-amino-

arginina (L-NAA), LG-nitro-arginina (L-NA) e o metil éster correspondente, L-NG-nitro-

arginina-metil-éster (L-NAME) que são potentes inibidores da NOS com capacidade de inibir 

tanto a isoforma constitutiva como a induzível. Em geral esses mostram pouca seletividade 

para as isoformas da NOS (MONCADA et al., 1991). Entretanto foi demonstrado que L-NA e 

o L-NAME são inibidores não seletivos e inibem preferencialmente as NOS constitutivas 

(GROSS e LANE, 1999). 

Além dos inibidores descritos, a aminoguanidina (AG) aparece como um composto 

estruturalmente semelhante a L-arginina, um inibidor tempo-dependente, seletivo e 

competitivo, diminuindo a produção da NO (MISKO et al., 1993). A AG inibe todas as 

isoformas, porém se liga a preferencialmente à iNOS. Esse inibidor é cerca de 10 vezes mais 

seletivo para iNOS em relação a eNOS, porém é minimamente seletivo para a nNOS. 

Há inibidores seletivos que inibem somente a isoforma iNOS como os glicocorticoides 

(e.g. dexametasona), a L-canavanina, a N6-(1-imioetil) lisina(L-NIL), a 2,4-diamino 6-

hidróxi-pirimidina e o 1400W. 
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  O 1400W (N- [3- (aminometil)-benzil] acetamidina) é um inibidor potente, 

principalmente da iNOS, altamente seletivo e apresenta ação tempo-dependente. A potência e 

a seletividade desse inibidor, tanto in vitro quanto in vivo, foram muito superiores a outros 

inibidores de iNOS como a AG, LNMMA e L-NAME. O 1400W é pelo menos 5000 vezes 

mais seletivo para iNOS quando comparado a eNOS e 200 vezes mais seletivo em relação a 

nNOS (GARVEY et al., 1997), enquanto que a seletividade in vivo é pelo menos 100 vezes 

maior que a observada na AG (LASZLO et al., 1995).  

Outros inibidores tem surgido como o dipeptídeo L-ArgNO2-L-Dbu-NH2 e o N-

ciclopropil-N-hidroxiguanidina que apresentam uma ótima seletividade para nNOS quando 

comparados à eNOS e iNOS. Por outro lado, também surgiram outros inibidores potentes da 

iNOS como N - [(1,3-Benzodioxol-5-il) metil) -1- [2- (1H- imidazol-1-il) pirimidin-4-il] -4- 

(metoxicarbonil) piperazina-2- acetamida que atuam bloqueando a dimerização de 

monômeros da iNOS em vez de inibir a atividade catalítica da enzima (CROWELL et al., 

2003; CINELLI et al., 2020) 

Muitos inibidores da NOS mostraram-se promissores em modelos animais de 

endotoxemia, dor inflamatória e neuropática, artrite e outras desordens, porém esses 

resultados promissores não se traduziram em humanos (CROWELL et al., 2003; CINELLI et 

al., 2020). 

Neste trabalho, no modelo experimental de estudo da mielossupressão foram 

utilizados os inibidores: L-NAME, AG e o 1400W para se tentar reverter os efeitos da 

mielossupressão induzida pela carboplatina e estimular a hematopoiese durante a recuperação 

pós quimioterapia em camundongos. 

 

 

1.4.2 Óxido nítrico e hematopoiese 

 

O NO apresenta um papel importante na regulação da hematopoiese. O NO gerado no 

microambiente medular atua na modulação do crescimento e diferenciação das células da MO 

tanto in vivo como in vitro (MACIEJEWSKI et al., 1995; SHAMI e WEIMBERG, 1996).  

O NO pode alterar o crescimento e diferenciação das células da MO através de 

diferentes alvos intracelulares, como o   GMPc, NF-kB, respiração mitocondrial e ativação da 

proteína G.  O NO-GMPc apresenta um papel central na regulação da diferenciação das 

CTHs. A alteração dos níveis intracelulares dessa via de ativação pode modular a 

diferenciação de células progenitoras derivadas da MO (MUJOO et al, 2011; SHAMI e 

WEIMBERG, 1996).  
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O NO produzido pelas células da MO de ratos apresentam uma correlação inversa com 

a proliferação celular. Portanto, a supressão da atividade da NOS na MO aumenta o número 

de CTHs e células progenitoras, incluindo as células CD34+ (MICHURINA et al., 2004; 

PUNJABI et al., 1992). 

A expressão das isoformas da NOS são detectadas no sangue e na MO de roedores e 

humanos (FORSTERMANN et al., 1998). No sangue, a isoforma nNOS é detectável nos 

neutrófilos e a eNOS nas plaquetas e linfócitos, enquanto a iNOS está expressa nos 

eosinófilos e monócitos (CHEN e MEHTA, 1996; FORSTERMANN et al., 1995, 1998). 

As isoformas nNOS e eNOS estão presentes  nas células estromais da MO e regula a 

hematopoiese in vitro e in vivo. A nNOS é a principal isoforma responsável pela produção de 

NO em células estromais mesenquimais da MO (KRASNOV et al., 2008). A eNOS e iNOS 

também estão expressas  nos megacariócitos.  

A supressão da hematopoiese ocorre pela ação INF-γ e TNF-α, potentes inibidores da 

hematopoiese. Essas citocinas aumentam a expressão de iNOS e a produção de NO 

suprimindo a proliferação de células progenitoras hematopoiéticas (MACIEJEWSKI et al., 

1995). O TNF-α pode aumentar a expressão da iNOS pela ativação do NF-KB. Essa citocina 

ativa a transcrição do NF-kB que regula a expressão dos genes na inflamação e do stress 

oxidativo (AKTAN, 2004). 

A sinalização da NOS e de suas isoformas é importante na regulação da hematopoiese. 

No entanto, o papel individual das isoformas ainda não totalmente esclarecido.  

 

 

1.5 Interleucina-17  

 

A interleucina 17A também conhecida como IL-17 e CTLA-8 (antígeno 8 associado 

ao linfócito T citotóxico), é uma citocina pró-inflamatória originalmente clonada em 1993.  A 

IL-17A é mais conhecida e importante membro da família da IL-17 que é composta por seis 

membros: IL-17A, IL-17B, IL-17C, IL-17D, IL-17E e IL-17F (KAWAGUCHI et al., 2004; 

MOSELEY et al., 2003). Apresenta uma expressão mínima em condições fisiológicas 

(SCHWARZENBERGER et al., 1998, 2000).  

A IL-17 é produzida por células Th 17 efetoras e vários tipos de células T ativadas (T 

CD 4+, T CD 8+, células dendríticas  ̧ as células Tγδ e Natural Killer), neutrófilos, 

macrófagos, células epiteliais e endoteliais e fibroblastos (KORN et al., 2009; ONISHI e 

GAFFEN, 2010).  
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Os genes da IL-17A localizam-se no cromossomo 6 (6p12) em humanos e no 

cromossomo 1 em camundongos. A proteína IL-17A, produto do gene respectivo, tem 150 

aminoácidos e um peso molecular de 15 kDa. Essa proteína é secretada como una 

glicoproteína homodimérica ligadas por pontes dissulfeto com peso total entre 30-35 kDa.  

A família da IL-17 apresenta diversas funções biológicas e para desenvolvê-las a IL-

17 se liga a um tipo de receptor da superfície celular, o IL-17R. A família dos receptores da 

IL-17 consiste em cinco receptores (IL-17AR, IL-17BR, IL-17CR, IL-17DR, IL-17ER) que 

são amplamente distribuídos nos tecidos e apresentam ligantes específicos (FOSSIEZ et al., 

1996; MOSELEY et al., 2003; MONIN e GAFFEN, 2018). 

O receptor IL-17AR é uma proteína transmembrana com aproximadamente 130 kDa 

que se liga a IL-17A e IL-17F. Esse receptor está expresso em vários tecidos, principalmente 

nas células hematopoiéticas e estromais da medula óssea, células mieloides, células 

endoteliais, fibroblastos e osteoblastos (FOSSIEZ et al., 1996; MOSELEY et al., 2003), que 

parecem ser os alvos predominantes dessa interleucina. 

A ligação da IL-17 com o seu receptor IL-17AR ativa a via MAP quinase (Proteína-

cinase Ativada por Mitógeno) através da proteína quinase reguladora do sinal extracelular 

ERK, JNK e p38, levando à ativação dos fatores de transcrição NF-κβ (fator nuclear κβ), 

ACT1, TNFR (receptor TNF) e TRAF-6 (Fator associados ao TNFR 6). Esses fatores de 

transcrição regulam positivamente a expressão de citocinas pró-inflamatórias, como IL-1β, 

IL-6, IL-17F, IL-8, TNF-α, fator inibidor de leucemia, GM-CSF, as quimiocinas CXCL 1, 

CXCL 2, CXCL 5, CCL2, CCL 5, CCL 7 e CCL 20 (DONG, 2006, GAFFEN et al., 2009, 

MOSELEY et al., 2003, XU e CAO, 2010). 

Os fatores associados ao receptor do fator de necrose tumoral (TNFR ou TRAFs) são 

importantes mediadores da sinalização da IL-17, principalmente o TRAF6 e o TRAF4. O 

TRAF6 é ubiquamente expresso em tecidos humanos e é altamente expresso na MO e está 

envolvido em vias imunes inatas e adaptativas. O TRAF4 através da via Act1-MEKK3-ERK5 

pode levar à hiperativação dos efeitos da IL-17, enquanto que sua superexpressão atenua os 

efeitos da IL-17 (SWAIDANI et al., 2019) 

As proteínas TRAFs podem mediar a sinalização de uma variedade de estímulos 

intercelulares e extracelulares e regular a atividade de muitos receptores de citocinas, 

incluindo receptores para IL-1β, IL-2, IL-6, IL-17, IL-18, IL-33, IFN tipo I, IFN tipo III, GM-

CSF, M-CSF, TGF-β, receptores Toll-like (TLRs), receptores semelhantes a NOD (NLRs), 

receptores tipo RIG-I e C- tipo receptores de lectina (SWAIDANI et al., 2019) 
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A produção de IL-17 pode ser estimulada por IL-23, uma citocina produzida por 

células dendríticas e macrófagos (KORN et al., 2007, WITOWSKI, 2004). A sinalização da 

IL-17 também pode ocorrer por ativação da via da IL-23/IL-17 e da IL-12/IFN-γ, embora a 

ainda não se entenda bem os estímulos que favorecem a ativação da via da IL-23/IL-17 e da 

IL-12/IFN-γ (MCKANZIE et al., 2006). As funções biológicas desencadeadas por estas vias 

de sinalização da IL-17 estão relacionadas com as reações inflamatórias locais e mediação de 

respostas pró-inflamatórias, e autoimunidade (XU e CAO, 2010).  

A IL-17 também desempenha um papel fundamental na defesa do organismo 

hospedeiro contra infecções bacterianas extracelulares (e.g. Staphylococcus aureus, 

Clostridium rodentium, Klebsiella pneumoniae) e fúngicas, assim como na rejeição de 

enxertos nos transplantes, respostas de hipersensibilidade imediata e tardia e imunidade 

antitumoral. Entretanto, sua produção excessiva está associada a patogênese de diversas 

doenças autoimunes como a artrite reumatoide, esclerose múltipla, lupus eritematoso 

sistêmico, psoríase, e doenças inflamatórias crônicas (CHEN e KOLLS, 2017; MOSELEY et 

al., 2003; MCGEANCHY et al., 2019; OMIDIAN et al., 2019; SCHWARZENBERGER e 

KOLLS, 2002).  

Níveis elevados de IL-17 tem sido associada a atividade, severidade e a cronicidade 

dessas doenças. Relatos da literatura mostram que a IL-17 está relacionada a outras doenças 

autoimunes como tireoidite de Hashimoto, diabetes mellitus tipo I e doença celíaca (CHEN et 

al., 2017; MCGEANCHY et al., 2019; MOSELEY et al., 2003; OMIDIAN et al, 2019; 

SCHWARZENBERGER e KOLLS, 2002).  

Para auxiliar no tratamento de algumas doenças autoimunes como a psoríase e artrite 

reumatoide foram desenvolvidos anticorpos monoclonais contra IL-17 (secukinumab e 

ixekizumab) e seu receptor IL-17RA (brodalumab). (KOSTAREVA et al., 2019; LAI e 

DONG, 2016; OMIDIAN et al., 2019).  

 

1.5.1 Interleucina-17 e Hematopoiese   

 

A IL-17 participa da regulação da hematopoiese e os seus efeitos são dependentes do 

estado fisiológico ou patológico do organismo. Essa interleucina estimula a produção de uma 

variedade de citocinas, algumas com efeitos estimulatórios e outras com efeitos inibitórios na 

hematopoiese (SCHWARZENBERGER et al., 1998, 2002), embora a IL-17 exerça 

predominantemente efeitos estimuladores. 
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A IL-17 estimula a produção de citocinas e quimiocinas hematopoiéticas que estão 

envolvidas na proliferação e diferenciação das CTHs, MSCs e de células progenitoras 

hematopoiéticas (DAZI et al., 2006; SCHWARZENBERGER et al., 1998, 2000). IL-17 pode 

induzir a proliferação de células estromais CD34+ na MO de humanos (FOSSIEZ at al., 1996; 

PONTIKOGLOU et al., 2011). No entanto, os mecanismos pelos quais a IL-17 está envolvida 

no crescimento de células progenitoras hematopoiéticas e na regulação da hematopoiese ainda 

são pouco conhecidos 

As CTHs e células estromais são consideradas principais alvo da IL-17 em sua ação 

nas células hematopoiéticas. Essa interleucina  estimula as células estromais a produzirem 

numerosos mediadores pró-inflamatórias (IL-6, TNF-α e IL-1β), citocinas hematopoiéticas 

(G-CSF, GM-CSF, IL-6, IL-8) e quimiocinas, particularmente aqueles que estão envolvidos 

na proliferação e maturação das células hematopoiéticas (DAZI et al., 2006; 

PONTIKOGLOU et al., 2011; SCHWARZENBERGER e KOLLS 2002; WITOWSKI et al. 

2004). 

A IL-17 estimula a granulopoiese pela expansão dos progenitores mieloides imaturos 

na MO e aumento de neutrófilos maduros no sangue periférico. Essa interleucina também 

estimula a maturação e quimiotaxia dos neutrófilos (SCHWARZENBERGER et al., 1998, 

2000). 

Estudos de Krstic et al. (2012) mostraram que além das influências nas células 

granulocíticas, a IL-17 afeta a eritropoiese na MO de camundongos, onde se observa uma 

estimulação significativa no desenvolvimento de Unidades Formadoras de Blastos de 

Eritrócitos (BFU-E), enquanto que ao mesmo tempo ocorre a supressão de crescimento de 

Unidades Formadoras de Colônias de Eritrócitos (CFU-E).  

A IL-17 aumenta o nível de expressão do fator de transcrição GATA-1 que inibe a 

diferenciação eritroide, e pode estar relacionada à inibição do crescimento de CFU-E. Estudos 

demonstraram que pelo menos parte do efeito relacionado à inibição de CFU-E é mediado 

pela produção de NO e pela  ligação mútua entre a IL-17 e o NO (JOVCIC et al., 2001, 2004, 

KRSTIC, 2012, BUGARSKI et al., 2004). No entanto, o papel da IL-17 e do NO na 

eritropoiese ainda não está totalmente esclarecido.  

Outra importante função da IL-17 é proporcionar uma ligação entre a hematopoiese e 

o sistema imune, principalmente exibindo os efeitos da secreção de citocinas secundárias 

sobre a hematopoiese. Os linfócitos T ativados, e principalmente as células Th17 efetoras 

secretam a IL-17 (KORN et al., 2009; ONISHI e GAFFEN, 2010). Essa interleucina liga a 
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função das células T a hematopoiese através da estimulação da granulopoiese e do tráfico de 

neutrófilos (BETTELLI et al., 2006; KORN, 2009; MANGAN et al., 2006). 

As células T podem regular a atividade das células progenitoras hematopoiéticas 

através da produção de fator estimulador de colônias de granulócitos (G-CSF) e fator 

estimulador de colônias de granulócitos e macrófagos (GM-CSF), IL-3 e IL-4. As células T 

regulam a hematopoiese através da secreção de  citocinas, tais como IL-5, IL-6, IL-9, IL-13, 

interferon gama (IFN-γ), fator de necrose tumoral alfa (TNF-α), fator de crescimento 

transformador beta (TGF-β) e oncostatina M, bem como através de diferentes quimiocinas 

que também têm efeitos poderosos sobre a hematopoiese  (FOSSIEZ et  al., 1998). 

A IL-17A e a IL-17F são citocinas efetoras, que são produzidas por células do sistema 

inato e adquirido, sugerindo uma função de ligação deste tipo de imunidade inata e adaptativa 

entre as respostas imunes (KORN, 2009). 
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2 JUSTIFICATIVA  

O sistema hematopoiético, em particular a MO e seu microambiente, é um 

importante alvo da toxicidade de agentes quimioterápicos (GRIBALDO, 2002) e da radiação 

ionizante utilizados no tratamento das neoplasias. A mielotoxicidade decorrentes dessas 

terapias podem afetar a maturação e proliferação das CTHs e células progenitoras da MO, 

assim como pode  afetar as células estromais do microambiente medular alterando a expressão 

de diversas citocinas, quimiocinas e fatores de crescimento hematopoiético causando uma 

mielossupressão importante (TESTA et al., 1988).  

A mielotoxicidade causada pelos agentes antineoplásicos é o principal fator limitante 

no tratamento das neoplasias, especialmente a carboplatina, um análogo da platina utilizado 

no tratamento diversas neoplasias em adultos incluindo tumores de cabeça e pescoço, pulmão, 

mama, ovário e testículos (ALBERTS e DORR, 1998; CALVERT et, al., 1982, 2019; HO et 

al., 2016; MUGGIA, 1989) e no tratamento de tumores sólidos em crianças como 

neuroblastoma, TU de SNC, tumores ósseos e sarcoma de partes moles (GAYNON, 1994). 

A carboplatina apresenta um elevado potencial mielossupressor sendo essa 

mielossupressão potencialmente fatal. Os pacientes em tratamento quimioterápico com a 

carboplatina  isolada ou associada a outros quimioterápicos como a ifosfamida, etoposídeo e 

taxanos podem  apresentar infecções graves e sepse decorrentes da neutropenia severa e 

complicações hemorrágicas secundárias a trombocitopenia, assim como anemia decorrente de 

sangramentos e/ou supressão da eritropoiese (CALVERT et al., 1982). 

As complicações decorrentes da mielossupressão acarretam consequências profundas 

na vida dos pacientes, afetando não apenas o tratamento clínico, mas também a qualidade de 

vida desses pacientes. Face a mielossupressão severa, muitas vezes é necessário reduzir a dose 

da quimioterapia, atrasar ciclos de quimioterapia ou mesmo descontinuar a terapia 

ocasionando falha terapêutica e aumento das chances de recidivas da doença. Esses fatores 

estão diretamente relacionados a redução nas taxas de cura e sobrevida desses pacientes 

(DANIEL e CRAWFORD, 2006).  

