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RESUMO 
 
 

SILVA, HF. Participação de quinases reguladas por sinais extracelulares na interação entre 
células-tronco mesenquimais e titânio durante a diferenciação osteoblástica e adipocítica. 
[Dissertação]. Ribeirão Preto: Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, 
2016. 
 
A osseointegração de implantes de titânio (Ti) é dependente da interação entre a superfície de Ti e 
células, a qual é modulada por diversas vias de sinalização intracelular. Sabe-se que as quinases 
reguladas por sinais extracelulares (ERKs), membros da família das proteínas quinases ativadas por 
mitógenos (MAPKs), atuam tanto na osteogênese, quanto na adipogênese e, portanto, podem estar 
envolvidas no processo de osseointegração de Ti. Nesse contexto, o objetivo do presente estudo foi 
avaliar se a interação entre células-tronco mesenquimais (CTMs) e superfícies de Ti usinada e com 
nanotopografia é modulada, ao menos em parte, por ERK1/2 e o consequente efeito da inibição dessas 
ERKs na diferenciação osteoblástica e adipocítica. Para isso, CTMs derivadas de medula óssea de 
ratos foram cultivadas sobre discos de Ti usinados e com nanotopografia em condições osteogênicas e 
adipogênicas, na presença ou não do inibidor de ERK1/2, PD98059, em concentração previamente 
determinada (25 µM) e foram avaliados parâmetros relacionados à diferenciação osteoblástica e 
adipocítica. Os resultados mostraram que a expressão gênica dos marcadores osteoblásticos RUNX2, 
osterix (OSX), fosfatase alcalina (ALP) e osteocalcina (OC) foi aumentada pela inibição da via de 
sinalização de ERK1/2 nas células crescidas sobre Ti usinado e apenas ALP e OC, naquelas crescidas 
sobre Ti com nanotopografia. A expressão proteica de RUNX2 foi discretamente maior nas células 
crescidas sobre Ti usinado, mas não sobre Ti com nanotopografia, quando ERK1/2 foram inibidas e 
essa inibição não afetou a formação de matriz extracelular mineralizada, independentemente da 
superfície de Ti avaliada. Com relação à diferenciação adipocítica, a inibição da via de sinalização de 
ERK1/2 aumentou a expressão gênica dos marcadores adipocíticos PPARγ, adiponectina (ADIPOQ) e 
proteína ligadora de ácido graxo do adipócito ( AP2) nas células crescidas sobre ambas as superfícies 
de Ti, com efeito mais acentuado na superfície usinada, sem afetar a formação de acúmulo lípidico. Em 
conclusão, os resultados mostraram que a inibição de ERK1/2 favoreceu a diferenciação osteoblástica 
de CTMs crescidas sobre a superfície de Ti usinada, mas não sobre Ti com nanotopografia. Além 
disso, a inibição de ERK1/2 favoreceu a diferenciação adipocítica de CTMs crescidas sobre as 
superfícies de Ti com nanotopografia e usinada, sendo o efeito mais acentuado na usinada. 
Considerando aplicações terapêuticas, esses resultados são relevantes para direcionar o 
desenvolvimento de superfícies de biomateriais que atuem em vias de sinalização que sabidamente 
modulam o processo de osteogênese. 
 
Palavras chave: Nanotopografia; Titânio; ERKs; Células-tronco mesenquimais; Osteoblastos. 
  



 

ABSTRACT 
 
 

SILVA, HF. Participation of extracellular signal-regulated kinases in mesenchymal stem cells and 
titanium interaction during osteoblast and adipocyte differentiation. [Masters Degree]. Ribeirão 
Preto: University of São Paulo, School of Dentistry of Ribeirão Preto, 2016. 
 
Osseointegration of titanium (Ti) implants depends on interaction between Ti surface and cells, which is 
modulated by several intracellular signaling pathways. Extracellular signal-regulated kinases (ERKs) are 
members of mitogen-activated protein kinases (MAPKs) family and act on both osteogenesis and 
adipogenesis and, therefore, may be involved in the process of Ti osseointegration. In this context, the 
aim of this study was to evaluate if the interaction between mesenchymal stem cells (MSCs) and Ti 
surfaces, either machined or with nanotopography, is modulated, at least in part, by ERK1/2 and the 
effect of ERK1/2 inhibition on osteoblast and adipocyte differentiation. Rat bone marrow MSCs were 
cultured on Ti discs either machined or with nanotopography under osteogenic and adipogenic 
conditions, in presence or not of the ERK1/2 inhibitor, PD98059, at a concentration previously 
determined (25 µM) and it was evaluated parameters related to osteoblast and adipocyte differentiation. 
The results showed that gene expression of the bone markers RUNX2, osterix (OSX), alkaline 
phosphatase (ALP) and osteocalcin (OC) was increased by ERK1/2 signaling inhibition in cells grown 
on machined Ti and only ALP and OC in cells grown on Ti with nanotopography. RUNX2 protein 
expression was slightly higher in cells grown on machined Ti, but not on Ti with nanotopography, when 
ERK1/2 signaling was inhibited and such inhibition did not affect extracellular matrix mineralization, 
irrespective of the evaluated Ti surface. Regarding adipocyte differentiation, ERK1/2 signaling inhibition 
increased gene expression of the adipose tissue markers PPARγ, adiponectin (ADIPOQ) and adipocyte 
fatty acid-binding protein (AP2) in cells grown on both Ti surfaces, with more prominet effect on 
machined one, without affecting lipid accumulation. In conclusion, our results showed that ERK1/2 
signaling inhibition favored osteoblast differentiation of MSCs grown on machined Ti, but not on Ti with 
nanotopography. In addition, ERK1/2 signaling inhibition favored adipocyte differentiation of MSCs 
grown on both Ti surfaces, being more noticeable on machined one. Considering therapeutical 
applications, these results are relevant to drive the development of biomaterial surfaces to act on 
signaling pathways that regulate the process of osteogenesis. 
 
