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RESUMO 

 

ALCÂNTARA, D. Interação entre células-tronco de polpa dentária 
imatura e o osteossarcoma canino. [Interaction between immature dental 
pulp stem cells and canine osteosarcoma]. 2014. 110f. Tese (Doutorado 
em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. 

O osteossarcoma é um tumor ósseo maligno, de maior ocorrência em 

cães, possui rápido crescimento e alto potencial metastático. Assim, o cão 

é um modelo útil para o estudo da doença em humanos, tendo em vista as 

semelhanças clínicas e histopatológicas que ocorrem em ambas às 

espécies. Atualmente, os estudos a respeito de células-tronco são 

promissores considerando seu alto potencial terapêutico. Entretanto, ainda 

prevalecem muitas dúvidas referentes ao tratamento de tumores utilizando 

a terapia celular. Este tema é pouco conhecido e estudado, por isso, o 

objetivo deste trabalho foi avaliar a interação entre células-tronco obtidas 

da polpa dentária canina com as células derivadas osteossarcoma canino. 

Foram realizados cocultivos celulares das células derivadas de polpa 

dentária canina, osteossarcoma canino e derivadas de osso normal 

canino. Analisou-se os aspectos morfológicos das células cocultivadas e 

controle, assim como a atividade proliferativa, a morte celular, o potencial 

elétrico mitocondrial e a expressão gênica. A partir dos resultados obtidos, 

concluiu-se que a interação entre a célula-tronco da polpa dentária canina 

imatura e as células de osteosarcoma canino não apresentam alterações 

morfológicas. Entretanto, as células-tronco derivadas da polpa dentária 

canina e de osso fetal canino sadio parecem servir de suporte para o 

crescimento tumoral. Além disso, a cocultura celular, em todos os grupos 

testados, promove alterações na expressão gênica e proteica. 

 

Palavras-chave: Células-tronco mesenquimais. Células-tronco de polpa 
dentária. Microambiente tumoral. Osteossarcoma. 
Proliferação celular. 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

ALCÂNTARA, D. Interaction between immature dental pulp stem cells 
and canine osteosarcoma. [Interação entre células-tronco de polpa 
dentária imatura e o osteossarcoma canino]. 2014. 110f. Tese (Doutorado 
em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. 

Osteosarcoma is a malignant bone tumor most frequent in dogs. It has fast 

growth and high metastatic potential. Thus, the dog is an useful model for 

the study of human disease, due to the clinical and histological similarities 

found in both species. Currently, studies about stem cells are promising 

considering its high therapeutic potential. However, many doubts still exist 

regarding the treatment of tumors using cell therapy. This theme is little 

known and studied. Therefore, the aim of this study was to evaluate the 

interaction between stem cells obtained from canine immature dental pulp-

stem cells with osteosarcoma cells derived from dogs. Cellular coculture 

were performed using cells derived from canine dental pulp, canine 

osteosarcoma and canine normal bone. The morphological aspects of co-

cultured cells and control were analyzed, as well as proliferative activity, 

cell death, the mitochondrial membrane electric potential and gene 

expression. In summary, it was concluded that the interaction between 

stem cells from canine immature dental pulp and canine osteosarcoma 

cells did not show morphological changes. However, stem cells derived 

from canine dental pulp and healthy canine fetal bone serve to support 

tumor growth. Furthermore, the cell coculture in all groups tested, causes 

changes in gene and protein expression. 

 

 

Keywords: Mesenchymal stem cells. Stem cells from dental pulp. Tumor 
microenvironment. Osteosarcoma. Cell proliferation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O câncer surge da proliferação e disseminação de clones de células 

malignamente transformadas. Atualmente, são considerados um problema 

mundial de saúde pública e grandes causadores de morbidade e 

mortalidade (ABBAS; LICHTMAN; PILLAI, 2011).  

O osteossarcoma é o tumor ósseo primário de maior frequência em 

cães e em humanos, representando de 80 a 95% das neoplasias ósseas e 

4% a 6% de todos os tumores malignos em cães (DALECK et al., 2006; 

OLIVEIRA; SILVEIRA, 2008; SILVEIRA et al., 2008). 

Em humanos, ocorre com maior incidência entre a infância e 

adolescência, representando 5% das doenças malignas nesta faixa etária 

(RECH et al., 2004; VAN DEN BERG, 2006). Embora raro, é a segunda 

maior causa de morte por câncer em crianças, com o seu pico de 

incidência correspondente ao período de rápido crescimento esquelético 

(EK; DASS; CHOONG, 2006). 

A prevalência de câncer de ocorrência espontânea em cães é 

semelhante à encontrada em humanos. Além disso, o osteossarcoma 

canino é muito similar ao que ocorre em humano, em termos estruturais 

histológicos, anatômicos e de resposta à quimioterapia. Entretanto a 

incidência do tumor em cães é de 40 a 50 vezes maior. Por este motivo, a 

doença na espécie canina é frequentemente utilizada como modelo para a 

doença, tanto para o estudo da neoplasia envolvendo seus mecanismos, 

quanto para o desenvolvimento de novas abordagens terapêuticas 

(KRUTH, 1996; VAN LEEUWEN, 1997; LOUKOPOULOS et al., 2004; 

OLIVEIRA; SILVEIRA, 2008). 

Apesar de as duas últimas décadas terem sido promissoras no 

desenvolvimento de novos tratamentos para o osteossarcoma, e mesmo 

considerando o papel das novas estratégias terapêuticas, as quais têm 

proporcionado melhor qualidade de vida das espécies envolvidas e 

aumento da sobrevida, as expectativas de cura ainda são raras.  
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Atualmente, a terapia celular é considerada uma ferramenta útil na 

medicina regenerativa, pois as células-tronco possuem um alto potencial 

terapêutico devido à capacidade de auto-renovação e de diferenciação 

(WANG et al., 2009). De acordo com Hamada et al. (2005), a introdução de 

genes em células-tronco mesenquimais, pode ser útil em abordagens 

terapêuticas genéticas visando a regeneração óssea e de outros tecidos 

orgânicos.  

As células-tronco derivadas da polpa dentária de várias espécies, 

incluindo os cães, apresentam um alto potencial de diferenciação 

osteogênica, fato que sugere sua indicação para o tratamento de injúrias 

ósseas. Considerando que existem algumas semelhanças entre o 

osteossarcoma e a estrutura dental em humanos e caninos, o cão pode 

ser um modelo útil para o estudo de novas abordagens terapêuticas, assim 

como para uma melhor compreensão da biologia dos tumores ósseos.  

Sabe-se que as células-tronco mesenquimais possuem um tropismo 

por sítios de injúria, e seu tropismo por sítios tumorais primários e 

metastáticos tem sido relatado em múltiplos tipos de câncer (SPAETH et 

al., 2008). Entretanto o papel das células-tronco mesenquimais no 

ambiente tumoral ainda não é claro (KÉRAMIDAS et al., 2013). 