A capacidade de minimizar ou reverter a mielossupressão é de grande valia para 

otimizar o tratamento das neoplasias e evitar complicações em pacientes que passam por 

períodos prolongados de mielossupressão. Portanto, estratégias para monitorização, detecção 

precoce e tratamento de suporte adequado são necessárias para diminuir toxicidades da terapia 

antineoplásica. 
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Diversos modelos experimentais em murinos têm sido utilizados para caracterizar a 

mielossupressão (e.g. modelos empíricos, mecanísticos, semimecanísticos, de base fisiológica 

e farmacológica); estudar os efeitos dos quimioterápicos e de agentes que minimizem ou 

reduzem a mielossupressão, assim como extrapolar dados dos modelos animais para 

humanos. Dentre esses modelos, os semimecanísticos permitem avaliar o tempo total da 

mielossupressão e prever o grau da mielossupressão quanto aos ciclos consecutivos de terapia, 

assim como avaliar o impacto do tratamento de suporte no curso da mielotoxicidade.  

A IL-17 e o NO parecem ter um papel importante na regulação da hematopoiese. A 

modulação terapêutica da IL-17 e da produção de NO ou de seus efeitos in vivo podem afetar 

a hematopoiese  (DAZI et al., 2006; MACIEJEWSKI et al., 1995; SCHWARZENBERGER 

et al., 1998, 2000), porém os mecanismos pelos quais a IL-17 e o NO estão envolvidos no 

crescimento das CTHS, células progenitoras e estromais  e na regulação da hematopoiese 

ainda são pouco conhecidos.  

Estudos em modelos animais apontam para a enzima NOS como um alvo 

farmacológico na MO e sugerem que a inibição da atividade da NOS pode estimular a 

granulopoiese, portanto, pode auxiliar a reverter a mielossupressão.  

Na presente tese foi desenvolvido um modelo experimental de mielossupressão em 

camundongos, semimecanístico, reversível e de curta duração. Objetivou-se também validar o 

modelo experimental investigando o papel do NO e da IL-17 na mielossupressão e na 

recuperação hematopoiética pós CB. 

A melhor compreensão dos mecanismos envolvidos na mielossupressão é necessária 

para se descobrir maneiras mais viáveis de minimizar suas consequências e utilizar terapias 

que possam diminuir ou reverter esse efeito colateral, melhorando a sobrevida e a chance de 

cura dos pacientes com neoplasias.  
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Geral 

- Desenvolver um modelo experimental de mielossupressão de curta duração induzida 

pela carboplatina em camundongos e validar o modelo experimental utilizando o óxido nítrico 

e a interleucina-17.  

 

3.2 Objetivos específicos 

- Estudar a cinética e a curva dose-resposta na mielossupressão induzida pela 

carboplatina; 

- Avaliar as alterações hematológicas ocorridas no sangue periférico na 

mielossupressão induzida pela carboplatina e sua recuperação hematopoiética; 

- Descrever adequadamente o curso temporal das alterações dos leucócitos, 

neutrófilos, linfócitos, plaquetas e reticulócitos após a carboplatina; 

- Identificar as alterações citomorfológicas da medula óssea e do baço e alterações 

histopatológicas da medula óssea na mielossupressão induzida pela carboplatina e sua 

recuperação hematopoiética; 

- Validar o modelo experimental avaliando os efeitos do óxido nítrico e da IL-17 na 

mielossupressão induzida pela carboplatina e em sua recuperação hematopoiética.  
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4 MATERIAL E MÉTODOS  

4.1 ANIMAIS 

Para o desenvolvimento do trabalho foram utilizados 126 camundongos Swiss (Mus 

musculus), machos, de 6 a 8 semanas de idade, pesando entre 22-26 g, oriundos do Biotério 

Central da UFC. Os animais foram aclimatados previamente por uma semana no Laboratório 

de Farmacologia da Inflamação e do Câncer LAFICA – UFC e alojados a cada seis 

camundongos por caixa de polipropileno (40 cm x 31 cm x 17 cm). Os animais foram 

mantidos em estante ventilada com exaustão de ar e temperatura de 24 ± 2 o C, com ciclos 

naturais de 12h claro/12h escuro, com livre acesso a água e ração ad libitum. 

A eutanásia dos animais foi realizada por deslocamento cervical sob anestesia por 

executor previamente treinado, seguindo as recomendações do Guia Brasileiro de Boas 

Práticas em Eutanásia em Animais do Conselho Federal de Medicina Veterinária. 

Este projeto foi submetido e aprovado pela Comissão de Ética e Pesquisa Animal da 

Universidade Federal do Ceará (Protocolo nº 48/2011 em anexo). 

 

4.2 MODELO EXPERIMENTAL DE MIELOSSUPRESSÃO 

No desenvolvimento do modelo experimental de mielossupressão em camundongos 

estudou-se a cinética e curva dose-efeito com diferentes doses de carboplatina, assim como se 

avaliou as alterações hematológicas no sangue periférico, MO e baço.  

Inicialmente 48 animais foram divididos aleatoriamente em 2 grupos:  Grupo 

Controle (GC) com 12 camundongos e Grupo Teste (GT) 36 camundongos. O GT foi 

dividido em três subgrupos de 12 camundongos (GT1, GT2 e GT3). No dia zero (D0) os 

animais do GT receberam carboplatina (Evocarb® - Evolabis), por via intraperitoneal (i.p.), 

na concentração de 2,5 mg/mL, em diferentes doses: 100 mg/kg (GT1), 120 mg/kg (GT2) e 

150 mg/kg (GT3). Os camundongos do grupo controle (GC) receberam salina estéril i.p. em 

igual volume da carboplatina (0,9 a 1,5 ml). Optou-se pela administração das medicações por 

via intraperitoneal, no quadrante inferior esquerdo, por ser uma via bastante utilizada em 

camundongos, segura, de fácil administração e com poucos riscos de irritação local. 

Metade dos animais de cada grupo (GC e GT) foi eutanasiado com 48 horas da 

administração das diferentes doses de carboplatina ou de salina e o restante foi eutanasiado 

com 72 horas, para avaliação do tempo do nadir da droga e dose de maior efeito 

mielossupressor (Figura 3A). 

Antes da eutanásia, os animais de cada grupo foram anestesiados com cloridrato de 
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ketamina a 5% (Vetanarcol ®, uso veterinário, Köning) 100 mg/kg associado ao cloridrato de 

xilazina a 2% (Kensol®, uso veterinário, Köning), 10 mg/kg i.p. na mesma seringa. Coletou-

se amostras do sangue por punção do plexo retro-orbitário para realização do hemograma e 

exames bioquímicos. Posteriormente, os animais foram eutanasiados por deslocamento 

cervical sob anestesia e retirado o fêmur direito e o baço para a coleta de células da medulares 

e esplênicas para realização do mielograma e esplenograma, respectivamente. O fêmur 

esquerdo foi utilizado para estudo histológico (Figura 3B).  

 

(A).   

                             

                    (B).                                                                
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Figura 3 – Delineamento do modelo experimental in vivo de mielossupressão induzida pela 

carboplatina em camundongos Swiss. (A) – Curva dose efeito - os camundongos foram divididos em dois grupos 

:Grupo controle (GC) tratado na hora zero com salina i.p. e o grupo teste (GT) foi tratado com carboplatina em 

diferentes doses (100, 120 e 150 mg/kg i.p.) e eutanasiados com 48 horas ou 72 horas da quimioterapia. (B) – 

Coleta e processamento das amostras. Antes da eutanásia foi coletado amostra de sangue para a realização do 

hemograma e exames bioquímicos. Após a eutanásia por deslocamento cervical sob anestesia foi retirado o 

fêmur direito e o baço para a coleta de células medulares e esplênicas. O fêmur esquerdo foi utilizado para 

estudo histopatológico. Retic=reticulócitos, NOx=concentração de nitrito/nitrato.                  

 

Após a realização da curva dose-efeito, foi determinado que a carboplatina na   dose 

única de 120 mg/kg, via intraperitoneal (i.p.) seria utilizada para avaliar o tempo de 

mielossupressão da carboplatina em camundongos Swiss, assim como avaliar o tempo de 

recuperação da MO após a mielossupressão induzida pela carboplatina. 

Nessa segunda fase do experimento, os animais (n=36) foram divididos 

aleatoriamente em 2 grupos:  Grupo Controle (GC - 6 camundongos) e Grupo Teste (GT - 30 

camundongos). O GT foi subdividido em cinco grupos de 6 camundongos (GT1 a GT5). No 

dia zero (D0) os animais do GT receberam carboplatina (Evocarb® - Evolabis, na 

concentração de 2,5 mg/ml), na dose 120 mg/kg i.p. Os camundongos do grupo controle (GC) 

receberam salina estéril ip em igual volume da quimioterapia e foram eutanasiados no D0 do 

experimento. Os animais do grupo experimental (GT) foram eutanasiados nos dias D1, D2, 

D3, D4 e D6 após a quimioterapia para avaliação do tempo do nadir da droga de maior efeito 

mielossupressor (Figura 4). Os procedimentos de coleta e processamento do material foram 

semelhantes aos descritos na primeira fase do experimento. 

 

                                                           

Fonte: dados da pesquisa.  

 

Figura 4 – Avaliação do tempo de mielossupressão induzida pela carboplatina (120 mg/kg i.p. dose 

única) e recuperação hematopoiética no modelo experimental in vivo em camundongos Swiss. O grupo controle 

(GC) foi tratado com salina i.p. e eutanasiado no dia zero. Os animais do Grupo Teste (GT) foram eutanasiados 

nos dias D1, D2, D3, D4 e D6 após a quimioterapia. 
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4.3 GRUPOS EXPERIMENTAIS PARA O ESTUDO DO EFEITO DO ÓXIDO 

NÍTRICO E DA IL-17 NA MIELOSSUPRESSÃO 

 

Após o desenvolvimento do modelo experimental de mielossupressão, a dose única 

de 120 mg/kg, via i.p. e o terceiro dia (D3) após a administração do quimioterápico, foi 

determinada para validação do modelo experimental no estudo dos efeitos da IL-17 e dos 

inibidores da enzima NOS na mielossupressão. Os procedimentos de coleta e processamento 

do material foram semelhantes aos descritos na primeira fase do experimento. O delineamento 

do estudo dos efeitos dos inibidores da enzima NOS e da IL-17 na mielossupressão está 

resumido na figura 5. 

 

 

Figura 5 – Delineamento do estudo dos efeitos dos inibidores da enzima NOS e da IL-17 na 

mielossupressão induzida pela carboplatina em camundongos Swiss. O grupo controle (G1) foi tratado com 

salina i.p. e o grupo G2 (controle do grupo experimental) foi tratado com carboplatina (120 mg/kg i.p. dose 

única); e os grupos experimentais (G3 a G7)  foram tratados com carboplatina (120 mg/kg i.p. dose única) 

associados aos inibidores da NOS (L-NAME 20 mg/kg, AG 5 mg/kg  e 1400W 10 mg/kg i.p.) e  IL-17. Os 

animais de cada grupo foram a eutanasiados no terceiro dia após a quimioterapia. (AG = aminoguanidina; IL-17 

= Interleucina-17). 

 

Na terceira fase do estudo, os animais foram divididos em sete grupos (n=6) e 

receberam salina ou as medicações específicas, conforme a descrição abaixo: 

G1 – grupo controle – Salina estéril (0,9 - 1,5 ml) i.p.  

G2 – Carboplatina 120 mg/kg i.p.  

G3 – Carboplatina 120 mg/kg i.p. + L-NAME (20 mg/kg/dia i.p., 60 min antes da 
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carboplatina e diariamente até a eutanásia do animal). 

G4 – Carboplatina 120 mg/kg i.p. + 1400W (10 mg/kg/dia i.p., 60 min antes da 

carboplatina e diariamente até a eutanásia do animal).  

G5 – Carboplatina 120 mg/kg i.p. + AG (5 mg/kg/dia i.p., 60 min antes da 

carboplatina e diariamente até a eutanásia do animal). 

G6 – Carboplatina 120 mg/kg i.p. + IL-17A 1 μg (diluída 0,2 ml SF 0,9% dose única) 

i.p., 60 min antes da carboplatina. 

G7 – Carboplatina 120 mg/kg i.p.  + IL-17A + L-NAME (20 mg/kg/dia i.p., 60 min         

antes da carboplatina e diariamente até a eutanásia do animal). 

 

 

4.4 COLETA E PROCESSAMENTO DAS AMOSTRAS 

4.4.1 Coleta de sangue periférico 

As amostras sanguíneas foram obtidas por meio de punção do plexo retro-orbitário, 

em camundongos previamente anestesiados com cloridrato de ketamina + xilazina a 2% 

conforme procedimentos previamente descritos no item 4.2. 

Uma amostra sanguínea de 0,6 mL, coletada em tubo eppendorf com 10 μL de 

anticoagulante EDTA sódico a 10%, foi utilizada para a realização do hemograma e contagem 

de reticulócitos. A outra amostra, coletada sem anticoagulante, foi utilizada para a obtenção 

do soro para posterior realização da dosagem de nitrito/nitrato. Este soro foi separado por 

centrifugação (3000 rpm por 10 minutos a 4 ºC) e congelado a -70 °C.   

 

4.4.2 Processamento - Hemograma e exames bioquímicos 

Os parâmetros hematológicos do sangue periférico (contagem de hemácias, 

hematócrito, hemoglobina, índices hematimétricos, leucócitos totais e plaquetas) foram 

realizados no aparelho BC Vet Auto hematology analyzer – Mindray®.    

A contagem diferencial de leucócitos foi realizada em esfregaços sanguíneos 

confeccionadas imediatamente após a coleta do sangue e coradas pela coloração de May-

Grunwald-Giemsa modificada (ROSENFELD, 1947). Foram contadas 100 células e os 

valores foram expressos em número absoluto e relativo dos leucócitos. 

A contagem manual de reticulócitos foi realizada em esfregaço de sangue corado 

com corante supravital azul de Cresil Brilhante, preparadas imediatamente após a coleta do 

sangue (DACIE e LEWIS, 1995). A contagem de reticulócitos foi realizada em média de 10 

campos com total de 1000 hemácias. Os resultados foram expressos em porcentagem em 
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relação ao número de hemácias examinadas.  

A contagem diferencial dos leucócitos e a contagem de reticulócitos foram realizadas 

no microscópio óptico Olympus® CX 41RF, em aumento de 40 x e 100 x, respectivamente.  

 

4.4.3 Obtenção das células da medula óssea  

Após a eutanásia dos animais por deslocamento cervical sob anestesia e limpeza 

destes com álcool a 70%, o fêmur direito foi dissecado e as epífises seccionadas. Em uma das 

extremidades do canal medular introduziu-se uma agulha acoplada a uma seringa com 4 mL 

do Meio de Iscove Dulbecco Modificado (Sigma Chemical Company, EUA). A suspensão 

celular colhida foi colocada em tubos tipo Falcon de 15 mL, cuidadosamente homogeneizada 

com pipeta de Pasteur e centrifugada por 10 minutos a 1.200 rpm em centrífuga refrigerada a 

4 ºC (Centrifuge 5840R eppendorf). 

O sobrenadante foi desprezado posteriormente e as células foram ressuspensas em               

1 mL de meio de Iscove e mantidas em banho de gelo para obtenção da suspensão das células 

medulares para a realização do mielograma e contagem total das células pela câmara de 

Neubauer. 

 

4.4.4 Avaliação da medula óssea (mielograma) 

Para a realização de cada lâmina de citospin, foi colocado 40 uL da suspensão de 

células da MO obtidas do fêmur no cone do conjunto (suporte/filtro/lâmina/prendedor). A 

suspensão foi centrifugada a 800-900 rpm por 5 minutos (Citocentrífuga 2000 D Reven®). 

Após a secagem, as lâminas do citospin foram coradas pela coloração de Leishman.   

Após a realização do citospin, foram analisadas 500 células por lâmina por animal 

para a avaliação das alterações morfológicas, identificação e quantificação dos diferentes 

tipos celulares (granulócitos, eritrócitos e megacariócitos), assim como, quantificação da 

relação Granulocítica: eritrocítica (G:E), e Granulocítica: Linfocítica (G:L).   

A celularidade medular foi quantificada em câmara de Neubauer, após diluição da 

suspensão de células da MO de 1: 50 em líquido de Turk. 

 

4.4.5 Obtenção das células esplênicas 

O baço foi retirado do animal e transferido para placa de Petri de vidro contendo 10 

mL do meio de Iscove (Sigma Chemical Company, EUA) gelado e EDTA a 10%. Na placa de 

Petri, a cápsula do baço foi rompida em uma de suas extremidades. Com o auxílio de duas 

agulhas dobradas em “L” fixadas em seringas, a cápsula esplênica foi retirada pelo método de 
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dissociação mecânica, sendo formada uma suspensão de células com o estroma esplênico. 

4.4.6 Esplenograma  

Para a obtenção das células esplênicas, homogeneizou-se a suspensão celular e a 

transferiu para um tubo tipo Falcon de 15 mL. Essa suspensão foi mantida em banho de gelo 

por 10 minutos para sedimentação do estroma celular mais denso. Após a sedimentação, 

transferiu-se o sobrenadante para outro tubo tipo Falcon de 15 mL e essa amostra foi 

centrifugada por 10 minutos a 1.500 rpm em centrífuga refrigerada a 4 ºC (Centrifuge 5840R 

eppendorf). 

O sobrenadante foi desprezado posteriormente e as células esplênicas restantes no 

tubo de falcon foram ressuspensas em 1 mL de meio de cultura de Iscove (Sigma Chemical 

Company, EUA).  

Para a realização de cada lâmina de citospin, colocou-se 30 uL da suspensão de 

células esplênicas no cone do conjunto (suporte/filtro/lâmina/prendedor). A suspensão de 

células foi centrifugada a 800-900 rpm por 5 minutos (Citocentrífuga 2000 D Reven®). Após 

a secagem, as lâminas de citospin foram coradas pela coloração de Leishman, foram avaliadas 

as alterações morfológicas e contadas 300 células por lâmina por animal para a identificação e 

quantificação dos diferentes tipos celulares (granulócitos, eritrócitos e megacariócitos), assim 

como, a quantificação da relação G:E, G:L e L:E.  A contagem total de células esplênicas foi 

realizada em hemocitômetro de Neubauer, após diluição de 1:500 em líquido de Turk.  

 

4.4.7 Extração do fêmur  

Após dissecção do fêmur esquerdo dos animais, estes foram fixados em formol 

tamponado a 10% durante 24 horas, em seguida colocados em EDTA a 10%. Após a 

descalcificação, o material foi lavado em água corrente por mais 24 horas e colocado em 

álcool a 70%. Na sequência, as peças foram desidratadas, clarificadas e incluídas em parafina 

para serem realizados cortes com espessura de 5 μm no sentido longitudinal da peça. Os 

cortes obtidos foram colocados em lâminas de vidro para análise histológica. 