Key-words: Nanotopography; Titanium; ERKs; Mesenchymal stem cells; Osteoblasts. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos, várias vias regulatórias envolvidas na diferenciação osteoblástica e 

adipocítica foram descobertas por estudos moleculares e genéticos (CANALIS, 2009; MILAT e NG, 

2009; ROSEN, 2009; KOMORI, 2010; GUIHARD et al., 2012; TAKAHASHI et al., 2012; JOSHI et al., 

2013; ZEE et al., 2013; ABUNA et al., 2016). Fatores de transcrição, moléculas sinalizadoras e 

modificadores de estrutura de cromatina exercem papel fundamental nos mecanismos regulatórios da 

osteogênese e da adipogênese (LIAN et al., 2006; JENSEN et al., 2007; STEIN et al., 2009; 

TAKAHASHI et al., 2012; ZHANG et al., 2012; JOSHI et al., 2013; YAMAMOTO et al., 2013; YUE et al., 

2016). O fator de transcrição relacionado ao Runt 2 (RUNX2) é o principal regulador da diferenciação 

osteoblástica e atua ligando-se ao DNA em diferentes genes-alvo e interagindo diretamente com 

diferentes classes de proteínas co-reguladoras envolvidas no processo de osteogênese (LIAN et al., 

2006; JENSEN et al., 2007; STEIN et al., 2009; HASSAN et al., 2010; KUMAR et al., 2015). Já a 

adipogênese tem como principal modulador o fator de transcrição receptor ativado por proliferadores de 

peroxissoma gama (PPARγ) que interage com proteínas co-reguladoras da diferenciação adipocítica 

(BRUN et al., 1996; AGUILAR et al., 2010; COUTURE et al., 2012; LI et al., 2016). Entre estas 

proteínas co-reguladoras, estão as quinases reguladas por sinais extracelulares (ERKs), membros da 

família das proteínas quinases ativadas por mitógenos (MAPKs), que atuam tanto na osteogênese, 

quanto na adipogênese (LIN et al., 2011; LIM et al., 2012; WU et al., 2012; MAHALINGAM et al., 2013; 

TURPIN et al., 2013; LEE et al., 2015; GE et al., 2016). 

As vias de sinalização das MAPKs controlam diversos eventos celulares, incluindo proliferação, 

diferenciação e morte celular (KESHET e SEGER, 2010). Cada uma das cascatas de sinalização 

consiste de várias proteínas que ativam umas às outras sequencialmente por fosforilação (LIN et al., 

2011). As quatro cascatas de MAPKs são classificadas de acordo com o subgrupo de seus 

componentes MAPK em (1) ERKs, (2) quinase  c-Jun terminal-N (JNK), (3) p38MAPK e (4) ERK5 
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(BOULTON et al., 1991; KYRIAKIS et al., 1994; ROUSE et al., 1994; ZHOU et al., 1995). As diferentes 

vias de sinalização apresentam efeitos fisiológicos distintos, sendo que as ERKs estão envolvidas em 

eventos de proliferação e diferenciação, as JNK e p38 respondem principalmente ao estresse e atuam 

na apoptose e a ERK5 transmite sinais mitogênicos e de estresse (KESHET e SEGER, 2010; YAN et 

al., 2012). 

Dois genes distintos codificam as duas isoformas da proteína ERK, ERK1 (44 kDa) e ERK2 (42 

kDa) e pelo fato de apresentarem alto grau de similaridade, podem ser consideradas funcionalmente 

redundantes, embora diferenças na especificidade por substratos tenham sido relatadas (SEGER e 

KREBS, 1995). As ERKs são ativadas, adquirindo a forma fosforilada (p-ERK), por diversos agentes 

extracelulares, incluindo fatores de crescimento, hormônios e neurotransmissores (ZHANG e LIU, 2002; 

NIGER et al., 2012). Os fatores extracelulares podem atuar sobre receptores acoplados à proteína G, 

receptores tirosina-quinase e canais iônicos e iniciar diversas sinalizações intracelulares que resultam 

na fosforilação, ou seja, na ativação das ERKs (RANE, 1999; NAOR et al., 2000; MARMOR et al., 

2004). Estas proteínas quando ativadas fosforilam centenas de substratos no citoplasma e no núcleo 

celular, quando translocadas (CHUDERLAND e SEGER, 2005). A maioria das interações das ERKs 

ocorre com proteínas regulatórias e fatores de transcrição, entre os quais RUNX2 e PPARγ, essenciais 

para o desenvolvimento dos fenótipos osteoblástico e adipocítico, respectivamente (RUBINFELD e 

SEGER, 2005; BURGERMEISTER et al., 2007; CHAU et al., 2009; GE et al., 2009; WANG et al., 

2010). 

O envolvimento das ERKs no comprometimento de células precursoras com a diferenciação 

osteoblástica está bem estabelecido. Foi relatado que as ERKs regulam positivamente o 

desenvolvimento do fenótipo osteoblástico de células-tronco mesenquimais de medula óssea e de 

tecido adiposo (JAISWAL et al., 2000; SALASZNYK et al., 2004; LIU et al., 2009). Além disso, foi 

observado que uma baixa fosforilação das ERKs reduz a diferenciação osteoblástica de CTMs de 

medula óssea (ZHENG et al., 2007). O papel das ERKs no controle da diferenciação osteoblástica é, 
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muito provavelmente, mediado por RUNX2, visto que as ERKs podem fosforilar RUNX2 e essa 

fosforilação está associada a um aumento de sua atividade de transcrição em condições experimentais 

in vitro e in vivo (GE et al., 2007). Assim como para a osteogênese, as vias de sinalização das ERKs 

são também importantes para a adipogênese. A fosforilação do PPARγ por ERKs resulta em redução 

da atividade de transcrição do PPARγ em situações in vitro e in vivo (HU et al., 1996; ADAMS et al., 

1997). Fatores de crescimento e citocinas que ativam as MAPKs são potentes inibidores da 

diferenciação adipocítica (TORTI et al., 1989; SERRERO e MILLS, 1991; BERG et al., 1994). Além 

disso, foi relatada uma diferença no padrão de fosforilação das ERKs entre osteogênese e 

adipogênese em culturas de CTMs de medula óssea (JUNG et al., 2011). As ERKs estão ativadas 

durante todo o processo de diferenciação osteoblástica, mas esta atividade é reduzida à medida que o 

processo de diferenciação adipocítica avança, indicando que esta queda da ativação das ERKs é 

necessária para a maturação dos adipócitos (JUNG et al., 2011). 