Tais dúvidas sustentam a presente investigação e, baseado nas 

raras expectativas de cura do osteossarcoma, o presente trabalho teve por 

objetivo avaliar a interação entre células de osteossarcoma e células-

tronco mesenquimais derivadas da polpa dentária imatura de cães, a fim 

de estabelecer seu comportamento no microambiente tumoral. Por outro 

lado, a equipe envolvida neste projeto pretendeu verificar se estas células 

podem regular o crescimento do tumor e serem, futuramente, utilizadas no 

tratamento in vivo do osteossarcoma.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 TECIDO ÓSSEO 

 

 

O tecido ósseo é o principal componente do esqueleto e é 

considerado órgão, por apresentar outros tecidos tais como cartilaginoso, o 

suprimento sanguíneo, o tecido conjuntivo fibroso, o tecido adiposo e 

inervação (TORTORA, 2000).  

As três maiores funções do osso são a metabólica, hematopoética e 

mecânica, além de servirem como suporte para os tecidos moles e 

tencionam também como proteção para órgãos vitais, especialmente 

aqueles presentes nas caixas torácica, craniana e no canal raquidiano. 

Alojam e protegem a medula óssea, proporcionam apoio à musculatura 

esquelética e constituem um sistema de alavancas durante a contração 

muscular, além de constituírem depósito de cálcio, fosfato e outros íons 

(JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2011). 

Quanto ao formato, os ossos são classificados em longos, curtos, 

planos, irregulares e sesamóides (DRAKE; VOGL; MITCHELL, 2010), nos 

quais estão presentes tecido compacto, no córtex, e tecido esponjoso ou 

trabecular, disposto internamente, constituído por trabéculas 

intercomunicantes, que abrigam a medula óssea. O osso é revestido, 

interna e externamente, pelo endósteo e periósteo respectivamente 

(ANDIA; CERRIB; SPOLIDORIO, 2006).  

A camada mais superficial do periósteo é constituída, 

principalmente, por fibroblastos e fibras colágenas, sendo que nas 

camadas mais profundas, o periósteo contém células osteoprogenitoras. O 

endósteo é formado por uma camada de células osteogênicas achatadas, 

as quais revestem as cavidades do osso esponjoso, os canais de “Havers”, 

“Volkmann” e o canal medular (JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2011). 

Estruturalmente, o osso é um tipo especializado de tecido conjuntivo 

formado por 60 a 70% de cristal inorgânico e 30 a 35% de material 
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orgânico (MEIKLE et al., 1995; AVOLIO et al., 2008), cujas células, os 

osteócitos, são situadas nas lacunas e no interior da matriz. Os 

osteoblastos que sintetizam a parte orgânica da matriz e estão situados na 

periferia, enquanto que os osteoclastos são responsáveis pela reabsorção, 

promovendo assim a remodelação óssea (JUNQUEIRA; CARNEIRO, 

2011). 

Os componentes orgânicos ou matriz óssea extracelular contem o 

colágeno tipo I, o seu principal componente que responde por 90% das 

proteínas ósseas presentes na matriz. Aproximadamente 15% das suas 

proteínas que são não colágenas, dentre elas a osteocalcina é a mais 

abundante (AVOLIO et al., 2008). 

A formação óssea, durante o seu desenvolvimento e remodelação,  

depende da expressão de genes fenotípicos e de crescimento celular. A 

formação óssea pode ser dividida em três fases: proliferação, maturação 

da matriz e mineralização (GRANDY et al., 2011). As células 

mesenquimais, oriundas da medula óssea e dos vasos no tecido 

conjuntivo, diferenciam-se em células osteogênicas pelo estímulo dos 

fatores de crescimento TGF-β e das proteínas morfogenéticas ósseas do 

tipo 2 (BMP2) (ANDRADE et al., 2007). O conhecimento destes fatores 

que regulam o crescimento, a remodelação óssea e a regeneração de 

tecidos lesados é clinicamente importante para o tratamento de lesões 

ósseas (LIAN; STEIN, 1992). 

 

 

2.1.1 Componentes celulares 

 

 

A formação óssea “in vivo” é um fenômeno complexo, dependente 

do recrutamento e da proliferação de precursores mesenquimais de 

osteoblastos, da diferenciação em pré-osteoblastos, da formação e 

maturação de osteoblastos, resultando em produção e mineralização da 

matriz óssea (AUBIN et al., 1995; AUBIN, 1998; RAOUF; SETH, 2000).  
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A osteogênese é definida como uma série de eventos, que se 

iniciam a partir da diferenciação de células-tronco mesenquimais por uma 

linhagem osteogênica precursora. Estas células proliferam e demonstram 

regulação positiva de genes osteoblásticos específicos e mineralização 

(ABE et al., 2000). 

É um processo bem coordenado, no qual as células-tronco 

mesenquimais dão início a várias linhagens, são elas adipócitos, miócitos, 

condrócitos e osteócitos, por estímulos dos reguladores de cada linhagem 

como PPARy, MyoD, Sox9, ou Runx-2/osterix (TANG et al., 2008). 

As células osteoprogenitoras são células mesenquimais primitivas 

capazes de se diferenciarem em osteoblastos, condroblastos ou 

fibroblastos, e estão localizadas no tecido conectivo perivascular 

(PORTER; GURLEY; ROTH, 1997). 

Os osteoblastos são originários de células mesenquimais primitivas, 

desempenham um importante papel na osteogênese (CHEN et al., 2013), 

sintetizam os componentes orgânicos da matriz óssea e secretam 

fosfatase alcalina (YAMAGUCHI; KOMORI; SUDA, 2000). Os osteoblastos 

elaboram as proteínas da matriz, dentre elas a osteocalcina. Entretanto 

outras proteínas também são secretadas em menor quantidade: 

osteopontina, sialoproteína óssea, fibronectina, vitronectina, glicoproteína 

ácida óssea, trombospondina, e que atuam na adesão das células junto à 

superfície óssea (AVOLIO et al., 2008).  

Os osteócitos são células diferenciadas originárias de osteoblastos, 

que não possuem potencial proliferativo e migratório por estarem presos 

em pequenos espaços lacunares da matriz óssea mineralizada, ou em 

estrutura osteóide recém-formada (KOGIANNI; NOBLE, 2007). 

Correspondem ao tipo celular mais abundante no tecido ósseo e se 

comunicam com outras mediante rede de canalículos, os quais abrigam 

suas projeções citoplasmáticas (LINK, 2013). 

Os osteoclastos são células multinucleadas derivadas de células-

tronco hematopoéticas, responsáveis pela reabsorção óssea, fenômeno 

que acontece em muitos processos tais como crescimento ósseo, a 

erupção do dente e a cicatrização de fraturas. Além disso, são igualmente 

importantes, também na manutenção dos níveis adequados de cálcio 
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(VÄÄNÄNEM et al., 2000). Estão localizados na superfície endosteal ou na 

camada de tecido conjuntivo, que reveste a maioria dos ossos na 

superfície periosteal (PHAN; XU; ZHENG, 2004). 

