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RESUMO 

 

Santos TS. Efeitos da terapia celular com a associação de células-tronco 

mesenquimais e osteoblastos no reparo do tecido ósseo [tese]. Ribeirão Preto: 

Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, 2014. 100p. 

 

A regeneração de defeitos ósseos continua sendo um grande desafio na área de 

Odontologia e Medicina. É bem estabelecido que células-tronco mesenquimais 

(CTMs) e osteoblastos (OBs) desempenham um papel crítico na osteogênese, 

tornando-se candidatos a utilização em procedimentos de terapia celular que visam 

otimizar o processo de reparação óssea. Porém, pouco se sabe sobre a interação 

entre CTMs e OBs, e a maioria dos estudos enfatiza o efeito dos OBs sobre CTMs, 

fazendo com que a influência das CTMs na atividade osteogênica dos OBs continue 

sendo uma questão desafiadora. Baseados em nossos estudos anteriores, 

formulamos a hipótese de que a terapia celular que fizesse uso de uma associação 

de CTMs e OBs poderia ser mais eficaz para o reparo do tecido ósseo do que essas 

células isoladamente, principalmente como resultado da estimulação de OBs por 

CTMs.  Para tal, foi realizado estudo in vitro para avaliar os efeitos das CTMs sobre 

os OBs e in vivo para avaliar os efeitos dessas células, isoladamente e combinadas, 

sobre a reparação óssea. CTMs da medula óssea de rato foram cultivadas em meio 

de crescimento para manterem-se como CTMs ou em meio osteogênico para 

diferenciarem-se em OBs. Após alcançar a subconfluência, as células foram 

cultivadas in vitro em três diferentes condições: (1) co-cultura direta de CTMs e OBs 

usando três proporções celulares (1:1, 1:2 e 2:1), (2) co-cultura indireta de CTMs e 

OBs usando insertos e (3) OBs cultivados em meio condicionado por CTMs. Para 
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avaliação das respostas celulares foram realizados ensaios de proliferação celular, 

atividade de fosfatase alcalina (ALP), formação de matriz mineralizada, expressão 

gênica de marcadores osteoblásticos, imunolocalização de sialoproteína óssea (BSP) 

e osteopontina (OPN) e migração celular. Para os experimentos in vivo, as células 

foram carreadas em esponja de colágeno através de vários ciclos de centrifugação. 

Após, defeitos ósseos em calvária de rato foram preenchidos com (1) esponja de 

colágeno sem células, (2) esponja de colágeno com CTMs, (3) esponja de colágeno 

com OBs e (4) esponja de colágeno com associação de CTMs e OBs. Para avaliação 

da reparação óssea in vivo após 4 semanas, foram realizadas análises 

histomorfométricas através de cortes histológicos e microtomografia 

computadorizada. Os dados foram comparados pelo teste de Kruskal-Wallis e, se 

necessário pelo teste de Mann-Whitney (p≤0,05). Foi observado que CTMs têm efeito 

repressivo sobre a proliferação e as expressões fenotípicas e genotípicas de OBs 

(P≤0,05). Em relação ao reparo dos defeitos ósseos, somente naqueles tratados com 

células observou-se formação óssea predominantemente como ilhotas isoladas e 

diferenças, principalmente qualitativas, entre os tipos celulares utilizados, com 

tendência de maior formação óssea em defeitos tratados com OBs em comparação 

ao uso de CTMs. Com base nos resultados obtidos, pôde-se concluir que as CTMs 

apresentam efeito inibitório sobre OBs e que a terapia celular com OBs parece ser 

mais eficaz no reparo do tecido ósseo. 

 

Palavras-chave: Células-tronco mesenquimais; osteoblastos; cultura de células; 

tecido ósseo; reparação óssea; terapia celular. 
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ABSTRACT 

 

Santos TS. Effects of cell therapy with association of mesenchymal stem cells 

and osteoblasts in bone tissue repair [thesis]. Ribeirão Preto: University of São 

Paulo, School of Dentistry of Ribeirão Preto, 2014. 100p. 

 

The regeneration of bone defects remains a major challenge in the field of Dentistry 

and Medicine. It is well known that mesenchymal stem cells (MSCs) and osteoblasts 

(OBs) play critical roles in osteogenesis, making them promising alternatives to be 

employed in cell therapy procedures to enhance the process of bone regeneration. 

Studies about the crosstalk between MSCs and OBs are mainly focused on the effect 

of OBs on MSCs, thus how MSCs may affect OBs phenotype expression remains a 

challenging question. Based on our previous studies, we have hypothesized that cell 

therapy using a combination of MSCs and OBs could be more effective for the bone 

repair than these cells separately, mainly due to the stimulation of OBs by MSCs. For 

this, we carried out in vitro experiments to evaluate the effects of MSCs on the OBs 

and in vivo experiments to assess the effects of these cells either isolated or combined 

on bone repair. Rat bone marrow MSCs were cultured either in growth medium to keep 

MSCs features or in osteogenic medium to differentiate into OBs. After reaching 

subconfluence, cells were grown in vitro in three different conditions: (1) direct 

coculture of MSCs and OBs using three cell proportions (1:1, 1:2 and 2:1), (2) indirect 

coculture of MSCs and OBs using transwell porous filters and (3) OBs cultured in 

MSCs conditioned medium. Cell responses were evaluated by assaying cell 

proliferation, alkaline phosphatase activity (ALP), mineralized matrix formation, gene 

expression of osteoblast markers, immunolocalization of bone sialoprotein (BSP) and 
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osteopontin (OPN), and cell migration. For in vivo experiments, cells were seeded into 

collagen sponge by a centrifugation method. After, calvarial defects were implanted 

with (1) collagen sponge without cells, (2) collagen sponge with MSCs, (3) collagen 

sponge with OBs, and (4) collagen sponge and association of MSCs with OBs. To 

evaluate bone repair at the end of 4 weeks, histomorphometric analyzes were carried 

out using histological slides and micro-computed tomography. Data were compared by 

Kruskal-Wallis test and, if appropriated, by Mann-Whtiney test (p0.05). It was 

observed that MSCs repressed proliferation, phenotypic and genotypic expressions of 

OBs (P≤0.05). Bone formation was observed only in cell treated defects as isolated 

islets and qualitative differences were noticed among cell types, with a tendency of 

more bone formation in OBs treated defects compared with MSCs ones. Based on 

these results, we can conclude that MSCs exhibited inhibitory effect on OBs and that 

cell therapy with OBs seemed to be more effective for bone repair.  

 

Keywords: Mesenchymal stem cells; osteoblasts; cell culture; bone tissue; bone 

repair; cell therapy. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A regeneração de defeitos ósseos resultantes de traumas ou processos 

patológicos ainda constitui um grande desafio nas áreas da Odontologia e Medicina, 

pois quando há defeitos de grande extensão ou o metabolismo ósseo está alterado 

(por exemplo, osteoporose e Doença de Paget), o tecido ósseo torna-se incapaz de 

promover reparo adequado. Logo, torna-se necessário otimizar as condições em que 

ocorre o processo de reparação óssea. Para isso, diferentes formas de tratamento 

como enxertos ósseos, biomateriais e células têm sido empregadas (GREENBAUM e 

KANAT, 1993; LYNCH et al., 2008).  

Em relação aos enxertos ósseos, os autógenos são considerados o padrão-

ouro no tratamento de defeitos ósseos devido a suas propriedades osteogênicas, 

osteoindutoras e osteocondutoras (HAUSAMEN e NEUKAM, 1992). Além disso, os 

enxertos autógenos possuem como vantagens adicionais uma rede vascular 

estabelecida e ausência de potencial de transmissão de doenças. Porém, seu uso 

está associado a desvantagens como uma maior morbidade, por necessitar de um 

sítio cirúrgico doador, demandar maior tempo operatório, quantidade disponível 

limitada e dificuldade de modelar o enxerto no defeito ósseo (GAZDAG et al., 1995). 

Além do osso autógeno, enxertos ósseos alógenos (cadáver) e xenógeno 

(animais) têm sido utilizados. Apesar desses enxertos serem disponíveis sem 

necessidade de intervenção cirúrgica e em quantidade ilimitada, apresentam 

desvantagens como risco de reação do hospedeiro devido a diferenças genéticas, 

risco de transmissão de doenças e questionamentos éticos e religiosos (DAMIEN e 

PARSONS, 1991; GARBUZ et al., 1998).  
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Os biomateriais sintéticos utilizados como substitutos ósseos (cerâmicos, 

metálicos, polímeros e compósitos) constituem uma outra alternativa para evitar a 

morbidade associada aos enxertos autógenos e os riscos da utilização dos enxertos 

alógenos e xenógenos. Todavia, esses biomateriais não possuem as propriedades de 

osteoindução e osteogênese, servindo somente de arcabouço para a formação óssea 

(STOCKMANN et al., 2012). Ademais, o emprego dos biomateriais sintéticos em 

defeitos ósseos tem sido associado a problemas como: baixa taxa de biodegradação, 

ausência de poros interconectados, baixa afinidade para macromoléculas da matriz e 

falta de estímulo mecânico ao osso circundante, resultando em maior reabsorção 

óssea (LANZA et al., 2013). 

Nota-se, portanto, que dentre enxertos e biomateriais como opções de 

tratamento para defeitos ósseos, o enxerto autógeno apresenta maior potencial 

osteogênico. Sendo que, em grande parte, o sucesso desses enxertos no tratamento 

de defeitos ósseos deve-se à presença de células (osteogênese) e fatores de 

crescimento (osteoindução) (JANICKI e SCHMIDMAIER, 2011). Em razão disso, entre 

as várias alternativas de regeneração óssea, a utilização de células tem sido 

considerada bastante promissora. Além disso, essa estratégia tem sido empregada, 

com relativo sucesso, no tratamento de doenças autoimunes, alterações cardíacas, 

renais, hepáticas, musculoesqueléticas e da pele (CATERSON et al., 2001; 

BARTHOLOMEW et al., 2002; POULSOM et al., 2003; COLLINS e RUSSELL, 2009; 

IKEHARA, 2010; STUTCHFIELD et al., 2010).  

Independentemente do tipo de tratamento para defeitos ósseos, a reparação 

resulta da associação de fatores celulares e humorais envolvidos na formação de novo 

osso, atuando de forma análoga ao desenvolvimento embrionário do esqueleto. Para 

tal, há a participação de diversos tipos celulares, como células inflamatórias, 



26 
 

fibroblastos, condroblastos, células-tronco mesenquimais (CTMs), osteoblastos 

(OBs), osteócitos e osteoclastos. Várias dessas células são recrutadas por 

quimiotaxia para o sítio danificado através da liberação de fatores químicos da matriz 

óssea danificada e de plaquetas (OE et al., 2007).  

De maneira geral, a regeneração óssea utilizando células pode ser dividida 

em terapia celular e engenharia tecidual. A terapia celular envolve somente a 

utilização de células para a regeneração do tecido ósseo enquanto a engenharia 

tecidual utiliza a combinação de células com biomateriais, que servem como uma 

plataforma para carreamento das células e dos fatores de crescimento (ROSA et al., 

2008).  

Dentre os diversos tipos celulares que podem ser utilizados, as CTMs também 

chamadas de células multipotentes estromais, têm sido as mais estudadas. Elas foram 

identificadas primeiramente na medula óssea, mas podem ser encontradas em 

diferentes sítios, tais como: baço, cordão umbilical, fígado, músculo, osso, placenta, 

polpa dental, pulmões, sangue, tecido adiposo, tendões, sinóvia, dentre outros 

(FRIEDENSTEIN et al., 1976; DE BARI et al., 2001; ZUK et al., 2001; ROMANOV et 

al., 2003; FUKUCHI et al., 2004; BI et al., 2007; BELOTI et al., 2012; WANG et al., 

2013). Tem sido sugerido ainda que as CTMs poderiam virtualmente residir em todos 

órgãos e tecidos pós-natais (DA SILVA MEIRELLES et al., 2006). No entanto, as 

células derivadas da medula óssea têm sido mais utilizadas, baseado principalmente 

na quantidade de CTMs presentes (1/1.000.000 células nucleadas), na facilidade de 

obtenção e em seu maior potencial de diferenciação em vários tipos celulares como 

adipócitos, condrócitos, osteoblastos e mioblastos (PROCKOP, 1997; IN 'T ANKER et 

al., 2003).  
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Já foi verificado que após implantação in vivo, as células-tronco são capazes 

de se diferenciar em diversos tipos celulares mesmo na ausência de qualquer injúria 

(ANJOS-AFONSO et al., 2004), sugerindo que a diferenciação dessas células pode 

contribuir para a regeneração dos tecidos lesados. Por outro lado, a baixa 

porcentagem de enxertamento das células-tronco injetadas (menos de 1%) e o fato 

de as mesmas não serem encontradas após longos períodos após a injeção, sugerem 

que seus efeitos devem-se mais a sua capacidade de secretar fatores solúveis que 

alteram o microambiente e, consequentemente, as células vizinhas, estimulando-as a 

reparar os tecidos danificados (PROCKOP, 1997; UNDALE et al., 2009). Dessa forma, 

as CTMs têm seu potencial terapêutico devido à possibilidade de diferenciação 

multipotente, e secreção de várias citocinas e fatores de crescimento que conferem a 

elas propriedades anti-fibróticas, anti-apoptóticas, pró-angiogênese e 

imunomodulatórias (SENSEBE et al., 2011).  