 

4.4.8 Histologia Convencional (Hematoxilina - Eosina) 

Os cortes histológicos do fêmur foram corados pelo método da hematoxilina-eosina e 

visualizadas em microscópio óptico nos aumentos de 40 e 100 x com o objetivo de se avaliar 

as alterações morfológicas, o dano tecidual, bem como efeitos localizados nesse órgão. A 

celularidade da MO foi classificada em hipocelular (< 25%); normocelular (25 a 75%) e 

hipercelular (> 75%). A dilatação sinusoidal e a congestão vascular foram quantificadas 
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conforme a avaliação do observador em leve (+), moderada (++) e severa (+++). 

4.4.9 Dosagem de Nitrito/nitrato pela reação de Griess 

A dosagem de nitrito foi obtida como um indicador da produção de NO, através da 

determinação do conteúdo total de nitrito/nitrato (NOx) no soro e na suspensão de células 

medulares (MOSHAGE et al., 1995; SUN et al., 2003). A dosagem de NO2
- foi determinada 

pelo método colorimétrico baseado na reação de Griess (GREEN et al., 1982). O 

sobrenadante das células medulares e o soro das amostras sanguíneas dos animais do grupo 

controle e do grupo tratado com carboplatina foram estocadas em freezer a -70 °C e 

posteriormente, foram descongeladas para a determinação do NOx.  

Para o ensaio, foram utilizadas placas de 96 poços de fundo chato (Nunc-Maxsorp, 

EUA) onde foram depositados 40 µL de cada amostra em duplicata (soro e do sobrenadante 

das células medulares e incubadas por 12 horas com 40 µL de tampão de redução contendo a 

enzima nitrato redutase. O material foi coberto com papel alumínio e incubado “overnight”, a 

temperatura ambiente. Em seguida, em cada poço da placa foram adicionados 80 µL da 

solução de Griess (preparado pela mistura de volumes iguais de sulfanilamida a 1% em 

H3PO4 a 2,5% e 0,1% de nafitiletilenodiamida em água). Após 10 minutos de incubação à 

temperatura ambiente, a absorbância foi medida no comprimento de onda de 540 nm usando 

um leitor automático de microplacas (Biorad 2550 READER EIA). As concentrações de 

nitrito foram determinadas a partir de uma curva padrão de NaNO2 (0,78- 200 µM) 

processada de maneira semelhante e os dados foram expressos em µmoles de nitrito e nitrato. 

 

4.5 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Os dados obtidos foram analisados estatisticamente através do software GraphPad 

Prism v. 7.0. Os resultados foram expressos em média ± erro padrão da média (EPM). Para a 

análise das possíveis diferenças entre os grupos foi utilizado o teste de Análise de Variância 

(ANOVA), seguida do teste de Newman-Keuls ou teste de Sidak de comparações múltiplas, 

adotando um nível de significância de 5% (p<0,05). 
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5 RESULTADOS  

5.1 Curvas dose-efeito da mielossupressão induzida pela carboplatina em camundongos  

Um modelo experimental in vivo foi desenvolvido para caracterizar mielossupressão 

reversível induzida pela carboplatina em camundongos. Inicialmente, a cinética e a curva dose-

resposta foram estudadas utilizando diferentes doses de carboplatina (100 mg/kg, 120 mg/kg e 

150 mg/kg, i.p.). Na curva temporal observou-se que o maior efeito mielossupressor observado 

no sangue periférico, MO e baço ocorreu entre 48 e 72 horas da administração do 

quimioterápico (Figuras 6 e 7).  

Os animais do grupo controle, tratados apenas com salina, apresentaram parâmetros 

hematológicos normais para a idade e sexo dos camundongos. Esses animais não apresentaram 

quaisquer alterações no sangue periférico, MO ou no baço, enquanto os animais que receberam 

carboplatina nas diferentes doses apresentaram alterações significativas no leucograma, na 

contagem de plaquetas e reticulócitos, assim como, redução na celularidade medular e esplênica 

(Figuras 6 e 7).  

 

5.1.1 Análise dos hemogramas e reticulócitos 

As figuras 6 A e B mostram a redução dos parâmetros hematológicos do sangue 

periférico em 48 e 72 horas após o tratamento com carboplatina.  

Na série leucocitária, o número de leucócitos, neutrófilos e linfócitos apresentaram uma 

redução estatisticamente significante nas diferentes doses de carboplatina em comparação com 

o grupo controle (Fig. 6 C, D e E). No entanto, os neutrófilos diminuíram nos grupos tratados 

apenas com 72 horas após o tratamento.  

Conforme demonstrado na figura 6 F, as plaquetas também diminuíram nos grupos 

tratados com carboplatina após 48 e 72 horas do tratamento, embora tenha sido estatisticamente 

significativa nas doses de 120 mg/kg e 150 mg/kg, sendo a plaquetopenia mais severa na dose 

mais elevada, demonstrando que essa toxicidade é dose-dependente.  

No setor eritroide ocorreu uma redução significativa dos reticulócitos em todos os 

grupos tratados com diferentes doses de carboplatina, indicando uma cinética de produção 

alterada e redução da eritropoiese. Outros parâmetros como hemácias (Hm), hemoglobina (Hb) 

e hematócrito (Ht) inicialmente não apresentaram alterações estatisticamente significantes, 

porém houve uma discreta diminuição desses parâmetros com dose única de 150 mg/kg após 

48 e 72 horas da administração do quimioterápico (dados não mostrados). 
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Figura 6 ─ Curva dose-efeito da carboplatina no sangue periférico de camundongos Swiss. Os 

camundongos foram tratados com salina i.p. ou carboplatina em diferentes doses (100, 120 e 150 mg/kg, i.p.) e 

eutanasiados com 48 e 72 horas da quimioterapia. A - Hemácias, B - Reticulócitos, C - Leucócitos, D - Neutrófilos, 

E - Linfócitos, F - Plaquetas. Resultados expressos pela média ± EPM, n= 6/grupo.  *p<0,05, ** p<0,01, *** 

p<0,001, na comparação ao grupo controle (GC) foi utilizado o teste de análise de variância (ANOVA), seguida 

pelo teste de Newman-Keuls. i.p.= via intraperitoneal. 
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5.1.2 Análise dos Mielogramas e esplenogramas                                                                                                                     

 

A celularidade total da MO e do baço reduziu significativamente em relação aos grupos 

controles, indicando uma hipoplasia medular e esplênica em todos os grupos tratados com 

carboplatina após 48 e 72 horas de tratamento (Fig. 7 A, B). 

 

              A.                                                                      B. 

4 8 h 7 2 h

0 .0

2 .5

5 .0

7 .5

1 0 .0

1 2 .5

******

**

****

***

 C
é

ls
 M

O
 x

 1
0

6
/m

m
3

 
4 8 h 7 2 h

0

2 5

5 0

7 5

1 0 0

1 2 5

*
*

**

***

**
**

C
é

ls
 B

a
ç

o
x

 1
0

6
/m

m
3

 
4 8 h 7 2 h

0

1 0 0 0

2 0 0 0

3 0 0 0

4 0 0 0

5 0 0 0

S a lina C a rb o p la tin a   1 0 0 m g /kg C a rb o p la tin a   1 2 0 m g /kg C a rb o p la tin a   1 5 0 m g /kg

***
******

*** ***

***

E

L
in

f
ó

c
it

o
s

/m
m

3

 

Figura 7 ─ Curva dose-efeito da carboplatina na celularidade total medular (A) e esplênica (B) na 

mielossupressão em camundongos Swiss. Os camundongos foram tratados com salina i.p. ou carboplatina em 

diferentes doses (100, 120 e 150 mg/kg i.p.) e eutanasiados com 48 e 72 horas da quimioterapia. Resultados 

expressos pela média ± EPM, n= 6/grupo.  *p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001, na comparação ao grupo controle 

(GC) foi utilizado o teste de análise de variância (ANOVA), seguida pelo teste de Newman-Keuls. i.p.= via 

intraperitoneal. 

 

 

5.2 Modelo experimental de mielossupressão induzida pela carboplatina em camundongos 

  

No desenvolvimento do modelo experimental in vivo, para determinação do tempo de 

mielossupressão e sua recuperação optou-se por utilizar a carboplatina na dose única de 120 

mg/kg, i.p. Os animais foram eutanasiados no D0 e nos dias 1, 2, 3, 4 e 6 da administração do 

quimioterápico.  Conforme demonstrado na figura 8, verifica-se o nadir da mielossupressão no 

sangue periférico entre o segundo (D2) e terceiro dia (D3) da quimioterapia, com recuperação 

dos parâmetros hematológicos a partir do quarto dia (D4) da administração do quimioterápico 

e recuperação total desses parâmetros em torno do sexto dia (D6). 
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Figura 8 ─ Variação temporal da mielossupressão induzida pela carboplatina em camundongos Swiss. A 

mielossupressão foi induzida pela carboplatina 120 mg/kg i.p., dose única. O grupo controle foi tratado com salina 

i.p e eutanasiado no D0. Os animais (6/grupo) foram eutanasiados após 1, 2, 3, 4, e 6 dias da quimioterapia e os 

parâmetros hematológicos do sangue periférico foram analisados A - Hemácias, B – Reticulócitos, C - Leucócitos, 

D - Neutrófilos, E - Linfócitos, F - Plaquetas. Resultados expressos pela média ± EPM, *p<0,05, na comparação 

ao grupo controle (D0) foi utilizado o teste de variância (ANOVA), seguida pelo teste de Newman-Keuls. i.p.= 

via intraperitoneal. 
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5.2.1 Análises dos Hemograma e reticulócitos 

 

Observou-se uma diminuição dos reticulócitos atingindo o tempo do nadir em torno do 

segundo e terceiro dia após a carboplatina, com redução de 50-70% no segundo dia (D2) e cerca 

de 63-86% no terceiro dia (D3) indicando inibição da eritropoiese.  

A reticulopenia foi seguida por um aumento gradual dos reticulócitos ocorrido entre o 

quarto (D4) e sexto (D6) dia da quimioterapia sendo observado um efeito rebote na recuperação 

dos reticulócitos no D6 (tabela 2). 

 

Tabela 2 – Eritrograma e contagem de reticulócitos dos camundongos Swiss tratados com salina 

i.p. ou carboplatina 120 mg/kg i.p. e eutanasiados no D0 e nos dias 1, 2, 3, 4 e 6 da quimioterapia.                                                                                                      

                                                                                                          
Parâmetros Controle D1 D2 D3 D4 D6 p 

Hm (106/mm3) 

Hb (g/dL)  

Ht (%)  

Ret (%)  

8,63± 0,20  

13,12±0,29  

47,6±1,32 

4,16±0,223 

8,56±0,42  

14,18±0,33  

47,7±0,66  

4,20±0,825 

8,78±0,125  

13,7±0,275  

47,4±0,79 
*1,33±0,125 

8,808±0,278 

13,65±0,316 

48,2±1,46 
*2,23±0,162 

8,15±0,432  

13,2±0,588 

39,6-0,54 

4,95±0,381 

8,91±0,198  

13,7±0,288  

49,2±0,77 
*5,93±0,386 

p=0,315 

p=0,641 

p=0,618 

p<0,001 

Fonte: dados da pesquisa. Resultados expressos em média ± EPM com n=6/grupo. *p < 0,05. Hm =hemácias, 

Hb=hemoglobina, Ht =hematócrito, Ret=reticulócitos 

 

Apesar da alteração precoce dos reticulócitos, não houve uma redução estatisticamente 

significante nas hemácias, Ht e Hb e nem nos índices hematimétricos: volume corpuscular 

Médio (VCM), hemoglobina corpuscular Média (HCM), concentração de hemoglobina 

corpuscular Média (CHCM) e índice de anisocitose (RDW), conforme mostrado nas Tabelas 2 

e 3, respectivamente.  

 

Tabela 3 – Índices hematimétricos dos camundongos Swiss tratados com salina i.p. ou 

carboplatina 120 mg/kg i.p. e eutanasiados no D0 e nos dias 1, 2, 3, 4 e 6 da quimioterapia.  

                                                                                                                                        
Parâmetros Controle  D1 D2 D3               D4        D6 p 

VCM (fL)  

HCM (pg) 

CHCM (g/dL)  

RDW (%)  

55,1± 0,70  

15,0±0,26  

27,5±0,33 

12,8±0,41  

52,18±0,99 

14,7±0,14  

29,5±0,36 

12,6±0,59 

52,9±0,80  

15,3±0,24  

28,8±0,48  

12,8±016  

56±0,69  

15,5±0,27  

28,3±0,29 

13,6±0,80 

56±0,69 

16,0±0,14  

29,0±0,47 

14,4±0,14  

54,8±0,82  

15,4±0,25  

27,8±0,46 

14,2±0,19  

p=0,111 

p=0,216 

p=0,08 

p=0,251 

Fonte: dados da pesquisa. Resultados expressos em média ± EPM com n=6/grupo. *p < 0.05. 

Os leucócitos e linfócitos diminuíram significativamente no grupo tratado com 

carboplatina nos três primeiros dias (Fig. 8 C, E) em relação ao grupo controle. O nadir dos 

leucócitos foi 1867 ± 286/ mm3 e 1917 ± 260/ mm3 com duração de cerca de dois e três dias, 

respectivamente, em comparação com o valor normal de 4247 ± 429/ mm3. O nadir dos 

neutrófilos ocorreu no D3 com o número de neutrófilos de 240,7 ± 40,2 em comparação com o 

valor normal de 449 ± 31,7/ mm3. 

A recuperação de leucócitos, neutrófilos e linfócitos iniciou no quarto dia após a 
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carboplatina, embora a recuperação completa desses parâmetros hematológicos tenha sido 

observada no sexto dia (Fig. 8 C, D e E). 

A figura 8 F demonstra que o número de plaquetas reduziu significativamente no grupo 

tratado com carboplatina no D2 e D3. Na recuperação das plaquetas, observou-se uma reação 

de rebote na contagem de plaquetas no D4 retornando à linha de base no D 6. 

 

5.2.2 Análise dos Mielogramas 

 A celularidade total medular reduziu significativamente no segundo (D2) e terceiro 

(D3) dia após a carboplatina, principalmente decorrente da diminuição nas células linfoides e 

eritroides. As células eritroides da MO começaram a diminuir no dia 2 e dia 3 após a 

carboplatina, embora uma redução significativa dessas células correu entre o quarto e o sexto 

dia, mostrando hipoplasia eritroide mais prolongada e tardia (Tabela 4).  

No presente estudo, não houve alteração estatisticamente significativa no número de 

megacariócitos da MO.  

 

Tabela 4 – Celularidade total e contagem diferencial das células da MO dos camundongos Swiss 

tratados com salina e carboplatina 120mg/kg i.p. e eutanasiados no D0 e nos dias 2, 3, 4 e 6 da 

quimioterapia.                                 

  

Parâmetros  

Hematológicos 

Grupo 

Controle 

  Carboplatina 120 mg/kg                    

p Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 6 

F. Imaturas 0,20±0,04 0,34±0,09 0,26±0,05 *0,58±0,09 0,30±0,06 p=0,05 

F. Jovens 0,36±0,04 0,29±0,04 0,30±0,12 0,57±0,06 0,36±0,05 p=0,45 

F. em anel  2,07±0,18 1,86±0,19 1,94±0,06 *4,26±0,36 *4,52±0,37 P<0,001 

Neutrófilos  0,88±0,17 0,71±0,25 0,61±0,07 0,55±0,07 0,53±0,11 p=0,387 

Eosinófilos  0,13±0,03 *0,29±0,09 *0,32±0,04 *0,50±0,05 0,21±0,04 p=0,002 

Linfócitos 3,97±0,37 *1,87±0,18 *1,92±0,14 *3,24±0,46 2,78±0,25 p=0,016 

Mono/Macrófago 0,15±0,02 *0,33±0,07 0,26±0,03 0,28±0,03 0,25±0,02 p=0,01 

Céls eritroides  3,62±0,25 *1,72±0,20 *1,77±0,20 *0,60±0,05 *0,67±0,14 P<0,001 

Megacariócitos  0,03±0,02 0,04±0,01 0,04±0,01 0,05±0,01 0,03±0,02 p=0,37 

Relação G: E 1,0±0,10 2,0±0,59 1,93±0,41 *10,7±1,7 *8,83±5,45 p<0,001 

Relação L: E 1,1±0,18 1,08±1,33 1,08±0,18 *5,4±0,54 *5,14±1,32 P=0,001 

Celularidade 11,63±0,67 *7,25±0,47 *7,43±1,02 10,63±1,19 9,66±1,17 p=0,01 

Fonte: dados da pesquisa. Celularidade global e contagem diferencial em número absolutos (x106 Céls nucleadas/mm3) e 

expressos em média ± EPM (n=6/grupo). Céls=células, M:E=mieloide: eritroide. 

Por outro lado, a recuperação da celularidade medular iniciou no quarto dia (D4) da 

carboplatina acompanhada de uma hiperplasia granulocítica particularmente das formas 

imaturas e formas em anel (fig. 9), bem como aumento no número de linfócitos. Verificou-se 

também um aumento significativo da relação granulocítica-eritroide (G:E) e linfoide: eritroide 
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(L:E) da MO. Esse processo foi acompanhado de mudanças estruturais e funcionais com 

recuperação da MO, com evidente aumento da granulopoiese, como demonstrado na Tabela 4. 

A.                                                                          B. 

       
Fonte: dados da pesquisa.                                                          

 
 

Figura 9 – Fotomicrografias do citospin da medula óssea de camundongo normal (A) e medula óssea do 

camundongo no sexto dia de recuperação hematopoiética pós carboplatina (B) com predomínio de neutrófilos em 

formas de anel (seta) mostrando granulopoiese acelerada. Coradas por Leishman. ▬ 40 µm. 

 

 

 

5.2.3 Análise dos esplenogramas  

A celularidade total esplênica reduziu significativamente no terceiro dia da 

administração da carboplatina, decorrente principalmente da inibição da série mieloide e 

eritroide, como se evidencia na tabela 5.  

As células eritroides esplênicas começaram a diminuir no segundo dia (D2) após a 

carboplatina, sendo mantida uma redução significativa até o sexto dia (D6) indicando uma 

supressão prolongada da eritropoiese esplênica (Tabela 4).  

A recuperação da celularidade esplênica ocorreu no quarto dia (D4) da administração 

da carboplatina, acompanhada do aumento células linfoides e mieloides com elevação da 

relação mieloide / eritroide (M:E), indicando uma hiperplasia mieloide esplênica associada a 

uma hipoplasia eritroide significativa no baço, conforme demonstrado na tabela 5. A 

recuperação da série eritroide ocorreu após o sexto dia do experimento. Não houve alteração 

estatisticamente significativa no número de megacariócitos do baço. 
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Tabela 5 – Celularidade total e contagem diferencial das células esplênicas dos camundongos 

Swiss tratados com salina ou carboplatina 120 mg/kg i.p. e eutanasiados no dia 0 e nos dias 2, 3, 4 e 6 

da quimioterapia.   