Os resultados da literatura descritos previamente indicam que as ERKs exercem papel 

fundamental no controle do equilíbrio entre osteogênese e adipogênese. Alterações neste equilíbrio 

estão relacionadas ao envelhecimento e a doenças como a osteoporose e a osteopenia, em que uma 

redução na formação óssea é acompanhada de um aumento no volume de tecido adiposo (JAISWAL et 

al., 2000). A formação óssea é parte essencial do processo de osseointegração de implantes de titânio 

(Ti) e pode ser afetada por desequilíbrios nos processos de diferenciação osteoblástica e adipocítica 

que são regulados, pelo menos em parte, pelas ERKs. 

O biomaterial mais frequentemente usado para a fabricação de implantes é o Ti por apresentar 

excelentes propriedades mecânicas e biológicas (BRANEMARK et al., 1977; ALBREKTSSON et al., 

1981; TEIXEIRA et al., 2012). Sabe-se que a proporção de contato direto entre osso e Ti é influenciada 

por parâmetros clínicos, como condições do leito hospedeiro, técnica cirúrgica e utilização de carga, e 

por características do implante, como a topografia e a química de superfície (ALBREKTSSON e 

JOHANSSON, 1991). Alguns estudos mostraram que associações de topografias nas escalas micro e 
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submicrométrica, entre 100-150 nm e menores do que 1 µm (ROSEI, 2004), favorecem a proliferação 

celular e a mineralização da matriz extracelular (TAN e SALTZMAN, 2004; ZINGER et al., 2004; 

WIELAND et al., 2005). Além disso, observou-se que características nanotopográficas de biomateriais 

estimulam a formação óssea em contato com o implante (BERGLUNDH et al., 2007; MEIRELLES et al., 

2008). Tais achados têm chamado a atenção de pesquisadores para os efeitos biológicos de 

nanotopografias sobre diferentes células e tecidos, incluindo o tecido ósseo (STEVENS e GEORGE, 

2005; LORD et al., 2010; VARIOLA et al., 2011; GITTENS et al., 2013). Superfícies de Ti com 

nanotopografia podem ser obtidas por um método simples, baseado em desoxidação e reoxidação 

controladas, por meio de condicionamento químico com solução de H2SO4/H2O2 (VARIOLA et al., 

2008). A nanotopografia obtida aumenta a expressão das proteínas sialoproteína óssea e osteopontina 

(DE OLIVEIRA e NANCI, 2004; BUENO et al., 2011) e acelera e/ou aumenta a formação de nódulos de 

matriz mineralizada, comparada à superfície usinada (DE OLIVEIRA et al., 2007). 

O entendimento dos mecanismos pelos quais superfícies com nanotopografia atuam sobre 

células osteoblásticas modulando a diferenciação e a mineralização da matriz extracelular é relevante 

para o desenvolvimento de novas terapias voltadas para o favorecimento dos processos de 

regeneração óssea e osseointegração. Estudos do nosso grupo de pesquisa mostraram que as vias de 

sinalização de integrinas e proteínas ósseas morfogenéticas (BMPs) estão envolvidas no potencial 

osteogênico da nanotopografia (KATO et al., 2014; ROSA et al., 2014; CASTRO-RAUCCI et al., 2016). 

Somado a este entendimento e considerando que as ERKs modulam o equilíbrio entre osteogênese e 

adipogênese, é plausível a elaboração da hipótese de que o efeito osteogênico da superfície de Ti com 

nanotopografia é, pelo menos parcialmente, devido à modulação das interações ERK/RUNX2/PPARγ 

e, consequentemente, ao efeito no desenvolvimento dos fenótipos osteoblástico e adipocítico de CTMs 

de medula óssea de ratos. De fato, alguns estudos mostraram alterações na ativação das ERKs em 

linhagens osteoblásticas de humanos e de camundongos crescidas sobre biomateriais como 

hidroxiapatita, tricálcio fosfato-beta e Ti (HATA et al., 2007; SEO et al., 2007; SONG et al., 2008; LU e 
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ZREIQAT, 2010). No entanto, a literatura é ainda incipiente e não se conhece a relação entre 

características de superfície e equilíbrio entre diferenciação osteoblástica e adipocítica regulado por 

ERKs. 
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2 PROPOSIÇÃO 

 

Avaliar se a interação entre CTMs de medula óssea de ratos e superfícies de Ti usinada e com 

nanotopografia é modulada, pelo menos em parte, por ERK1/2 e o consequente efeito da inibição 

dessas ERKs na diferenciação osteoblástica e adipocítica. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Preparo dos discos de Ti  

 

Discos de Ti comercialmente puro, grau 2, de 13 mm de diâmetro e 2 mm de altura (Realum, 

São Paulo, SP, Brasil), foram polidos em uma ordem crescente de granulação de folhas de lixas (320 e 

600) e lavados com tolueno em ultrassom. Os discos denominados como “Ti-nano” foram submetidos a 

condicionamento em solução de H2SO4 10 N e H2O2 30% por 4 horas à temperatura ambiente, sob 

agitação constante para obtenção da nanotopografia (DE OLIVEIRA et al., 2007; RICHERT et al., 2008; 

VARIOLA et al., 2008). Os discos denominados como “Ti-usinado” não foram submetidos a tratamento 

de superfície posterior ao tratamento com lixas. Todos os discos foram lavados em água destilada, 

autoclavados e secos ao ar. Para a confirmação da produção das topografias distintas de superfície, os 

discos de Ti foram examinados em microscópio eletrônico de varredura (MEV) Inspect S50 (FEI 

Company, EUA) operado a 25 kV. Foram utilizados 160 discos de Ti-nano e 160 discos de Ti-usinado, 

totalizando 320 discos por experimento realizado.  

 

3.2 Obtenção e cultura de CTMs de ratos 

 

O estudo foi conduzido com células obtidas de 9 ratos machos da linhagem Wistar pesando 

entre 120 e 150 g e todos os procedimentos foram realizados em acordo com as normas do Comitê de 

Ética no Uso de Animais (CEUA-FORP/USP, Processo 2015.1.163.58.5). Os animais foram 

sacrificados com dose excessiva de tribromoetanol e os fêmures foram cirurgicamente removidos, 

acondicionados em meio de transporte constituído por Meio Essencial Mínimo modificação alfa (alfa-

MEM, Gibco-Life Technologies, EUA), suplementado com 500 µg/mL de gentamicina (Gibco-Life 

Technologies) e 3 µg/mL de fungisona (Gibco-Life Technologies), transferidos para a capela de fluxo 

laminar e mantidos à temperatura ambiente por 15 minutos previamente ao isolamento das células. 