As células de revestimento ósseo são representadas pelos 

osteoblastos, os quais recobrem as superfícies ósseas quiescentes, 

exibem poucas organelas de síntese, secretam poucas proteínas e formam 

uma camada de células conectadas entre si, com potencial de manutenção 

da homeostase do órgão por meio da regulação citoplasmática de cálcio 

(ANDIA; CERRIB; SPOLIDORIO, 2006). 

 

 

2.1.2 Componentes da Matriz Extracelular 

 

 

A diferenciação osteoblástica é acompanhada pela expressão de 

vários marcadores presentes na matriz extracelular, tais como colágeno 

tipo I, a sialoproteína óssea, a fosfatase alcalina e a osteocalcina (CHEN et 

al., 2013).  

 

 

2.1.2.1 Proteínas ósseas 

 

 

A osteocalcina é uma proteína secretada por osteoblastos maduros, 

condrócitos hipertrofiados e odontoblastos. É responsável pela fixação do 

cálcio e da hidroxiapatita na matriz extracelular, resultando na 

mineralização do tecido ósseo. Além disso, pode participar do 

recrutamento e diferenciação osteoclástica (AVOLIO et al., 2008). É a 

proteína não colágena mais abundante no osso e dentina (SARAIVA; 

LAZARETTI-CASTRO, 2002). 

A osteopontina é uma glicoproteína, inicialmente denominada como 

sialoproteína óssea I. O nome osteopontina surgiu devido à sua função de 

ligação entre as células e a hidroxiapatita. É expressa em vários tecidos, 
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mas no osso é produzida por osteoblastos, em vários estágios de 

diferenciação (SODEK, GANSS, MCKEEL; 2000). Está envolvida nos 

processos de reabsorção óssea, reparo de lesão, função imune, 

angiogênese, sobrevivência celular e biologia tumoral (STANDAL; 

BORSET; SUNDAN, 2004). 

A osteonectina é uma glicoproteína, sintetizada por osteoblastos, 

células endoteliais e megacariócitos, e está relacionada ao crescimento 

tecidual e sua remodelação. É o principal componente da membrana 

celular basal de tecidos embrionários e adultos, que contém células em 

remodelação e proliferação ativa. Entretanto, em adultos, as fontes 

primárias da proteína são a matriz óssea mineralizada e as plaquetas. No 

osso, ela se liga ao colágeno do tipo I e à hidroxiapatita (KELM et al., 

1994). Além disso, ela tem capacidade de regular a proliferação celular, 

bem como suas interações célula-matriz, estimulando angiogênese e a 

produção de metaloproteínases (DELANY et al., 2000). 

A sialoproteína óssea é uma das maiores proteínas não colágenas 

presentes na matriz óssea. É expressa em osteoblastos, osteócitos, 

osteoclastos e condrócitos hipertróficos (KARMATSCHEK et al., 1997). 

Representa o sítio de reconhecimento para integrinas e para os receptores 

de membrana de proteínas da matriz extracelular envolvidas na adesão 

(BIANCO et al., 1991). In vitro, estimula a formação de hidroxiapatita e 

media adesão entre a superfície celular e os componentes da matriz 

extracelular (KARMATSCHEK et al., 1997). 

A osteoprotegerina exerce extrema importância no metabolismo 

ósseo, mais especificamente na remodelação e osteoclastogênese 

(YEUNG, 2004). 

A fosfatase alcalina é o marcador de formação óssea mais utilizado, 

entretanto pode estar aumentada nos distúrbios de reabsorção do tecido 

ósseo. A isoforma óssea é secretada por osteoblastos, mas pode, também, 

ser secretada pelo fígado. A isoforma óssea predomina desde a infância 

até o final do crescimento esquelético, quando a hepática passa a ser a 

forma circulante mais abundante (SARAIVA; LAZARETTI-CASTRO, 2002). 
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2.2 OSTEOSSARCOMA 

 

 

O osteossarcoma é o tumor ósseo maligno primário (KUMAR et al., 

2005), altamente agressivo e metastático, muito comum em cães e 

humanos (POOL, 1990). É um tumor sólido que atinge mais 

frequentemente os ossos longos, próximos às suas epífises de 

crescimento (BASU-ROY; BASILICO; MANSUKHANI, 2013). 

Em cães, 80% dos casos de osteossarcoma apresentam 

micrometástases no momento do diagnóstico. Entretanto apenas delas 

10% são detectáveis (SU et al., 2009), sendo o pulmão o órgão mais 

afetado (OYA et al., 2001). 

A etiologia do osteossarcoma canino é desconhecida. Sabe-se que 

a herança genética desempenha um importante papel no desenvolvimento 

dos tumores. Existem teorias baseadas na evidência de que o 

osteossarcoma tende a ocorrer nos ossos que sustentam maior peso 

corporal, em sítios adjacentes as fises de fechamento tardio. Os animais 

de grande porte são predispostos a pequenos e múltiplos traumas nas 

regiões metafisárias, local de maior atividade celular. A sensibilização de 

células, nesta região, pode dar início à doença mediante indução da 

proliferação celular, aumentando assim a probabilidade de 

desenvolvimento de uma linhagem celular mutada (STRAW, 1996). 

Outros fatores podem ser associados a prováveis causas de 

ocorrência de osteossarcoma, como a radiação ionizante experimental ou 

terapêutica, que pode induzir efeitos mutagênicos, resultando no 

aparecimento do tumor (WITHROW et al., 1991).  

O desenvolvimento do osteossarcoma secundário a infartos ósseos 

é raramente encontrado. Além disso, animais submetidos à gonadectomia 

precoce podem ficar mais suscetíveis ao desenvolvimento desta neoplasia 

(CHUN; DE LORIMIER, 2003). 

Há, também, hipóteses sobre a origem viral do tumor, já que pode 

ocorrer em ninhadas e ainda ser induzido, experimentalmente, pela injeção 

de células neoplásicas em fetos caninos. Porém ainda não foi isolado 
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nenhum vírus responsável pelo surgimento do osteossarcoma canino 

(STRAW, 1996). 

Existem relatos da doença envolvendo o esqueleto apendicular de 

cães devido a fraturas não tratadas, em especial aquelas que passaram 

por processos de atraso na sua consolidação, deficiência de união óssea 

ou por osteomielite crônica. Alterações genéticas foram observadas em 

cães portadores de osteossarcoma e relatadas como um importante fator 

de risco para o desenvolvimento do tumor (BRAMWELL, 1995; OLIVEIRA; 

SILVEIRA, 2008). As raças que apresentam o tumor, com mais frequência, 

são o São Bernardo, Dinamarquês, Setter Irlandês, Dobermann, Pastor 

Alemão, Rottweiller e Golden Retriever (SPODNICK; BERG; RAND, 1992; 

LIU, 1996; RU; TERRACINI; GLICKMAN, 1998). 