 

Parâmetros  

Hematológicos 

Grupo  Carboplatina 120 mg/kg    

Controle Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 6 p 

Céls mieloides  10,94±0,89 11,11±1,01 *4,47±0,88 *12,29±1,47 *13,79±0,82 p<0,001 

Céls linfoides    53,13±2,2,54 54,19±0,6 50,39±1,76 *70,98±2,29 *64,66±1,37 p=0,002 

Céls eritroides   23,35±2,29 *8,00±0,6 *7,74±1,97 *6,38±1,29 *7,32±0,80 p<0,001 

Megacariócitos  0,1±0,06 0,1±0,01   0,23±0,10 0,29±0,10 0,22±0,08 p=0,306 

Relação M: E 0,47±0,09 1,38±0,22 0,57±0,05 *1,93±0,37 *1,89±0,29 p<0,001 

Celularidade  88,6±4,47 *73,4±2,0 *64,5±3,2 *92,2±3,5 87,0±3,4 p=0,007 

Fonte: dados da pesquisa. Celularidade global e contagem diferencial em número absolutos (x106 Céls nucleadas/mm3) e 

expressos em média ± EPM (n=6/grupo). Céls=células, M:E=mieloide: eritroide. 

 
 

5.2.4 Avaliação histopatológica da medula óssea de camundongos tratados com carboplatina. 

          

 Foram realizadas análises histológicas da medula óssea dos camundongos do grupo 

controle e dos camundongos tratados com carboplatina (120 mg/kg i.p.) e eutanasiados nos 

marcos temporais do 2°, 3° 4º e 6° dia após a carboplatina. As alterações histopatológicas estão 

demonstradas em fotomicrografias na figura 10 e 11.  

Nos camundongos saudáveis do grupo controle evidencia-se MO normocelular a 

hipercelular com células hematopoiéticas dispostas em cordões hematopoiéticos. Entre as 

células hematopoiéticas encontram-se megacariócitos com núcleos irregulares e lobulados e 

algumas células adiposas. Não se observa congestão vascular e dilatação sinusoidal. O lúmen 

dos sinusoides se encontra preenchido com leucócitos (Fig. 10 A, B). Enquanto que os 

camundongos tratados com carboplatina apresentam estrutura medular severamente 

comprometida com celularidade global diminuída, particularmente no segundo e terceiro dia da 

quimioterapia (Fig. 10 C, D). 

Na MO de camundongos tratados com carboplatina observa-se uma redução do 

compartimento hematopoiético com poucas ilhas de células hematopoiéticas e depleção de 

células progenitoras. Observou-se também congestão vascular e sinusoides dilatados 

preenchidos por hemácias. Entre as células hematopoiéticas visualizam-se megacariócitos e 

hemácias fora dos capilares, que indica interrupção da barreira endotelial (Fig. 10 C, D). 
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Fonte: dados da pesquisa, elaborada pelo autor. 

Figura 10 – Fotomicrografias de cortes histológicos longitudinais da MO do fêmur de camundongos 

Swiss.  (A, B) grupo controle tratado com salina i.p. e (C, D) grupo experimental tratado com carboplatina e 

eutanasiado após três dias. Observa-se no terceiro dia uma severa destruição medular com diminuição do 

compartimento hematopoiético, congestão vascular com sinusoides dilatados e cheios de eritrócitos. 

Hematoxilina-eosina.  ▬ Fig. A, C = 400 µm Fig. B, D =100 µm.  

 

As alterações histopatológicas foram mantidas até o quarto dia do tratamento com 

carboplatina, quando a medula óssea iniciou sua recuperação morfológica. A MO apresenta-se 

hipocelular a normocelular com pouca congestão vascular e sinusoides menos dilatados.  O 

compartimento hematopoiético apresenta-se ocupado por células hematopoiéticas e numerosas 

células em proliferação (Fig. 11 A, B). 

Em nosso estudo, a recuperação hematopoiética completa ocorreu no sexto dia da 

administração da carboplatina. A avaliação histopatológica da MO do sexto foi semelhante à 

dos camundongos saudáveis do grupo controle. No entanto, evidencia-se intensa atividade 

hematopoiética com aumento na quantidade de células hematopoiéticas e células em 

Dia 0 

Dia 3 C 

A B 

D 
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proliferação com discreta congestão vascular e dilatação sinusoidal e leucócitos no interior de 

seu lúmen, confirmando a recuperação medular como se observa na figura 11 C e D.  

 

 

 

Fonte: dados da pesquisa, elaborada pelo auto 

 

 

Figura 11 – Fotomicrografias de cortes histológicos longitudinais da MO do fêmur de camundongos 

Swiss.  (A, B) grupo tratado com carboplatina (120 mg/kg, i.p.) e eutanasiado após quatro dias. Evidencia-se MO 

iniciando sua recuperação. A MO apresenta-se hipocelular a normocelular com numerosas células em proliferação 

e menos congestão vascular e menor dilatação sinusoidal. (C, D) grupo tratado com carboplatina (120 mg/kg, i.p.) 

e eutanasiado após seis dias.  Evidencia-se uma MO recuperada, semelhante a MO dos camundongos do grupo 

controle. Hematoxilina-eosina.  ▬ Fig. A, C = 400 µm Fig. B, D =100 µm.  

 

Os achados histopatológicos encontrados na mielossupressão induzida pela carboplatina 

e sua recuperação estão resumidos na tabela 6. No sexto dia do experimento observa-se uma 

medula totalmente recuperada semelhante a MO de camundongos saudáveis. 

 

Dia 4 B A 

Dia 6 D C 
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Tabela 6 – Características histopatológicas da medula óssea de camundongos do grupo controle 

e camundongos tratados com carboplatina e eutanasiados no D0 e no 2º, 3º, 4º e 6º dia da quimioterapia. 

Fonte: dados da pesquisa, elaborada pelo autor. (+) =leve, (++) = moderada, (+++) = severa. 

5.2.4 Peso dos animais e Peso do Baço 

 

Em nosso estudo, os camundongos tratados com salina ou carboplatina não 

apresentaram alterações significativas de peso do animal quando comparados ao seu próprio 

peso no início do experimento. 

Em relação ao peso relativo do baço (mg/g de animal), no segundo dia (D2) e terceiro 

dia (D3) após a administração da carboplatina, houve uma redução em torno de 20% do seu 

peso original, porém sem significância estatística (tabela 7).  

 

Tabela 7 – Peso relativo do baço (*PR) dos camundongos Swiss tratados com salina ou 

carboplatina 120 mg/kg i.p. e eutanasiados nos dias 1, 2, 3, 4 e 6 da quimioterapia.  

    

Parâmetro  Salina  Carboplatina  120 mg/kg    

 Dia 0 Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 6 p 

*PR do baço             2,62±0,9 2,40±0,1 2,05±0,11 2,16±0,26 2,32±0,09 2,33±0,17 p=0.06 

Fonte: dados da pesquisa. Resultados expressos pela média ± EPM (n=6). *PR do baço (mg/g de animal) 

5.3 Efeitos do óxido nítrico (NO) na mielossupressão induzida pela carboplatina em 

camundongos Swiss. 

O modelo experimental de mielossupressão de curta duração desenvolvido nessa tese 

foi utilizado para avaliar o efeito do NO e da IL-17 na mielossupressão induzida pela 

carboplatina em camundongos Swiss. 

Parâmetros  

Hematológicos 

Grupo  Carboplatina 120 mg/kg   

Controle Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 6 

Celularidade Normocelular/ 

Hipercelular     Hipocelular Hipocelular 

Hipocelular/ 

Normocelular 

Normocelular/ 

Hipercelular 

Tecido mieloide 90 -100% 40 - 90% 40 - 90% 40 - 80% 90 -100% 

Tecido adiposo 5 - 10% 0 - 60% 10 - 40% 20 - 60% 5 - 10% 

Série eritroide Normal Hipoplasia Hipoplasia Hipoplasia Normal 

Série granulocítica 
Normal 

Hipoplasia/    

Normal 

Hipoplasia/ 

Normal Normal Normal 

Série megacariocítica Normocelular/ 

Hipercelular 

Normocelular/ 

Hipercelular 

Normocelular/ 

Hipercelular 

Normocelular/ 

Hipercelular 

Normocelular/ 

Hipercelular 

Congestão vascular Ausência +++ ++ + Ausência 

Dilatação sinusoidal Ausência +++ +++ ++ Ausência 
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Os animais que receberam carboplatina apresentaram citopenias importantes 

principalmente redução nos leucócitos, plaquetas e reticulócitos, assim como redução na 

celularidade medular e esplênica. O nadir da mielossupressão ocorreu com 2-3 dias, e a 

recuperação da hematopoiese em torno do sexto dia da quimioterapia, como descrito na 

primeira fase do estudo. 

Para avaliação dos efeitos do NO na mielossupressão, os camundongos foram tratados 

com a carboplatina 120 mg/kg, dose única i.p.  associada aos inibidores da enzima NOS: L-

NAME 20 mg/kg, aminoguanidina (AG) 5 mg/kg e 1400W 10 mg/kg administrados por via i.p.  

60 minutos antes da administração da carboplatina e depois diariamente até a eutanásia do 

animal no terceiro dia (D3) do experimento. 

 

5.3.1 Efeitos dos inibidores da enzima óxido nítrico sintase NOS (L-NAME, AG e 1400W) na 

mielossupressão no sangue periférico. 

 Os efeitos dos inibidores da NOS (L-NAME, AG e 1400W) no sangue periférico estão 

demonstrados na Figura 12. 

Dentre os inibidores da NOS estudados não se observou qualquer alteração na série 

eritroide. Nenhum efeito protetor foi observado nas hemácias e nos reticulócitos (Fig. 12 A, B), 

assim como na hemoglobina e hematócrito (dados não mostrados).  

Na série mieloide observou-se um aumento estatisticamente significante, 

principalmente nos neutrófilos demonstrando efeito protetor dos três inibidores da NOS 

utilizados (Fig. 12 D). Também se observou uma elevação estatisticamente significante dos 

leucócitos totais e linfócitos quando se associou a AG antes da carboplatina (Fig. 12 C, E).  

Em relação as plaquetas, observou-se uma diminuição nos camundongos tratados com 

carboplatina associado ao L-NAME em comparação ao grupo que recebeu carboplatina isolada 

(Fig. 12 F). Esse resultado demonstra um possível efeito supressor na série megacariocítica com 

diminuição na produção de plaquetas, quando se utilizou o L-NAME. Quanto a AG e 1400W 

não se observou alterações na série megacariocítica. Esse resultado sugere que a NOS 

constitutiva e baixas concentrações de NO são importantes para a produção de plaquetas 
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 Figura 12 ─ Efeitos dos inibidores da enzima NOS no sangue periférico na mielossupressão induzida 

pela carboplatina em camundongos Swiss. O grupo controle foi tratado com salina i.p. O grupo experimental foi 

tratado com carboplatina 120 mg/kg i.p., dose única (controle do grupo experimental) e carboplatina associada aos 

inibidores da enzima NOS (L-NAME 20 mg/kg, AG 5 mg/kg e 1400W 10 mg/kg) antes da carboplatina e 

diariamente até a eutanásia do animal no terceiro dia após a quimioterapia. Parâmetros hematológicos do sangue 

periférico foram analisados A - Hemácias, B – Reticulócitos, C - Leucócitos, D - Neutrófilos, E - Linfócitos, F - 

Plaquetas. Resultados expressos pela média ± EPM, *p<0,05, ** p<0,01 e # p <0,05 (salina x carboplatina), na 

comparação ao grupo controle (GC) foi utilizado o teste de variância (ANOVA), seguida pelo teste de comparação 

de Sidak. Carbo=Carboplatina; LN = L-NAME; AG=Aminoguanidina, i.p.= via intraperitoneal. 
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5.3.2 Efeitos dos inibidores da enzima óxido nítrico sintase NOS (L-NAME, AG e 1400W) na 

MO e baço na mielossupressão. 

Os efeitos do L-NAME, da AG e do 1400W na celularidade medular e esplênica estão 

demonstrados na figura 13.  

Tanto na MO quanto no baço se evidencia um aumento estatisticamente significante na 

celularidade total com a administração do L-NAME, traduzindo um efeito protetor ou 

estimulador na MO e baço após a mielossupressão induzida pela carboplatina. Em relação a 

AG e o 1400W não se evidenciou aumento da celularidade total medular e esplênica em relação 

aos controles.  
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Figura 13 ─ Efeitos dos inibidores da enzima óxido nítrico sintase na celularidade total medular (A) e 

esplênica (B) na mielossupressão induzida pela carboplatina em camundongos Swiss. O grupo controle foi tratado 

com salina i.p. O grupo experimental foi tratado com carboplatina 120 mg/kg i.p., dose única (controle do grupo 

experimental) e carboplatina associada aos inibidores da enzima NOS (L-NAME 20 mg/kg, AG 5 mg/kg e 1400W 

10 mg/kg) antes da carboplatina e diariamente até a eutanásia do animal no terceiro dia após a quimioterapia. 

Resultados expressos pela média ± EPM, *p<0,05, ** p<0,01 e # p <0,05 (salina x carboplatina), na comparação 

ao grupo controle (Carboplatina) foi utilizado o teste de variância (ANOVA), seguida pelo teste de comparação 

de Sidak. Sal=Salina; Carbo=Carboplatina; LN = L-NAME; AG=Aminoguanidina, i.p.= via intraperitoneal. 

 

 

A hipercelularidade total medular estimulada pelo L-NAME foi principalmente 

decorrente da hiperplasia granulocítica em especial pelo aumento das formas imaturas, jovens 

e em anel, porém sem significância estatística, conforme demonstrado na tabela 8.  

Na administração do 1400W, apesar de não apresentar hipercelularidade total medular 

estatisticamente significante, observou-se importante hiperplasia granulocítica com predomínio 

de formas imaturas e linfopenia estatisticamente significantes. 

As células da linhagem eritroide da MO dos camundongos tratados com carboplatina  

reduziram em 50% quando comparado ao controle normal, porém quando se utilizou os 

inibidores da NOS houve uma redução importante na  linhagem eritroide, em torno de 65% 

com o L-NAME, 74% com a AG e 90% com o 1400W, indicando uma hipoplasia eritroide 

medular  severa. Não foram observadas alterações na série megacariocítica na MO, quando se 

utilizou o L-NAME, AG e 1400W.  
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Tabela 8 ─ Efeitos dos inibidores da enzima óxido nítrico sintase (L-NAME, AG e 1400W) na 

celularidade total e contagem diferencial das células da MO na mielossupressão induzida pela 

carboplatina em camundongos Swiss.   

 

Parâmetros  

Hematológicos 

 

Salina 

   

  Carbo 

           Carboplatina 120 mg/kg  

        p      + LN + AG +1400 

F. Imaturas  0,20±0,04 0,18±0,03 0,37±0,07 0,44±0,06 *1,98±0,14 p=0,025 

F. Jovens  0,36±0,04 0,20±0,02 0,71±0,16 0,58±0,05 1,10±0,25 p=0,23 

F. em Anel  2,07±0,18 1,87±0,10 3,15±0,48 2,29±0,30 3,41±0,35 p=0,53 

Neut. Maduros 0,88±0,17 0,44±0,08 1,11±0,21 0,33±0,19 0,33±0,07 p=0,16 

Granulócitos  3,61±0,28 2,69±0,23 *5,4±0,92 3,59±0,22 *6,84±0,87 P<0,002 

Linfócitos  3,97±0,37 2,12±0,18 2,92±0,65 2,33±0,11 *0,38±0,03 p=0,003 

Céls eritroides  3,62±0,25 1,70±0,08 *1,25±0,43 *0,93±0,08 *0,29±0,02 p=0,02 

Megacariócitos  0,03±0,02 0,04±0,01 0,07±0,05 0,03±0,02 0,06±0,01 p=0,55 

Celularidade 11,63±0,67 6,77±0,61 *9,69±0,39 7,58±0,61 7,57±0,34 P<0,001 

Fonte: dados da pesquisa. Celularidade global e contagem diferencial (x106 Céls nucleadas/mm3), e expressa em média ± 

EPM (n=6/grupo). Carbo=Carboplatina; LN = L-NAME; AG=Aminoguanidina. 

 

A tabela 9 mostra que a hipercelularidade total esplênica estimulada pelo L-NAME foi 

decorrente principalmente da hiperplasia linfoide e da hiperplasia granulocítica com aumento 

das formas imaturas, jovens e em anel e neutrófilos.  

No baço, quando se utilizou carboplatina associada aos inibidores da NOS houve uma 

hipoplasia eritroide esplênica severa, com redução da linhagem eritroide em torno de 80%, 

indicando um efeito supressor da eritropoiese nesse órgão. 

Na administração do 1400W, apesar de não apresentar uma hipercelularidade total 

esplênica estatisticamente significante, foi observada uma importante hiperplasia linfocitária. 

Não foram observadas alterações na série megacariocítica esplênica quando se utilizou 

o L-NAME, AG e 1400W.  

 

Tabela 9 ─ Efeitos dos inibidores da enzima óxido nítrico sintase (L-NAME, AG e 1400W) na 

celularidade total e contagem diferencial das células esplênicas na mielossupressão induzida pela 

carboplatina em camundongos Swiss.  

 

Parâmetros  

Hematológicos 

 

Salina 

  

 Carbo 

              Carboplatina 120 mg/kg  

     p    + LN     + AG + 1400W 

F. Imaturas 1,22±0,27 0,85±0,20 2,35±0,24 1,32±0,58 1,54±0,34 p=0,25 

F. Jovens 1,85±0,45 0,74±0,34 3,86±0,72 2,59±1,09 1,54±0,31 p=0,11 

F. em Anel 1,52±0,30 0,74±0,23 3,07±0,51 2,50±0,78 3,52±0,93 p=0,47 

Neut. Maduros  2,56±0,88 2,10±0,66 3,84±0,44 3,90±1,44 0,85±0,20 p=0,15 

Granulócitos  7,15±1,35 5,0±0,98 *13,8±1,56 10,51±1,81 8,02±0,88 p=0,05 

Linfócitos 69,10±3,75 51,50±2,81 *73,3±1,86 58,73±3,07 59,0±1,43 p=0,02 

Céls eritroides  18,55±3,36 14,82±2,52 *3,28±0,54 *3,07±0,46 *3,03±0,52 p<0,005 

Megacariócitos  0,29±0,15 0,22±0,11 0,1±0,02 0,15±0,08 0,24±0,12 p=0,58 

Celularidade 97,49±8,69 72,9±4,31 *93,5±2,24 75,2±3,54 72,9±2,24 p=0,04 

Fonte: dados da pesquisa. Celularidade global e contagem diferencial em números absolutos (x106 Céls nucleadas/mm3), 

e expressos em média ± EPM (n=6/grupo). Carbo=Carboplatina; LN = L-NAME; IL-17=Interleucina -17. 
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5.3.3 Determinação do conteúdo total de nitrito/nitrato (NOx) no sangue periférico e MO 

na mielossupressão induzida pela carboplatina. 

 

O tratamento com carboplatina associada aos inibidores de NOS diminui 

significativamente a concentração de nitrito/nitrato (NOx) no sangue periférico e na suspensão 

de células da medula óssea de camundongos Swiss, evidenciando diminuição do óxido nítrico 

como demostrado nas figuras 14 A e B.  