Material e Métodos  |  20 

As epífises dos fêmures foram removidas e as CTMs foram obtidas por lavagem do canal 

medular das diáfises com meio de cultura constituído por alfa-MEM (Gibco-Life Technologies), 

suplementado com 10% de soro fetal bovino (Gibco-Life Technologies), 50 µg/mL de gentamicina 

(Gibco-Life Technologies) e 0,3 µg/mL de fungisona (Gibco-Life Technologies), denominado meio de 

expansão. As células obtidas foram cultivadas em frascos de poliestireno de 75 cm2 (Corning 

Incorporated, EUA) em meio de expansão até a subconfluência da cultura primária. Foi então 

adicionada solução de tripsina 0,25% (Gibco-Life Technologies) e EDTA a 1 mM (Gibco-Life 

Technologies) para obtenção da suspensão de células que foi utilizada nos experimentos descritos 

abaixo. A progressão foi avaliada em microscópio de fase invertido Axiovert 25 (Zeiss, Alemanha). Os 

meios de cultura foram trocados a cada 48 horas e durante todo o tempo de cultivo as células foram 

mantidas a 37°C e atmosfera umidificada contendo 5% de CO2 e 95% de ar atmosférico. 

 

3.3 Efeito da inibição da via de sinalização das ERKs na diferenciação osteoblástica de CTMs 

crescidas sobre superfícies de Ti 

 

3.3.1 Cultura de CTMs em condições osteogênicas  

 

Após a subconfluência da cultura primária e obtenção da suspensão de células (descrito em 

3.2 “Obtenção e cultura de CTMs de ratos”), estas foram plaqueadas na densidade de 2 x 104 

células/poço, em placas de poliestireno (Corning Incorporated) em meio osteogênico contendo os 

discos de Ti (Ti-usinado e Ti-nano) com ou sem o agente inibidor da via de sinalização das ERK1/2, o 

PD98059 na concentração de 25 µM (LIU et al., 2009). O meio osteogênico foi composto por meio de 

expansão suplementado com 5 µg/mL de ácido ascórbico (Gibco-Life Technologies), beta-

glicerofosfato 7 mM (Sigma-Aldrich, EUA) e dexametasona 10-7 M (Sigma-Aldrich). A diferenciação 

osteoblástica das culturas osteogênicas foi avaliada pela análise da expressão gênica de RUNX2, 
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osterix (OSX), fosfatase alcalina (ALP) e osteocalcina (OC), por PCR em tempo real aos 10 dias, 

expressão proteica de RUNX2 por Western blot aos 10 dias e coloração da matriz mineralizada com 

vermelho de Alizarina S aos 21 dias. 

 

3.3.2 Análise da expressão gênica de marcadores osteoblásticos por PCR em tempo real  

 

A expressão gênica de RUNX2, OSX, ALP e OC de células crescidas sobre Ti-usinado e Ti-

nano foi avaliada por PCR em tempo real. Foi realizada a extração do RNA total através do kit SV Total 

RNA Isolation System (Promega, EUA), de acordo com especificações do fabricante. Em seguida, o 

RNA total foi quantificado a partir de 1 µL de amostra no aparelho NanoVue (GE Healthcare, EUA) e 

sua integridade avaliada por eletroforese em gel de agarose a 1,5%. Os tampões para a realização da 

eletroforese foram preparados com água previamente tratada com dietilpirocarbonato (DEPC, Sigma). 

O gel foi preparado dissolvendo-se 3 g de agarose (Gibco) em 144 mL de água previamente tratada 

com DEPC. Em seguida, a mistura foi incubada em banho-maria a 65°C e, então, foram adicionados 

20 mL de tampão de corrida (10X) (50 mM acetato de sódio, Merck, Alemanha; 5 mM EDTA, Merck; 

100 mM de ácido 3-[N-morfolino]propanosulfônico, MOPS, Sigma) e 36 mL de formaldeído a 12,3 M 

(Merck). A mistura foi despejada em fôrmas adequadas para moldagem do gel. 

Para o preparo das amostras, foram adicionados para um volume final de 10 µL, 2 µg de RNA 

total, 2 µL de tampão de corrida (5X), 3,5 µL de formaldeído a 12,3 M e formamida para completar o 

volume de 10 µL (Merck). Esta mistura foi aquecida a 85°C por 10 minutos e, em seguida, submetida a 

resfriamento a 4°C. No momento de aplicação das amostras no gel, foram adicionados 2 µL de 

brometo de etídeo (10 mg/mL, Sigma). A eletroforese foi conduzida a 80 Volts durante 1 a 3 horas, 

utilizando-se tampão de corrida 1X. Após este período, o gel foi visualizado através de iluminação com 

luz ultravioleta (UV) a 300 nm. A caracterização de mRNA de boa qualidade foi verificada pela 

visualização de duas subunidades ribossômicas características nos eucariotos (18S e 28S). 
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A partir de 1 µg de RNA total foi confeccionada a fita de cDNA utilizando o kit High-capacity cDNA 

Reverse Transcription Kits (Applied Biosystems, EUA) de acordo com as instruções do fabricante, sendo o 

volume final desta reação de 20 µL. Em seguida, foram adicionados 520 µL de água DNAse-free no tubo 

contendo o cDNA sintetizado previamente e 540 µL do TaqMan Fast Advanced Master Mix (Invitrogen-Life 

Technologies). As reações de PCR em tempo real para a quantificação da expressão gênica foram feitas 

utilizando o sistema de sondas TaqMan (Invitrogen-Life Technologies) no aparelho 7500 Fast Real-Time 

PCR System (Applied Biosystems). As reações foram realizadas em triplicata com volume final de 10 µL 

contendo 5 µL de TaqMan Universal PCR Master Mix-No AmpErase UNG (2X), 0,5 µL das sondas TaqMan 

para os genes de interesse (20X TaqMan Gene Expression Assay Mix) e 1,125 ng/µL de cDNA. A reação 

de amplificação foi composta por 50°C por 2 minutos, 95°C por 10 minutos e 40 ciclos a 95°C por 15 

segundos e 60°C por 1 minuto (desnaturação e extensão). Os resultados foram analisados com base no 

método comparativo do valor do 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) e os dados foram normalizados pelo gene 

constitutivo β-Actina e pelo Ti-usinado. 