Na maioria dos casos, os machos são mais afetados pela doença 

(FOSSUM et al., 2001), exceto nas raças São Bernardo, Rottweiler e 

Dinamarquês (POOL, 1990; DALECK; FONSECA; CANOLA, 2002). No 

Brasil, alguns estudos demonstram que as raças mais acometidas são 

aquelas de maior porte, tais como Doberman, Fila brasileiro, Pastor 

Alemão e Rottweiler. Além disso, demonstram, também, que os ossos 

mais afetados são tíbia e úmero (DALECK, 1996). Em 75% dos casos, o 

tumor acomete o esqueleto apendicular (FOSSUM et al., 2001), membros 

pélvicos e torácicos, e nos 25% restantes, afeta o esqueleto axial ou ossos 

planos (KLEINER; SILVA, 2003; JOHNSON; WATSON, 2004). 

O diagnóstico é baseado na história clínica, exame físico, achados 

radiológicos e cintilográficos, em que a confirmação é feita por biópsia e 

exame histopatológico (DALECK; FONSECA; CANOLA, 2002; JOHNSON; 

HULSE, 2005). 

Os sinais radiográficos incluem a perda de osso cortical, 

proliferação periosteal, “triângulo de Codman”, perda do padrão trabecular 

fino no osso metafisário, colapso metafisário e presença de fraturas 

patológicas (GOMES et al., 2006).  

Um dos métodos mais utilizados para o diagnóstico é o exame 

citológico, com base nos achados por aspiração com agulha fina ou um 

aspirado na área acometida. Pode ser realizado rapidamente sem 

anestesia (MAHAFFEY, 1999), porém pode não fornecer informação 
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definitiva (REINHARDT et al., 2005). Contudo, é muito difícil identificar o 

tipo exato de sarcoma baseado somente na citologia, portanto, quando o 

diagnóstico citológico for inconclusivo, necessita-se da confirmação 

histopatológica (WHITE et al., 1988; KLEINER; SILVA, 2003; REINHARDT 

et al., 2005).  

As biópsias ósseas do osteossarcoma podem ser realizadas com 

técnicas abertas ou fechadas. Seja qual for a técnica utilizada, várias 

amostras devem ser coletadas a partir do centro e das margens da lesão, 

para um diagnóstico mais preciso (LONGHI et al., 2006; GOMES; 

BRANDÃO; RANZANI, 2008). Fatores indicadores de prognóstico 

desfavorável incluem animais com idade inferior a 4 anos, por 

apresentarem grau de malignidade, escore e índice mitótico mais elevados 

que os cães mais velhos (FOSSUM et al., 2001). 

Outros fatores importantes são o volume tumoral, localização mais 

proximal do tumor, elevação dos níveis de fosfatase alcalina, tumor de alto 

grau e presença de metástases. O tempo de sobrevida após os 

tratamentos variam muito. A média de sobrevida em cães tratados com 

cirurgia e quimioterapia neoadjuvante ou coadjuvante é de 272 dias, em 

comparação aos tratados apenas com cirurgias, que apresentam uma 

sobrevida média de 119 dias (WHITROW et al., 1991). 

Os tratamentos atuais para osteossarcoma incluem cirurgia e 

quimioterapia. Em cães, o tratamento cirúrgico de escolha é a amputação. 

Porém em humanos, frequentemente, envolve a preservação do membro 

(WITHROW et al., 1991). 

Uma vez que a metástase é a causa mais comum de morte em cães 

portadores de osteossarcoma, 90% deles morrem ou são eutanasiados em 

decorrência das complicações associadas às metástases pulmonares. A 

utilização de quimioterapia em protocolos de intenção curativa é vital para 

a sobrevida dos animais. Este tratamento é utilizado em combinação com 

cirurgia ou radioterapia. A quimioterapia adjuvante tem demonstrado 

aumento dos intervalos livres de doença. As drogas mais utilizadas para o 

tratamento em humanos são a cisplatina, doxorrubicina e metotrexato. Em 

cães, utiliza-se a cisplatina ou associação da cisplatina e doxorrubicina 

(WITHROW et al., 1991; SILVEIRA et al., 2008). 
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O tratamento do osteossarcoma canino tem dois objetivos: paliativo 

da dor e da claudicação ou curativo. O tratamento paliativo da dor é 

realizado nos casos nos quais as metástases já são evidentes. Isso inclui o 

uso de analgésicos, terapia de radiação, amputação de membro e 

quimioterapia. O tratamento com intenção curativa inclui a combinação de 

diferentes modalidades de terapia, tais como cirurgia, radioterapia e 

quimioterapia. Entretanto, independente da combinação utilizada, 80% dos 

cães portadores da doença morrem devido ao seu elevado potencial 

metastático (LIPTACK et al., 2004a; MUELLER; FUCHS; KASER-HOTZ, 

2007).  

Os procedimentos cirúrgicos com preservação dos membros estão 

sendo atualmente realizados, com o tempo de sobrevida comparável aos 

das cirurgias de amputação. Nas técnicas de preservação de membros, o 

tumor é retirado com ressecção do tecido mole marginal e um enxerto 

cortical é colocado no local do osso (LIPTACK et al., 2004b). 

No tratamento com intenção curativa, em humanos, 60% dos 

pacientes sobrevivem por um período de 5 anos, e 75% dos pacientes com 

doença localizada têm uma sobrevida maior que 5 anos. Na presença de 

doença metastática, essa taxa cai e varia entre 15 a 20%. Em cães, a 

ressecção cirúrgica do tumor primário, seguido por ciclos de cisplatina ou 

doxorrubicina, considerados como terapia padrão, resultam em 50% de 

sobrevida após um ano e 20% após dois anos (MUELLER; FUCHS; 

KASER-HOTZ, 2007). 

Segundo os mesmos autores, a radioterapia é eficiente contra o 

tratamento sintomático da dor óssea local em humanos e em cães, reduz a 

inflamação e resulta em necrose de células tumorais, substituição por 

tecido fibroso e formação e calcificação de tecidos ósseos. A radioterapia 

deve ser usada, em humanos, quando há uma lesão inacessível ou 

incontrolável cirurgicamente, como pelve e coluna vertebral. As taxas de 

resposta ao tratamento variam de 74% a 92%, com intervalo médio de 

duração de 73 a 130 dias, e a média de sobrevida varia entre 122 e 313 

dias. 

Entretanto, apesar do avanço com relação às estratégias de 

tratamento que incluem cirurgia, quimioterapia adjuvante e radioterapia, o 
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prognóstico para estes pacientes ainda permanece ruim (ZHOUL et al., 

2013). 

 

 

2.2.1 Osteossarcomatogênese 

 

 

A carcinogênese é um processo dependente de fatores genéticos e 

epigenéticos, em que a célula escapa dos mecanismos de controle e 

prolifera. Além da proliferação celular, ocorre a neovascularização e 

alterações na membrana celular, levando à perda da adesão intercelular e 

maior adesão com os tecidos vizinhos, o que permite o desenvolvimento 

de metástases (INOUE; AMAR; CERVANTES, 2005). 