 

A.          B.    
 

Figura 14 ─ Determinação do conteúdo total de nitrito/nitrato (NOx) no sangue periférico (A) e medula 

óssea (B) na mielossupressão induzida pela carboplatina. O grupo controle foi tratado com salina i.p. O grupo 

experimental foi tratado com carboplatina 120 mg/kg i.p., dose única (controle do grupo experimental) e com 

carboplatina associada aos inibidores da enzima óxido nítrico sintase (L-NAME 20 mg/kg, AG 5 mg/kg e 1400W 

10 mg/kg) antes da carboplatina e diariamente até a eutanásia no terceiro dia após a carboplatina. Resultados 

expressos pela média ± EPM, *p<0,05, na comparação ao grupo controle (GC) foi utilizado o teste de variância 

(ANOVA), seguida pelo teste de Sidak. Carbo=Carboplatina; LN = L-NAME; AG=Aminoguanidina. i.p.= via 

intraperitoneal.  

 

 

 

5.4 Efeitos da IL-17 na mielossupressão induzida pela carboplatina em camundongos 

Swiss. 

Para validar o modelo experimental desenvolvido na presente tese, foram avaliados 

também os efeitos da IL-17 e a possível associação da IL-17 com o L-NAME na 

mielossupressão induzida pela carboplatina. Com esse objetivo, os camundongos foram 

tratados com carboplatina 120 mg/kg i.p. associada a IL-17 (1 µg/dia) ou carboplatina associada 

a IL-17 (1 µg/dia) + L-NAME (20 mg/kg), também administrados por via intraperitoneal 60 

minutos antes da administração da carboplatina e depois diariamente até o sacrífico do animal 

no terceiro dia (D3) do experimento. 

 

5.4.1 Efeitos da IL-17 no sangue periférico na mielossupressão induzida pela carboplatina. 

Os efeitos da IL-17, da L-NAME e da associação IL-17 + L-NAME na mielossupressão 

induzida pela carboplatina no sangue periférico estão demonstrados na Figura 15. 
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Na série eritroide dos camundongos tratados com carboplatina associado a IL- 17 foi 

observado somente um aumento dos reticulócitos, não sendo observado alteração nos 

camundongos tratados com a carboplatina associado ao L-NAME ou L-NAME + IL-17, como 

se observa na Figura 15 B. 
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Figura 15 ─ Efeitos da IL-17 e do L-NAME no sangue periférico na mielossupressão induzida pela 

carboplatina em camundongos Swiss. O grupo controle foi tratado com salina i.p. O grupo experimental foi tratado 

com carboplatina 120 mg/kg i.p., dose única (controle do grupo experimental) e carboplatina associada a IL-17, 

L-NAME e IL-17 combinada com o L-NAME administrados antes da carboplatina e diariamente até a eutanásia 

dos animais no terceiro dia. Os parâmetros hematológicos foram analisados: A - Hemácias, B – Reticulócitos, C - 

Leucócitos, D - Neutrófilos, E - Linfócitos, F - Plaquetas. Resultados expressos pela média ± EPM, *p<0,05, ** 

p<0,01 e # p <0,05 (salina x carboplatina), na comparação ao grupo controle (Carbo) foi utilizado o teste de 

variância (ANOVA), seguida pelo teste de comparação de Sidak. Carbo=Carboplatina; LN = L-NAME; IL-

17=Interleucina -17, i.p.= intraperitoneal. 



72 

 

Os maiores efeitos protetores foram observados no grupo que recebeu a IL-17 

previamente a carboplatina, ocasionando uma elevação significativa do número de leucócitos 

totais e neutrófilos. Na administração do L-NAME e do L-NAME associado a IL-17 foram 

observados aumento discreto dos leucócitos totais, porém estatisticamente não significante.  

Observou-se um aumento estatisticamente significante no número de neutrófilos nos 

camundongos que receberam carboplatina associada a IL- 17 e L-NAME isolados ou IL-17 

combinada como L-NAME (Fig. 15 D). Houve um discreto aumento nos linfócitos, porém 

estatisticamente não significante, no grupo que recebeu carboplatina associada a IL-17, L-

NAME e IL- 17 + L-NAME quando comparado ao grupo que recebeu somente carboplatina. 

Em relação às plaquetas não houve alteração estatisticamente significante quando se 

utilizou a IL-17 isolada ou IL-17 combinada com o L-NAME, não evidenciando um efeito 

protetor dessas medicações na linhagem megacariocítica após a carboplatina. Por outro lado, 

os camundongos tratados com carboplatina associada ao L-NAME apresentaram 

plaquetopenia, demonstrando um efeito supressor do L-NAME na série megacariocítica, com 

consequente redução na produção de plaquetas (Fig. 15 F). 

 

5.4.2 Efeitos da IL-17 na MO e baço na mielossupressão induzida pela carboplatina. 

 

Os efeitos da IL-17, do L-NAME e da associação L-NAME + IL-17 na celularidade 

medular e esplênica estão demonstrados na figura 16, e complementados com o diferencial das 

células medulares e esplênicas nas tabelas 10 e 11, respectivamente. 

A celularidade medular total aumentou em 43% com a administração da IL-17 e 45% 

com o L-NAME. Esses resultados traduzem um efeito protetor na MO após a mielossupressão 

induzida pela carboplatina. No grupo que recebeu carboplatina e associação IL-17 + L-NAME 

não se observou aumento estatisticamente significante na celularidade total medular, portanto, 

não havendo efeito aditivo ou potencialização dessas drogas nessa associação (Fig. 16 A).  

A elevação da celularidade medular estimulada pela IL-17 foi principalmente pela 

expansão da série granulocítica com elevação das formas mieloides imaturas (mieloblastos, 

promielócitos e mielócitos). Observou-se também um aumento nas formas mieloides jovens 

(metamielócitos e bastões), das formas em anel e neutrófilos maduros, porém sem significância 

estatística (Tabela 10).   

Ao contrário do efeito protetor na série granulocítica, na administração da IL-17 houve 

uma redução significativa do número de linfócitos e de células eritroides da MO, predominando 

um efeito supressor da IL-17 nessas linhagens celulares da MO.  
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Figura 16 ─ Efeitos da IL-17 e do L-NAME na celularidade (A) e esplênica (B) na mielossupressão 

induzida pela carboplatina em camundongos Swiss. O grupo experimental foi tratado com carboplatina 120 mg/kg 

i.p., dose única (controle do grupo experimental) e carboplatina associada a IL-17, L-NAME e IL-17 combinada 

com o L-NAME administrados antes da carboplatina e diariamente até a eutanásia dos animais no terceiro dia. 

Resultados expressos pela média ± EPM, *p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001 e # p <0,05 (salina x carboplatina), 

na comparação ao grupo controle (Carbo) foi utilizado o teste de variância (ANOVA), seguida pelo teste de 

comparação de Sidak. Sal=salina, Carbo=Carboplatina; LN = L-NAME; IL-17=Interleucina -17, i.p.= 

intraperitoneal. 

 

 

Em relação a administração do L-NAME isolado, apesar da hipercelularidade total com 

hiperplasia granulocítica, não houve alterações estatisticamente significantes na contagem 

diferencial das células da MO. 

Quando a IL-17 foi administrada associada a L-NAME, observou-se uma hiperplasia 

granulocítica com predomínio de formas imaturas e uma redução das células da linhagem 

eritroide na MO, porém sem hipercelularidade total medular significativa. 

Na série megacariocítica da MO não foram observadas alterações quando se utilizou IL-

17, L-NAME e a IL-17 associado ao L-NAME (tabela 10).  

 

Tabela 10 ─ Efeitos da IL-17, do L-NAME e da associação IL-17 e L-NAME na celularidade 

total e na contagem diferencial das células da MO na mielossupressão induzida pela carboplatina em 

camundongos Swiss.  

Contagem  

diferencial 

 

Controle 

   

   Carbo 

             Carboplatina 120 mg/kg   

              

     + LN             + IL-17         + LN + IL-17           p 

F. Imaturas  0,20±0,04 0,18±0,03 0,37±0,07 *1,37±0,18 *1,21±0,09 P<0,001 

F. Jovens  0,36±0,04 0,20±0,02 0,71±0,16 0,44±0,03 0,39±0,06 p=0,08 

F. em Anel  2,07±0,18 1,87±0,10 3,15±0,48 3,49±0,33 3,02±0,41 p=0,26 

Neut. Maduros  0,88±0,17 0,44±0,08 1,11±0,21 1,11±0,17 0,38±0,16 p=0,08 

Granulócitos  3,61±0,28 2,69±0,23 *5,4±0,92 *7,08±0,44 *5,05±0,19 P<0,001 

Linfócitos  3,97±0,37 2,12±0,18 2,92±0,65 *1,83±0,18 2,03±0,33 P<0,05 

Céls eritroides  3,62±0,25 1,70±0,08 *1,25±0,43 *0,56±0,16 *0,43±0,05 P<0,001 

Megacariócitos  0,03±0,02 0,04±0,01 0,07±0,05 0,03±0,01 0,05±0,02 p=0,46 

Celularidade 11,63±0,67 6,77±0,61 *9,69±0,39 *9,79±0,39 7,8±0,40 p=0,001 

Fonte: dados da pesquisa. Celularidade global e contagem diferencial (x106 Céls nucleadas/mm3), e expressa em média ± 

EPM (n=6/grupo). Carbo=Carboplatina; LN = L-NAME; AG=Aminoguanidina. 
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Os efeitos da IL-17, do L-NAME e da associação L-NAME + IL-17 na celularidade 

total e contagem diferencial esplênica estão demonstrados na figura 16 B e na tabela 11, 

respectivamente. 

A celularidade esplênica total aumentou 43% com a administração da IL-17 e aumentou 

28% com o L-NAME. Esses resultados traduzem um efeito protetor ou estimulador no baço 

após a mielossupressão induzida pela carboplatina. Na administração da carboplatina associada 

a IL-17 + L-NAME foi observado um discreto aumento da celularidade total esplênica, porém 

sem significância estatística. Tal resposta não mostrou efeito aditivo ou potencializador dessas 

drogas (Figura 16 B).  

A elevação da celularidade esplênica estimulada pela IL-17 foi principalmente pela 

expansão da série linfocitária levando a uma importante hiperplasia linfocitária.  Observou-se 

também um aumento dos granulócitos em especial das formas em anel em relação ao controle, 

porém sem significância estatística (Tabela 11).  

Na administração da IL-17 associada a L-NAME observa-se uma hiperplasia linfocitária 

significativa e uma hiperplasia granulocítica com uma elevação particularmente das formas em 

anel. Esse resultado na contagem diferencial das células esplênicas foi semelhante ao observado 

com a administração isolada de IL-17 (Tabela 11).  

Ao contrário do efeito protetor na série linfocitária, na administração da IL-17 e L-

NAME isolados ou IL-17 associado ao L-NAME houve uma redução estatisticamente 

significante do número das células eritroides no baço, demonstrando uma hipoplasia eritroide 

severa (Tabela 11).  

Não foram observadas alterações estatisticamente significantes na série megacariocítica 

do baço quando se utilizou a IL-17, o L-NAME, ou associação dessas duas drogas.  

Tabela 11 Efeitos da IL-17, do L-NAME e da associação IL-17 e L-NAME na celularidade 

total e na contagem diferencial das células esplênicas na mielossupressão induzida pela carboplatina em 

camundongos Swiss. 

Parâmetros  

Hematológicos 

                                                    

Salina              Carbo 

             Carboplatina 120 mg/kg                      

p 
   + LN                + IL-17              + IL17+ LN 

F. Imaturas  1,22±0,22 0,85±0,20 2,35±0,24 1,06±0,41 1,16±0,55 p=0,07 

F. Jovens  1,85±0,56 0,74±0,34 3,86±0,72 1,62±0,44 1,81±0,50 p=0,35 

F. em Anel  1,52±0,42 0,74±0,23 3,07±0,51 6,85±1,35 4,24±1,52 p=0,27 

Neut. Maduros  2,56±0,24 2,10±0,66 3,84±0,44 3,66±0,79 3,19±0,41 p=0,28 

Granulócitos  7,56±1,35 5,0±0,98 *13,84±1,47 *14,44±1,23 *11,7±2,0 p=0,09 

Linfócitos  69,10±3,71 51,50±2,81 *73,30±1,86 *78,93±0,84 *76,88±2,26 p=0,03 

Céls eritroides  18,55±2,35 14,82±2,52 *3,28±0,54 *4,63±1,29 *4,44±0,91 p<0,001 

Megacariócitos  0,29±0,10 0,22±0,11 0,1±0,02 0,31±0,12 0,25±0,06 p=0,46 

Celularidade 97,49±8,69 72,9±4,31 *93,5±2,24 *104,1±4,31 82,8±2,04 p=0,001 

Fonte: dados da pesquisa. Celularidade global e contagem diferencial em números absolutos (x106 Céls nucleadas/mm3) e 

expressos em média ± EPM (n=6/grupo). Carbo=Carboplatina; LN= L-NAME; IL-17=Interleucina -17.  
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5.5 Efeito da IL-17 e dos inibidores da NOS no peso dos animais e no peso do Baço. 

 

Em nosso estudo, os camundongos tratados com salina, carboplatina e carboplatina 

associada a IL-17 ou carboplatina associada aos inibidores da NOS não apresentaram alterações 

significativas de peso do animal quando comparados ao seu próprio peso no início do 

experimento. 

Os camundongos que receberam carboplatina isolada ou associada a IL-17 ou aos 

inibidores da NOS não apresentaram alterações estatisticamente significantes do peso relativo 

do baço (mg/g de animal), conforme se observa na figura 17. 
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Figura 17 ─ Peso relativo do baço (PR) na mielossupressão induzida pela carboplatina em camundongos 

Swiss. O grupo experimental foi tratado com carboplatina 120 mg/kg i.p., dose única. e carboplatina associada a 

IL-17 ou inibidores da enzima óxido nítrico sintase (L-NAME, AG e 1400W) antes da carboplatina e diariamente 

até a eutanásia dos animais no terceiro dia. O peso relativo do baço foi calculado em mg/g de animal. Os 

camundongos (6/grupo) foram eutanasiados após três dias da quimioterapia. Resultados expressos pela média ± 

EPM, *p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001, na comparação ao grupo controle (GC) foi utilizado o teste de variância 

(ANOVA), seguida pelo teste de Sidak. Carbo=Carboplatina; LN = L-NAME; AG=Aminoguanidina.  
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6 DISCUSSÃO  

Nesse estudo foi desenvolvido um modelo experimental de mielossupressão in vivo, 

de curta duração (6 dias) em camundongos Swiss com o objetivo de avaliar a resposta 

hematológica ao longo do tempo em relação a diferentes doses de carboplatina, assim como o 

tempo de sua recuperação. 

A mielossupressão é um efeito dose-limitante de muitas drogas antineoplásicas, 

incluindo a carboplatina. Esse antineoplásico foi utilizado em nosso modelo por apresentar 

cinco vezes mais mielotoxicidade que outros agentes derivados da platina, como cisplatina ou 

oxaliplatina e possivelmente por causar um menor tempo de mielossupressão (GO e ADJEI, 

1999). A capacidade de antecipar ou prevenir a mielotoxicidade pode ser de grande valor para 

otimizar o tratamento quimioterápico e reduzir complicações em pacientes que passam por 

períodos prolongados de mielossupressão, por conseguinte aumentado a chance de sobrevida 

e cura desses pacientes. 

Modelos experimentais utilizando camundongos têm contribuído muito para o 

melhor entendimento da hematopoiese e para predizer o efeito mielossupressor de muitos 

antineoplásicos (SCHURIG et al., 1986), sendo útil no estudo da mielossupressão, assim com 

o estudo da patogênese e tratamento das doenças onco-hematológicas. 

O modelo murino desenvolvido é um modelo semimecanístico compartimental que 

se baseia nos processos da hematopoiese.  Esse modelo consiste em um compartimento 

central que representa células proliferativas sensíveis a quimioterapia, como as CTHs e 

células progenitoras da MO e baço; compartimentos de trânsito que mimetizam as células em 

maturação da MO e um compartimento final representado pelas células sanguíneas circulantes 

(FRIBERG et al., 2002). 

Os modelos semimecanísticos contribuem para a compreensão mais profunda dos 

processos fisiológicos envolvidos na mielossupressão, bem como na caracterização da 

hematopoiese. Em modelos murinos ou em humanos é importante caracterizar o tempo total 

da mielossupressão para poder prever tanto o grau e a duração da mielotoxicidade quanto os 

ciclos consecutivos da terapia antineoplásica. 

Nosso modelo foi baseado no modelo semifisiológico de Friberg (2000) em ratos que 

determinou o nadir dos leucócitos utilizando o 5-Fluorouracil (5-FU). Uma limitação do 

modelo inicial de Friberg foi usar apenas os leucócitos como parâmetro para avaliar a 

mielossupressão (FRIBERG et al., 2000).  
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Outro modelo importante de mielossupressão é o modelo semimecanístico 

farmacocinético-farmacodinâmico de Friberg (2002) que descreveu a mielossupressão 

induzida pela quimioterapia através de parâmetros específicos de drogas e parâmetros 

relacionados ao sistema, que são comuns a todas as drogas antineoplásicas. O 

desenvolvimento desse modelo compartimental em humanos foi baseado no tempo total da 

leucopenia e neutropenia após a quimioterapia com docetaxel, paclitaxel, irinotecano e 

etoposídeo (FRIBERG et al., 2002). 

O modelo semifisiológico de Friberg (2009) descreveu o tempo total da leucopenia e 

da  neutropenia em pacientes baseados em dados de modelos em ratos utilizando várias 

drogas antineoplásicas tais como 5-FU, ciclofosfamida, epirrubicina, docetaxel, paclitaxel e 

etoposídeo (FRIBERG et al., 2009), porém os modelos de Friberg não utilizaram a 

carboplatina. 

Kobuchi et al. (2014, 2017) apresentaram dois modelos farmacocinético-

farmacodinâmicos de mielossupressão em ratos utilizando o 5-FU por 4 dias. O primeiro 

modelo avaliou o tempo e o grau da eritropenia utilizando a contagem de hemácias, Ht e Hb 

como parâmetros (KOBUCHI et al., 2014), enquanto o segundo modelo de Kobuchi (2017) 

descreveu o tempo total  da mielossupressão utilizando outros parâmetros como as hemácias, 

linfócitos,  leucócitos e neutrófilos e as alterações da perda de peso dos animais tratados com 

5-FU. 

No nosso modelo murino de mielossupressão observou-se que o maior efeito 

mielossupressor da carboplatina ocasionou citopenias importantes como leucopenia, 

neutropenia, linfopenia, plaquetopenia e reticulopenia associadas a hipocelularidade medular 

e esplênica. Tais efeitos foram evidenciados no segundo e terceiro dia após a carboplatina, 

especialmente em doses mais elevadas (120 mg/kg e 150 mg/kg), demonstrando que a 

mielotoxicidade da carboplatina é tempo e dose-dependente.  

A mielotoxicidade também foi dose limitante em nosso experimento, pois 40% dos 

camundongos tratados com carboplatina em dose única de 150 mg/kg i.p. (dados não 

mostrados) morreram principalmente por hemorragia interna causado possivelmente pela 

trombocitopenia ou por infecção resultante da mielossupressão. A dose máxima utilizada na 

curva dose-resposta do nosso experimento foi similar a dose letal mediana (DL 50) da 

carboplatina endovenosa em camundongos que é cerca de 150 mg/kg. 