 

3.3.3 Análise da expressão proteica de RUNX2 por Western blot  

 

A expressão proteica de células crescidas sobre Ti-usinado e Ti-nano foi avaliada por Western 

blot. A células foram tratadas com tampão RIPA (NACl a 150 mM, Sigma; NP40 a 10%, Sigma; 

C24H39O4Na a 0,5%, Sigma; SDS a 0,1%, Sigma e Tris base a 50 mM, pH 8, Roche, EUA) e lisadas em 

ultrassom (Misonix, EUA; 5 pulsos com intensidade 10 por 10 segundos, com intervalo de 1 minuto 

entre cada pulso). A quantidade de proteína foi quantificada no aparelho NanoVue (Ge Heathcare) 

utilizando o comprimento de onda de 280 nm. Foram preparados géis de acrilamida a 8,5% (para um 

volume final de 10 mL - 2,84 mL de acrilamida, 2,60 mL de tampão – Tris a 1,5% e SDS a 0,4%, pH 8,8 
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–, 4,8 mL de água destilada, 10 µL de Temed e 75 µL de persulfato de amônia a 10%, National 

Diagnostics, EUA). Os géis foram montados em aparato próprio e foi adicionado tampão de corrida 1X 

(3,01 g de Tris base, Rhoche; 14,4 g de glicina, USB Corporation, EUA; e 1 g de SDS, Sigma; para um 

volume final de 1 L de água destilada). Amostras contendo aproximadamente 40 µg de proteína em 20 

µL foram misturadas com 5 µL de dye 6X (7 mL de Tris base pH 6,8, Roche;  3 mL de glicerol, Sigma; 

1 g de SDS, Sigma; 0,93 g de DTT, Sigma; 1,2 mg de bromofenol, Sigma em um volume final de 10 mL 

de água destilada) e mantidas em banho em água em ebulição por 10 minutos. Em seguida, as 

amostras foram aplicadas nos géis e a separação das proteínas foi feita com o aparato funcionando em 

150 Volts por aproximadamente 1 hora. Para identificar o peso molecular das proteínas, foi usado um 

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

dos géis para membranas de PVDFE (Thermo Scientific, EUA), usando aparato adequado funcionando 

em 12 Volts por 45 minutos. As membranas passaram por três incubações de 1 hora à temperatura 

ambiente, sendo (1) solução de leite desnatado a 5% em TBS-T (2.43 g de Tris, (Roche); 8 g de NaCl, 

(Sigma); e 1 mL de Tween 20 em um volume final de 1 L de água destilada e ajustando o pH final em 

7,6) para bloqueio de sítios inespecíficos; (2) o anticorpo primário: anti-RUNX2 (MBL - Milipore, EUA); 

diluído em solução de leite desnatado a 5% em TBS-T e (3) anticorpo secundário (IgG HRP, Santa 

Cruz Biotechnology), adequado a este anticorpo primário do RUNX2, diluído em solução de leite 

desnatado a 2% em TBS-T. Entre as incubações com anticorpo primário e secundário e ao final da 

incubação com anticorpo secundário, as membranas foram lavadas três vezes, 10 minutos cada, com 

TBS-T. Foi feita uma lavagem de 1 minuto com solução quimiluminescente (Perkin Elmer, EUA) e as 

membranas foram analisadas no aparelho G-Box (Syngene, EUA) que detecta a luminescência das 

bandas marcadas referentes às proteínas de interesse. Ao final do processo, as membranas foram 

incubadas em solução Re-blot plus mild (Milipore), à temperatura ambiente por 20 minutos, para a 

remoção dos anticorpos primário e secundário e foram submetidas ao mesmo processo descrito 

previamente para Western blot, usando anticorpo primário anti-GAPDH (Santa Cruz Biotechnology) e 
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anticorpo secundário (IgG HRP, Santa Cruz Biotechnology). A expressão de RUNX2 foi normalizada 

pela expressão da proteína constitutiva GAPDH. 

 

3.3.4 Detecção da formação de matriz mineralizada por vermelho de Alizarina S 

 

Culturas osteogênicas crescidas sobre Ti-usinado e Ti-nano foram lavadas em solução de 

Hanks, fixadas em álcool etílico a 70% a 4ºC por 60 minutos e lavadas em PBS e água bidestilada. Em 

seguida, foram coradas com vermelho de Alizarina S (Sigma) a 2%, pH 4,2, à temperatura ambiente 

por 15 minutos, lavadas com PBS e água bidestilada, observadas por epifluorescência em microscópio 

Leica DMLB (Leica, Alemanha) e a quantificação foi realizada por extração de cálcio. Em cada poço 

foram acrescentados 150 µL de ácido acético a 10% e as placas mantidas sob agitação por 30 

minutos. A solução obtida foi transferida para tubos de 1,5 mL e agitadas em vortex por 30 segundos. 

Em seguida, 100 µL de óleo mineral foram adicionados às amostras que estavam mantidas a 85°C por 

10 minutos e transferidas para o gelo por 5 minutos. Os tubos foram centrifugados a 13000 rpm por 15 

minutos e ao final adicionados 40 µL de hidróxido de amônia a 10%. Um volume de 150 µL do 

sobrenadante foi utilizado para a leitura em espectrofotômetro µQuant (Biotek, EUA) em um 

comprimento de onda de 405 nm. Os dados foram expressos por absorbância. 

 

3.4 Efeito da inibição da via de sinalização das ERKs na diferenciação adipocítica de CTMs 

crescidas sobre superfícies de Ti 

 

3.4.1 Cultura de CTMs em condições adipogênicas 

 

Após a subconfluência da cultura primária e obtenção da suspensão de células (descrito em 

3.2 “Obtenção e cultura de CTMs de ratos”), estas foram plaqueadas na densidade de 2 x 104 
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células/poço, em placas de poliestireno (Corning Incorporated) em meio adipogênico contendo os 

discos de Ti (Ti-usinado e Ti-nano) com ou sem o agente inibidor da via de sinalização das ERK1/2, o 

PD98059 na concentração de 25 µM (LIU et al., 2009). O meio adipogênico foi composto por meio de 

expansão suplementado com dexametasona 10-6 M (Sigma-Aldrich), 3–isobutil-1-metilxantina a 0,5 µM 

(Sigma-Aldrich), 10 µg/mL de insulina (Sigma-Aldrich) e indometacina a 0,1 M (Sigma-Aldrich). A 

expressão gênica de PPARγ, adiponectina (ADIPOQ) e proteína ligadora de ácido graxo do adipócito 

(AP2) foi avaliada por PCR em tempo real aos 10 dias e a detecção de acúmulo lipídico por coloração 

com Óleo vermelho O aos 21 dias foram usadas para avaliar a diferenciação adipocítica das culturas 

adipogênicas.  