Em outras palavras, a carcinogênese é um processo composto por 

múltiplas etapas, tanto a nível fenotípico quanto a nível genético, resultante 

do acúmulo de múltiplas mutações, em diferentes células, gerando 

subclones com habilidades variadas de crescimento, invasão, metástase e 

resposta à quimioterapia (STRIKER; KUMAR, 2008). 

A transformação neoplásica se origina de danos aos genes 

presentes no DNA. A ativação de um gene gera uma resposta celular de 

síntese da proteína codificada. Portanto, mutações genéticas alteram a 

produção e/ou a função das proteínas envolvidas. Essas alterações podem 

ocorrer por falhas durante a replicação do DNA ou por deficiências no 

mecanismo de reparo. O aumento dessas falhas está relacionado à 

ligação de determinadas substâncias, interferindo com a leitura correta da 

sequência de DNA, durante a replicação (SZYFTER et al., 1996; RIVOIRE, 

et al., 2001). 

Algumas alterações são essenciais para que ocorra a transformação 

maligna, tais como a autosuficiência nos sinais de crescimento, ou seja, as 

células possuem a capacidade de se proliferarem sem estímulos externos, 

devido à ativação de oncogenes. Insensibilidade aos sinais inibitórios de 

crescimento, em que o tumor pode não responder a fatores inibitórios 

como TGFβ e inibidores diretos das cinases dependentes de ciclinas 

(CDK1). Evasão da apoptose, na qual há resistência à morte celular 
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programada, como consequência da inativação da p53 ou de genes anti 

apoptóticos. Potencial de replicação ilimitado, angiogênese mantida, 

capacidade de invadir e metastatizar e defeitos no reparo do DNA 

(STRIKER; KUMAR, 2008). 

A neovascularização é o processo de formação e crescimento de 

novos vasos sanguíneos e constitui um fator importante no crescimento 

tumoral e metástase, constituindo, assim, um importante fator na 

progressão do câncer (FOLKMAN, 2002). 

Além disso, neovascularização no processo de formação da 

metástase envolve uma tríade de eventos fisiopatológicos, como 

mobilidade celular, proteólise tecidual e proliferação celular (LIOTTA; 

STEEG; STELLER-STEVENSON, 1991). 

O desenvolvimento de vasos sanguíneos em tumores sólidos 

favorece o rápido crescimento tumoral (WU et al., 2000). A complexa rede 

de microvasos tumorais garante o adequado suprimento de nutrientes e 

oxigênio, além de fornecer drenagem eficiente de metabólitos (EICHHORN 

et al., 2007). 

Resultados adversos das terapias atuais, em especial em pacientes 

com prognóstico pobre e em estágio avançado da doença tem despertado 

a possibilidade de que as células tumorais incluem uma população de 

células responsáveis pela iniciação do tumor, seu crescimento e a sua 

capacidade de metástases e recidiva. Essas células são nomeadas 

células-tronco tumorais e têm habilidade de se manterem quiescentes, fato 

este responsável por sua resistência à quimioterapia. A metástase é 

responsável por 90% dos óbitos em pacientes e representa o estágio final 

do processo de tumorigênese (PAVELICK et al., 2011). 

 Os tumores são organizados por uma hierarquia de populações 

heterogêneas de células, com diferentes potenciais proliferativos (WANG 

et al., 2011). A evidência experimental para a existência de células-tronco 

tumorais foi proposta, primeiramente, em leucemias, por Bonnet e Dick 

(1997), porém, mais recentemente, foram descobertas em tumores sólidos, 

em regiões de mama, cérebro, pâncreas e ossos (REGENBRECHT; 

LEHRACH; ADJAYE, 2008). 
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 O osteossarcoma é uma doença com falhas na diferenciação, 

decorrente de alterações genéticas e epigenéticas na via de diferenciação 

dos osteoblastos, e possui um amplo espectro de apresentações 

histológicas com características comuns, contendo células-tronco 

mesenquimais malignas, altamente proliferativas, e produção de osteóide 

e/ou osso por células tumorais (TANG et al., 2008). 

 Ao contrário de muitos sarcomas, o osteossarcoma não é 

caracterizado por translocações em um cromossomo específico, e sim por 

um rearranjo complexo que pode afetar qualquer cromossomo (MARTIN; 

SQUIRE; ZIELENSKA, 2012). 

A identificação dos mecanismos de sinalização molecular 

envolvidos na carcinogênese e formação de metástase do osteossarcoma 

desempenha um papel importante no desenvolvimento de novas 

abordagens terapêuticas (LI et al., 2013). No osteossarcoma são 

encontradas mutações nos genes Rb1 e/ou p53, porém não existem 

alterações genéticas únicas neste tipo de tumor (SU et. al., 2009). 

Segundo Martin, Squire e Zielenska (2012), o osteossarcoma tem 

um amplo espectro de instabilidades genômicas, como instabilidade 

cromossômica, caracterizada por alta taxa de ganho ou perda de 

cromossomos inteiros ou secções, resultando em aberrações numéricas e 

aberrações complexas, e grande heterogeneidade celular, instabilidade 

microsatélite e fenótipo metilados das ilhas CpG. 

A instabilidade microsatélite é resultado da alta taxa de mutação, 

que ocorre, principalmente, em nucleotídeos curtos, e o fenótipo metilador 

das ilhas CpG é caracterizado pela extensa metilação do promotor (GEIGL 

et al., 2008). 

O cariótipo canino é composto por 38 autossomos acrocêntricos e 

dois cromossomos sexuais metacêntricos. O osteossarcoma canino pode 

apresentar cariótipo altamente variável e caótico, incluindo hipodiploidia, 

hiperdiploidia e aumento no número de cromossomos metacêntricos. As 

instabilidades cromossomais podem resultar da segregação cromossomal 

deficiente, durante a mitose, que pode ocorrer por meio da disfunção dos 

telômeros, amplificação dos centrossomos, centrômeros disfuncionais ou 
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por deficiência no controle do ponto de checagem do fuso (MAEDA et al., 

2012). 

 Mutações ou desregulações de genes importantes para os pontos 

de checagem da fase de mitose parecem ser as principais causas de 

instabilidades cromossomais, como por exemplo, a inativação das 

proteínas supressoras de tumor p53 e pRb (MARTIN; SQUIRE; 

ZIELENSKA, 2012). 

 Estas proteínas estão envolvidas na regulação do ciclo celular, 

sendo pRb a maior reguladora da progressão da fase G1 - fase S do ciclo 

celular, por meio da ligação e supressão do fator de transcrição E2F, que é 

controlada pela fosforilação do complexo ciclina D1/CDK4 (WADAYAMA et 

al., 1994; HANSEN, 2002; CHUN, DE LORIMIER, 2003). 

 Se a via pRb for inativada, a célula se torna sensível a fatores que 

bloqueiam o anticrescimento envolvido no avanço do ciclo, resultando em 

proliferação. O papel do gene Rb na tumorigênese do osteossarcoma 

canino pode não ser tão importante como na doença humana, pois 

linhagens celulares caninas podem conter mutações que, indiretamente, 

inativam os membros da família pRb (MUELLER, FUCHS, KASER-HOTZ, 

2007). 

