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A importância crescente do cordão umbilical –
desafios actuais da terapia com células est aminais

The growing import ance of the umbilical cord –
current challenges of stem cell therapy

Margarida Vieira *, Luís Gomes**, Gonçalo Castelo-Branco***, André Gomes**, Raul Santos**

APLICAÇÕES ACTUAIS DAS CÉLULAS DO
CORDÃO UMBILICAL – CONTEXTO AUTÓLOGO E

HETERÓLOGO

As células estaminais do sangue do cordão umbilical
apresentam inúmeras aplicações terapêuticas ao nível
das doenças hemato-oncológicas, sendo actualmente
consideradas uma alternativa às células estaminais da
medula óssea1. Foram já realizados mais de 7000
transplantes com sangue do cordão umbilical, mais de
um terço em indivíduos adultos2. A grande maioria destes

transplantes foi efectuado num contexto heterólogo, ou
seja, sendo o dador uma outra pessoa que não o paciente.
No contexto heterólogo, as células estaminais do sangue
do cordão umbilical são utilizadas em pacientes com
diversas doenças tais como leucemias, linfomas, tumores
sólidos e outras doenças, hereditárias ou adquiridas do
sistema sanguíneo ou imunitário3. É o caso das
imunodeficiências adquiridas severas, um grupo de
doenças do sistema imunitário, que podem ser tratadas
através de transplante com células estaminais
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ABSTRACT

Umbilical cord blood, collected immediately after birth, contains a high number of haematopoietic
stem cells. Currently, the main beneficiaries of haematopoietic stem cell therapies are patients who
suffer from hemato-oncological diseases, like leukaemia or individuals with immunological diseases.
Umbilical cord blood is a stem cell source with increasing importance, not only because of immediate
availability, but also due to the intrinsic properties of these cells, such as a high proliferative capacity
and immaturity. It is possible to expand cord blood haematopoietic stem cells in the laboratory,
suggesting that in the future a higher number of patients could benefit from these cells. Recently,
non-haematopoietic stem cells were isolated from umbilical cord blood. These cells have the capacity
to differentiate into distinct lineages, such as bone, cartilage or even neural cells. Ongoing pre-
clinical studies in animal models anticipate further applications of umbilical cord blood, outside the
haematological context. Despite current challenges, the era of regenerative medicine holds great
promise for the future.
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hematopoéticas. Recentemente, uma criança portuguesa
com 14 meses, a quem foi diagnosticada uma imunode-
ficiência combinada severa recebeu um transplante com
células estaminais do sangue do cordão umbilical do irmão,
criopreservadas num banco privado português. Num
contexto autólogo (em que o paciente utiliza as suas
próprias células anteriormente criopreservadas), já foram
tratadas também diversas doenças, como por exemplo
anemia aplástica adquirida4,5, certos tipos específicos de
tumores sólidos (como neuroblastomas e retinoblastomas)
6, síndroma de Shwachman-Diamond, deficiência
imunitária da deaminase da adenosina (em combinação
com terapia génica)7 e recentemente um caso de
leucemia8. Tratou-se de uma criança diagnosticada com
leucemia linfoblástica aguda aos três anos de idade que
após quimioterapia apresentou uma recaída do sistema
nervoso central. Na ausência de um dador compatível os
médicos optaram por utilizar células estaminais do seu
próprio sangue do cordão umbilical, que haviam sido
criopreservadas à nascença num banco privado. Dois
anos após o transplante, a criança mantém-se saudável
e sem recaídas.

EXPANSÃO DE CÉLULAS HEMA TOPOIETICAS

Um dos factores determinantes para o sucesso de um
transplante é a quantidade de células estaminais
transplantadas, directamente relacionada com o peso
corporal do paciente. O volume de sangue do cordão
umbilical recolhido durante o parto contém, regra geral,
quantidades suficientes de células para utilizar em
transplantes pediátricos, mas que podem não ser
suficientes para um transplante no adulto. Diversas
estratégias têm sido utilizadas para aumentar a quantidade
de células estaminais usadas no transplante9, tais como
utilizar duas unidades compatíveis de sangue do cordão
umbilical10, co-infundir células do sangue do cordão
umbilical com células estaminais mesenquimais ou
multiplicar em laboratório as células estaminais
hematopoiéticas11,12. Vários laboratórios em todo o mundo
encontram-se a optimizar protocolos de expansão para
multiplicar as células estaminais do sangue do cordão
umbilical, tendo em vista o seu uso alargado em pacientes
adultos. Apesar dos resultados promissores, é necessário
aguardar pelos resultados dos ensaios clínicos em curso.

Também em Portugal, um grupo de investigadores
do Instituto Superior Técnico está a estudar quais as
melhores condições para expandir as células estaminais
hematopoiéticas do sangue do cordão umbilical13. Neste
projecto pretende-se desenvolver metodologias que
permitam aumentar a quantidade de células estaminais
existentes no sangue do cordão umbilical, mantendo
as suas capacidades regenerativas e em simultâneo
estudar a viabilidade das células expandidas após a
criopreservação. É importante garantir que estas
células mantêm a sua capacidade de proliferação
mesmo depois de criopreservadas. Aumentar o número
de células estaminais existentes no sangue do cordão
umbilical permitirá alargar o seu uso a um maior
número de pacientes, bem como utilizar as células
estaminais em mais do que uma aplicação terapêutica.