As CTMs são ainda consideradas células imunologicamente privilegiadas, 

pois suas propriedades imunomodulatórias estão relacionadas com sua habilidade de 

suprimir o estímulo à proliferação dos linfócitos T, mediado, em parte por fatores 

solúveis e/ou falta de receptores de superfície (BARTHOLOMEW et al., 2002; DI 

NICOLA et al., 2002). Estudos prévios atribuíram a essas propriedades, os resultados 

positivos do uso de CTMs para redução de doenças do enxerto contra hospedeiro e 

para o tratamento eficaz de desordens autoimunes (BARTHOLOMEW et al., 2002; LE 

BLANC et al., 2004).  

Atualmente, com o objetivo de regenerar defeitos ósseos, a terapia celular 

com CTMs tem sido aplicada através de diferentes técnicas: (1) aspirado de medula 

óssea, (2) concentração do aspirado de medula óssea, (3) concentração da fração 

mononuclear da medula óssea e (4) cultura de CTMs a partir da medula óssea. A 
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despeito da pronta utilização das três primeiras técnicas citadas, a cultura de CTMs 

tem a vantagem de permitir o emprego de maior número de células osteoprogenitoras 

(SAKAI et al., 2008; SAUERBIER et al., 2010). 

A terapia com células-tronco derivadas de medula óssea, diferenciadas ou 

não em OBs, tem sido utilizada no tratamento de não-união crônica de fraturas, 

osteoartrite, osteonecrose, defeitos articulares de cartilagem e doenças ósseas 

metabólicas, tais como, osteogênese imperfeita e hipofosfatasia, com resultados 

bastante promissores (LEE et al., 2003; UNDALE et al., 2009; AUNG et al., 2011; 

CHEN et al., 2012). De acordo com os resultados dos estudos de Hernigou et al. 

(2005a, 2005b), Kim et al. (2009) e Beloti et al. (2012) tanto CTMs derivadas da 

medula óssea como aquelas diferenciadas em OBs são capazes de induzir a 

reparação óssea. Em relação ao grau de diferenciação osteoblástica, há consenso em 

que OBs mais diferenciados têm reduzida capacidade de regeneração de defeitos 

ósseos (CASTANO-IZQUIERDO et al., 2007; BELOTI et al., 2012). Por outro lado, 

enquanto Castano-Izquierdo et al. (2007) demonstraram que o uso de OBs em estágio 

inicial de diferenciação resultou em maior formação óssea, Beloti et al. (2012) 

mostraram que CTMs e OBs pouco diferenciados são igualmente eficazes.(HERNIGOU et al., 2005a; HERNIGOU et al., 2005b; KIM et al., 2009)  

Apesar de ambos os tipos celulares contribuírem para a regeneração óssea, 

pouco se conhece sobre a interação entre eles. A literatura tem dado ênfase ao estudo 

da inflência de OBs sobre CTMs (GERSTENFELD et al., 2002; HEINO et al., 2004; 

CSAKI et al., 2009; ILMER et al., 2009; BIRMINGHAM et al., 2012; TSAI et al., 2012; 

YU et al., 2014), com evidências de que a indução de marcadores osteoblásticos em 

CTMs é mais acentuada por estímulos provenientes de osteócitos (BIRMINGHAM et 

al., 2012).  Por outro lado, apenas dois estudos avaliaram a influência de CTMs sobre 

OBs, um deles utilizando modelo de co-cultura direta (KIM et al., 2003) e o outro 
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utilizando meio condicionado por CTMs sobre OBs (SUN et al., 2012), mas nenhum 

deles utilizou o modelo de co-cultura indireta.  

As evidências acima sugerem que ambos os tipos celulares, CTMs e OBs, 

contribuem para a formação óssea e que existe interação entre esses tipos celulares. 

Portanto, formulamos a hipótese de que a terapia celular que fizesse uso de uma 

associação de células indiferenciadas (CTMs) e diferenciadas (OBs) poderia ser mais 

eficaz para o reparo do tecido ósseo do que essas células isoladamente, 

principalmente como resultado da estimulação de OBs por CTMs. Para testar nossa 

hipótese, realizamos estudos in vitro para avaliar os efeitos das CTMs sobre os OBs 

e in vivo para avaliar os efeitos dessas células isoladamente e combinadas sobre a 

reparação óssea. 
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2 PROPOSIÇÃO 

 

2.1 Objetivo geral 

Avaliar a influência da associação das CTMs e OBs no comportamento dos 

OBs em diferentes modelos de cultura de células e no carreamento dessas células 

para a reparação de defeitos ósseos em calvária de ratos. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 Avaliar os efeitos das CTMs sobre OBs utilizando modelos de co-cultura direta, 

co-cultura indireta e cultura em meio condicionado; 

 Avaliar in vivo o efeito da terapia celular utilizando CTMs e OBs, isoladamente 

ou associadas, sobre o reparo de defeitos ósseos em calvárias de ratos. 

  



31 
 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

O presente trabalho foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais 

(CEUA) do Campus de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, sob o protocolo 

nº 13.1.120.53.1 (Anexo A). 

 

3.1 Ensaios in vitro 

Para avaliar o efeito das CTMs sobre a diferenciação osteoblástica das 

culturas de OBs foram utilizados dois modelos de co-cultura, direta e indireta, e um 

modelo de cultura com meio condicionado por CTMs. 

 

3.1.1 Obtenção e cultura de células-tronco mesenquimais e osteoblastos 

Para obtenção de células, CTMs foram isoladas de medula óssea de fêmures 

de ratos Wistar com 4 semanas de vida e massa corporal variando entre 100 e 150 g, 

como descrito por Maniatopoulos et al. (1988). Os ratos foram eutanasiados por 

sobredose dos anestésicos Ketamina (Agener União, Brasil) e Xilazina (Dopaser 

Calier, Brasil) e os fêmures retirados e transportados em meio de cultura contendo 

meio essencial mínimo modificação alfa (α-MEM, Gibco, EUA) suplementado com 500 

μg/mL de gentamicina (Gibco, EUA) e 3 μg/mL de fungisona (Gibco, EUA). No fluxo 

laminar, os fêmures foram submetidos à antissepsia e à remoção de tecidos moles 

remanescentes. As epífises foram removidas e a medula óssea extraída por meio de 

irrigação com meio de crescimento contendo α-MEM suplementado com 10% de soro 

fetal bovino (Gibco, EUA), 50 μg/mL de gentamicina e 0,3 μg/mL de fungisona. As 

células da medula óssea foram mantidas em cultura durante 3 dias para permitir a 

seleção das CTMs, por aderência ao poliestireno, e a expansão das culturas. Após 
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esse período, durante mais 3 dias, algumas culturas foram mantidas em meio de 

crescimento para manterem-se como CTMs e outras foram cultivadas em meio de 

crescimento suplementado com 5 μg/mL de ácido ascórbico (Gibco, EUA), 7 mM de 

β-glicerofosfato (Sigma, EUA) e 10-7 M de dexametasona (Sigma, EUA).  Esse meio 

de crescimento suplementado é chamado de meio osteogênico por induzir a 

diferenciação osteoblástica e, assim, permitir a obtenção de OBs, conforme descrito 

por Rosa et al. (2008). (MANIATOPOULOS et al., 1988) 

As culturas foram mantidas a 37ºC em atmosfera umidificada contendo 5% de 

CO2 e 95% de ar atmosférico. As trocas do meio de cultura foram realizadas 3 vezes 

por semana. 

Quando as culturas atingiram a subconfluência, o meio de cultura foi removido 

e adicionada solução de tripsina à 0,25% (Gibco, EUA), 1,3 mg/mL de colagenase do 

tipo II (Gibco, EUA) e EDTA à 1 mM (Gibco, EUA) para obtenção de suspensão de 

células e realização dos experimentos descritos a seguir.  

 

3.1.2 Co-culturas diretas 

No modelo de co-cultura direta, CTMs e OBs foram misturadas (CTMs/OBs) 

na proporção de 1:1, 1:2 e 2:1 e cultivadas em meio osteogênico em placas de 24 

poços (2 x 104 células/poço). Os controles foram CTMs e OBs cultivados em meio de 

crescimento e meio osteogênico, respectivamente. As respostas celulares avaliadas 

foram: proliferação, atividade de fosfatase alcalina (ALP), formação de matriz 

mineralizada, expressão gênica, imunolocalização de proteínas e expressão protéica. 
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3.1.3 Co-culturas indiretas 

O modelo de co-cultura indireta foi realizado utilizando insertos com filtros de 

0,4 µm (Transwell, Corning, EUA). CTMs e OBs em co-cultura na proporção de 1:2 

(CTMs→OBs) foram utilizados de forma que o inserto continha CTMs enquanto os 

OBs foram cultivados em meio osteogênico no fundo do poço. Para isso, foram 

utilizadas placas de 12 poços com densidades de plaqueamento para CTMs e OBs 

de 1,8 x 104 células/poço e 3,6 x 104 células/poço, respectivamente. Os controles 

foram CTMs e OBs cultivados em meio de crescimento e meio osteogênico, 

respectivamente. As respostas celulares avaliadas foram: proliferação, atividade ALP, 

formação de matriz mineralizada, expressão gênica, imunolocalização de proteína e 

migração. 

 

3.1.4 Culturas com meio condicionado 

O meio condicionado foi aquele meio de cultura utilizado para cultivar as 

CTMs. A partir da segunda troca de meio das culturas de CTMs, o meio de 

crescimento utilizado nestas culturas era colhido, centrifugado em tubos a 2000 rpm 

por 5 min e armazenados em freezer a -20ºC. Este meio condicionado por CTMs foi 

utilizado nas culturas de OBs na proporção de 1:1 com meio osteogênico. Assim, OBs 

foram cultivados em meio osteogênico misturado com meio condicionado. Como 

controle foram utilizados OBs cultivados em meio osteogênico misturado com meio de 

crescimento fresco também na proporção de 1:1. As respostas celulares avaliadas 

foram: proliferação, atividade de ALP, formação de matriz mineralizada, expressão 

gênica e imunolocalização de proteína. 
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3.1.5 Avaliação das respostas celulares 

 

3.1.5.1 Proliferação celular 

A proliferação celular foi determinada pelo ensaio colorimétrico MTT {brometo 

de [3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolio]}. O MTT é um sal que é reduzido em 

cristais de formazan (de cor púrpura) por proteinases mitocondriais, ativas apenas em 

células viáveis (MOSMANN, 1983). O meio de cultura foi removido e os poços foram 

lavados com solução salina tamponada com fosfato (PBS, Gibco, EUA) aquecida a 

37ºC, preenchidos com 1 mL de meio de cultura contendo MTT à 10% (5 mg/mL) e 

incubados a 37ºC por 4 h. A seguir, os sobrenadantes foram aspirados e os cristais 

solubilizados utilizando 1 mL de uma solução de isopropanol ácido (HCl 0,04 N em 

isopropanol). As placas foram agitadas por 5 min e uma alíquota de 150 μL de cada 

poço foi transferida para uma placa de 96 poços. A absorbância foi avaliada por meio 

de um espectrofotômetro μQuant (Bio-Tek Instruments Inc., EUA) utilizando o 

comprimento de onda de 570 nm. A proliferação celular foi expressa como 

absorbância. 