O reconhecimento do dano ao DNA e o reparo são vitais para a 

manutenção da estabilidade genética e, portanto, para a redução do risco 

de câncer. Células que apresentam mutações em p53 são propensas à 

tumorigênese (MYIASHI, 2009).  

O gene p53 é um supressor tumoral bem conhecido e um dos 

principais determinantes da progressão do tumor. Sua mutação pode 

ocorrer diretamente por deleção do gene p53, mas também pela 

interrupção de qualquer uma das vias que regulam a atividade da proteína 

p53, como a MDM2 (BOURDON et al., 2010). 

A p53 controla o ciclo celular, após danos ao DNA, provocando uma 

parada na fase G2 do ciclo celular, e possui um papel importante na 

regulação da apoptose. Portanto mutações nos genes que regulam p53 

foram identificados no osteossarcoma, como MDM2, que juntamente com 

CDK4 codificam uma proteína que se liga a p53 e bloqueia sua atividade. 

Além disso, outra proteína envolvida neste processo é a p14, produto do 
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gene INK4, e exerce um efeito protetor sobre a p53 se ligando ao produto 

de MDM2 (HANSEN, 2002). 

 Além disso, outros genes podem estar envolvidos no 

desenvolvimento do osteossarcoma, tais como PTEN, EZR, MET, ERBB2, 

STAT3 (ANGSTADT et al., 2012), cMyc, RECQL4 e RUNX-2 (MARTIN; 

SQUIRE; ZIELENSKA, 2012). 

 

 

2.3 CÉLULAS-TRONCO DERIVADAS DA POLPA DENTÁRIA 

 

 

A dentição decídua canina é formada por 28 dentes, sendo 6 

incisivos (inferiores/superiores), 2 caninos (inferiores/superiores) e 6 pré-

molares (inferiores/superiores). Assim como nas demais espécies, os 

dentes decíduos em cães são muito menores do que os permanentes e 

possuem raízes mais longas (GETTY, 2008). Os cães são frequentemente 

utilizados para investigar doenças dentais, periodontais e para testar 

terapias voltadas para a espécie humana, por apresentarem anatomia 

dental semelhante (MARTIN; GASSE; STASZYK, 2010). 

O dente é um órgão complexo, com áreas de tecidos mole e sólidos, 

incluindo dentina, esmalte, cemento e polpa. A formação das estruturas 

sólidas é controlada por cementoblastos, ameloblastos e odontoblastos e a 

diferenciação e morfogênese do dente são controladas pela interação 

epitélio mesenquimal (HONDA et al., 2010). 

A célula-tronco é uma ferramenta importante na regeneração 

tecidual devido à sua capacidade de auto-renovação e diferenciação, em 

várias linhagens celulares (PENG, YE, ZHOU; 2009). 

Embora, as células-tronco dentais tenham origem na crista neural 

(HONDA et al., 2010), estas possuem características mesenquimais, 

incluindo a expressão de marcadores de superfície, expressão de 

fosfatase alcalina, capacidade de auto-renovação e de diferenciação em 

outros tipos celulares, caracterizando assim a diferenciação adipogênica, 

osteogênica, neurogênica, condrogênica e miogênica (JEON et al., 2011). 
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O mesênquima dental é denominado ectomesenquima devido à sua 

interação com a crista neural. Por isso, as células-tronco dentais derivadas 

do ectomesenquima podem possuir características semelhantes as da 

crista neural (HUANG et al., 2009). 

As células-tronco de polpa dentária vêm sendo muito estudadas 

para regeneração da própria polpa e dentina e podem ser facilmente 

isoladas (DISSANAYAKA et al., 2011). Além disso, as células-tronco de 

polpa dentária humana possuem perfil de expressão de genes e 

capacidade de diferenciação semelhante às células-tronco derivadas da 

medula óssea (GRONTHOS et al., 2000; GRONTHOS et al., 2002). 

Segundo Dissanayaka et al. (2011), vários estudos têm isolado e 

caracterizado células-tronco derivadas da polpa dentária, em diferentes 

espécies tais como suínos, murinos e macacos. O cão é a espécie mais 

frequentemente utilizada para experimentos referentes a endodontia 

regenerativa por possuir estruturas do tecido dentário, sadias ou não, 

semelhantes aquelas encontradas em humanos. 

Apesar de a polpa dentária imatura canina representar uma fonte 

promissora de células-tronco para a medicina regenerativa na área de 

odontologia, ela pode, também, ser útil no tratamento de defeitos ósseos. 

Além disso, podem sustentar pesquisas clínicas em animais e servir de 

modelo para o estudo em humanos.  

 

 

2.4 MICROAMBIENTE TUMORAL: CÉLULAS-TRONCO E 

CÂNCER 

 

 

O comportamento tumoral não é determinado somente por células 

tumorais. As citocinas e células não tumorais também exercem seus 

papéis no microambiente tumoral durante a tumorigênese e 

desenvolvimento tumoral (WANG; CHENG; ZHENG, 2013). 

O microambiente tumoral é composto por vários tipos celulares, 

incluindo células tumorais, imunológicas, fibroblastos, mioblastos assim 
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como matriz extracelular e moléculas de sinalização (LORUSSO; RÜEGG, 

2008).  

O microambiente tumoral é responsável por favorecer o crescimento 

e invasão tumoral, protege o tumor do sistema imune, mantém a 

resistência terapêutica e fornece nichos de células tumorais latentes. Além 

disso, células-tronco tumorais, células-tronco normais e progenitoras 

podem estar presentes neste nicho durante o processo de tumorigênese e 

progressão tumoral (WANG; CHENG; ZHANG, 2013). 

As células estromais compõem de 60 a 90% da massa tumoral, e 

uma grande porção destas células são produzidas na medula óssea 

(HOUGHTON et al., 2007). 

A terapia celular, atualmente, tem sido uma ferramenta útil na 

medicina regenerativa, com alto potencial terapêutico, devido à capacidade 

de auto renovação e diferenciação destas células (WANG et al., 2009). 

Segundo Hamada et al. (2005), a introdução de genes exógenos em 

células-tronco mesenquimais é útil em abordagens terapêuticas gênicas 

para regeneração óssea e de outros tecidos.   

No câncer, o conceito da utilização das células-tronco como veículo 

terapêutico surgiu da hipótese de que os tumores, assim como feridas ou 

lesões, enviam atraentes químicos, como o VEGF, para recrutarem 

células-tronco mesenquimais, para darem suporte ao tumor (SAGAR et al., 

2007). 

O transplante de células-tronco hematopoéticas tem sido 

amplamente utilizado para tratar doenças hematológicas, para 

reconstituição medular, e tem sido sugerido como tratamento para 

pacientes com doença autoimune severa (HOUGHTON et al., 2007).  