Estudos experimentais em camundongos demonstraram que a dose única de 200 mg/ 

kg de carboplatina resultou uma taxa de mortalidade de 80% a 90%. Os óbitos ocorreram no 
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nadir dos granulócitos e foi associada a infecção e hemorragia interna (RINEHART et al., 

1995). Em humanos o tratamento com altas doses de carboplatina (40 mg/kg ou 1200 mg/m2) 

causou mielossupressão em 90% dos pacientes, confirmando que a mielossupressão é um 

efeito dose-limitante da terapia antineoplásica. 

No presente estudo, todos os camundongos tratados com carboplatina na dose única 

de 120 mg/kg i. p.  sobreviveram e apresentaram recuperação da hematopoiese. Sendo assim, 

determinou-se essa dose para avaliar a mielossupressão e seu tempo de recuperação.  

O modelo de mielossupressão de curta duração aqui proposto tem duração total de 

seis dias. Descreve o tempo total de mielossupressão induzida pela carboplatina, assim como 

o tempo de recuperação da mesma. Nosso modelo foi capaz de caracterizar não apenas o 

tempo total leucopenia e neutropenia, mas também o tempo total da linfopenia, reticulopenia e 

a trombocitopenia, assim como fornecer informações sobre a atividade da MO e do baço após 

a administração da carboplatina. 

Alguns modelos de mielossupressão de curta duração foram descritos na literatura, 

porém a maioria utilizou ratos e outras drogas antineoplásicas como o 5-Fluorouracil (5-FU) e 

a ciclofosfamida (ASANUMA et al., 2010; SEFC et al., 2003). 

No modelo em estudo, as alterações observadas na série mieloide como a leucopenia, 

linfopenia seguidas da neutropenia foram as primeiras manifestações resultante da toxicidade 

medular no sangue periférico, seguidas da trombocitopenia e depois anemia.  

A leucopenia ocorreu principalmente à custa da redução dos linfócitos. Tal fato pode 

ser explicado pelo predomínio de linfócitos (80-90%) em relação aos neutrófilos (3% e 20%) 

no sangue dos camundongos (BOLLIGER et al., 2010; EVERDS, 2010), e também pela curta 

sobrevida dos linfócitos na circulação que é em torno de 8-10 horas. Essas alterações ocorrem 

usualmente antes da redução das plaquetas e hemácias que apresentam sobrevida maior que a 

dos leucócitos, em torno de 5 dias e 41-52 dias, respectivamente (BOLLIGER et al., 2010; 

EVERDS, 2010; O’CONNELL et al., 2015). Esses fatos corroboram com dados da literatura 

que relatam que as injúrias na MO frequentemente afetam primeiro a linhagem mieloide e 

megacariocítica e em seguida a linhagem eritroide.  

Como observado na série mieloide, houve também uma redução significativa na 

produção de plaquetas no segundo e terceiro dia pós carboplatina. A trombocitopenia foi mais 

evidente com a dose de 150 mg/kg, demonstrando que essa toxicidade é dose-dependente. 

Estudos clínicos de Calvert em humanos demonstraram que 80% dos pacientes tratados com 

carboplatina na dose de 520 mg/m2 tiveram trombocitopenia como toxicidade limitante, com 
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o nadir entre 10 a 21 dias após o tratamento. Leucopenia e anemia também ocorreram, mas 

foram menos severas. Nesses pacientes, a recuperação da mielossupressão foi observada entre 

3 a 4 semanas após a administração da carboplatina (CALVERT et al., 1982). 

No setor eritroide observou-se apenas uma redução nos reticulócitos com nadir de 2 a 

3 dias após a administração da carboplatina e recuperação hematopoiética em torno do quarto 

a sexto dia. A reticulopenia observada mostrou-se como um parâmetro precoce e sensível à 

supressão da eritropoiese em camundongos. Esses roedores normalmente apresentam 

reticulócitos aumentados em torno de 2 a 7%, porém em camundongos mais jovens a 

contagem de reticulócitos pode chegar a 10-20%. Nos roedores, a resposta dos reticulócitos ao 

aumento da demanda de hemácias é rápida e robusta, e o número de reticulócitos pode 

aumentar em resposta a traumas, perdas sanguíneas, hipóxia, assim como condições e doenças 

que afetam a eritropoiese (BOLLIGER e EVERDS, 2010; EVERDS, 2006; MCGARRY et al, 

2010).  

Outros parâmetros avaliados no setor eritroide como o número de hemácias, Ht, Hb e 

os índices hematimétricos (VCM, HCM e RDW) não apresentaram alterações significativas, 

tal fato pode ser explicado pela maior sobrevida dos eritrócitos em camundongos, entre 41 e 

52 dias em relação a menor sobrevida dos leucócitos e plaquetas (BOLLINGER e EVERDS, 

2010; EVERDS, 2006, MCGARRY et al, 2010; O’CONNELL et al., 2015). Em humanos em 

quimioterapia, as alterações na série eritroide geralmente são mais tardias e a anemia pode ser 

decorrente de doses mais elevadas ou doses cumulativas da carboplatina. 

No modelo em estudo, o nadir da mielossupressão ocorreu no segundo e terceiro dia 

após a carboplatina. O início da recuperação dos leucócitos, neutrófilos, linfócitos, 

reticulócitos e plaquetas foi observada no quarto dia após o tratamento, embora a recuperação 

completa desses parâmetros hematológicos ocorreu em torno do sexto dia.  

Na recuperação dos neutrófilos, reticulócitos e plaquetas pós carboplatina observou-

se um efeito rebote traduzido pela evidente neutrofilia, trombocitose e reticulocitose, seguindo 

um padrão típico de mielossupressão e recuperação descritos na literatura. Ou seja, a 

recuperação começa após o declínio geral em direção ao nadir da droga, seguida da fase de 

recuperação com elevação seguida de um pronunciado rebote, e depois retorno a linha de base 

(SEFC et al., 2003, WOO et al., 2008). 

Nossos resultados estão de acordo com estudos de WOO et al. (2008) em modelos 

farmacodinâmicos de anemia em ratos que mostraram resultados similares na recuperação dos 

reticulócitos, plaquetas e leucócitos após o uso da carboplatina endovenosa. Esses padrões de 
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recuperação da mielossupressão também foram semelhantes aos achados de SEFC (2003) que 

mostraram dados similares na recuperação da hematopoiese murina após lesão aguda pela 

ciclofosfamida (SEFC et al., 2003).    

No modelo experimental desenvolvido no presente estudo, para melhor avaliação da 

mielossupressão, acrescentou-se a avaliação citomorfológica da MO e do baço, pois fornecem 

dados sobre a maturação celular, a granularidade e a distribuição percentual das populações 

de células medulares e esplênicas (MCGARRY et al, 2010; REAGAN et al., 2011). Na 

literatura há poucos relatos das alterações citomorfológicas e da composição quantitativa das 

células hematopoiéticas murinas da MO e menos ainda do baço (YANG et al., 2013a, 2013b). 

Nos roedores, a avaliação  do esplenograma  e/ou análise histológica do baço são 

necessários para a  avaliação global do sistema hematopoiético, pois o baço é um local 

importante de hematopoiese extramedular em camundongos na fase fetal e na vida adulta e 

fornece informações complementares do sistema hematopoiético murino (JOVČIĆ et al., 

2007; SHORT et al., 2019). 

Em nosso estudo, foram determinadas a celularidade, a contagem diferencial das 

células medulares e esplênicas dos camundongos Swiss, bem como a relação G:E e L:E, que 

foram úteis na análise das alterações hematológicas após a mielossupressão. Esses achados 

são semelhantes aos relatados por Yang et al. (2013) que demonstraram dados de referência 

de mielograma e esplenograma de camundongos da linhagem C57BL / 6J saudáveis (YANG 

et al., 2013a, 2013b). Por conseguinte, nossos dados de mielogramas e esplenogramas 

estabelecidos a partir de controles de camundongos Swiss saudáveis  podem ser utilizados 

como valores de referência normais da MO e do baço em estudos posteriores em 

camundongos Swiss.   

A carboplatina causou uma redução significativa na celularidade total da MO 

principalmente à custa da diminuição de linfócitos e células eritroides no segundo e terceiro 

dia após a quimioterapia. Tal fato ocorreu pelo predomínio da série linfoide (60%) e da série 

eritroide (26%) na MO de camundongos, e também porque essas linhagens celulares são 

inicialmente mais afetadas pela ação da carboplatina do que os precursores granulocíticos na 

MO.  Achados semelhantes foram encontrados em estudos de SEFC, porém utilizando a 

ciclofosfamida como agente mielossupressor (SEFC et al., 2003).  

Por outro lado, paradoxalmente observou-se um aumento das formas imaturas e 

elevação dos eosinófilos, monócitos e macrófagos, provavelmente em resposta à injúria 

medular causada pela carboplatina.   
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Como observado no sangue periférico, a recuperação da mielopoiese medular 

ocorreu do quarto ao sexto dia após a carboplatina. A hiperplasia granulocítica e a elevação da 

G:E foram mantidas até o sexto. Observa-se uma intensa granulopoiese com rápida expansão 

das células granulocíticas, incluindo as formas imaturas (mieloblastos, promielócitos e 

mielócitos), formas jovens (metamielócitos, bastões) e formas em anel, células estas com 

importante função de defesa do organismo.  

As células mieloides do camundongo apresentam núcleos em forma em anel, sendo 

estas formas encontradas mais frequentemente nos neutrófilos e eosinófilos no sangue 

periférico e da MO e menos frequentemente em monócitos (BIERMANN et al., 1999). Em 

roedores, um aumento do número das formas em anel é sugestivo de granulopoiese acelerada 

como ocorreu em nosso experimento, enquanto que em humanos, sua ocorrência pode 

representar granulopoiese anormal e pode ser encontrada em síndromes mielodisplásicas, 

doenças mieloproliferativas, anemia megaloblástica e mononucleose infecciosa (BIERMANN 

et al., 1999; LANGENHUIJSEN, 1984). 

Em relação a série eritroide da MO, ocorreu supressão mais tardia das células 

eritroides com destruição mais significativa dessa linhagem celular após o terceiro dia da 

quimioterapia, alterações estas que estão concordantes com os achados do sangue periférico.  

No presente modelo não foi observado aumento significativo dos megacariócitos na 

MO, apesar dos megacariócitos em camundongos serem cerca de duas vezes mais numerosos 

que em humanos. Uma possível explicação pode ser a limitação da análise das lâminas do 

citospin que evidencia uma quantidade relativamente baixa de megacariócitos. A morfologia e 

a celularidade global dos megacariócitos é melhor avaliada na análise histológica da MO.  

Como observado na MO, a carboplatina causou um importante efeito citorredutor no 

baço, com hipocelularidade nos três primeiros dias decorrente da redução inicial das células 

eritroides e de células mieloides principalmente no terceiro dia. 

O número de células eritroides esplênicas começou a diminuir no segundo dia, 

continuando com redução significativa dessas células no terceiro e quarto dia após a 

quimioterapia. O início da recuperação da linhagem eritroide ocorreu em torno do sexto dia de 

tratamento, indicando uma recuperação tardia da eritropoiese esplênica. Esses achados da 

supressão e recuperação da eritropoiese murina após a carboplatina foram semelhantes aos 

resultados de SEFC et al. (2003), porém utilizando a ciclofosfamida que parece ter um padrão 

similar de mielossupressão e recuperação da carboplatina.   
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A recuperação da série mieloide esplênica ocorreu entre o quarto e o sexto dia do 

tratamento, que pode decorrer pela proliferação de CTHs e células progenitoras do próprio 

baço induzidas pela injuria causada pela carboplatina e pela possível transferência de CTHs e 

células progenitoras da MO para o baço. 

Estudos realizados por O’Neil demonstraram que o microambiente esplênico parece 

apoiar a mielopoiese em camundongos e possivelmente o desenvolvimento de células 

mieloides derivadas de células dendríticas que produziriam células mieloides (O'NEIL et al., 

2011). 

O presente estudo demonstra que, além da análise do sangue periférico e da análise 

citomorfológica medular e esplênica, a análise histopatológica da MO pode complementar a 

investigação das alterações hematológicas durante a mielossupressão e recuperação da 

hematopoiese em modelos murinos.  

O estudo histopatológico da MO fornece dados complementares da quantificação da 

celularidade hematopoiética global, da distribuição topográfica das células medulares e as 

suas relações com o estroma, com os sinusoides e trabéculas ósseas. A análise histopatológica 

também permite estimar a proporção de células granulocíticas, eritroides e linfoides, para a 

determinas as relações G:E, G:L nesses roedores.  

As alterações do compartimento hematopoiético e de vários componentes do estroma 

com destruição da arquitetura medular mostraram claramente o efeito mielossupressor da 

carboplatina. Observou-se uma MO severamente danificada com diminuição do 

compartimento hematopoiético e depleção das células progenitoras. A MO apresentava-se 

hipoplásica a aplásica com congestão vascular e sinusoides dilatados preenchidos com 

eritrócitos com evidente ruptura da barreira endotelial e hemorragia local. 

No modelo apresentado, a recuperação total da hematopoiese no sangue periférico, 

MO e baço ocorreu do quarto ao sexto dia após o tratamento com carboplatina. Inicialmente 

observou-se aumento do compartimento hematopoiético com numerosas células em 

proliferação entre as células hematopoiéticas, com recuperação total da celularidade medular 

e sua histopatologia em torno do 6º dia do experimento. Esse resultado é consistente com os 

estudos de SEFC et al. (2003) em camundongos, que demonstraram que a recuperação da MO 

ocorreu após 6-7 dias da ciclofosfamida. 

As características citomorfológicas e histopatológicas observadas na MO e no baço 

em nosso estudo estão de acordo com os resultados apresentados por Karbicka et al. (2003) e 

Barcew et al. (2008), que também descreveram alterações semelhantes, porém utilizando 
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outro antineoplásico, a ciclofosfamida. Esses autores também demonstraram que o início da 

recuperação da MO e do baço ocorreu no quarto dia do experimento, e no sexto dia o baço 

estava repovoado por CTHs e células progenitoras.  

A base celular da regeneração medular é mediada por interações locais entre CTHs, 

MSCs e células progenitoras em proliferação, uma vez que a mielotoxicidade ocasionada pela 

carboplatina parece resultar de uma lesão direta nessas células (DAS et al., 2008, HAN et al., 

2006; JONES e ROBERTS, 2006). No entanto, os mecanismos de mielossupressão induzida 

pela carboplatina não estejam totalmente esclarecidos.  

Estudos de Chen et al. (2017) demonstraram que o tratamento com curcumina, um 

produto natural da cúrcuma, melhorou significativamente o dano medular causado pela 

carboplatina em camundongos, com um reaparecimento do osso trabecular e células 

hematopoiéticas. A melhora da mielossupressão ocorreu por ativação da via de reparo do 

DNA nas células da MO. 

Em modelos murinos, algumas das alterações hematológicas descritas principalmente 

do sangue podem ser decorrentes de fatores externos como linhagem do animal, ambiente, 

estado nutricional e estresse. Na tentativa de minimizar esses fatores externos causadores de 

danos a hematopoiese, em nosso experimento implantaram-se medidas de boas práticas 

incluindo aclimatação dos camundongos, boas condições de ambiente, ração e água livres, 

assim como a utilização de técnica de coleta sanguínea menos traumática possível. A ingesta e 

o peso corporal dos camundongos foram avaliados juntamente com os parâmetros 

hematológicos, para tentar diminuir a interferências desses fatores em nosso modelo 

experimental. 

A diminuição da ingestão de proteínas, subnutrição ou desnutrição podem acarretar 

efeitos deletérios no sistema hematopoiético de ratos e camundongos, resultando em 

hematopoiese ineficaz com consequente anemia, leucopenia e trombocitopenia (BORELLI et 

al., 1995, 2009, MIYATA et al., 2009; REAGAN, 2011; XAVIER et al., 2007).  

O efeito da subnutrição ou desnutrição sobre o sistema hematopoiético é 

proporcional ao tempo e grau de restrição alimentar ou da desnutrição. Estudos de Borelli et 

al. demonstraram que a diminuição da ingestão de proteínas e a desnutrição em camundongos 

estão associadas à diminuição da celularidade medular, depleção de células progenitoras e 

uma parada do ciclo-celular dessas células (BORELLI et al., 1995, 2009).  

A desnutrição também pode acarretar alterações histopatológicas e ultraestruturais na 

MO levando a diminuição da hematopoiese em camundongos. Dados da literatura 
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demonstraram que camundongos com dietas de restrição que perderam 25% do seu peso 

corporal inicial ou com redução do consumo alimentar em 30-40% ou mais, apresentam 

alterações na hematopoiese (MIYATA et al., 2009; XAVIER et al., 2007).  

Em nosso estudo de seis dias de duração, os camundongos em dieta livre e tratados 

com carboplatina não apresentaram alterações significativas de peso corporal e/ou sinais de 

desnutrição. Tais achados sugerem que a ação da baixa ingesta e da desnutrição na 

hematopoiese foram minimizadas ou excluídas e que a mielossupressão ocorreu 

principalmente pela ação direta da carboplatina.  

Nosso modelo murino de curta duração mostrou-se útil para avaliar mielotoxicidade, 

uma vez que a influência da ingestão de alimentos ou desnutrição na hematopoiese foi 

minimizada pela dieta livre e pela curta duração de tempo experimento. 

 Esses dados foram semelhantes aos estudos de Asanuma et al. (2010) que 

demonstraram que em modelos de mielossupressão de curta duração, os ratos tratados com 5-

Fluorouracil por 4 dias não apresentaram alterações significativas no peso corporal quando 

comparados aos ratos tratados com 5-Fluorouracil por 14 dias, mostrando a importância da 

redução dos efeitos da subnutrição/desnutrição em estudos de curta duração para avaliação da 

hematopoiese  (ASANUMA et al., 2010).  

Em resumo, o modelo murino de mielossupressão induzida pela carboplatina, in vivo, 

de curta duração, desenvolvido nesse trabalho, é reversível, reprodutível, de fácil 

operacionalização, e descreve adequadamente o tempo total da leucopenia, neutropenia, 

linfopenia, plaquetopenia e reticulopenia pós carboplatina. 

Esse modelo poderá ser útil para explorar potenciais estratégias, preventivas ou 

terapêuticas, para o tratamento da mielossupressão causada pela carboplatina ou outros 

agentes quimioterápicos, assim como estudar as doenças do sistema hematopoiético.  

O modelo desenvolvido na tese também pode ser utilizado para estudar novos fatores 

de crescimento hematopoiéticos, agentes eritropoéticos, interleucinas e quimiocinas para se 

tentar minimizar os efeitos da mielossupressão e estimular a regeneração da hematopoiese 

Os modelos semimecanísticos de mielossupressão em geral permitem incorporar 

características do paciente, que podem melhorar as previsões do paciente e ajudar a identificar 

os subgrupos terapêuticos. Esses modelos poderão ser usados para interpretar cientificamente 

os resultados clínicos, orientar o planejamento de estudos clínicos e melhorar os regimes 

terapêuticos existentes. 
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A validação do modelo experimental de mielossupressão de curta duração 

desenvolvido na presente tese foi realizada pelo estudo do efeito do NO e da IL-17 na 

mielossupressão induzida pela carboplatina. 