 

3.4.2 Análise da expressão gênica de marcadores adipocíticos por PCR em tempo real  

 

A expressão gênica de PPARγ, ADIPOQ e AP2 de células crescidas sobre Ti-usinado e Ti-

nano foi avaliada por PCR em tempo real, seguindo as especificações do ensaio de PCR em tempo 

real descritas no item 3.3.2 “Análise da expressão gênica de marcadores osteoblásticos por PCR em 

tempo real”. 

 

3.4.3 Detecção de acúmulo lipídico por Óleo vermelho O 

 

Culturas adipogênicas crescidas sobre superfícies de Ti-usinado e Ti-nano foram lavadas em 

PBS e fixadas com formalina a 4% por 10 minutos e lavados com isopropanol a 3%. Em seguida, foram 

coradas com Óleo vermelho O (Sigma) a 2% por 1 hora à temperatura ambiente. A quantificação foi 

realizada por extração do conteúdo lipídico corado pelo Óleo vermelho O. Em cada poço foram 

acrescentados 750 µL de isopropanol a 100% e as placas serão mantidas sob agitação por 10 minutos. 

A solução obtida foi transferida para tubos de 1,5 mL e agitadas em vortex por 30 segundos e utilizada 
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para a leitura em espectrofotômetro µQuant (Biotek, EUA) em um comprimento de onda de 500 nm. Os 

dados foram expressos por absorbância. 

 

3.5 Análise estatística 

 

Os dados apresentados são representativos de três experimentos independentes realizados 

com três culturas realizadas a partir de três pools constituídos por três ratos cada. Para cada 

experimento, as expressões gênica e proteica foram realizadas em triplicata (n=3) e formação de matriz 

mineralizada e acúmulo lipídico, em quintuplicata (n=5). Os dados foram analisados pelo teste não-

paramétrico, para dados independentes e duas amostras, de Mann-Whitney para comparar células 

crescidas sobre Ti-usinado com e sem PD98059 ou células crescidas sobre Ti-nano com e sem 

PD98059. Para todos os experimentos o nível de significância foi p≤0,05. 



Resultados  |  27 

4 RESULTADOS 

 

4.1 Caracterização das superfícies de Ti por MEV 

 

Em escala nanométrica, o Ti-usinado apresentou uma superfície lisa e regular (Figura 1A), 

enquanto o Ti-nano apresentou uma rede de nanoporos (Figura 1B). 
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Figura 1. Microscopia eletrônica de varredura em alta resolução das superfícies de Ti-usinado (A) e Ti-
nano (B). O Ti-usinado apresentou uma superfície lisa, enquanto o Ti-nano apresentou uma rede de 
nanoporos (B). Barra de escala: A,B= 200 µm. 
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4.2 Efeito da inibição da via de sinalização das ERKs na diferenciação osteoblástica de CTMs 

crescidas sobre superfícies de Ti 

 

4.2.1 Expressão gênica de marcadores osteoblásticos  

 

Em geral, aos 10 dias, a expressão gênica dos marcadores osteoblásticos foi aumentada pela 

inibição da via de sinalização das ERKs, pelo PD98059 (25 µM), principalmente nas células crescidas 

sobre Ti-usinado (Figura 2). A expressão gênica de RUNX2 foi maior nas células crescidas sobre Ti-

usinado (Figura 2A) na presença de PD98059 comparadas às células crescidas sobre Ti-usinado na 

ausência de PD98059 (p=0,001). A expressão gênica de RUNX2  não foi afetada pela presença de 

PD98059 nas células crescidas sobre Ti-nano (Figura 3A) (p=0,177). A expressão gênica de OSX foi 

maior nas células crescidas sobre Ti-usinado (Figura 2B) na presença de PD98059 comparadas às 

células crescidas sobre Ti-usinado na ausência de PD98059 (p=0,001). A expressão gênica de OSX 

não foi afetada pela presença de PD98059 nas células crescidas sobre Ti-nano (Figura 3B) (p=0,620). 

A expressão gênica de ALP foi maior nas células crescidas sobre Ti-usinado (Figura 2C) na presença 

de PD98059 comparadas às células crescidas sobre Ti-usinado na ausência de PD98059 (p=0,001) e 

também foi maior nas células crescidas sobre Ti-nano (Figura 3C) na presença de PD98059 

comparadas às células crescidas sobre Ti-nano na ausência de PD98059 (p=0,001). A expressão 

gênica de OC foi maior nas células crescidas sobre Ti-usinado (Figura 2D) na presença de PD98059 

comparadas às células crescidas sobre Ti-usinado na ausência de PD98059 (p=0,001) e também foi 

maior nas células crescidas sobre Ti-nano (Figura 3D) na presença de PD98059 comparadas às 

células crescidas sobre Ti-nano na ausência de PD98059 (p=0,001). 
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Figura 2. Expressão gênica dos marcadores osteoblásticos RUNX2 (A), osterix (B), fosfatase alcalina 
(C) e osteocalcina (D) em culturas de células-tronco mesenquimais crescidas em condições 
osteogênicas sobre discos de Ti-usinado, na presença ou não do inibidor de ERK1/2, PD98059 (25 
µM), aos 10 dias. Os dados são apresentados com média ± desvio padrão e os asteriscos indicam 
diferença estatisticamente significante (p≤0,05).  
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Figura 3. Expressão gênica dos marcadores osteoblásticos RUNX2 (A), osterix (B), fosfatase alcalina 
(C) e osteocalcina (D) em culturas de células-tronco mesenquimais crescidas em condições 
osteogênicas sobre discos de Ti-nano, na presença ou não do inibidor de ERK1/2, PD98059 (25 µM), 
aos 10 dias. Os dados são apresentados com média ± desvio padrão e os asteriscos indicam diferença 
estatisticamente significante (p≤0,05). 
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4.2.2 Expressão proteica de RUNX2 

 