Células-tronco mesenquimais são utilizadas na prevenção e 

tratamento da doença enxerto-hospedeiro, e na recuperação funcional dos 

pacientes transplantados com células-tronco hematopoéticas (SAGAR et 

al., 2007).  

As células-tronco são atraídas para o sítio tumoral por quimiotaxia, 

mediante fatores produzidos pelas células tumorais, quimiocinas 

inflamatórias locais e citocinas induzidas pela invasão tumoral. Este 

tropismo faz com que células-tronco mesenquimais tenham habilidade de 
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distribuir, seletivamente, proteínas inibitórias de crescimento, propiciando 

um microambiente desfavorável à proliferação das células tumorais e 

alterando sua resposta à quimioterapia (LING et al., 2010). 

As células-tronco mesenquimais podem constituir um eficiente 

sistema de terapia gênica alvo-dirigida para abordagens antitumorais, 

devido à capacidade de infiltração destas células no parênquima tumoral 

(DUAN et al., 2010). Segundo Rici et al. (2012), a associação entre 

células-tronco mesenquimais da medula óssea fetal canina e rhBMP2 

diminui o potencial tumorigênico das células de osteossarcoma canino. 

Para Reya et al. (2001), a interação entre células-tronco normais e o 

câncer precisa ser estudada, assim como as vias de controle da 

oncogênese que permitem o controle da autorrenovação de células tronco 

normais. 

Segundo Abdallah e Kassem (2008), por possuírem efeito 

imunossupressor in vitro e in vivo e por produzirem citocinas que dão 

suporte à hematopoese, as células-tronco mesenquimais são utilizadas, 

principalmente, na prevenção e tratamento de doenças enxerto versus 

hospedeiro, complicação do transplante alogênico de células-tronco 

hematopoéticas, podendo ainda ser úteis na recuperação funcional do 

transplantado. 
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 3 OBJETIVOS 

 

 

O objetivo geral deste trabalho foi avaliar os efeitos da interação 

entre células-tronco, derivadas da polpa dentária imatura de cães com 

células derivadas do osteossarcoma canino, tendo como controle as 

células derivadas de tecido ósseo normal. 

 

 

 3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Analisar os aspectos morfológicos da interação celular entre 

polpa dentária canina imatura, osteossarcoma e tecido ósseo 

sadio “in vitro”; 

 Analisar a atividade proliferativa das células-tronco da polpa 

dentária imatura, células de osteossarcoma e de tecido ósseo 

sadio, ambas derivadas da espécie canina, tratadas por cocultivo 

celular; 

 Analisar a expressão de marcadores, por imunofenotipagem, nas 

células-tronco da polpa dentária imatura, células de 

osteossarcoma e de tecido ósseo sadio, ambas derivadas da 

espécie canina, tratadas por cocultivo celular; 

 Analisar o potencial elétrico mitocondrial das células-tronco da 

polpa dentária imatura, células de osteossarcoma e de tecido 

ósseo sadio, ambas derivadas da espécie canina, tratadas por 

cocultivo celular; 

 Comparar a expressão de mRNAs das células-tronco da polpa 

dentária imatura, células de osteossarcoma e de tecido ósseo 

sadio, ambas derivadas da espécie canina, tratadas por cocultivo 

celular; 
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 4 HIPÓTESE CIENTÍFICA 

 

 

 As células-tronco derivadas da polpa dentária imatura de cães 

apresentam potencial inibitório sobre as células derivadas do 

osteossarcoma canino. A interação entre esses dois tipos 

celulares pode provocar alterações morfológicas e/ou funcionais 

nos tipos celulares analisados. 
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5 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

Este trabalho foi aprovado e está em conformidade com as normas 

do Comitê de Ética no Uso de Animais, da Faculdade de Medicina 

Veterinária e Zootecnia, da Universidade de São Paulo, protocolado sob o 

número 2303/2011. 

 

 

5.1 CULTIVO CELULAR 

 

 

5.1.1 Células-tronco de polpa dentária canina 

 

 

 

As células-tronco de polpa dentária canina foram cultivadas em 

meio de cultura Alpha MEM (Minimum Essential Medium-GIBCO) 

suplementado com 10% de soro fetal bovino (SFB- Invitrogen), 1% de 

antibióticos penicillina e estreptomicina, 1% de aminoácidos não 

essenciais e 1% de L-glutamina. 

Os dentes decíduos caninos foram coletados e lavados em solução 

tampão salina fosfato (PBS), contendo 5% de antibiótico 

penicilina/estreptomicina. Após as lavagens, a polpa foi retirada com 

auxílio de um extrator de polpa dentária e colocada em tubos cônicos 

contendo solução de colagenase tipo I (3mg/ml) e mantida em estufas a 

37º C, por 40 minutos. Após este período, a colagenase foi neutralizada 

com meio de cultivo completo (descrito acima) e a amostra foi centrifugada 

por 5 minutos a 1000 rpm. O sobrenadante foi descartado e o pellet 

ressuspendido em meio de cultivo, colocado em placas de cultura e 

mantido em estufa a 37º C e 5% de CO2. 
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5.1.2 Células de Osteossarcoma Canino 

 

 

Foram obtidos fragmentos tumorais de osteossarcoma, 

provenientes do Hospital Veterinário da Universidade Paulista (UNIP) e do 

Hospital Veterinário Arca de Noé, após amputações ou biópsias de 

animais com a doença. Os fragmentos foram lavados em solução de PBS, 

contendo 5% de antibióticos (penicillina/estreptomicina). Após a lavagem, 

foi retirado todo o tecido gorduroso e hemorrágico, com auxílio de bisturi, 

contido no espécime clínico. Os fragmentos foram colocados em tubos 

cônicos do tipo Falcon® (BD, USA) de 15ml, contendo colagenase do tipo 

II (INVITROGEN) e mantidos em estufa a 37oC, por 1 hora. Após este 

período, a colagenase foi neutralizada com meio de cultivo completo 

descrito abaixo e o material foi centrifugado a 1500rpm, por 10 minutos. O 

sobrenadante foi descartado e o material colocado em garrafas de 25cm2, 

contendo meio de cultivo celular DMEM-High glucose (GIBCO), 

suplementado com 10% de soro fetal de bovino (GIBCO), 1% de 

antibiótico penicilina e streptomicina (INVITROGEN) pH=7.4, mantidas em 

estufa a 37 º C, com CO2 a 5% umidificada.  

 

 

5.1.3 Células mesenquimais derivadas de tecido ósseo normal 

 

 

As células mesenquimais derivadas de tecido ósseo normal de fetos 

caninos foram obtidas com o objetivo de estabelecer um grupo controle 

para o tratamento do osteossarcoma canino.  