 

3.1.5.2 Atividade de ALP 

A atividade de ALP foi avaliada em lisados de células através da liberação de 

timolftaleína pela hidrólise do substrato timolftaleína monofosfato, utilizando um kit 

comercial (Labtest, Diagnostica SA, Brasil). Para obtenção dos lisados de células, o 

meio de cultura foi removido e os poços foram lavados com solução salina tamponada 

com fosfato (PBS, Gibco, EUA) aquecida a 37ºC, preenchidos com 1 mL de solução 

de lauril sulfato de sódio 0,1% (Sigma, EUA) e ao final de 30 min, a solução contida 

em cada poço foi homogeneizada e 50 µL dessa solução foram transferidos para os 
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tubos de ensaio. Foram utilizados tubos de ensaio branco, padrão e testes. Em todos 

os tubos foram adicionados 50 µL de substrato e 500 µL de tampão. No tubo padrão 

foram acrescentados 50 µL da solução padrão. Todos os tubos foram incubados a 

37ºC por 10 min. Após esse período, foram adicionados em cada tubo (branco, padrão 

e testes) 2 mL do reagente de cor. Alíquotas de 150 µL da solução de cada tubo foram 

transferidas para placas de 96 poços (Corning, EUA) e a densidade óptica foi lida em 

comprimento de onda de 590 nm no espectrofotômetro μQuant (Bio-Tek). A atividade 

de ALP foi calculada a partir da medida do tubo padrão, normalizada pela quantidade 

de proteína total, obtida de acordo com o método descrito por Lowry et al. (1951), e 

expressa em µmoL de timolftaleína/h/mg de proteína. (LOWRY et al., 1951) 

 

3.1.5.3 Formação de matriz mineralizada 

A formação de matriz mineralizada foi avaliada pela marcação com vermelho 

de alizarina (Sigma, EUA). Para tanto, o meio de cultura foi removido e as culturas 

foram lavadas em solução de Hanks, fixadas em álcool etílico a 70% a 4ºC por 60 min 

e lavadas em PBS e água bidestilada. Em seguida, foram coradas com vermelho de 

alizarina a 2%, pH 4,2, à temperatura ambiente por 15 min e novamente lavadas com 

PBS e água bidestilada. Para análise qualitativa, imagens macroscópicas das culturas 

aos 14 dias foram obtidas digitalmente com câmera de alta resolução (Canon EOS 

Digital Rebel, 6.3 megapixels, com lente macro EF100 f/2.8, EUA). Para a análise 

quantitativa, foi realizada a extração do vermelho de alizarina: foram acrescentados 

em cada poço 280 µL de ácido acético a 10% e as placas, deixadas sob agitação 

suave por 30 min. A camada de células foi raspada e a solução transferida para tubos 

de 1,5 mL e agitadas em vortex por 30 segundos. Em seguida, os tubos foram 

aquecidos a 85ºC por 10 min e transferidos para o gelo por 5 min. Na sequência, os 
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tubos foram centrifugados a 13000 g por 20 min e 100 µL do sobrenadante foi 

transferido para placa de 96 poços (Corning, EUA) contendo 40 µL de hidróxido de 

amônia a 10%. Por fim, a absorbância foi medida em espectrofotômetro μQuant (Bio-

tek) utilizando comprimento de onda de 405 nm. A formação de matriz mineralizada 

foi expressa como absorbância. 

 

3.1.5.4 Expressão gênica  

A expressão gênica foi avaliada através da reação em cadeia da polimerase 

em tempo real (Real-time PCR). Para tanto, o meio de cultura foi removido dos poços 

e foi adicionado o reagente Trizol LS (Invitrogen, EUA) à temperatura ambiente, por 5 

min, sob agitação por pipetagem. A extração do RNA total foi realizada através do kit 

SV Total RNA Isolation System (Promega, EUA), de acordo com especificações do 

fabricante. Em seguida, o RNA total foi quantificado em diferentes comprimentos de 

onda (260, 280, 230 e 320 nm) em espectrofotômetro Nanovue plus (GE Healthcare, 

EUA) e sua integridade avaliada por meio de eletroforese em gel de agarose 

desnaturante a 1,5% (m/v). Os tampões para a realização da eletroforese foram 

preparados com água previamente tratada com dietilpirocarbonato (DEPC, Sigma, 

EUA). Para o preparo da água, foi adicionado 1 mL de DEPC em 999 mL de água 

deionizada, sendo esta mistura incubada à temperatura ambiente por 24 h e 

autoclavada por 30 min. O gel foi preparado dissolvendo-se 3 g de agarose (Gibco, 

EUA) em 144 mL de água DEPC. Em seguida, a mistura foi aquecida a 65ºC e, então, 

foram adicionados 36 mL de formaldeído a 12,3 M (Merck, Alemanha), 7 μL de GelRed 

(Biotium Inc., EUA) e 20 mL de tampão de corrida, constituído de 50 mM de acetato 

de sódio (Merck, Alemanha), 5 mM de EDTA (Merck, Alemanha) e 100 mM de ácido 

3-[N-morfolino]propanosulfônico (MOPS, Sigma, EUA). A mistura foi despejada em 
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fôrmas adequadas para moldagem do gel. Para o preparo das amostras, foram 

adicionados 3 μg de RNA total, 2 μL de tampão de corrida, 4 μL de formaldeído a 12,3 

M e 10 μL de formamida (Merck, Alemanha). Esta mistura foi aquecida a 85ºC por 10 

min e, posteriormente, submetida a resfriamento a 4ºC por 5 min. Em seguida, foi 

adicionado o tampão de amostra, composto por 50% de glicerol (v/v), 0,25% de azul 

de bromofenol (m/v), 0,25% de xileno cianol (m/v) e 10 nM de EDTA em água DEPC. 

A eletroforese foi conduzida a 60 V durante 1 a 3 h, utilizando-se tampão de corrida. 

Após este período, o gel foi visualizado através de iluminação com luz ultravioleta a 

300 nm. A integridade do RNA foi verificada pela visualização de duas subunidades 

(18S e 28S) do RNA ribossômico presentes em organismos eucariotos. Em seguida, 

foi confeccionada a fita de cDNA a partir de 1 μg de RNA total. Este procedimento foi 

feito no termociclador Mastercycle Gradient (Eppendorf, Alemanha) por meio de 

reação com a enzima transcriptase reversa, utilizando-se o kit High-capacity cDNA 

Reverse Transcription (Applied Biosystems, EUA). Para a reação de Real-time PCR, 

foram utilizadas sondas TaqMan (Applied Biosystems, EUA) para genes-alvo sendo 

as reações feitas em aparelho CFX96 (BioRad, EUA). As reações foram realizadas 

em quadruplicata (n=4), utilizando: 5 μL de Taqman Gene Expression Master Mix, 0,5 

μL de Taqman Gene Expression Master Mix (Sondas + Primers) e 4,5 μL de cDNA 

(11,25 ng), para um volume final de 10 μL/reação. As reações de amplificação 

consistem em 2 min a 50ºC, 10 min a 95ºC, quarenta ciclos de 15 segundos a 95ºC e 

1 min a 60ºC (desnaturação e extensão). Os resultados foram analisados com base 

no valor de Ct (cicle threshold, ou ciclo limiar), sendo este o ponto correspondente ao 

número de ciclos em que a amplificação das amostras atinge um limiar (determinado 

entre o nível de fluorescência dos controles negativos e a fase de amplificação 

exponencial das amostras), que permite a análise quantitativa da expressão do fator 
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avaliado. Como controle endógeno, foi avaliada a expressão do gene para a enzima 

gliceraldeído-3-fosfato desidrogenase (GAPDH). A expressão do controle endógeno 

foi utilizada para a normalização dos níveis de expressão do gene alvo. Uma amostra 

negativa (água) foi submetida à reação com cada sonda Taqman utilizada. O método 

comparativo de 2-ddCt (LIVAK e SCHMITTGEN, 2001) foi utilizado para comparar a 

expressão gênica das culturas dos diferentes grupos experimentais. O 

desenvolvimento do fenótipo osteogênico das células foi avaliado pela expressão 

gênica de: 1) ALP, enzima importante para a disponibilização de fosfato para o 

processo de mineralização da matriz extracelular (HAMADE et al., 2003); 2) 

sialoproteína óssea (BSP), proteína não-colágena da matriz que participa da 

nucleação dos primeiros cristais de apatita (HUNTER e GOLDBERG, 1993); 3) 

osteocalcina (OC), proteína não-colágena da matriz, utilizada como marcador de 

osteoblastos maduros (DUCY et al., 1996); 4) osteopontina (OPN), proteína não-

colágena da matriz relacionada aos processos de adesão celular e controle do 

crescimento dos cristais de apatita durante o processo de mineralização (GOLDBERG 

e HUNTER, 1995); 5) Osterix (OSX), fator de transcrição essencial para diferenciação 

terminal de osteoblastos e formação óssea (NAKASHIMA et al., 2002); 6) runt-related 

transcription fator 2 (RUNX2), fator de transcrição indispensável ao comprometimento 

de células mesenquimais com a linhagem osteoblástica (MARIE, 2008). 

 

3.1.5.5 Imunolocalização de proteínas 

Para a imunolocalização das proteínas BSP e OPN, as culturas crescidas sobre 

superfícies de Thermanox (Nunc Inc., EUA) foram fixadas em solução de 

paraformaldeído a 4% em tampão fosfato (PB) 0,1 M, pH 7,2, por 10 min à temperatura 

ambiente. As células foram, então, processadas para imunofluorescência indireta 
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conforme descrito em trabalhos prévios (DE OLIVEIRA et al., 2003; DE OLIVEIRA e 

NANCI, 2004). A permeabilização foi feita com solução de Triton X-100 a 0,5% em PB 

por 10 min, seguida de bloqueio com leite desnatado a 5% em PB por 30 min. 

Anticorpos primários para BSP (1:200, WV1D1-9C5, Developmental Studies 

Hybridoma Bank – DSHB, EUA) e OPN (1:800, MPIIIB10-1, DSHB, EUA) foram 

utilizados, seguidos de anticorpo secundário conjugado com fluoróforo Alexa Fluor 

594 (fluorescência vermelha; 1:200, Molecular Probes, EUA), em mesma solução de 

faloidina conjugada com Alexa Fluor 488 (fluorescência verde; 1:200, Molecular 

Probes, EUA) para visualização do citoesqueleto de actina. Todas as incubações dos 

anticorpos foram feitas em atmosfera úmida por 60 min em temperatura ambiente. 

Entre cada incubação, as amostras foram lavadas três vezes (5 min cada) em PB. 

Antes da montagem para observação microscópica, as amostras foram lavadas 

rapidamente com água destilada e os núcleos celulares, marcados com DAPI 

(Molecular Probes, EUA) a 300 nM por 5 min. As lamínulas de Thermanox (Nunc Inc., 

EUA) foram fixadas em lâminas de vidro e, após a montagem de lamínula de vidro 

(Fisher Scientific, EUA) com meio de montagem anti-fade (Vectashield, EUA) sobre 

as superfícies contendo células, as amostras foram examinadas em microscópio de 

fluorescência Zeiss modelo AxioImager M2 (Carl Zeiss Inc., Alemanha), acoplado a 

uma câmera digital AxioCam MRm (Carl Zeiss Inc., Alemanha). As imagens adquiridas 

foram processadas com o programa Adobe Photoshop CS6 (Adobe Systems 

Software, EUA). 

 

3.1.5.6 Expressão protéica 

A expressão protéica de RUNX2 foi realizada por Western blot. Para tanto, as 

células foram destacadas dos poços como já descrito anteriormente, e as amostras 
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foram homogeneizadas, transferidas para tubos falcon e centrifugadas por 5 min a 

2000 rpm. O sobrenadante foi descartado e as células, lavadas 3 vezes com 5-10 mL 

de PBS aquecido. Após a última centrifugação, todo o PBS foi removido, e foi 

adicionado o tampão RIPA (NACl 150 mM, Sigma-Aldrich; NP40 10%, Sigma-Aldrich; 

C24H39O4Na 0,5%, Sigma-Aldrich; SDS 0,1%, Sigma-Aldrich; e Tris base 50 mM, pH 

8, Roche, EUA). A extração da proteína total foi realizada por lise celular, utilizando-

se aparelho de ultrassom (Misonix, EUA) com 5 pulsos de 10 segundos e intervalos 

de 10 segundos entre os pulsos. Primeiramente, determinou-se a concentração de 

proteínas das amostras, µg/mL, pelo método de Bradford (1976), utilizando o kit 

comercial Protein Assay (Bio-Rad, EUA), de acordo com as instruções do fabricante. 