A mielossupressão é uma complicação potencialmente fatal da terapia 

antineoplásica. A aceleração da recuperação imune e a reconstituição hematopoiética reduzem 

a morbiletalidade associada às complicações precoces pós mielossupressão como infecções, 

trombocitopenias severas e sangramentos.  

O NO é uma molécula de sinalização multifuncional que pode induzir a expressão 

gênica e afetar múltiplas vias de sinalização. O NO pode atuar como um regulador endógeno 

negativo no crescimento, diferenciação e apoptose das CTHs e células progenitoras da MO 

(KRASNOV et al., 2008; MICHURINA et al., 2004; PUNJABI et al., 1992; SHAMI e 

WEINBERG, 1996).  

A produção de NO e/ou de seus efeitos in vivo podem afetar a hematopoiese. Estudos 

apontam para a enzima NOS e suas isoformas (nNOS, eNOS e iNOS) como possíveis alvos 

farmacológicos na MO e sugerem que a inibição da atividade dessas enzimas possa ter um 

potencial terapêutico nos distúrbios da hematopoiese. 

Em nosso estudo, os inibidores da enzima NOS: L-NAME, Aminoguanidina (AG) e 

1400W, e a IL-17 foram administrados antes e diariamente até o terceiro dia da carboplatina 

para tentar reduzir os efeitos da mielossupressão induzida pela carboplatina e estimular a 

regeneração hematopoiética após essa injúria. 

Quando se utilizou a carboplatina associada aos os inibidores da NOS, na linhagem 

mieloide houve um efeito protetor ou estimulador da granulopoiese, com consequente 

aumento do número de neutrófilos no sangue periférico.  

A supressão da atividade da enzima NOS pela L-NAME, um inibidor não seletivo, 

ocasionou uma hipercelularidade tanto medular quanto esplênica. A hipercelularidade 

medular decorreu principalmente da hiperplasia granulocítica com predominância das formas 

em anel, formas jovens e neutrófilos maduros, traduzindo uma granulopoiese acelerada com 

consequente aumento do número de neutrófilos. No baço, a hipercelularidade foi à custa de 

hiperplasia linfocítica, mostrando aumento da linfopoiese. Tais resultados reforçam a ideia 

que o NO é um inibidor da mielopoiese medular e esplênica. Esses dados corroboram com 

estudos de Punjabi et al. (1992) que demonstraram um efeito antiproliferativo decorrente da 

produção de NO nas células da   MO de ratos.  
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Estudos de SHAMI e WEIMBERG (1996) demonstram que o NO gerado no 

microambiente medular pode modular o crescimento e a diferenciação de células da MO in 

vivo, principalmente inibindo o crescimento de colônias mieloides (CFU-GM). O NO altera o 

crescimento e a diferenciação celular, afetando diferentes alvos intracelulares, porém a via de 

transdução de sinal da guanilato ciclase-GMPc é um dos principais alvos do NO. 

Enfatizando o papel do NO na regulação negativa da hematopoiese, MICHURINA et 

al. (2004) demonstraram que a supressão do NO na MO causa a expansão do número de 

CTHs e células progenitoras. Tais resultados sugerem que a supressão da atividade da NOS 

pode permitir a expansão do número de CTHs e células progenitoras ou neutrófilos para fins 

terapêuticos. 

Na série eritroide, o L-NAME, a AG e o 1400W causaram uma supressão da atividade 

da enzima NOS com hipoplasia eritroide severa tanto medular quanto esplênica, porém sem 

repercussão no sangue periférico. Portanto, o NO poderia ter um efeito positivo na série 

eritroide. Esses resultados são discordantes de estudos anteriores que demonstraram a 

supressão da eritropoiese pelo NO em ratos (TSUKAHARA et al. (1997), assim como o 

efeito inibitório do NO no crescimento de células progenitoras eritroides (KRSTIC et al., 

2010; SHAMI e WEINBERG, 1996). 

A MO contém diversas células que podem ser fontes potenciais de ação do NO 

dependendo do compartimento hematopoiético e da concentração do NO nessas células.  

Shami e Weinberg (1996) relataram a sensibilidade diferencial das células progenitoras 

eritroides e mieloides ao NO, ou seja, em níveis baixos a moderados o NO poderia mudar 

seletivamente a produção de células da MO da via eritroide para a via mieloide e melhorar o 

crescimento de células mieloides CD34 + da MO humana. Enquanto que em altos níveis de 

produção, poderia inibir o crescimento de células eritroides (SHAMI e WEIMBERG, 1996). 

A hipoplasia eritroide severa observada nos camundongos tratados com carboplatina 

associado aos inibidores da NOS em nosso estudo pode ser decorrente das hipóteses a seguir:  

a) supressão mais tardia e prolongada da linhagem eritroide causada pela carboplatina 

com recuperação mais tardia da eritropoiese, ou seja, após o sexto dia do experimento. Para se 

confirmar essa hipótese seria necessário acompanhar os camundongos por um tempo mais 

prolongado do que o tempo utilizado em nosso estudo; 

 b) inibição do crescimento de progenitores eritroides. Os inibidores da NOS utilizados 

para inibir a produção do NO antes da quimioterapia impediram a expansão das células 
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progenitoras na MO, mantendo a hipoplasia eritroide e mostrando um papel estimulador do 

NO na eritropoiese pós estresse causado pela carboplatina. 

Estudos recentes de VIGNJEVIĆ et al. (2020) demonstraram um aumento 

significativo no número de progenitores eritroides na MO após o estresse crônico, porém após 

o bloqueio da produção de NO pela L-NAME  foi evidenciada uma redução na expansão das 

células progenitoras na MO, mostrando um papel estimulador do NO endógeno no estresse 

crônico. 

 Corroborando com nossos achados e a hipótese de um papel regulador positivo do NO 

na eritropoiese, estudos de  IKUTA et al. (2016) em camundongos evidenciaram  que o NO 

através da via de sinalização NO-GMPc exerce uma atividade reguladora positiva na 

eritropoiese estimulando a diferenciação de progenitores eritroides e aumentado a contagem 

de hemácias  e os  níveis de Hb (IKUTA et al., 2016). 

No baço, o bloqueio da síntese de NO causados pelos inibidores da NOS, L-NAME, 

AG e 1400W, associados a carboplatina também ocasionou uma hipoplasia eritroide esplênica 

severa, traduzindo um efeito estimulador do NO na eritropoiese esplênica.   

Estudos de VIGNJEVIĆ et al. (2014) demonstram que o estresse crônico aumentou os 

progenitores BFU-E e CFU-E e precursores eritroides no baço em camundongos 

(VIGNJEVIĆ et al., 2014). O microambiente distinto do baço favorece à rápida expansão dos 

progenitores eritroides em resposta ao estresse (O’NEILL, 2012). O estresse hematopoiético 

mobiliza as CTHs da MO para o baço e induz a hematopoiese extramedular, principalmente 

durante a infecção e inflamação (INRA et al., 2015; YAMAMOTO et al., 2016). 

Os efeitos do NO na MO não estão limitados às linhagens eritroide e mieloide, mas 

também envolvem a megacariopoiese (SCHATTNER et al., 2001; SELLERI e 

MACIEJEWSKI, 2001).  

Em nosso trabalho, ao se utilizar o L-NAME foi observado uma plaquetopenia, porém 

não acompanhada de alteração significativa no número de megacariócitos da MO e do baço. 

Esse resultado sugere o papel regulador do NO mais na liberação de plaquetas circulantes.  

Tais resultados evidenciam que diferente do efeito inibitório que ocorreu nos 

leucócitos, o NO apresentou um efeito estimulador na trombopoiese. Estudos da literatura 

demonstram que esse efeito estimulador é decorrente da ação do NO nos estágios finais 

produção de plaquetas, especificamente na liberação de plaquetas pelos megacariócitos 

(BATTINELLI et al., 2001; D’ATRI et al., 2009; GAMBARYAN e TSIKAS, 2015). 
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Nossos dados estão de acordo com estudos anteriores que também apresentaram uma 

redução significativa na contagem de plaquetas em camundongos e ratos Wistar tratados com 

L-NAME (MOLNAR et al., 1994; NAGASE et al., 1995). Outros estudos de MOLNAR et al. 

(1994) utilizando camundongos knockout para a isoforma iNOS (-/-) também demonstraram 

que a supressão ou ausência do NO produzidos pela iNOS causa inibição da megacariopoiese 

e redução da contagem de plaquetas circulantes. 

No sistema hematopoiético, o NO tem um papel importante na megacariopoiese / 

trombopoiese, atuando na fisiopatologia dos diferentes tipos de células envolvidas nesse 

processo, incluindo CTHs, células progenitoras, megacariócitos maduros e plaquetas 

(D’ATRI et al., 2009). 

O NO, apesar de exercer um papel estimulador na megacariopoiese, exerce um efeito 

inibidor na regulação da hemostasia e formação de trombos, principalmente em doses 

elevadas. O NO é responsável pela inibição da função das plaquetas em todos os seus níveis 

de atuação na hemostasia, desde a adesão, ativação, agregação e recrutamento de plaquetas 

(ALONSO et al., 2003, VANNI et al., 2007). O sistema NO/GCs/GMPc/PKG é um dos 

mecanismos mais poderosos responsáveis pela inibição da ativação das plaquetas 

(GAMBARYAN e TSIKAS, 2015). 

Como demonstrado, os inibidores da NOS impediram efetivamente a elevação da 

produção de NO plasmático e medular evidenciados pela diminuição da concentração total de 

nitrito/nitrato (NOx). Esses inibidores forneceram uma proteção significativa na 

mielossupressão induzida pela carboplatina em camundongos Swiss. Tais resultados 

demonstram que o efeito inibitório do NO na MO é mediado pela NOS. 

Considerando que o NO tem meia-vida extremamente curta e baixa concentração 

plasmática (geralmente nanomolar), em nosso trabalho optamos em determinar indiretamente 

o NO no sangue e na suspensão de células medulares através da mensuração da concentração 

total de nitrito/nitrato (NOx) baseada na reação de Griess (MOSHAGE et al., 1995; SUN et 

al., 2003. TSIKAS et al. 2006). Um método de simples execução, mais confiável que a 

dosagem isolada de nitrito, e que apresenta uma forte correlação entre os níveis plasmáticos 

de NOx e a produção endógena de NO em camundongos e humanos, portanto considerado um 

marcador útil da produção endógena de NO (ARCHERS, 1993; KIECHLE e MARLINSKI, 

1993; TSIKAS et al. 2006).   

Estudos de BABICOVA et al. (2013) demonstraram que o inibidor da NOS, L-

NAME, impediu efetivamente a elevação da produção de NO induzida por radiação 
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evidenciando que o pré-tratamento com o L-NAME também forneceu um efeito  protetor na 

mielossupressão causada pela irradiação de corpo inteiro em ratos (BABICOVA et al., 2013), 

como evidenciado na mielossupressão induzida pela carboplatina no presente trabalho. 

Nossos resultados juntamente com os dados da literatura revelam uma ligação entre 

NO e hematopoiese, e enfatizam a importância do NO e dos inibidores da NOS na regulação 

da hematopoiese. A ação desses inibidores na hematopoiese depende da expressão de suas 

isoformas nas diversas células do sistema hematopoiético, assim como da potência, 

especificidade e seletividade dos inibidores para as diferentes isoformas da NOS. No entanto, 

o papel individual dessas isoformas da NOS na hematopoiese não está totalmente claro.  

As isoformas da NOS (nNOS,  eNOS e iNOS) são expressas no sangue e na MO de 

roedores e humanos e diferem por sua contribuição na regulação da hematopoiese e para a 

produção de NO (FORSTERMANN et al., 1995; FORSTERMANN e SESSA, 2012; 

KRASNOV et al., 2008; MONCADA et al., 1997).  

Krasnov et al. (2008) analisando a contribuição individual das isoformas da NOS para 

a produção de NO demonstraram que o NO produzido pela nNOS nas células hematopoiéticas 

mesenquimais e células estromais da MO e do baço podem atuar como um efetor parácrino 

para regular negativamente a hematopoiese nesses órgãos.   

A isoforma induzível (iNOS) é expressa constitutivamente em neutrófilos humanos.  O 

aumento da iNOS em células progenitoras mieloides acelera a diferenciação de neutrófilos 

enquanto que a deficiência de iNOS ocasiona uma redução da diferenciação neutrofílica de 

progenitores hematopoiéticos (SADAF et al., 2019; SAINI e SINGH, 2019).  A ativação da 

iNOS também regula negativamente a mobilização de CTHs e células progenitoras da MO 

para o sangue periférico (ADAMIAK et al., 2017).  

A caracterização de ativadores e inibidores específicos da síntese do NO e de suas 

isoformas é um desafio e mais estudos são necessários para explorar potenciais terapêuticos 

do NO, bem como o uso dos inibidores seletivos da  nNOS e da iNOS no tratamento dos 

distúrbios relacionados à hematopoiese (CINELLI, 2020; KRASNOV et al., 2008; SADAF et 

al., 2019). 

Nossos resultados juntamente com dados da literatura demonstram o efeito inibitório 

do NO na hematopoiese, particularmente na granulopoiese. Enquanto a supressão da atividade 

da NOS pelos inibidores da NOS (L-NAME, AG e 1400W) ocasionaram um efeito 

estimulador da mielopoiese medular e esplênica.  
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O NO pode mediar o efeito da IL-17 na hematopoiese através da ativação da NOS 

(KRSTIC, 2010; MILJKOVIC e TRAJKOVIC, 2004), em contrapartida essa interleucina  

também é capaz de mediar a hematopoiese medular pela produção de NO e pela ligação 

mútua entre o NO e a IL-17 (BUGARSKI et al., 2004; KRSTIC et al., 2009, 2010).  

No presente trabalho, para validação do modelo experimental também foram avaliados 

os efeitos da IL-17 e sua interação com o NO na regulação da hematopoiese.  A IL-17 e o L-

NAME foram administrados previamente a carboplatina e diariamente até o terceiro dia de 

sua administração.  

Na mielossupressão causada pelos antineoplásicos, alguns fatores hematopoiéticos 

como G-CSF, GM-CSF e a EPO diminuem intervalos de citopenias quando administrados a 

pacientes em quimioterapia. No entanto, os efeitos hematopoiéticos da IL-17 na 

mielossupressão, particularmente in vivo, ainda não estão totalmente esclarecidos. 

Em relação à linhagem mieloide, a IL-17 apresentou um efeito estimulador na 

granulopoiese causando uma hipercelularidade medular com hiperplasia granulocítica e 

importante aumento das formas imaturas (mieloblastos, promielócitos e mielócitos) com 

consequente aumento do número de leucócitos totais e neutrófilos. Esses resultados reforçam 

a ação da IL-17 na mielopoiese e estão de acordo com estudos que evidenciaram que a IL-17 

estimula a granulopoiese in vivo e controla a homeostase dos neutrófilos (JOVCIC, 2001; 

SCHWARZENBERGER et al., 1998; 2000). 

A homeostase dos neutrófilos, a regulação da granulopoiese e o tráfego para os 

tecidos em camundongos são regulados pelo eixo IL-23 / IL-17 / G-CSF (SMITH, et al., 

2007; STARK et al., 2005). A IL-23, produzida principalmente por macrófagos ativados e 

células dendríticas, estimula a produção de IL-17 em linfócitos T CD4 de memória 

(AGGARWAL et al., 2003). 

A IL-17 age diretamente nas células estromais da MO para produzir G-CSF e GM-

CSF, regular positivamente a expressão na superfície celular do fator de células-tronco (SCF) 

e induzir a expansão dos progenitores mieloides imaturos. Essas citocinas apresentam efeito 

sinergístico na granulopoiese, com consequente aumento na produção de leucócitos totais e 

neutrófilos maduros no sangue periférico, como evidenciado em nosso trabalho e na literatura 

(JOVCIC et al., 2004; KRSTIC et al., 2010; SCHWARZENBERGER et al., 1998; 2000). 

Na série eritroide dos camundongos que receberam a carboplatina associada a IL-17 

foi evidenciada apenas reticulocitose, sem alterações em outros parâmetros como o número de 

hemácias, Ht e Hb.  No entanto, observou-se hipoplasia eritroide severa na MO e baço, 
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semelhante ao efeito supressor eritroide nesses órgãos ocasionados pelo L-NAME. A 

hipoplasia eritroide medular e esplênica ocasionada pela IL-17 foi possivelmente decorrente 

de fatores como: 

a) supressão mais tardia e prolongada da linhagem eritroide causada pela carboplatina 

com recuperação mais tardia da eritropoiese, ou seja, após o sexto dia do experimento. Para se 

confirmar essa hipótese seria necessário acompanhar os camundongos por um tempo mais 

prolongado que o tempo utilizado em nosso estudo; 

b) mudança seletiva na produção de células da linhagem eritroide para a linhagem 

mieloide tanto na MO como no baço estimuladas pela IL-17 em função do estresse 

hematopoiético e da injúria causados pela carboplatina. Tal fato ocorre também na inflamação 

ou infecção, quando se necessita de mais granulócitos para aumentar as defesas do organismo 

(BUGARSKI et al., 2012; MOJSILOVIC et al., 2015); 

c) inibição do crescimento de progenitores eritroides tardios (CFU-E) na MO e baço.  

Estudos da literatura demonstraram que a ação da IL-17 nas células progenitoras 

depende do microambiente local e do estágio da diferenciação eritroide. Essa interleucina 

pode estimular o desenvolvimento dos progenitores eritroides precoces (BFU-E), assim como 

inibir significativamente o crescimento de CFU-E na MO e baço (BUGARSKI et al., 2004, 

2012; JOVČIĆ et al., 2001, 2004; KRSTIC et al., 2010). 

Por outro lado, estudos de Bugarski et al. (2012) demonstram um aumento 

significativo  no número de CFU-E no sangue periférico em camundongos tratados com IL-

17. A IL-17 levou à mobilização de progenitores eritroides no sangue periférico ocasionando 

uma reticulocitose significativa (BUGARSKI et al., 2012; KRSTIC et al., 2010). 

Os efeitos estimulatórios da IL-17 na produção de BFU-E, tanto nas células 

medulares e esplênicas murinas quanto nas células CD34+ humanas, são predominantemente 

indiretos e induzidos secundariamente por citocinas, como a IL-6 e a eritropoietina (JOVCIC 

et al., 2004; 2007; KRSTIC et al.; 2009). Enquanto que os efeitos inibitórios da IL-17 na 

CFU-E dependem do microambiente local e  pelo menos parte desse efeito  inibidor é 

mediado pela produção de NO e pela ligação mútua entre a IL-17 e o NO através da ativação 

da MAPK p38 (BUGARSKI et al., 2004; JOVCIC et al., 2007, KRSTIC et al., 2009).  