Aos 10 dias de cultura, a análise semi-quantitativa da expressão proteica de RUNX2 

corroborou os resultados da expressão gênica. Assim, a expressão proteica de RUNX2 foi maior nas 

células crescidas sobre Ti-usinado (Figura 4A) na presença de PD98059 comparadas às células 

crescidas sobre Ti-usinado na ausência de PD98059, e não foi afetada pela presença de PD98059 nas 

células crescidas sobre Ti-nano (Figura 4B).  
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Figura 4. Expressão proteica de RUNX2 em culturas de células-tronco mesenquimais crescidas em 
condições osteogênicas sobre discos de Ti-usinado (A) e Ti-nano (B), na presença ou não do inibidor 
de ERK1/2, PD98059 (25 µM), aos 10 dias. 
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4.2.3 Detecção de matriz extracelular mineralizada 

 

Aos 21 dias de cultura, a formação de matriz extracelular mineralizada não foi afetada pela 

presença de PD98059 nas células crescidas sobre Ti-usinado (p=0,330), sendo menor e 

estatisticamente significante (p=0,001) nas células crescidas sobre Ti-nano na presença de PD98059 

quando comparadas às células crescidas sobre Ti-nano na ausência de PD98059 (Figura 5).  
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Figura 5. Formação de matriz extracelular mineralizada em culturas de células-tronco mesenquimais 
crescidas em condições osteogênicas sobre discos de Ti-usinado e Ti-nano, na presença ou não do 
inibidor de ERK1/2, PD98059 (25 µM), aos 21 dias. Os dados são apresentados com média ± desvio 
padrão e o asterisco indica diferença estatisticamente significante (p≤0,05).  
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4.3 Efeito da inibição da via de sinalização das ERKs na diferenciação adipocítica de CTMs 

crescidas sobre superfícies de Ti 

 

4.3.1 Expressão gênica de marcadores adipocíticos 

 

Em geral, aos 10 dias, a expressão gênica dos marcadores adipocíticos foi aumentada pela 

inibição da via de sinalização das ERKs, pelo PD98059 (25 µM) nas células crescidas sobre Ti-usinado 

e Ti-nano (Figuras 6 e 7). A expressão gênica de PPARγ foi maior nas células crescidas sobre Ti-

usinado (Figura 6A) na presença de PD98059 comparadas às células crescidas sobre Ti-usinado na 

ausência de PD98059 (p=0,001), seguindo o mesmo padrão nas células crescidas sobre Ti-nano 

(Figura 7A) na presença ou não de PD98059 (p=0,005). A expressão gênica de adiponectina foi maior 

nas células crescidas sobre Ti-usinado (Figura 6B) na presença de PD98059 comparadas às células 

crescidas sobre Ti-usinado na ausência de PD98059 (p=0,001), seguindo o mesmo padrão nas células 

crescidas sobre Ti-nano (Figura 7B) na presença ou não de PD98059 (p=0,001). A expressão gênica 

de AP2 foi maior nas células crescidas sobre Ti-usinado (Figura 6C) na presença de PD98059 

comparadas às células crescidas sobre Ti-usinado na ausência de PD98059 (p=0,001), seguindo o 

mesmo padrão nas células crescidas sobre Ti-nano (Figura 7C) na presença ou não de PD98059 

(p=0,001).  
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Figura 6. Expressão gênica dos marcadores adipocíticos, PPARγ (A), adiponectina (B) e proteína 
ligadora de ácido graxo do adipócito (C) em culturas de células-tronco mesenquimais crescidas em 
condições adipogênicas sobre discos de Ti-usinado, na presença ou não do inibidor de ERK1/2, 
PD98059 (25 µM), aos 10 dias. Os dados são apresentados com média ± desvio padrão e os 
asteriscos indicam diferença estatisticamente significante (p≤0,05). 
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Figura 7. Expressão gênica dos marcadores adipocíticos, PPARγ (A), adiponectina (B) e proteína 
ligadora de ácido graxo do adipócito (AP2, C) em culturas de células-tronco mesenquimais crescidas 
em condições adipogênicas sobre discos de Ti-nano, na presença ou não do inibidor de ERK1/2, 
PD98059 (25 µM), aos 10 dias. Os dados são apresentados com média ± desvio padrão e os 
asteriscos indicam diferença estatisticamente significante (p≤0,05). 
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4.3.2 Detecção de acúmulo lipídico 

 

Aos 21 dias de cultura, a formação de acúmulo lipídico não foi afetada pela presença de 

PD98059 nas células crescidas sobre Ti-usinado (p=0,083) e Ti-nano (p=0,083) (Figura 8).  
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Figura 8. Formação de acúmulo lipídico em culturas de células-tronco mesenquimais crescidas em 
condições adipogênicas sobre discos de Ti-usinado e Ti-nano, na presença ou não do inibidor de 
ERK1/2, PD98059 (25 µM), aos 21 dias. Os dados são apresentados com média ± desvio padrão. Não 
houve diferença estatisticamente significante (p>0,05). 
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5 DISCUSSÃO 

 

A investigação dos mecanismos pelos quais células interagem com superfícies de Ti pode 

contribuir para o desenvolvimento de terapias que favoreçam os processos de regeneração óssea e 

osseointegração. Nesse contexto, no presente estudo, foi avaliada a participação das ERKs no 

desenvolvimento dos fenótipos osteoblástico e adipocítico de CTMs crescidas sobre superfícies de Ti 

usinada e com nanotopografia. Os resultados mostraram que, em geral, as CTMs são mais responsivas 

à inibição da via de sinalização das ERKs quando crescidas sobre a superfície de Ti usinada quando 

comparada à superfície de Ti com nanotopografia. A inibição da via de sinalização das ERKs favoreceu 

a diferenciação osteoblástica e adipocítica de CTMs crescidas em condições osteogênicas e 

adipogênicas sobre a superfície de Ti usinada e teve efeito discreto nas CTMs crescidas sobre a 

superfície de Ti com nanotopografia, favorecendo apenas a diferenciação adipocítica. 

As MAPKs fazem parte de complexas vias de sinalização nas quais está envolvido um amplo 

espectro de estímulos extracelulares que regulam respostas celulares cruciais como migração, 

proliferação, diferenciação e morte celular (CHANG e KARIN, 2001). Os primeiros membros 

identificados dessa família, as ERKs, estão envolvidos em eventos de proliferação e diferenciação 

celular e são predominantemente ativados por fatores de crescimento através da via Ras (MARSHALL, 

1995; KESHET e SEGER, 2010; YAN et al., 2012). Para investigar o papel da ERKs na interação entre 

CTMs e superfícies de Ti, o desenho experimental foi baseado na utilização da droga PD98059, um 

inibidor seletivo de ERK1/2 (PANG et al., 1995). Em estudo prévio, foi observado que concentrações de 

PD98059 variando entre 10 e 100 µM foram capazes de inibir completamente o efeito do fator de 

crescimento do nervo, o qual é capaz de aumentar até quatro vezes a atividade de ERKs (PANG et al., 

1995). Em nosso experimento, utilizamos a concentração de 25 µM com base em dados da literatura 

(LIU et al., 2009). 