As leituras foram realizadas em espectrofotômetro μQuant (Bio-Tek), com 

comprimento de onda de 750 nm. Foram preparados géis de poliacrilamida 8,5% para 

separação das proteínas, contendo, para um volume final de 10 mL: 2,84 mL de 

acrilamida, 2,60 mL de tampão Tris 1,5%, pH 6,8 e SDS 0,4%, pH 8,8, 4,8 mL de água 

destilada, 10 µL de Temed e 75 µL de persulfato de amônia 10% (National 

Diagnostics, EUA). Após a polimerização do gel de separação, foi confeccionado o 

gel de empilhamento 5%, contendo, para um volume final de 5 mL: 0,83 mL de 

acrilamida, 0,13 mL de tampão Tris HCl, pH 6,8 e SDS 10%, 3,44 mL de água 

destilada, 12 µL de Temed e 20 µL de persulfato de amônia 10% (National 

Diagnostics, EUA). Após sua polimerização, os géis foram montados em aparato 

próprio e foi adicionado o tampão de corrida, composto por 3,01 g de Tris base (Roche, 

EUA); 14,4 g de glicina (USB Corporation, EUA) e 1 g de SDS (Sigma, EUA), para um 

volume final de 1 L de água destilada. Para o ensaio, 50 µg de proteína de cada grupo, 

contidos em um volume final de 20 µL, foram misturadas com 5 µL de tampão de 

amostra, contendo 7 mL de Tris base pH 6,8 (Roche, EUA), 3 mL de glicerol (Sigma, 
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EUA), 1 g de SDS (Sigma, EUA), 0,93 g de DTT (Sigma, EUA), 1,2 mg de bromofenol 

(Sigma, EUA) e 10 mL de água destilada e β-mercaptoetanol. Após aquecimento em 

banho-maria a 100ºC por 5 min, as amostras foram aplicadas nos géis, e a separação 

das proteínas, realizada por eletroforese com aplicação de 100 V/hora. Como 

referência para identificação do peso molecular das proteínas separadas, foi utilizado 

um marcador que identifica bandas entre 10 e 250 kDa (Bio-Rad, EUA). As proteínas 

foram transferidas dos géis para membranas de nitrocelulose (Hybond C-Extra, GE 

Healthcare, EUA) com o aparelho Trans-Blot SD (Bio-Rad, EUA), operado com 12 V 

por 45 min. As membranas foram submetidas a três incubações à temperatura 

ambiente, sendo: 1) bloqueio dos sítios inespecíficos por 3 h, com leite desnatado 5% 

diluído em Tampão Salino de Tris com Tween 20 (TBS-T), composto por 2,43 g de 

Tris, (Roche, EUA), 8 g de NaCl, (Sigma, EUA), 1 mL de Tween 20 e 1 L de água 

destilada, pH 7,6; 2) incubação, por 3 h, com o anticorpo primário anti-RUNX2 (1:500, 

policlonal de coelho; Santa Cruz Biotechnology, EUA) diluído em solução de leite 

desnatado a 2,5% em TBS-T; e 3) incubação, por 1 h, com anticorpo secundário 

conjugado com peroxidase (1:3000, cabra anti-coelho IgG HRP; Sigma, EUA) diluído 

em solução de leite desnatado a 2,5% em TBS-T. Ao final de cada incubação, as 

membranas foram lavadas três vezes, por 10 min cada, com TBS-T. Por fim, as 

membranas foram incubadas com solução quimiluminescente (Perkin Elmer, EUA) 

por 1 min e transferidas para o aparelho G:BOX (SynGene, EUA). Para a captação de 

imagens da banda relativa à proteína RUNX2 (88 kDa) foi utilizado o programa 

GeneSnap (SynGene, EUA). Como proteína constitutiva, foi utilizado GAPDH. Para 

isso, as membranas foram submetidas a tratamento com solução Re-blot plus mild 

(Millipore, EUA) por 20 min, à temperatura ambiente, para a remoção dos anticorpos, 

e então incubadas de acordo com os procedimentos previamente descritos, utilizando-
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se anticorpo primário anti-GAPDH (1:1000, policlonal de coelho, Santa Cruz 

Biotechnology, EUA) e anticorpo secundário conjugado com peroxidase (1:3000, 

cabra anti-coelho IgG HRP; Sigma, EUA). ( 

BRADFORD, 1976) 

3.1.5.7 Migração celular 

Para avaliação da migração celular, CTMs e OBs foram cultivadas, 

separadamente, tanto em placas de 24 poços (2 x 104 células/poço) como em garrafas 

de 75 cm2 (8 x 105 células/garrafa) por 10 dias. Neste período, CTMs e OBs crescidas 

em garrafas de 75 cm2 foram tripsinizadas e plaqueadas, separadamente, em insertos 

com poros de 8 µm (105 células/inserto). Em seguida, os insertos contendo CTMs e 

OBs foram co-cultivados, respectivamente, com OBs e CTMs em placas de 24 poços. 

Como controle, foram utilizadas CTMs cultivadas em insertos isoladamente. Após 24 

h de co-cultivo, as células remanescentes, localizadas na parte superior dos insertos, 

foram removidas com o auxílio de um swab. Posteriormente, as células aderidas à 

superfície inferior do inserto foram fixadas em metanol (Merck, Alemanha), por 2 min 

e à temperatura ambiente, e coradas com azul de toluidina a 1% por 2 min. A 

quantificação da migração celular foi obtida pela contagem das células que 

atravessaram os poros do inserto, em microscópio de luz Leica modelo DMLB (Leica, 

Alemanha), acoplado à câmera digital DFC310FX (Leica, Alemanha). Para cada 

inserto foram selecionados quatro campos aleatórios em objetiva de 20x para 

contagem do número total de células em cada campo. As imagens adquiridas foram 

processadas com o programa Adobe Photoshop CS6 (Adobe Systems Software, 

EUA). Os dados obtidos foram normalizados pelo número total de células que 

migraram no grupo CTMs controle e expressos em porcentagem de migração. 
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3.2 Ensaios in vivo 

 

3.2.1 Seleção do arcabouço para carreamento das células 

Para determinar qual o carreador mais adequado para as células, foram 

avaliadas as respostas do tecido ósseo a dois carreadores, a fibrina (Tissucol, Baxter, 

Brasil), conforme descrito por Wang et al. (2012) e a esponja de colágeno (Gelfoam, 

Pfizer, Brasil), conforme descrito por Rohanizadeh et al. (2008). Para tanto, foi 

utilizado o modelo de defeito com 5 mm de diâmetro em calvária de ratos (COOPER 

et al., 2010) preenchidos com fibrina, esponja de colágeno ou deixados sem nenhum 

preenchimento. (WANG et al., 2012) 

A fibrina foi preparada imediatamente antes da sua utilização, de acordo com 

as instruções do fabricante. Resumidamente, as soluções de fibrinogênio e aprotinina 

foram aquecidas em banho-maria por 10 min à 37ºC, após, a aprotinina foi misturada 

com fibrinogênio. Então, esta mistura foi mantida aquecida à 37ºC por 1 min. Em outro 

frasco, a solução de trombina foi misturada com cloreto de cálcio (CaCl2) e colocado 

em banho-maria com a mesma temperatura da primeira mistura até seu uso. As 

misturas de fibrinogênio com aprotinina e trombina com cloreto de cálcio foram 

acondicionadas em seringas separadas, ligadas por uma peça em Y, de modo que 

elas foram misturadas imediatamente antes da instalação no defeito ósseo para 

obtenção da fibrina.  

Previamente à colocação das esponjas de colágeno nos defeitos ósseos, as 

mesmas foram manualmente cortadas com auxílio de pinça clínica e lâmina de bisturi 

nº 11 para obtenção de amostras com 2 a 3 mm de altura e 5 mm de diâmetro. Esse 

preparo da esponja de colágeno foi realizado em fluxo laminar para manter os 

carreadores estéreis. 
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3.2.1.1 Procedimento cirúrgico para confecção do defeito ósseo 

Ratos Wistar machos pesando entre 200 e 250 g foram submetidos à cirurgia 

para preparação de defeitos ósseos unilaterais em calvária com 5 mm de diâmetro. 

Para isso, os animais foram anestesiados com solução de Ketamina (7 mg/100 g peso 

corporal) (Agener União, Brasil) e Xilazina (0,6 mg/100 g peso corporal) (Calier, Brasil) 

administrados por via intramuscular. Após tricotomia e antissepsia com povidine-iodo 

alcoólica (PVPI, Cristalia, Brasil) na região dorsal da cabeça, a pele e o tecido 

subcutâneo foram incisados com lâmina de bisturi nº 15 ao longo da sutura sagital 

para expor os ossos parietais. O periósteo dos ossos parietais foi descolado e um 

defeito produzido unilateralmente utilizando uma broca tipo trefina com “stop” e 5 mm 

de diâmetro, sob irrigação abundante com soro fisiológico. Os defeitos ósseos foram 

preenchidos com esponja de colágeno, fibrina ou foram deixados sem preenchimento 

(Figura 1). Após, a pele foi suturada com nylon 3.0 (Ethicon Ltda, Brasil) e a ferida 

cirúrgica lavada com solução de povidina-iodo alcoólica. Ao final do procedimento 

cirúrgico os animais receberam dose única de analgésico Flunixina meglumina (10 

mg/100 g peso corporal) (Banamine, Schering-Plough, Brasil) e dose única de uma 

solução de antibióticos contendo: Benzilpenicilina benzatina (156.000 UI/100 g peso 

corporal), Benzilpenicilina procaína (78.000 UI/100 g peso corporal), Benzilpenicilina 

potássica (78.000 UI/100 g peso corporal), Diidroestreptomicina base (sulfato) 

(65mg/100 g peso corporal) e Estreptomicina base (sulfato) (65 mg/100 g peso 

corporal) (Pentabiótico, Fort Dodge, Brasil). 
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Figura 1. Colocação da esponja de colágeno na calvária de rato. 

 

3.2.1.2 Eutanásia e coleta de material para análises 

Ao final de 4 semanas, os animais foram mortos com inalação de dióxido de 

carbono e as calvárias contendo os defeitos foram removidas para posterior análises 

morfométrica por microtomografia computadorizada (micro-CT) e histológica em 

cortes descalcificados.  

Após a eutanásia, as peças obtidas foram acondicionadas individualmente em 

potes plásticos identificados, contendo solução de formalina neutra tamponada 10%, 

pH = 7,0 à temperatura ambiente. 

 

3.2.1.3 Microtomografia computadorizada 

A análise tomográfica foi realizada por meio do micro-CT SkyScan 1172 

(SkyScan, Bélgica) operando com fonte de raios-X de 100 kV detectados por uma 
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câmera de 11-megapixel com resolução de até 1 µm. Os dados foram adquiridos por 

um software de aquisição de imagens bidimensionais (2D) do próprio equipamento e 

as reconstruções tridimensionais (3D), necessárias para a análise morfométrica, 

foram feitas pelo software NRecon (SkyScan). Após as reconstruções, foram 

analisados, dentro da área de interesse (a região dos defeitos ósseos produzidos), os 

seguintes parâmetros: volume de tecido ósseo (mm3), porcentagem de volume ósseo, 

área de tecido ósseo formado (mm2), relação entre superfície de tecido ósseo formada 

e volume de tecido ósseo na área do defeito (mm2/mm3), espessura das trabéculas 

ósseas (mm), número de trabéculas ósseas (1/mm) e separação entre as trabéculas 

ósseas (mm). Estes parâmetros, são os preconizados pela American Society of Bone 

and Mineral Research (ASBMR) e descritos por Parfitt et al. (1987). (PARFITT et al., 1987) 

 

3.1.2.4 Análise histológica 

Após serem analisados pelo micro-CT, os espécimes foram descalcificados 

com solução de EDTA tamponada, desidratados em concentrações crescentes de 

álcool, diafanizados e incluídos em parafina, seguindo protocolo de rotina. Os cortes 

obtidos, 6 µm de espessura, foram corados com Hematoxilina-Eosina (HE). A análise 

histológica foi baseada em imagens representativas dos tratamentos avaliados, 

obtidas por microscopia de luz (Axioskop 40, Carl Zeiss, Alemanha), captadas por 

câmera digital (Axiocam ICc3, Carl Zeiss, Alemanha) acoplada ao microscópio e 

processadas com o software Axion Vision (Axiocam ICc3, Carl Zeiss, Alemanha). 
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3.2.2 Efeito das células na reparação de defeitos ósseos 

 

3.2.2.1 Obtenção e cultura de células-tronco mesenquimais e osteoblastos 

derivados da medula óssea de ratos 

A obtenção e cultura das CTMs e OBs foi realizada conforme descrito no item 

3.1.1. Após a obtenção de suspensão de células, procedeu-se ao carreamento dessas 

células nos arcabouços de colágeno. A esponja de colágeno foi escolhida como 

carreador com base nos resultados obtidos nos experimentos descritos no item 3.2.1. 

 

3.2.2.2 Carreamento das células por centrifugação 

Para carrear as células na esponja de colágeno preparada como descrito no 

item 3.2.1, foi utilizado o método de centrifugação (YANG et al., 2001). Em tubos de 

centrífuga foram associados a esponja de colágeno e 5 mL do meio de cultura 

contendo CTMs, OBs ou a mistura de CTMs/OBs.  

Devido às pequenas variações da esponja de colágeno pelo corte manual 

realizado com lâmina de bisturi, o número de células foi normalizado pelo peso da 

esponja de colágeno. Após a liberação enzimática das células conforme descrito 

anteriormente, procedeu-se à centrifugação das células em meio de crescimento 

associadas com a esponja de colágeno. 