CÉLULAS NÃO-HEMA TOPOIÉTICAS NO SANGUE
DO CORDÃO UMBILICAL  - AVANÇOS RECENTES

O sangue do cordão umbilical não possui apenas células
estaminais hematopoiéticas. Tal como a medula óssea,
possui igualmente células estaminais mesenquimais14-17,
que são células com a capacidade de se diferenciarem
em linhagens mesodérmicas e dar origem a osso ou
cartilagem, por exemplo.

Recentemente foi também isolada uma sub-
população de células estaminais pluripotentes a partir
de sangue do cordão umbilical humano, as chamadas
células estaminais somáticas não-restritas (USSCs)18.
Estas células, com elevado potencial proliferativo, têm
a capacidade de se diferenciar em várias linhagens
celulares, podendo originar células neuronais, ósseas,
sanguíneas, hepáticas e cardíacas19. Num estudo pré-
clínico recente as células USSCs foram transplantadas
em suínos que sofreram um enfarte de miocárdio.
Quatro semanas após o transplante foram detectadas
células USSCs na zona afectada do miocárdio, observou-
se ainda um aumento da taxa de perfusão na região e
também uma melhoria da função cardíaca global20.

Diversos autores têm descrito a obtenção de células
não hematopoiéticas, como p.ex. células neurais21-23,
hepatócitos24-26 células ósseas27 ou células adiposas28

a partir de células do sangue do cordão umbilical.
Adicionalmente, o sangue do cordão umbilical contem
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células progenitoras endoteliais, as quais se podem
diferenciar em células da vasculatura, tendo potencial
aplicação em enfartes do miocárdio, lesões dos
membros inferiores e lesões da retina29-33.

Um grupo de investigadores do IPO de Lisboa está a
isolar e a caracterizar as células progenitoras endoteliais
presentes no sangue do cordão umbilical. Estas células
são responsáveis pela formação de novos vasos
sanguíneos34 e podem vir a ser utilizadas na recuperação
de danos vasculares, como os que ocorrem, por exemplo,
nos pacientes diabéticos. A investigação está a ser
conduzida há cerca de dois anos e baseia-se no estudo da
neo-formação de vasos sanguíneos a partir de células
precursoras isoladas do sangue do cordão umbilical. Numa
fase inicial procurou definir-se os marcadores moleculares
que permitem o isolamento e posterior caracterização
destas células, derivadas do sangue do cordão umbilical.
Depois foram identificados padrões de expressão genética
que permitiram identificar fases distintas do processo de
diferenciação dos progenitores endotelias em células
maduras. Estas informações poderão ser utilizados para o
desenvolvimento de estratégias terapêuticas dirigidas, e
consequentemente mais específicas35.

POTENCIAL CLÍNICO E DESAFIOS

A identificação de populações de células pluripotentes
no sangue do cordão umbilical com capacidade de
diferenciação em células de linhagens não-hemato-
poiéticas tem suscitado bastante interesse na comunidade
científica. Alguns estudos em modelos animais sugerem
que a gama de aplicações da terapia celular com as células
estaminais do sangue do cordão umbilical poderá estender-
se a outras doenças, como as doenças neurodegenerativas
36, doenças cardiovasculares37, 38 entre outras.

Recentemente foi descrita a produção in vitro de
pequenos pedaços de tecido cardíaco39 e também vasos
sanguíneos artificiais40 a partir de células isoladas do
sangue do cordão umbilical e do próprio cordão. Um dos
desafios actuais em cirurgia cardíaca pediátrica é o
desenvolvimento de materiais para implante com
capacidade de crescimento e regeneração. Neste estudo,
usando células estaminais do sangue do cordão umbilical,
foi possível sintetizar implantes de tecidos autólogos, que
poderão constituir uma alternativa promissora aos

actuais dispositivos sintéticos usados para a correcção
de deficiências cardíacas congénitas.

Num outro trabalho foi possível obter células
musculares cardíacas funcionais a partir de células
mesenquimais do sangue do cordão umbilical41. Os
autores sugerem que a população de células mesen-
quimais existentes no sangue do cordão umbilical possui
potencial cardiomiogénico. Este trabalho vem reforçar o
potencial do sangue do cordão umbilical como fonte de
células para terapia celular em cardiologia.

O potencial do sangue do cordão umbilical nas doenças
neurodegenerativas tem também sido estudado. Dasari
e colaboradores transplantaram células do sangue do
cordão umbilical humanas em ratinhos com lesões na
espinal-medula, verificando que estas células contribuem
para melhorar a função motora dos animais42.

Com os avanços cada vez maiores na investigação
com células estaminais, para além das doenças que
actualmente já beneficiam do sangue do cordão umbilical,
muitas outras poderão beneficiar de um transplante com
células estaminais do sangue do cordão umbilical. O uso
destas células poderá ser alargado, não só pela sua
aplicabilidade para doenças hemato-oncológicas em
pacientes de maior peso, mas também pela sua utilização,
por exemplo, na área cardiovascular ou na regeneração
de outros tecidos. Acredita-se que estas aplicações
possam estar disponíveis daqui a alguns anos. O desafio,
no futuro, passará também por definir e standardizar
procedimentos seguros de isolamento e processamento
das diferentes populações de células estaminais/
progenitoras do sangue do cordão umbilical, para que seja
possível transferir para o contexto de ensaio clínico os
protocolos laboratoriais desenvolvidos.
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