A inibição do crescimento de CFU-E pela IL-17 no baço parece ser independente do 

NO. Esse efeito inibidor é decorrente do aumento do nível de expressão do fator de 

transcrição GATA-1, que inibe a diferenciação eritroide (KRSTIC et al., 2012). 
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Na linhagem megacariocítica não foram observados efeitos protetores nas plaquetas 

e nos megacariócitos na MO e baço quando se utilizou a IL-17, demonstrando pouco efeito 

dessa interleucina no setor megacariocítico em nosso estudo. Na literatura há poucos relatos 

do papel da IL-17 na megacariopoiese. O estudo de TAN et al. (2013) demonstrou que apesar 

do aumento do número de megacariócitos após a administração da IL-17 em camundongos 

normais, a contagem periférica de plaquetas permaneceu inalterada e concluiu-se que as fases 

finais da formação de plaquetas são independentes da IL-17 ou de seus mediadores, 

diferentemente do NO que atua na trombopoiese e liberação de plaquetas. 

Em nosso estudo a IL-17 apresentou um efeito estimulador na recuperação 

hematopoiética medular. A reconstituição medular está intimamente ligada à recuperação do 

microambiente medular que contem CTHs, MSCs e vários tipos de células estromais. Essas 

células sob ação da IL-17 produzem fatores atuantes na regulação da hematopoiese e em sua 

recuperação, como as citocinas (IL-1, IL-3 e IL-6), quimiocinas (SDF-1, FGF-4), fatores de 

crescimento hematopoiético (G-CSF, GM-CSF, eritropoetina) (BIANCO et al., 2013, 

BUGARSKI, et al., 2012, DAZI et al., 2006; HAN et al., 2006; KRSTIC et al., 2010).  

As CTHs são células predominantemente inativas e quiescentes durante a 

homeostase, porém durante o estresse hematológico causado pela mielossupressão pós 

quimioterapia, as CTHs são rapidamente recrutadas para o ciclo celular e sofrem 

autorrenovação e diferenciação para acelerar o processo de recuperação hematopoiética 

(BRENET et al., 2013). 

Estudos de Brenet et al. (2013) em modelos murinos demonstraram que o bloqueio 

da sinalização da via TGF-β após a quimioterapia promove a regeneração hematopoiética de 

várias linhagens, prolongando o ciclo das CTHs e sua autorrenovação.  

Os estudos de reconstituição hematopoiética em modelos murinos continuam sendo o 

padrão ouro para verificação do potencial diferenciador dos subgrupos das CTHs e células 

progenitoras (SHORT et al., 2019).  

No baço, a IL-17 causou hipercelularidade decorrente principalmente de hiperplasia 

linfocítica. Esses resultados foram semelhantes aos estudos de Schwarzenberger et al. (1988, 

2000) em camundongos normais que relataram que a IL-17 in vivo estimulou a mielopoiese 

esplênica com elevação de sua celularidade em torno de 50%, e aumento no número de 

linfócitos do sangue periférico. Observou-se também um aumento de granulócitos decorrente 

principalmente dos neutrófilos em formas de anel, traduzindo elevação da granulopoiese 

esplênica.  
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Nos estudos de mielossupressão e hematopoiese em modelos murinos é importante 

incluir o baço, pois ele funciona como órgão linfoide secundário e um local importante para a 

hematopoiese extramedular. O baço também apresenta alta capacidade regenerativa e pode ser 

usado como um local alternativo para a hematopoiese (JOVČIĆ et al., 2007; SHORT et al., 

2019).             

 O microambiente esplênico contém vários tipos de células (e.g. células endoteliais 

vasculares e linfáticas, células reticulares perivasculares e mesenquimais, células dendríticas-

like e macrófagos da zona marginal) que podem ser alvos potenciais da IL-17 para induzir a 

liberação de citocinas secundárias como G-CSF, IL-6 e IL-10 que podem agir nas células 

hematopoiéticas esplênicas (JOVČIĆ et al., 2007), para produzir células da linhagem 

linfocítica e granulocítica. 

O baço de camundongos adultos e de humanos contém poucas CTHs em condições 

fisiológicas normais, no entanto quando estimuladas essas células têm uma grande capacidade 

regenerativa e suportam a hematopoiese extramedular (CASTAGNARO et al., 2013; 

O’NEILL, 2012; SHORT et al., 2019). Castagnaro et al. (2013) identificaram precursores 

mesenquimais multipotentes e células remodeladoras de tecido linfoide que suportam a 

regeneração induzida por lesão do baço. 

Acredita-se que o estresse hematopoiético mobiliza as CTHs da MO para o baço e 

induz a hematopoiese extramedular, principalmente durante a infecção, inflamação e doenças 

do sistema hematopoiético (INRA et al., 2015; YAMAMOTO et al., 2016). 

Estudos de TAN et al. (2010) evidenciaram que as CTHs presentes nos nichos 

esplênicos podem suportar a mielopoiese endógena. As CTHs esplênicas podem originar um 

novo tipo de células apresentadoras de antígenos chamadas células mieloides dendríticas-like 

(L-DC) que estão relacionadas a mielopoiese e a função imune do baço (O'NEILL et al., 

2011; TAN et al., 2010, 2011). 

As CTHs isoladas do baço são autorrenováveis e multipotentes e podem dar origem a 

todas as linhagens de células hematopoiéticas. TAN et al. (2006) mostraram que após a 

mielossupressão induzida pela radiação subletal, a superexpressão da IL-17 murina in vivo 

melhorou substancialmente a restauração granulopoiética, caracterizada pelo aumento de 

neutrófilos, bem como elevação das células progenitoras medulares e esplênicas. 

Na perda de nichos hematopoiéticos da MO secundária ao envelhecimento e/ou à 

doença, o baço poderá ser um local alternativo para a hematopoiese e se tornar importante 

para futuras terapias, particularmente no transplante de CTHs (SHORT et al., 2019; 
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YAMAMOTO et al., 2016). No entanto, a natureza celular e molecular dos componentes das 

células estromais que suportam a manutenção do CTHs e células progenitoras e o nicho para a 

hematopoiese extramedular esplênica, permanecem pouco compreendidos em comparação 

com a crescente compreensão dos nichos medulares no estado estacionário e na hematopoiese 

de emergência (INRA et al., 2015; ODA et al., 2018). 

Nossos resultados embasados em dados da literatura demonstram que a IL-17 

estimula a hematopoiese, particularmente a granulopoiese medular e esplênica. Essa  

interleucina é capaz de mediar a hematopoiese medular pela produção de NO e pela ligação 

mútua entre a IL-17 e o NO (BUGARSKI et al., 2004; JOVCIC et al., 2007, KRSTIC et al., 

2009, 2010). No entanto, no presente trabalho essa associação do efeito da IL-17 com NO foi 

demonstrado somente em granulócitos, principalmente elevando as formas imaturas na MO. 

A modulação terapêutica da produção de NO ou de seus efeitos in vivo e da IL-17 

poderá afetar a hematopoiese. Estudos apontam para a NOS e suas isoformas, em especial a 

nNOS, como possíveis alvos farmacológicos na MO e sugerem que a inibição da atividade 

dessas enzimas pode ter um potencial terapêutico nos distúrbios da hematopoiese 

(KRASNOV et al., 2008). 

Desta forma, a compreensão dos mecanismos pelos quais tanto o NO quanto a IL-17 

exercem seus efeitos na mielossupressão induzida pelos quimioterápicos poderá ser alvo útil 

para o desenvolvimento de novas terapêuticas para evitar ou reverter a mielossupressão 

induzida por quimioterápicos. 
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7 CONCLUSÃO  

 

 - O modelo experimental de mielossupressão de curta duração induzido pela 

carboplatina é reversível e reproduzível. 

 - Esse modelo exibe adequadamente o curso das alterações hematológicas da 

mielossupressão induzida pela carboplatina em camundongos, refletindo essas alterações 

hematológicas em humanos. 

 - A mielossupressão induzida pela carboplatina no modelo experimental é tempo e 

dose-dependente, com nadir entre dois e três dias e recuperação da hematopoiese medular e 

esplênica em torno de quatro a seis dias. 

 - As alterações citomorfológicas da medula óssea e do baço e alterações 

histopatológicas da medula óssea ocorreram no segundo e terceiro dia da mielossupressão 

induzida pela carboplatina, e recuperação hematopoiética completa no sexto dia;  

-  Os inibidores da NOS (L-NAME, AG e 1400W) estimularam a granulopoiese 

acarretando aumento de neutrófilos no sangue periférico, demonstrando que o NO inibe a 

mielopoiese. No entanto. o L-NAME apresentou um efeito supressor na megacariopoiese 

sugerindo que o NO estimula a megacariopoiese. 

- A IL- 17 estimula a granulopoiese com elevação dos leucócitos e neutrófilos no 

sangue periférico e hiperplasia granulocítica medular e esplênica, assim como reduz o tempo 

de recuperação da mielossupressão induzida pela carboplatina, no entanto não apresenta efeito 

protetor na megacariopoiese ou eritropoiese. 

 A associação da IL-17 com o L-NAME não apresenta efeito sinérgico na 

mielossupressão induzida pela carboplatina e na recuperação hematopoiética. 
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APÊNDICE A 

 

MODELO EXPERIMENTAL DE MIELOSSUPRESSÃO INDUZIDA PELA 

CARBOPLATINA EM CAMUNDONGOS  

 
 Ficha clínica e laboratorial 

 

9. Exames laboratoriais 

 *Valores 

normais 

H0 H48 H72 

Hm (mm3)   8,1 ± 1,0    

Hb (g/dl) 12,1 ± 1,3    

Ht (%) 37,6 ± 3,6    

Leucócitos  2,5 ± 1,4    

Bastões 1 %    

Neutro seg   10-23 %    

Eosinófilos 0-3 %    

Linfócitos 74-90 %    

Monócitos 0-5 %    

Plaq/mm3 607 ± 116    

Reticulócitos  3,5 ± 0,5    

*Valores hematológicos de camundongos Swiss, machos. São Paulo, Santos et al., 2016. 

 

 

1.  Grupo                   2. Camundongo                   3.  Data experimento    ___/  ____/___ 

 

 

4.  Idade   ______   semanas  

 

  5. Peso :  _____    g                                                                       

6. Órgãos retirados                                       

     Baço:   _____ g   Peso Rel.  ___ /100 g 

 

 

 

7. Quimioterapia 

    (   ) SF 0,9%   (i.p) 

    (   ) Carboplatina:  ___  mg/kg dose (i.p) 

 

8. Medicamento associado  

(   ) IL-17  

(   ) IL-17 + L-NAME                                                               

(   ) L-NAME                                                             

(   ) AG                                                                   
(   ) 1400W 
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APÊNDICE B 

 

MODELO EXPERIMENTAL DE MIELOSSUPRESSÃO INDUZIDA PELA 

CARBOPLATINA EM CAMUNDONGOS  
  

 
Mielograma 

 

 

Contagem Diferencial da Medula óssea (%) 
 

 

 

Série 

Neutrofílica/ 

linfoplasmocitária 

Média Camund. Série 

eritróide 

Média Camund. 

Formas imaturas   Eritroblastos 

basófilos 

  

Formas jovens   Eritroblastos 

policromatófilos 

  

Formas em anel   Eritroblastos 

ortocromáticos 

  

Neutrófilos  

segmentados 

  Série 

Megacariocítica 

  

Eosinófilos   Relação G:E   

Linfócitos   Relação G:L   

Monócitos/macrófagos    Relação L:E   

 

 

 

Laudo descritivo do aspirado de Medula óssea 

 

Celularidade (Câmara Neubauer) – _____x106 /mL 

 

 

Conclusão: 

(     )    MO normal. 

(     )    MO ______________________________________________ 
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APÊNDICE C 

 

MODELO EXPERIMENTAL DE MIELOSSUPRESSÃO INDUZIDA PELA 

CARBOPLATINA EM CAMUNDONGOS  
  

 
Esplenograma 

 
 

 

Contagem Diferencial das células esplênicas (%) 

 

 

Série 

Neutrofílica/ 

Neutrofílica 

Média Camund. Série 

eritróide 

Média Camund. 

Formas imaturas   Eritroblastos 

basófilos 

  

Formas jovens   Eritroblastos 

policromatófilos 

  

Formas em anel   Eritroblastos 

ortocromáticos 

  

Neutrófilos  

segmentados 

  Série 

Megacariocítica 

  

Eosinófilos   Relação G:E   

Linfócitos   Relação G:L   

Monócitos/macrófagos    Relação L:E   

 

 

 

Laudo descritivo do baço 

 

Celularidade – (Câmara Neubauer) ____________________   x106 /mL 

 

 

 

Conclusão: 

(     )    baço normal. 

(     )    baço  _________________________________________________ 
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APÊNDICE D 

 

MODELO EXPERIMENTAL DE MIELOSSUPRESSÃO INDUZIDA PELA 

CARBOPLATINA EM CAMUNDONGOS  
 

Estudo histopatológico Fêmur 

 

1. Grupo camundongo -  _______            2. Data experimento   ___/  ____/___ 

 
 

3. Celularidade – (    ) hipercelular     (    ) normal     (    ) hipocelular    (    ) aplasia  

4. Tecido mieloide - _____%   Tecido adiposo - _______%  

5. Relação G:E - ___________  (     ) normal     (    ) alterada  

 

6. Série eritroide  

Celularidade   – (    ) hipercelular      (    ) normal          (    ) hipocelular     (    ) Aplasia  

Localização    – (    ) peritrabecular   (    ) intersticial    (    ) perivascular  

            – (    ) sinusoidal         (    ) difusa   

Presença de céls   – (    ) maturação preservada    (    ) elementos imaturos  

                             – (    ) diseritropoiese  

Obs: _______________________________________________________________ 

 

7. Série Granulocítica 

Celularidade   –   (    ) hipercelular     (    ) normal        (    ) hipocelular     (    ) Aplasia  

Localização    –   (    ) peritrabecular  (    ) intersticial   (    ) perivascular  

            –   (    ) sinusoidal        (    ) difusa   

Presença de céls  –  (    ) maturação preservada  (    ) elementos imaturos  

                            –   (    ) desvio para esquerda   (    ) hipereosinofilia  

Obs: _______________________________________________________________ 
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8. Série Megacariocítica 

Celularidade  – (    ) hipercelular       (    ) normal         (    ) hipocelular     (    ) Aplasia  

Localização   – (    ) peritrabecular    (    ) intersticial    (    ) perivascular  

           – (    ) sinusoidal          (    ) difusa   

Morfologia celular - (    ) normal      (    ) hiperlobulados     (    ) hipolobulados                                              

            (    ) formas anômalas  

Céls  – ____/campo 400x  (    ) maturação preservada (    )  

Obs: _______________________________________________________________ 

 

 

9. Plasmócitos- linfócitos – monócitos 

 

10. Trabéculas ósseas  

 (    ) sem particularidades 

 (    )  Céls  endoteliais  __________________________________________                                                

(     )  osteoblasto               (     ) osteoclastos                                       

  

Obs: _______________________________________________________________ 

 

 

(     ) fibrose ________________________________________________________ 

(     ) congestão vascular_______________________________________________  

(    )  edema _________________________________________________________                            

(    )  dilatação sinusoidal  ______________________________________________  

(     ) adipócitos  ______________________________________________________   
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ANEXO A 

 
 

DROGAS, ANTICORPOS, SOLUÇÕES, LÍQUIDOS E CORANTES UTILIZADOS. 

 

1. Drogas 

   - Carboplatina - ampola de 10mL (5mg/ mL) Evocarb® – (Evolabis – Brasil) 

   - Interleukin-17R, Mouse Recombinant (mIL-17 - Sigma Chem Company, EUA) 

   - 1400W (Sigma Aldrish Chemical Company, EUA) 

   - Aminoguanidina (Sigma Chemical Company, EUA). 

   - N Φ - Nitro-L-Arginina Metil Ester (L-NAME - Sigma Chemical Company, EUA) 

   - Cloridrato de Ketamina a 5% - Vetanarcol® - frasco-ampola de 10mL (köning) 

   - Cloridrato de Xilazina a 2% - Kensol® - frasco-ampola 10 mL (köning). 

 

2. Anticorpos   

   - Anticorpo primário de coelho anti-iNOS e anti-nNOS (Santa Cruz Biotechnology, USA) 

   - Anticorpo secundário biotinilado anti-IgG de carneiro (Santa Cruz Biotechnology, USA) 

   - Anticorpo primário anti-NF-kB clone NF-kB p65 (Dako®) 

   - Anticorpo primário anti-IL-17 clone IL-17 (Dako®) 

 

3. Soluções e Líquidos 

   - Avidina-Peroxidase (Dako) 

   - Água Mili-Q 

   - Salina estéril  

   - Formol tamponado a 10% (Reagen) 

   - EDTA sódico a 10% 

   - Meio de Iscove Dulbecco Modificado IMDM (Sigma Chemical Company, EUA) 

   - Líquido de Turk 

   - Solução de Reação de Griess 

 

4.   Corantes 

   - Azul de tripan 1%, (Sigma) 

   - Azul de cresil brilhante a 1% 

   - Coloração de Leishman  

   - Coloração de May-Grunwald-Giemsa 

   - Eosina (Merck), Hematoxilina (Reagen) 
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ANEXO B 

 

 

TAMPÕES E REAGENTES PARA DOSAGEM DE NO – REAÇÃO DE GRIESS 

 

 

a) Tampão de ensaio para a enzima nitrato redutase 

Para 10 mL: 

NADPH (Sigma) ......................................................................................10,0 mg 

Nitrato redutase (Sigma) ...........................................................................4,0 U 

KH2PO4 (pH 7,5; Merck) ........................................................................4,0 mL (0,5 M) 

Água Mili-Q q.s.p. ...................................................................................10,0 mL 

 

b) Reagente de Griess 

Solução A 

Sulfanilamida 2% (Sigma) ........................................................................0,5 g 

H3PO4 5% (Merck) ..................................................................................25,0 mL 

Solução B 

N-1-nafitil etilenodiamino dihidrocloreto 0,2% (Sigma) ........................ 0,05 g 

Água Mili-Q ............................................................................................25,0 mL 

Solução C 

H3PO4 5% (Merck) .................................................................................25,0 mL 

Água Mili-Q .............................................................................................50,0 mL 

 

Como estoque estas soluções foram armazenadas a 4  °C. Para dosagem foi 

misturada uma parte da solução A, uma parte da solução B, uma parte da 

solução C e uma parte da água Mili-Q. 

 

c) Solução de Turk 

Ácido acético glacial P. A. (Merck) ....................................................... 20,0 mL 

Azul de metileno (Merck)........................................................................ 0,5 g 

Água deionizada Mili-Q q.s.p...................................................................1,0 L 

 

d) Corante pancrômico de Rosenfeld 

Giemsa-azul-eosina-azul de metileno ..................................................... 97,0 mg 

May-Grunwald-eosina-azul de metileno ................................................ 53,0 mg 

Metanol P. A. (Merck) ........................................................................... 100,0 mL 

 

Após o preparo, o corante foi filtrado e estocado em temperatura ambiente. 
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ANEXO C 

 

 

 