De acordo com estudo prévio de Beloti et al. (2009) que avaliou a quantidade 

de centrifugações necessárias para o carreamento de células em arcabouços, 

verificou-se que após a quarta centrifugação não há incorporação significativa de 

células aos carreadores. Portanto, nesse estudo foram realizadas 4 centrifugações a 

2000 rpm por 1 min, sendo que as células foram gentilmente ressuspendidas no meio 

de cultura entre cada centrifugação.(BELOTI et al., 2009) 
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Ao final de cada ciclo de centrifugação, o número de células viáveis e não 

viáveis no meio de cultura foi detectado através do azul de tripan (Invitrogen, EUA) e 

as células contadas utilizando um contador automático (Countness cell counter, 

Invitrogen, EUA). Para isso, uma alíquota de 10 µL da suspensão de células foi 

misturada com 10 µL de azul de tripan a 0,4% e essa solução foi depositada em 

câmara adequada e submetida à análise pelo equipamento que determina o número 

de células viáveis (não marcadas pelo azul de tripan) e células não viáveis (marcadas 

pelo azul de tripan). 

A densidade de células incorporadas à esponja de colágeno e a eficiência de 

carreamento (definida como o número de células carreadas/concentração inicial das 

células) foram determinadas pela diferença entre o número inicial e final de células no 

tubo de centrífuga ao final de cada centrifugação. A viabilidade celular foi expressa 

em porcentagem de células viáveis 

Para a comprovação do carreamento de células para o interior da esponja de 

colágeno, CTMs foram incubadas por 4 h com MTT (Sigma) que cora as células em 

azul e permite sua visualização microscópica. Em seguida, as células foram 

enzimaticamente liberadas e incorporadas à esponja de colágeno como descrito 

acima. A seguir, a esponja de colágeno contendo as células marcadas por MTT 

(Sigma) foi examinada em microscópio de luz óptica Leica DMLB (Leica) acoplado a 

uma câmera fotográfica digital Leica DC 300F (Leica). As imagens adquiridas foram 

processadas utilizando-se o software Adobe Photoshop (Adobe Systems Software). 

 

3.2.2.3 Colocação da esponja de colágeno com células em defeitos ósseos 

Ratos Wistar pesando entre 200 e 250 g foram submetidos à cirurgia de 

calvária (conforme descrito no item 3.2.1.1) e os defeitos ósseos receberam esponjas 
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de colágeno carreadas com CTMS, OBs e CTMs/OBs na proporção 1:1 na 

concentração de 5 x 105 células. Defeitos que receberam esponjas de colágeno sem 

células foram utilizados como controle.  

 

3.2.2.4 Eutanásia e coleta de material para análises 

Ao final de 4 semanas, os animais foram mortos (conforme descrito no item 

3.2.1.2) e as peças processadas como descrito acima nos itens 3.2.1.3 e 3.2.1.4. 

 

3.3 Análise estatística 

A análise estatística foi realizada utilizando-se o programa SigmaPlot 12.5 

(Systat Software, Alemanha). Os dados obtidos foram agrupados e tabulados para 

realizar a estatística descritiva (cálculos de média e desvio-padrão) para serem 

representados na forma de gráficos. 

Para os experimentos in vitro, os ensaios de proliferação, atividade de ALP, 

formação de matriz mineralizada e migração celular foram realizados em quintuplicata 

(n=5) e a expressão gênica, em quadruplicata (n=4). Dados obtidos em diferentes 

períodos da cultura (proliferação, atividade de ALP e formação de matriz mineralizada) 

ou em um período com mais de dois grupos (migração celular e expressão gênica) 

foram analisados pelo teste de Kruskal-Wallis para comparações múltiplas e na 

presença de diferença estatisticamente significante entre os grupos foi utilizado o teste 

de Mann-Whitney. Dados de ensaios realizados em um único período e com dois 

grupos (atividade de ALP, formação de matriz mineralizada e expressão gênica do 

modelo de meio condicionado) foram analisados pelo teste Mann-Whitney.  

Para os experimentos in vivo, na comparação entre os grupos dos dados das 

análises tomográficas e do carreamento das células foi utilizado o teste de Kruskal-
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Wallis para comparações múltiplas e na presença de diferença estatisticamente 

significante entre os grupos foi utilizado o teste de Mann-Whitney.  

Para todos experimentos, foi adotado o nível de significância de 5% (p≤0,05). 
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4 RESULTADOS 

 

4.1 Ensaios in vitro  

 

4.1.1 Co-culturas diretas  

 
Figura 2. Proliferação das CTMs e OBs cultivadas isoladamente e associadas nas proporções de 1:1, 
1:2 e 2:1 aos 3, 7 e 10 dias. Legendas: CTMs/OBs 1:1 = associação de CTMs e OBs na proporção de 
1:1; CTMs/OBs 1:2 = associação de CTMs e OBs na proporção de 1:2; CTMs/OBs 2:1 = associação 
de CTMs e OBs na proporção de 2:1. Os dados são apresentados como média ± desvio padrão (n=5). 
 

A proliferação celular não foi diferente entre os grupos avaliados (P=0,097), 

porém aumentou ao longo do tempo de cultura (P<0,001), sendo 3 < 7 < 10 dias 

(P<0,05). Apesar de algumas diferenças estatisticamente significantes entre os 

grupos aos 3, 7 e 10 dias (P<0,05), essas diferenças não são consideradas 

biologicamente importantes (Figura 2). 
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Figura 3. Atividade de ALP das CTMs e OBs cultivadas isoladamente e associadas nas proporções de 
1:1, 1:2 e 2:1 aos 7, 10 e 14 dias. Legendas: CTMs/OBs 1:1 = associação de CTMs e OBs na proporção 
de 1:1; CTMs/OBs 1:2 = associação de CTMs e OBs na proporção de 1:2; CTMs/OBs 2:1 = associação 
de CTMs e OBs na proporção de 2:1. Os dados são apresentados como média ± desvio padrão (n=5).  
 

A atividade de ALP foi diferente entre as culturas avaliadas (P=0,016) e 

aumentou ao longo do tempo de cultura (P<0,001), sendo 7 < 10 < 14 dias (P<0,05). 

Aos 7 dias, as culturas de CTMs/OBs 2:1 apresentaram maior atividade de ALP 

comparadas às de CTMs/OBs 1:1 e CTMs (P=0,016). Aos 10 dias, as culturas de 

CTMs exibiram maior atividade de ALP, seguido das culturas de CTMs/OBs 2:1 

(P<0,05). Aos 14 dias, as culturas de OBs apresentaram maior atividade de ALP, 

enquanto as culturas de CTMs apresentaram a menor atividade (P<0,05) (Figura 3). 

É interessante observar que a atividade de ALP apresentou um perfil diferente entre 

as culturas. Para aquelas de CTMs o pico de atividade foi aos 10 dias, enquanto 

aquelas que continham OBs, com exceção das CTMs/OBs 2:1, apresentaram 

atividade de ALP mais baixa e estável entre 7 e 10 dias, com aumento dessa atividade 

aos 14 dias.  
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Figura 4. Formação de matriz mineralizada das CTMs e OBs cultivadas isoladamente e associadas 
nas proporções de 1:1, 1:2 e 2:1 aos 17 e 21 dias. Legendas: CTMs/OBs 1:1 = associação de CTMs e 
OBs na proporção de 1:1; CTMs/OBs 1:2 = associação de CTMs e OBs na proporção de 1:2; CTMs/OBs 
2:1 = associação de CTMs e OBs na proporção de 2:1. A) Imagens dos poços de cultura mostrando 
formação de matriz mineralizada. B) Quantificação da matriz mineralizada. Os dados são apresentados 
como média ± desvio padrão (n=5). 

 

Ao final de 17 e 21 dias, nódulos de matriz mineralizada foram evidenciados 

pelo corante vermelho de Alizarina (Figura 4A) em todas as culturas, exceto naquelas 

de CTMs. Das culturas que apresentaram mineralização, as de OBs produziram matriz 

mais densamente marcada e que se apresentava distribuída de maneira uniforme. A 

quantificação (Figura 4B) mostrou que a formação de matriz mineralizada foi diferente 
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entre as culturas avaliadas (P<0,001) e aumentou de 17 para 21 dias de cultura (P 

<0,001). Em ambos os períodos, OBs apresentaram maior formação de matriz 

mineralizada, seguido de CTMs/OBs 1:1 (P<0,05).  

 

 
Figura 5. Expressão relativa de genes marcadores osteoblásticos em CTMs, OBs e associação de 
CTMs e OBs em diferentes proporções aos 10 dias. Legendas: CTMs/OBs 1:1 = associação de CTMs 
e OBs na proporção de 1:1; CTMs/OBs 1:2 = associação de CTMs e OBs na proporção de 1:2; 
CTMs/OBs 2:1 = associação de CTMs e OBs na proporção de 2:1. A) ALP; B) BSP; C) OC; D) OPN; 
E) OSX; F) RUNX2. Os dados são apresentados como média ± desvio padrão (n=4). 

 

Para facilitar o entendimento, os resultados das análises estatísticas da 

avaliação da expressão gênica estão apresentados na Tabela 1. 
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Tabela 1. Resultados das análises estatísticas da expressão dos genes marcadores osteoblásticos em 
CTMs, OBs e associação de CTMs e OBs. São mostrados os genes avaliados, a significância 
estatística pelo teste de Kruskal-Wallis e as diferenças entre culturas mostradas pelo teste de Mann-
Whitney.  

Gene Diferenças entre culturas 
Kruskal-Wallis 

(Valor de P) 

ALP OBs>CTMs/OBs1:2>CTMs/OBs1:1=CTMs/OBs1:2>CTMs 0,001 

BSP OBs=CTMs/OBs1:2>CTMs/OBs1:1>CTMs/OBs2:1>CTMs 0,001 

OC OBs>CTMs/OBs1:2>CTMs/OBs1:1=CTMs/OBs1:2>CTMs 0,001 

OPN 
CTMs/OBs1:2>OBs>CTMs 

CTMs/OBs1:2=CTMs/OBs1:1>CTMs/OBs2:1>CTMs 
0,001 

OSX OB=CTMs/OBs1:2>CTMs/OBs1:1=CTMs/OBs2:1>CTMs 0,002 

RUNX2 OBs>CTMs/OBs1:2>CTMs/OBs1:1=CTMs/OBs2:1>CTMs 0,001 

 

Dos 6 genes analisados, para 5 deles (ALP, BSP, OC, OSX e RUNX2), OBs 

apresentaram maior expressão seguidos de CTMs/OBs 1:2 que apresentaram 

expressão similar aos OBs para os genes OSX e BSP (P<0,05). Para o gene OPN a 

expressão foi maior em CTMs/OBs 1:2 (P<0,05). Os grupos com menor proporção de 

OBs apresentaram menor expressão (P<0,05). Como esperado, CTMs apresentaram 

a menor expressão para todos os genes analisados (P<0,05) (Figura 5, Tabela 1). 
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Figura 6. Epifluorescência aos 10 dias de culturas de células crescidas sobre Thermanox. 
Fluorescência vermelha indica imunolocalização de BSP. Citoesqueleto de actina marcado em cinza e 
núcleos celulares em azul. Barra de escala = 100 μm. Legendas: CTMs/OBs 1:1 = associação de CTMs 
e OBs na proporção de 1:1; CTMs/OBs 1:2 = associação de CTMs e OBs na proporção de 1:2; 
CTMs/OBs 2:1 = associação de CTMs e OBs na proporção de 2:1. A) CTMs; B) OBs; C) CTMs/OBs 
1:1; D) CTMs/OBs 1:2; E) CTMs/OBs 2:1. 

 

A marcação para BSP nas culturas era, predominantemente, citoplasmática, 

em região perinuclear (Figura 6B-E), e mais evidente no grupo OBs, seguido dos 
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grupos de associação de células. No grupo CTMs notou-se ausência de marcação 

(Figura 6A). 

 

 

Figura 7. Epifluorescência aos 10 dias de culturas de células crescidas sobre Thermanox. 
Fluorescência verde indica imunolocalização de OPN. Citoesqueleto de actina marcado em cinza e 
núcleos celulares em fluorescência azul. Barra de escala = 100 μm. Legendas: CTMs/OBs 1:1 = 
associação de CTMs e OBs na proporção de 1:1; CTMs/OBs 1:2 = associação de CTMs e OBs na 
proporção de 1:2; CTMs/OBs 2:1 = associação de CTMs e OBs na proporção de 2:1. A) CTMs; B) OBs; 
C) CTMs/OBs 1:1; D) CTMs/OBs 1:2; E) CTMs/OBs 2:1. 
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A marcação para OPN era predominantemente citoplasmática (Figura 7B-E), 

e mais evidente nas culturas de associação de CTMs/OBs 2:1, seguida de CTMs/OBs 

1:1 e OBs. Nas culturas de CTMs notou-se ausência de marcação (Figura 7A). 

 

 
Figura 8. Expressão da proteína RUNX2 das CTMs e OBs cultivadas isoladamente e associadas nas 
proporções de 1:1, 1:2 e 2:1 aos 10 dias. Legendas: CTMs/OBs 1:1 = associação de CTMs e OBs na 
proporção de 1:1; CTMs/OBs 1:2 = associação de CTMs e OBs na proporção de 1:2; CTMs/OBs 2:1 = 
associação de CTMs e OBs na proporção de 2:1.  
 