Estudos do nosso grupo de pesquisa demonstraram que a superfície de Ti com nanotopografia aqui 

avaliada tem potencial osteogênico, o qual é mediado por, ao menos, duas vias de sinalização, das integrinas 
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e das BMPs (DE OLIVEIRA et al., 2007; KATO et al., 2014; ROSA et al., 2014; CASTRO-RAUCCI et al., 

2016). Os achados indicaram que a nanotopografia aumenta a expressão das integrinas α1 e ß1 e que a 

inibição dessa via reduz a diferenciação osteoblástica de células crescidas sobre essa superfície (ROSA et al., 

2014). Além disso, foi observada que a inibição da expressão de microRNAs que inibem a sinalização de 

BMP-2, resulta em uma maior responsividade à BMP-2 exógena e indução da produção de BMP-2 endógena 

em células crescidas sobre a nanotopografia (KATO et al., 2014; CASTRO-RAUCCI et al., 2016). Nesse 

estudo, investigamos a possível participação de um mecanismo adicional, envolvendo as ERKs, na interação 

entre células e superfícies de Ti com nanotopografia e usinada. Os resultados mostraram que a inibição de 

ERK1/2 aumentou a expressão gênica de marcadores osteoblásticos, além de aumentar discretamente a 

expressão proteica de RUNX2 e a formação de matriz extracelular mineralizada nas CTMs crescidas sobre a 

superfície de Ti usinada. Em concordância com esses achados, a inibição de ERK1/2 aumentou a expressão 

gênica de marcadores osteoblásticos em células da linhagem MC3T3-E1 crescidas sobre superfície de Ti 

rugosa (Ra = 3.2 mm), tratada com jateamento e ataque ácido (ZHUANG et al., 2012). No entanto, a inibição 

de ERK/12 não afetou a capacidade de diferenciação osteoblástica das CTMs crescidas sobre a superfície de 

Ti com nanotopografia. Corroborando esses achados, a utilização do PD98059, o inibidor de ERK1/2 aqui 

empregado, não afetou a produção de OC em células osteoblásticas da linhagem MG63 crescidas sobre 

superfícies de Ti com diferentes rugosidades (SCHWARTZ et al., 2001). Com base nessas informações, é 

possível sugerir que o efeito da modulação da via de sinalização das ERKs sobre a diferenciação osteoblástica 

é dependente da topografia de superfície do Ti e que o maior potencial osteogênico da superfície de Ti com 

nanotopografia comparada à superfície usinada, mostrado em estudos prévios (DE OLIVEIRA et al., 2007; 

ROSA et al., 2014), independe do grau de ativação de ERK1/2. Ainda, é possível especular que um eventual 

aumento da diferenciação osteoblástica resultante da inibição de ERK1/2 seria mascarado pela alta 

capacidade osseoindutora da nanotopografia, neste caso com a participação de integrinas e BMPs como 

mostrado previamente (KATO et al., 2014; ROSA et al., 2014; CASTRO-RAUCCI et al., 2016). 
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As células progenitoras presentes nos sítios de implantação são alvos de diversos estímulos 

além do osteogênico, incluindo o adipogênico, o que torna relevante a investigação do efeito das 

superfícies de Ti sobre a adipogênese. Em estudo recente, observamos que CTMs de medula óssea 

são mais osteogênicas e menos adipogênicas que CTMs de tecido adiposo (ABUNA et al., 2016). Além 

disso, foi demonstrado que adipócitos inibem a diferenciação osteoblástica por sintetizar e secretar 

TNF-a (ABUNA et al., 2016). Os resultados do presente estudo mostraram que a inibição de ERK1/2 

aumentou a expressão gênica de marcadores adipocíticos em CTMs crescidas sobre as superfícies de 

Ti com nanotopografia e usinada, sendo o efeito mais acentuado no Ti usinado. A comparação dos 

nossos achados com dados da literatura é comprometida pela ausência de trabalhos avaliando 

adipogênese em células crescidas sobre superfícies de Ti. No entanto, os resultados aqui 

apresentados estão em acordo com a redução da diferenciação adipocítica induzida pela estimulação 

das ERKs em células mesenquimais da linhagem ST2 e CTMs de camundongos (LIU et al., 2015; GE 

et al., 2016). Também corroboram nossos achados a reversão do efeito inibitório do propril galato sobre 

a diferenciação adipocítica de CTMs derivadas de tecido adiposo humano obtida pelo bloqueio das 

ERKs (LEE et al., 2015). O aumento da expressão gênica dos marcadores adipocíticos induzido pela 

inibição de ERK1/2 não resultou em alteração na formação de acúmulo lipídico independentemente da 

superfícies de Ti, o que pode estar relacionado com os diferentes métodos empregados, uma vez que o 

PCR em tempo real utilizado para avaliação da expressão gênica é mais sensível do que o método 

colorimétrico empregado para quantificação do acúmulo lipídico. 

Em conjunto, os achados prévios e os do presente estudo indicam que o potencial 

osseoindutor da nanotopografia envolve as vias de sinalização das integrinas e BMPs, mas independe 

das ERKs. Do ponto de vista terapêutico, esses resultados são relevantes para direcionar o 

desenvolvimento de superfícies de biomateriais que atuem em vias de sinalização que sabidamente 

modulam o processo de osteogênese. 
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6 CONCLUSÕES 

 

• ERK1/2 modularam a interação entre CTMs de medula óssea de ratos e superfícies de Ti usinada 

e com nanotopografia. 

• A inibição de ERK1/2 favoreceu a diferenciação osteoblástica de CTMs crescidas sobre a 

superfície de Ti usinada, mas não sobre Ti com nanotopografia. 

• A inibição de ERK1/2 favoreceu a diferenciação adipocítica de CTMs crescidas sobre as 

superfícies de Ti com nanotopografia e usinada, sendo o efeito mais acentuado na usinada. 
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