Aos 10 dias, a análise por Western blot revelou maior expressão relativa da 

proteína RUNX2 para as culturas de OBs e CTMs/OBs 2:1, seguidas das culturas de 

CTMs, CTMs/OBs 1:1 e CTMs/OBs 1:2 (Figura 8). 

 

4.1.2 Co-culturas indiretas 

 
Figura 9. Proliferação das CTMs e OBs cultivadas isoladamente e associadas na proporção de 1:2 
com insertos aos 3, 7 e 10 dias. Legendas: CTMs→OBs = OBs co-cultivados com CTMs; OBs→CTMs 
= CTMs co-cultivadas com OBs. Os dados são apresentados como média ± desvio padrão (n=4). 
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A proliferação celular não foi diferente entre as culturas avaliadas (P=0,126), 

porém aumentou ao longo do tempo de cultura (P<0,001), sendo 3 < 7 < 10 dias 

(P<0,001). Apesar de algumas diferenças estatisticamente significantes entre as 

culturas aos 3, 7 e 10 dias (P<0,05), essas diferenças não foram consideradas 

biologicamente importantes (Figura 9). 

 

 
Figura 10. Atividade de ALP das CTMs e OBs cultivadas isoladamente e associadas na proporção de 
1:2 com insertos aos 10 dias. Legendas: CTMs→OBs = OBs co-cultivados com CTMs; OBs→CTMs = 
CTMs co-cultivadas com OBs.  Os dados são apresentados como média ± desvio padrão (n=4). 

 

Ao final de 10 dias, a atividade de ALP foi diferente entre as culturas avaliadas 

(P=0,005). As culturas de OBs apresentaram a maior atividade de ALP, enquanto as 

culturas de OBs em co-cultura indireta com CTMs apresentaram redução dessa 

atividade. As CTMs sob influência das OBs apresentaram menos atividade do que as 

CTMs cultivadas sozinhas (P=0,029) (Figura 10). 
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Figura 11. Formação de matriz mineralizada das CTMs e OBs cultivadas isoladamente e associadas 
na proporção de 1:2 com insertos aos 17 dias. Legendas: CTMs→OBs = OBs co-cultivados com CTMs; 
OBs→CTMs = CTMs co-cultivadas com OBs. A) Imagens dos poços de cultura mostrando formação 
de matriz mineralizada. B) Quantificação da matriz mineralizada. Os dados são apresentados como 
média ± desvio padrão (n=4). 

 

Ao final de 17 dias, todas as culturas apresentaram formação de matriz 

mineralizada como detectada pelo corante vermelho de Alizarina, exceto as culturas 

de CTMs (Figura 11A). As culturas de OBs apresentaram maior formação de matriz 

mineralizada, que estava reduzida em OBs em co-cultura indireta com CTMs, foi ainda 

menor em CTMs co-cultivadas com OBs e quase não detectada em culturas de CTMs 

(P=0,003). Esses dados são mostrados na Figura 11B. 
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Figura 12. Expressão relativa de genes marcadores osteoblásticos das CTMs e OBs cultivadas 
isoladamente e associadas na proporção de 1:2 com insertos aos 10 dias. Legendas: CTMs→OBs = 
OBs co-cultivados com CTMs; OBs→CTMs = CTMs co-cultivadas com OBs. A) ALP; B) BSP; C) OC; 
D) OPN; E) OSX; F) RUNX2.Os dados são apresentados como média ± desvio padrão (n=4). 

 

Para facilitar o entendimento, os resultados das análises estatísticas da 

avaliação da expressão gênica estão apresentados na Tabela 2. 
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Tabela 2. Resultados das análises estatísticas da expressão dos genes marcadores osteoblásticos em 
CTMs, OBs e associação de CTMs e OBs. São mostrados os genes avaliados, a significância 
estatística pelo teste de Kruskal-Wallis e as diferenças entre culturas mostradas pelo teste de Mann-
Whitney.  

Gene Diferenças entre culturas 
Kruskal-Wallis 

(Valor de P) 

ALP 
OBs>CTMs→OBs=OBs→CTMs<CTMs 

CTMs=OBs→CTMs 
0,010 

BSP OBs>OBs→CTMs>CTMs→OBs<CTMs 0,003 

OC OBs>CTMs→OBs=OBs→CTMs>CTMs 0,004 

OPN OBs=OBs→CTMs>CTMs→OBs<CTMs 0,004 

OSX OBs=OBs→CTMs>CTMs=CTMs→OBs 0,006 

RUNX2 OBs=CTMs>OBs→CTMs=CTMs→OBs 0,007 

 

As culturas de OBs apresentaram maior expressão para todos os genes 

avaliados. As de OBs em co-cultura com CTMs apresentaram expressão similar aos 

OBs para os genes OPN e OSX, mas menores para todos os outros genes. A 

comparação dos OBs co-cultivados com CTMs com as CTMS co-cultivadas com OBs 

mostrou que a expressão dos genes BSP, OPN e OSX foi maior. Para as culturas de 

CTMs todos os genes estavam menos expressos, exceto RUNX2 (Figura 12, Tabela 

2). 
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Figura 13. Epifluorescência aos 10 dias de culturas de células crescidas sobre Thermanox. 
Fluorescência vermelha indica imunolocalização de BSP. Citoesqueleto de actina marcado em cinza e 
núcleos celulares em azul. Barra de escala = 100 μm. Legendas: CTMs→OBs = OBs co-cultivados com 
CTMs. A) CTMs; B) OBs; C) CTMs→OBs. 

 

A marcação para BSP nas culturas era, predominantemente, citoplasmática, 

em região perinuclear (Figura 13B, C), e mais evidente no grupo OBs, seguido dos 

OBs co-cultivados com CTMs. No grupo CTMs notou-se ausência de marcação 

(Figura 13A). 

 



64 
 

 
Figura 14. Porcentagem de células que migraram através dos insertos em CTMs e OBs cultivadas 
isoladamente e associadas na proporção de 1:1 com insertos aos 10 dias. Legendas: CTMs = Migração 

de CTMs para poço sem células; OBs = migração de OBs para poço sem células;  = migração de 

OBs em direção a CTMs no poço;  = migração de CTMs em direção a OBs no poço. Os dados são 

apresentados como média ± desvio padrão (n=5). 

 

 
Figura 15. Micrografia da migração das CTMs e OBs cultivadas isoladamente e associadas na 
proporção de 1:1 com insertos aos 10 dias. Barra de escala = 100 μm. Legendas: CTMs = Migração de 

CTMs para poço sem células; OBs = migração de OBs para poço sem células;  = migração de OBs 

em direção a CTMs no poço;  = migração de CTMs em direção a OBs no poço. A) CTMs; B) OBs; 

C) ; D) . 
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A migração celular de CTMs e OBs foi avaliada aos 10 dias de cultura. A 

migração celular foi diferente entre os grupos avaliados (P=0,002), verificando-se que 

maior quantidade de CTMs migrou em direção aos OBs, seguido de OBs em direção 

a CTMs (P=0,029). Como esperado, quase não houve migração das CTMs e OBs 

cultivadas isoladamente (P=0,029) (Figuras 14 e 15A-D).  

 

4.1.3 Culturas com meio condicionado 

 
Figura 16. Proliferação de OBs cultivados por 3, 7 e 10 dias. Legendas: OBs (MC) = osteoblastos 
cultivados em meio osteogênico misturado com meio de crescimento na proporção 1:1; OBs (MCo) = 
osteoblastos cultivados em meio osteogênico misturado com meio condicionado por CTMs na 
proporção 1:1. Os dados são apresentados como média ± desvio padrão (n=5). 

 

A proliferação foi diferente entre as culturas avaliadas (P<0,001) e aumentou 

ao longo do tempo de cultura (P<0,001), sendo 3 < 7 < 10 dias (P<0,001). De maneira 

geral, a adição de meio condicionado por CTMs reduziu a proliferação das culturas de 

OBs (Figura 16).  
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Figura 17. Atividade de ALP de OBs de OBs cultivados por 7, 10 e 14 dias. Legendas: OBs (MC) = 
osteoblastos cultivados em meio osteogênico misturado com meio de crescimento na proporção 1:1; 
OBs (MCo) = osteoblastos cultivados em meio osteogênico misturado com meio condicionado por 
CTMs na proporção 1:1. Os dados são apresentados como média ± desvio padrão (n=5). 

 

 

A atividade de ALP não foi diferente entre as culturas avaliadas (P<0,071), 

porém aumentou ao longo do tempo de cultura (P<0,001), sendo 7 < 10 = 14 dias 

(P<0,001). As culturas de OBs com adição de meio condicionado por CTMs 

apresentaram menor atividade de ALP aos 10 e 14 dias (P<0,05) (Figura 17).   
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Figura 18. Formação de matriz mineralizada de OBs cultivados por 17 e 21 dias. Legendas: OBs (MC) 
= osteoblastos cultivados em meio osteogênico misturado com meio de crescimento na proporção 1:1; 
OBs (MCo) = osteoblastos cultivados em meio osteogênico misturado com meio condicionado por 
CTMs na proporção 1:1. A) Imagens dos poços de cultura mostrando formação de matriz mineralizada. 
B) Quantificação da matriz mineralizada. Os dados são apresentados como média ± desvio padrão 
(n=5). 

 

Ao final de 17 e 21 dias, nódulos de matriz mineralizada foram evidenciados 

em todas as culturas pelo corante vermelho de Alizarina (Figura 18A). A quantificação 

mostrou que a formação de matriz mineralizada foi diferente entre as culturas 
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(P=0,006) e aumentou ao longo do período de cultura (P=0,006). Em ambos os 

períodos, as culturas de OBs com adição de meio condicionado por CTMs 

apresentaram menor formação de matriz mineralizada (P=0,008) (Figura 18B).  

 

 
Figura 19. Expressão relativa de genes marcadores osteoblásticos em OBs cultivados por 10 dias. 
Legendas: OBs (MC) = osteoblastos cultivados em meio osteogênico misturado com meio de 
crescimento na proporção 1:1; OBs (MCo) = osteoblastos cultivados em meio osteogênico misturado 
com meio condicionado por CTMs na proporção 1:1. A) ALP; B) BSP; C) OC; D) OPN; E) OSX; F) 
RUNX2. Os dados são apresentados como média ± desvio padrão (n=4). 

 

A expressão gênica relativa foi diferente entre as culturas para todos os genes 

avaliados (P=0,029). Dos 6 genes analisados, para 5 deles (ALP, BSP, OC, OSX e 
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RUNX2), as culturas de OBs com adição de meio condicionado por CTMs 

apresentaram menor expressão e apenas a expressão do gene OPN estava 

aumentada (P=0,029) (Figura 19). 

 

 
Figura 20. Epifluorescência aos 10 dias de culturas de células crescidas sobre Thermanox. 
Fluorescência vermelha indica imunolocalização de BSP. Citoesqueleto de actina marcado em cinza e 
núcleos celulares em azul. Barra de escala = 100 μm. Legendas: OBs (MC) = osteoblastos cultivados 
em meio osteogênico misturado com meio de crescimento na proporção 1:1; OBs (MCo) = osteoblastos 
cultivados em meio osteogênico misturado com meio condicionado por CTMs na proporção 1:1. A) OBs 
(MC); B) OBs (MCo). 

 

A marcação para BSP nas culturas era, predominantemente, citoplasmática, 

em região perinuclear (Figura 20A, B), e mais evidente no grupo dos OBs cultivados 

em meio osteogênico misturado com meio de crescimento (Figura 20A).  

 

4.2 Ensaios in vivo 

 

4.2.1 Seleção do arcabouço para carreamento das células 

As reconstruções microtomográficas 3Ds mostraram a persistência dos 

defeitos em 4 semanas para todos os grupos, contudo, observa-se que em poucas 

áreas ocorreu a formação de tecido ósseo mineralizado (Figura 21A-C). 
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Figura 21. Imagens microtomográficas (A-C) e fotomicrografias (D-F) de defeitos ósseos, criados em 
calvárias de ratos, não-preenchidos (A, D) ou preenchidos com esponja de colágeno (B, E) ou com 
fibrina (C, F), 4 semanas pós-implantação. Coloração: Hematoxilina-Eosina. Barra de escala: A-C = 2,5 
mm; D-F = 800 µm. CONT: controle; COL: esponja de colágeno; FIBR: fibrina. A) CONT; B) COL; C) 
FIBR; D) CONT; E) COL; F) FIBR. 

 

A análise histológica mostrou a presença de vasos neoformados, algumas 

áreas de neoformação óssea e tecido conjuntivo denso em todos os grupos. Como 

esperado, tecido conjuntivo denso foi observado dentro dos defeitos vazios e 

neoformação óssea apenas na periferia do defeito, com pequenas e poucas áreas de 

tecido ósseo no meio do tecido conjuntivo denso que preenchia o defeito (Figura 21D-

F). Em geral, o aspecto histológico dos tecidos formados não apresentou diferença 

entre os carreadores avaliados.  
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Figura 22. Parâmetros morfométricos obtidos de imagens tridimensionais de micro-CT reconstruídas 
de nova formação óssea em defeitos de calvária de ratos não-preenchidos e preenchidos com esponja 
de colágeno ou fibrina em 4 semanas. A) Volume ósseo; B) Porcentagem de volume ósseo; C) 
Superfície óssea; D) Proporção superfície/volume ósseo; E) Espessura trabecular; F) Número de 
trabéculas; G) Separação trabecular. Letras diferentes significam diferença estatisticamente 
significante entre os grupos (P≤0,05). 

 

Notamos que houve maior formação de tecido ósseo nos animais tratados 

com fibrina, seguido por esponja de colágeno e, por último, os defeitos sem 

preenchimento. Dentre os parâmetros avaliados na análise microtomográfica, apenas 

a superfície de tecido ósseo formado apresentou diferença estatisticamente 

significante entre os grupos (P = 0,026). A superfície de tecido ósseo foi maior nos 

defeitos preenchidos com fibrina em comparação àqueles preenchidos com esponja 

de colágeno (P=0,008). Porém, não houve diferença entre os defeitos não 
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preenchidos e àqueles preenchidos por fibrina (P=0,06) ou esponja de colágeno 

(p=1,0) (Figura 22A-G). 

Com base nesses resultados e na maior facilidade de utilização, a esponja de 

colágeno foi o carreador escolhido para avaliar o efeito das células na reparação dos 

defeitos ósseos. 

 

4.2.2 Carreamento das células 

 
Figura 23. A) Células carreadas na esponja de colágeno. O número de células carreadas aumentou 
gradualmente com a progressão dos ciclos de centrifugação. Dados são expressos como número de 
células e reportados como média ± desvio padrão (n=5); B) Viabilidade celular relacionada ao número 
dos ciclos de centrifugação e ressuspensão. Dados são expressos como porcentagem de células 
viáveis e reportadas como média ± desvio padrão (n=5). C) Células coradas com MTT são verificadas 
nas paredes internas da esponja de colágeno cortada transversalmente. CTMs: células-tronco 
mesenquimais; OBs: osteoblastos; CTMs/OBs: associação de células-tronco mesenquimais e 
osteoblastos. 
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O número de células carreadas para as esponjas de colágeno aumentou ao 

longo dos ciclos de centrifugação (Figura 23A). Considerando-se a concentração 

inicial de células (5 x 105) colocado no tubo da centrífuga e o número de células 

carreado ao final de 4 ciclos (aproximadamente 3,6 x 105), a eficiência foi de 

aproximadamente 72% e não houve diferença estatisticamente significante em 

relação ao tipo de células carreadas (p=0,957). Além disso, ao longo dos ciclos de 

centrifugação a viabilidade permaneceu próxima de 100% (Figura 23B) e, novamente, 

sem diferenças estatísticas entre os tipos celulares (p=0,433). Na figura 23C, que 

mostra uma esponja de colágeno em corte transversal, observa-se que esse método 

foi eficiente para carrear células para todas as paredes das esponjas de colágeno. 

 

4.2.3 Efeitos das células na reparação de defeitos ósseos 

Notamos que houve maior formação de tecido ósseo nos animais tratados 

com OBs, seguido por CTMs e, por último, CTMs/OBs (Figura 24A-D). O defeito 

permaneceu praticamente sem formação de tecido ósseo nos controles (esponja de 

colágeno).  

 



74 
 

 
Figura 24. Imagens microtomográficas (A-D) e fotomicrografias (E-L) de defeitos ósseos, criados em 
calvárias de ratos, preenchidos com esponjas de colágeno não-associadas (A, E, I) ou associadas a 
CTMs (B, F, J), OBs (C, G, K) ou CTMs/OBs (D, H, L), 4 semanas pós-implantação. Os defeitos ósseos 
tratados com esponjas de colágeno não carreadas com células foram preenchidos por tecido conjuntivo 
e uma discreta formação óssea ocorreu nas bordas dos defeitos (E). Uma maior formação óssea foi 
observada nos defeitos ósseos tratados com esponjas de colágeno associadas a células (F-H). As 
cabeças de seta indicam linha cimentante entre osso lamelar e osso imaturo (I), remanescente da 
esponja de colágeno (J) e camada de osteoblastos revestindo a matriz extracelular em processo de 
mineralização (K). Os asteriscos indicam vasos sanguíneos (K, L). Os detalhes histológicos descritos 
estavam presentes em todos os defeitos ósseos independentemente do tipo de tratamento a que foram 
submetidos. Coloração: Hematoxilina-Eosina. Barra de escala: A-D = 2,5 mm; E-H = 800 µm; I-L = 100 
µm. COL: esponja de colágeno; COL+CTMs: esponja de colágeno carreada com células-tronco 
mesenquimais; COL+OBs: esponja de colágeno carreada com osteoblastos; COL+CTMs/OBs: esponja 
de colágeno carreada com associação de células-tronco mesenquimais e osteoblastos; ol: osso 
lamelar; oi: osso imaturo. A) COL; B) COL+CTMs; C) COL+OBs; D) COL+CTMs/OBs; E) COL; F) 
COL+CTMs; G) COL+OBs; H) COL+CTMs/OBs; I) COL; J) COL+CTMs; K) COL+OBs; L) 
COL+CTMs/OBs. 

 

A análise histológica mostrou ausência de formação óssea nos defeitos 

tratados apenas com esponja de colágeno e formação óssea heterogênea nos 

defeitos dos grupos tratados com células. Vasos neoformados, neoformação óssea e 

tecido conjuntivo denso foram observados em todos os grupos, sem diferenças 

histológicas significativas entre os grupos com ou sem injeção das células (Figura 

24E-H). Como esperado, apenas tecido conjuntivo denso foi observado dentro dos 

defeitos tratados com esponja de colágeno (Figura 24E). Em todos os grupos, 
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observou-se tecido ósseo neoformado na periferia do defeito exibindo lacunas de 

osteócitos (Figura 24I), com algumas áreas apresentando tecido ósseo neoformado 

coberto por osso lamelar e separados por linha cimentante (Figura 24I). Nos animais 

tratados com células verificamos grande quantidade de vasos sanguíneos 

neoformados e deposição de osteóide, osteoblastos enfileirados revestindo a matriz 

óssea extracelular em processo de mineralização (Figura 24K, L) e ilhas de tecido 

ósseo no meio do tecido conjuntivo denso que preenchia o defeito (Figura 24L). Além 

disso, apenas nos animais tratados com células, observamos a presença de esponja 

de colágeno remanescente (três de cada cinco espécimes avaliados) (Figura 24J), 

sendo caracterizado como uma reabsorção heterogênea da esponja de colágeno. Em 

nenhum dos grupos, com ou sem células, observamos reação de corpo estranho, 

inflamação crônica, ou infecção.  
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Figura 25. Parâmetros morfométricos obtidos de imagens tridimensionais de micro-CT reconstruídas 
de nova formação óssea em defeitos de calvária de ratos preenchidos com esponja de colágeno ou 
esponja de colágeno carreada com células em 4 semanas CTMs: células-tronco mesenquimais; OBs: 
osteoblastos; CTMs/OBs: associação de células-tronco mesenquimais e osteoblastos. A) Volume 
ósseo; B) Porcentagem de volume ósseo; C) Superfície óssea; D) Proporção superfície/volume ósseo; 
E) Espessura trabecular; F) Número de trabéculas; G) Separação trabecular. Letras diferentes 
significam diferença estatisticamente significante entre os grupos (P≤0,05). 

 

Dentre os parâmetros avaliados na análise microtomográfica (Figura 25A-G), 

apenas o volume de tecido ósseo apresentou diferença estatisticamente significante 

entre os grupos (P=0,045) (Figura 25A). O volume de tecido ósseo foi maior nos 

defeitos preenchidos com OBs em comparação àqueles preenchidos com esponja de 

colágeno (P=0,032) e CTMs (P=0,05), porém, não houve diferença com àqueles 

preenchidos por CTMs/OBs (P=0,310).  
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Portanto, a análise histológica confirmou as observações notadas no micro-

CT, sendo que praticamente nenhum dos parâmetros mensurados in vivo demonstrou 

claro padrão de diferença entre o uso das células indiferenciadas (CTMs), 

diferenciadas OBs) ou a associação de ambas (CTMs/OBs). 
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5 DISCUSSÃO 

 

O presente estudo foi desenvolvido para avaliar se a combinação de CTMs e 

OBs seria de maior eficácia na regeneração de defeitos ósseos do que qualquer uma 

dessas células separadamente. Para verificar os efeitos de CTMs sobre OBs, em um 

ambiente mais controlado experimentalmente, utilizamos diferentes modelos de co-

cultura de células e para avaliar os efeitos dessas células, sozinhas ou combinadas, 

sobre a regeneração óssea, utilizamos estratégias de engenharia de tecido carreando 

as células para defeitos criados em calvária de ratos.  

Nos experimentos de cultura de células, foram utilizados três modelos de 

cultivo. Para mimetizar a interação célula-célula, foi utilizado um modelo de co-cultura 

direta em que CTMs e OBs foram cultivados juntos em diferentes proporções. Para 

mimetizar os efeitos parácrinos, foram utilizados dois modelos: um de co-cultura 

indireta, em que as células foram cultivadas sob as mesmas condições, mas 

separadas por um filtro que impedia a migração celular e outro no qual OBs foram 

cultivados em meio condicionado por CTMs. Nossos resultados mostraram que, 

independentemente do modelo de co-cultura, as CTMs têm efeito repressivo sobre a 

proliferação e as expressões fenotípicas e genotípicas de OBs. Adicionalmente, esses 

resultados mostraram existir efeito quimiotático recíproco entre CTMs e OBs na 

migração celular, que é mais acentuado quando OBs induzem a migração de CTMs.   

Nos experimentos para avaliar a regeneração óssea, considerando a 

necessidade de um biomaterial que pudesse carrear as células para os defeitos 

ósseos e permanecesse nesses defeitos, primeiramente, avaliou-se o efeito de dois 

carreadores, esponja de colágeno e fibrina, sobre a formação óssea. Como nenhum 

dos carreadores avaliados promoveu reparação dos defeitos, a escolha da esponja 
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de colágeno foi realizada com base no seu menor custo, facilidade de manipulação e 

carreamento das células. Ao comparar os efeitos das células (CTMs, OBs e 

associação CTMs/OBs) no reparo dos defeitos ósseos observaram-se diferenças, 

principalmente qualitativas, na formação óssea entre os diferentes tipos celulares 

utilizados, com tendência a maior formação óssea em defeitos tratados com OBs. 

É bem conhecido que diversas células diferenciadas como adipócitos, 

condrócitos, osteócitos e osteoblastos influenciam as CTMs (GERSTENFELD et al., 

2002; HEINO et al., 2004; BIRMINGHAM et al., 2012; SADIE-VAN GIJSEN et al., 

2013). Em especial, a diferenciação osteoblástica das CTMs por influência de outras 

células tem sido bastante estudada (HEINO et al., 2004; CSAKI et al., 2009; ILMER 

et al., 2009; LIAO et al., 2011; BIRMINGHAM et al., 2012). Por outro lado, a influência 

das CTMs sobre os OBs foi analisada anteriormente por dois grupos de pesquisa (KIM 

et al., 2003; SUN et al., 2012), mas de forma limitada apenas a modelo de co-cultura 

direta (KIM et al., 2003) ou pelo uso de meio condicionado (SUN et al., 2012). Outra 

limitação do estudo de Kim et al. (2003) é que eles utilizaram mistura de células de 

animais diferentes (ratos e coelhos).  

No presente estudo, dos três modelos de cultura utilizados, observamos que 

apenas o uso de meio condicionado por CTMs inibiu a proliferação de OBs. Este efeito 

não foi observado com a co-cultura direta porque nesses experimentos não foi 

realizada a avaliação dos OBs sozinhos, mas sim a avaliação das culturas como um 

todo, CTMs e OBs. No caso das co-culturas indiretas, pode ter ocorrido a liberação de 

fatores em quantidades muito pequenas para produzir o efeito inibitório sobre os OBs 

porque foi utilizada menor proporção de CTMs (1:2) em comparação com a 

quantidade de meio condicionado (1:1). Esses resultados estão de acordo com 

aqueles de Sun et al. (2012) que também mostraram redução na proliferação de OBs 
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induzidas por CTMs, com efeito mais acentuado quando o meio condicionado foi 

empregado na proporção 1:1. Outros estudos também relataram efeito inibitório de 

CTMs sobre células do sistema imune, hepáticas e derivadas de câncer de próstata 

(SPAGGIARI et al., 2009; QIN et al., 2012; CUERQUIS et al., 2014; TAKAHARA et 

al., 2014). 

O efeito inibitório das CTMs sobre as expressões fenotípicas e genotípicas 

dos OBs indicam inibição do processo de diferenciação osteoblástica. Isso é 

evidenciado pela redução na atividade de ALP e na sua expressão gênica, marcador 

inicial dessa diferenciação, bem como, na redução da expressão gênica de BSP e 

OC, expressão protéica de BSP e na formação de matriz mineralizada, essa última 

sendo a etapa final da osteogênese. A inibição da diferenciação osteoblástica, 

provavelmente, se deu como consequência da inibição da expressão dos fatores de 

transcrição RUNX2 e os OSX. Vários estudos têm mostrado que a expressão desses 

fatores é essencial para que ocorra a formação de osteoblastos e a consequente 

formação de tecido ósseo (KOMORI et al., 1997; DUCY et al., 1999; NAKASHIMA et 

al., 2002; TAI et al., 2004). Tanto que, em animais geneticamente modificados para 

não expressar esses fatores de transcrição, não há formação óssea ou a mesma 

ocorre de forma incompleta (KOMORI et al., 1997; NAKASHIMA et al., 2002). 

Contrariamente ao observado por Sun et al. (2012), esse efeito inibitório não 

foi transitório porque o estágio final da diferenciação osteoblástica, que é a formação 

de matriz mineralizada, também foi inibido pelas co-culturas ou meio condicionado de 

CTMs. Uma provável explicação para essa diferença talvez esteja nos modelos de 

cultura de OBs utilizados nesse e naquele estudo. Nós utilizamos OBs em estágio 

mais inicial de diferenciação do que Sun et al. (2012) sobre os quais os efeitos 

inibitórios de CTMs seriam permanentes. Por outro lado, Sun et al. (2012) utilizaram 
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culturas de OBs derivadas de calvárias de ratos, que apresentam células em 

diferentes estágios de diferenciação osteoblástica, sendo possível que aquelas em 

estágios iniciais, que expressam RUNX2 mas não OSX, tenham sido afetadas. Com 

o avanço das culturas e considerando o efeito inibitório das CTMs sobre OBs em fase 

inicial, aquelas em fase mais tardia da diferenciação talvez tenham se constituído na 

população dominante, o que resultaria em aparente recuperação das culturas. Em 

favor dessa explicação há o fato de que aqueles autores observaram redução na 

expressão de RUNX2 mas não de OSX, sendo conhecido que OSX é expresso em 

células que já expressam RUNX2 (NAKASHIMA et al., 2002).  

Nossos experimentos mostraram que tanto CTMs como OBs liberam fatores 

quimiotáticos capazes de induzir a migração celular. Dentre os vários candidatos, fator 

de crescimento derivado de plaquetas (PDGF), fator transformador de crescimento 

beta 1 (TGF-β1), proteínas morfogenéticas ósseas tipos 2 e 4 (BMP), fator de 

crescimento fibroblástico (FGF) e fator de crescimento do endotélio vascular (VEGF) 

causam quimiotaxia de CTMs e OBs (LIND et al., 1995; FIEDLER et al., 2002; MAYR-

WOHLFART et al., 2002; OZAKI et al., 2007), sendo que a combinação deles e a 

concentração disponível são importantes para provocar o efeito máximo de 

quimiotaxia (FIEDLER et al., 2002; OZAKI et al., 2007). Como observamos que houve 

maior migração das CTMs em direção aos OBs, talvez haja maior liberação de fatores 

quimiotáticos de OBs para recrutamento das CTMs do que o contrário.  

Previamente aos experimentos de engenharia de tecidos, foram avaliados 

dois potenciais carreadores para as células, a fibrina e a esponja de colágeno. Esses 

biomateriais são utilizados clinicamente como agentes hemostáticos, durante e após 

procedimentos cirúrgicos (ROHANIZADEH et al., 2008; KIM et al., 2013), no entanto, 

experimentalmente ambos têm sido utilizados para o preenchimento de defeitos 
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ósseos ou para carrear células visando a reparação óssea (PONTICIELLO et al., 

2000; ROHANIZADEH et al., 2008; LEE et al., 2011; STOCKMANN et al., 2012; KIM 

et al., 2013; MROZIK et al., 2013; SUN et al., 2013). No presente estudo, foi observado 

que estes biomateriais, isoladamente, não promoveram reparo ósseo dos defeitos de 

calvária. Este resultado difere daqueles obtidos por Fin et al. (1992) e Sohn et al. 

(2010), que relataram que a esponja de colágeno promoveu o reparo em defeitos 

ósseos em crista ilíaca e seio maxilar, respectivamente. Essa discordância pode ser 

explicada pelos modelos de defeitos ósseos utilizados no nosso estudo e naqueles 

outros. Enquanto defeitos com 5 mm em calvária de ratos não reparam no período de 

até 8 semanas (SICCHIERI et al., 2012), defeitos em crista ilíaca reparam sem 

qualquer tratamento (GIL-ALBAROVA e GIL-ALBAROVA, 2012) e ocorre formação de 

tecido ósseo em seio maxilar como resultado apenas do levantamento da sua 

membrana (LUNDGREN et al., 2004). Além disso, corroborando nossos resultados, 

outros estudos também mostraram que ambos os biomateriais não promoveram 

reparo ósseo (KARP et al., 2004; LEE et al., 2011; STOCKMANN et al., 2012; SUN et 

al., 2013). Considerando que nenhum dos biomateriais foi capaz de reparar os 

defeitos em calvárias de ratos, para estudar os efeitos dos diferentes tipos celulares, 

nós optamos pela esponja de colágeno baseado na sua facilidade de carrear células 

e de manuseio clínico durante os procedimentos de implantação nos defeitos, 

associado ao menor custo. (FINN et al., 1992; SOHN et al., 2010) 

Diferentes métodos foram descritos na literatura para carrear células: 

dinâmico, estático, perfusão por biorreator, centrifugação, injeção da suspensão de 

células diretamente na superfície do carreador e cultura das células com o carreador 

(BURG et al., 2000; PONTICIELLO et al., 2000; TROUM e DALTON, 2001; YANG et 

al., 2001; ROHANIZADEH et al., 2008; BELOTI et al., 2009; BABA et al., 2010; 
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MROZIK et al., 2013; SUN et al., 2013). Para carrear as células na esponja de 

colágeno, foi utilizado o método de centrifugação, baseado no trabalho de Beloti et al. 

(2009), que verificaram que este método permite um carreamento eficiente e 

distribuição homogênea das células em um carreador polimérico, sem prejudicar a 

viabilidade celular. De fato, no presente estudo, foi confirmado que em torno de 72% 

das células, independente do tipo celular, foram carreadas e mantiveram a viabilidade 

próxima de 100%, bem como estavam homogeneamente distribuídas em toda a 

esponja de colágeno. Além disso, as esponjas de colágeno mantiveram sua estrutura 

tridimensional mesmo após seguidos ciclos de centrifugação. Tais achados 

evidenciam que o método de ciclos de centrifugação é bastante adequado ao 

carreamento de células mesmo utilizando diferentes carreadores.  

A avaliação do reparo dos defeitos revelou, após 4 semanas, a ausência 

completa da esponja de colágeno quando não havia o carreamento de células, 

enquanto que nos animais tratados com esponja de colágeno carreada com células, 

observou-se a permanência da esponja de colágeno em 3 dos 5 animais de cada 

grupo. Isso ocorreu pela presença de células e foi independente do tipo de célula 

carreada. Tal observação é de difícil explicação, mas se pode especular que, nos 

casos em que a esponja de colágeno permaneceu por mais tempo, o fato de uma 

maior área de superfície da esponja estar revestida por células, tenha feito com que 

as mesmas atuassem como uma proteção aos mecanismos de degradação que levam 

ao desaparecimento do biomaterial. Essa imprevisibilidade da degradação, com 

permanência da esponja de colágeno em alguns defeitos e não em outros, também 

foi descrita por outros pesquisadores (PONTICIELLO et al., 2000; TROUM e DALTON, 

2001; ROHANIZADEH et al., 2008; LEE et al., 2011; MROZIK et al., 2013; SUN et al., 

2013), sendo esta uma limitação do uso desse biomaterial como carreador de células. 
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Para Sun et al. (2013), a biodegradação da esponja de colágeno sem causar 

inflamação local expressiva é evidenciada pela ausência desse biomaterial após 6-7 

semanas de sua implantação no defeito ósseo. Isso explicaria, pelo menos em parte, 

os achados do presente estudo, uma vez que o período de avaliação, de 4 semanas, 

não seria suficiente para a completa degradação da esponja de colágeno.  

No presente estudo utilizamos CTMs, OBs em fase inicial de diferenciação e 

associação dessas células (CTMs/OBs). Optamos por usar OBs em estágio inicial de 

diferenciação porque essas células têm resultado em maior reparação óssea em 

comparação com OBs mais diferenciados quando essas células são transplantadas 

para defeitos ósseos in vivo (BELOTI et al., 2012). Quanto ao reparo dos defeitos 

ósseos, nossos resultados baseados nas reconstruções 3D das análises 

microtomográficas mostraram que houve maior formação óssea nos defeitos tratados 

com células. A análise histológica não evidenciou diferenças importantes nos tecidos 

que preenchiam os defeitos, sendo encontrado em todos eles a predominância de 

tecido conjuntivo com muitos vasos sanguíneos e áreas de tecido ósseo neoformado. 

Dentre todos os parâmetros utilizados na análise morfométrica, apenas no volume de 

tecido ósseo foram encontradas diferenças estatisticamente significantes, mostrando 

que o uso de OBs foi superior ao uso de CTMs e da esponja de colágeno e igual à 

combinação de CTMs/OBs. A porcentagem de volume ósseo apresentou uma 

tendência a ser maior nos defeitos tratados com OBs e CTMs/OBs, mas sem diferença 

estatística. De maneira geral, parece que o uso de OBs apresenta uma discreta 

vantagem, principalmente, em relação ao uso de CTMs. Sustentando essa evidência, 

existe o relato de outros grupos mostrando maior formação óssea induzida por OBs 

(SCHANTZ et al., 2012). Ao menos em parte, é possível que isso se deva ao fato de 

que os OBs permanecem mais tempo nos defeitos ósseos do que as CTMs 
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(TORTELLI et al., 2010). Outra vantagem no uso de OBs seria a maior capacidade 

dessas células de atraírem CTMs para os defeitos, conforme mostrado nos 

experimentos de migração celular, as quais poderiam contribuir para outros 

fenômenos importantes na regeneração óssea, tal como para a vasculogênese 

(TANG et al., 2004). No entanto, contrária à nossa hipótese, a associação de 

CTMs/OBs não apresentou nenhuma vantagem sobre qualquer dos tipos celulares 

isoladamente. 

Como observado pelas análises utilizadas nesse estudo, houve pouca 

formação óssea nos defeitos tratados com células. Em nosso estudo anterior, mesmo 

realizando as avaliações em período inicial da reparação óssea, 4 semanas, 

observamos maior formação óssea induzida por CTMs e OBs em estágio inicial de 

diferenciação (BELOTI et al., 2012). Além das diferenças nos métodos de avaliação 

morfométrica entre os estudos, deve-se considerar que no estudo anterior foi utilizado 

um carreador que por si só era capaz de promover a formação óssea (SICCHIERI et 

al., 2012), o que não ocorreu com a esponja de colágeno. A despeito disso, é possível 

que se essas avaliações tivessem sido realizadas em períodos mais tardios, talvez 

uma maior formação óssea pudesse ter sido observada. Em favor dessa hipótese, 

existem estudos mostrando aumento da formação óssea ao longo do período de 

implantação (SICCHIERI et al., 2012; STOCKMANN et al., 2012) e as evidências 

histológicas desse estudo que mostraram tecido ósseo em formação nos defeitos 

tratados com células. Adicionalmente, nesses defeitos foi observada grande 

quantidade de vasos sanguíneos, o que tem sido considerado essencial para ocorrer 

a formação óssea (GERBER e FERRARA, 2000; PELISSIER et al., 2003). 

Contrário à nossa hipótese inicial, foi observado in vitro que a associação de 

CTMs e OBs tem impacto negativo na osteogênese e corroborando essa observação, 
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demonstrou-se in vivo que a combinação de CTMs e OBs não resultou em aumento 

na regeneração óssea, mas que os OBs sozinhos parecem mostrar maior potencial 

para reparar defeitos ósseos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 
 

6 CONCLUSÃO 

 

Com base nos resultados obtidos, pode-se concluir que as CTMs apresentam 

efeito inibitório sobre as expressões fenotípicas e genotípicas de OBs e que a terapia 

celular com OBs parece ser mais eficaz no reparo do tecido ósseo. 
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