Os fetos foram obtidos por meio de campanhas de castração, 

realizadas na cidade de Guarulhos. Após a obtenção dos fetos, o membro 

pélvico foi desarticulado, os ossos foram limpos, com a retirada de pele, 

músculos e periósteo. Em seguida, foram retirados flaps de osso com 

auxílio de bisturi e estes fragmentos foram colocados em solução de 

colagenase tipo II (5mg/ml) e tripsina EDTA, por 1hora.  
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Após este período, a colagenase foi neutralizada com meio de 

cultura completo, o material foi centrifugado, o sobrenadante descartado, o 

pellet foi ressuspendido em meio completo e colocado em placas de 

cultura, em estufa a 37ºC, a 5% de CO2. O meio de cultivo utilizado foi 

DMEM-High glucose (GIBCO), acrescido de 10 % de soro fetal bovino, 1% 

de antibióticos-penicilina e estreptomicina, 1% de aminoácidos não 

essenciais e 1% de L-glutamina.  

 

 

5.2 ENSAIO DE INTERAÇÃO POR COCULTIVO CELULAR 

 

 

Para o ensaio de interação celular, as células foram cultivadas por 

meio de placas de cocultura em transwell (CORNING Inc, NY, USA) 

ilustradas da figura 1. 

Após subconfluência, as células OSC, OSTBN e CPDC foram 

tripsinizadas, contadas e plaqueadas em placas de cultura transwell 

(CORNING Inc., NY, USA) de 6 orifícios (Figura 4). As células foram 

contadas (104) e foram cultivadas, tanto no compartimento superior quanto 

inferior da placa. O experimento foi realizado em duplicatas e o tratamento 

teve duração de três dias (72 horas), seguindo os grupos citados abaixo. 

Todos os aspectos de crescimento celular e do tratamento “in vitro” 

foram acompanhados pela fotodocumentação das garrafas, em 

microscopia invertida acopladas a um sistema de captura de imagem CCD- 

Sony. Os grupo de tratamento foram: 

 

 Grupo 1: Células CPDC controle sem tratamento; 

 Grupo 2: Células CPDC no compartimento inferior, tratadas 

com células OSC em compartimento superior; 

 Grupo 3: Células CPDC no compartimento inferior, tratadas 

com células OSTBN em compartimento superior; 

 Grupo 4: Células OSC controle sem tratamento; 
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 Grupo 5: Células OSC no compartimento inferior, tratadas 

com células CPDC em compartimento superior; 

 Grupo 6: Células OSC no compartimento inferior, tratadas 

com células OSTBN em compartimento superior; 

 Grupo 7: Células OSTBN controle sem tratamento;  

 Grupo 8: Células OSTBN no compartimento inferior, tratadas 

com células CPDC em compartimento superior; 

 Grupo 9: Células OSTBN no compartimento inferior, tratadas 

com células OSC em compartimento superior; 

 

Figura 1 – Esquema representativo demonstrando as placas de cocultura transwell. Em 
A: compartimento inferior, B: compartimento superior e em C: esquema 
demonstrando a interação entre as células, com a câmara superior sobre a 
inferior 

 

 

 

5.3 ANÁLISE DA ATIVIDADE PROLIFERATIVA 

 

 

Para análise da atividade proliferativa foi utilizado o kit CellTraceTM 

Violet Cell Proliferation kit (Life Technologies, Carlsbad, CA, USA), 

conhecido como CellTraceTM CFSE (carboxifluoresceína éster succinimidyl 

diacetato). Os kits CellTrace possuem um éster não fluorescente de 

membrana celular não permeável, que entra nas células por difusão 

através da membrana plasmática. Após a entrada na célula, a molécula é 

convertida por esterases, em um derivado fluorescente. O éster 

succinimidyl ativo se liga, covalentemente, a grupos amina em proteínas, 

resultando na retenção do corante, por um longo prazo, no interior da 

célula. 
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Por meio das divisões celulares, as células filhas recebem, 

aproximadamente, metade da marcação da célula original, ou seja, metade 

da fluorescência da célula mãe, o que permite avaliar as diferentes 

gerações através da intensidade de fluorescência gerada, determinando o 

número de gerações a partir da marcação. 

Inicialmente, foi preparada a solução CellTrace 5mM estoque, 

através da adição de 20ul de DMSO (dimetilsulfóxido), em um vial do 

reagente CellTrace Violet. Para a solução de trabalho, foi realizada a 

diluição de 1ul da solução estoque em 1mL de solução de PBS pré-

aquecido em banho-maria, a 37oC. 

As células foram tripsinizadas, centrifugadas e ressuspendidas, 

gentilmente, na solução de trabalho e incubadas por 20 minutos, a 37oC, 

protegidas da luz. Após este período, foram acrescidas cinco vezes o 

volume original da coloração, utilizando meio de cultivo ALPHA-MEM 

suplementado com 1% de soro fetal bovino, para remover o corante livre 

remanescente na solução, incubado por 5 minutos.  

As células foram, então, centrifugadas, ressuspendidas, em meio de 

cultivo completo, e incubadas por 10 minutos, para permitir a hidrólise de 

acetato. Após a última incubação, as células foram plaqueadas seguindo o 

protocolo de cocultivo descrito anteriormente e incubadas por 24, 48 e 72 

horas, consecutivamente. Após cada período de tratamento, as células 

foram tripsinizadas, ressuspendidas em PBSA contendo 2% de 

paraformaldeído para fixação, lavadas e ressuspendidas, novamente, em 

PBSA para análise no citômetro de fluxo. Para aquisição dos dados, as 

análises foram realizadas em DAPI, no citômetro de fluxo FACS Ariall Cell 

Sorter (Becton Dickinson, San Jose, California, USA), utilizando o software 

FlowJo v.10. 
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5.4 ANÁLISE DO POTENCIAL ELÉTRICO DE MEMBRANA 

MITOCONDRIAL 

 

 

Para análise do potencial de membrana mitocondrial, foi utilizado o 

fluorocromo Rhodamine 123 (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA), que 

inibe a função mitocondrial, marcando, assim, apenas as mitocôndrias 

ativas ou viáveis. O fluorocromo Rodamina 123 liga-se às membranas 

mitocondriais e inibe o transporte de elétrons, retardando a respiração 

celular. 

Após o desprendimento e centrifugação, as células foram 

ressuspendidas em solução tampão salina-fosfato e foram adicionados 5μl 

de Rodamina 123 (5mg/ml), em cada tubo. As amostras foram, então, 

incubadas no escuro, em estufa, a 37º C a 5% de CO2, por 30 minutos. As 

células foram centrifugadas, o sobrenadante descartado, ressupendidas 

em 100μl de tampão PBSA e analisadas por citômetro de fluxo FACS Ariall 

Cell Sorter (Becton Dickinson, San Jose, California, USA), utilizando o 

software FlowJo v.10. 

 

 

5.5 ANÁLISE DA EXTERNALIZAÇÃO DA FOSFATIDILSERINA 

(ANEXINA V/PI)  

 

 

O objetivo desta técnica foi determinar a porcentagem de células 

mortas por apoptose ou necrose, por meio da habilidade de ligação por 

Anexina V ou pelo PI (iodeto de propídeo). Quando as células são coradas 

com Anexina V/PI células apoptóticas expressando fosfatidilserina, são 

detectadas no canal FITC (verde), as células mortas ou necróticas 

mostram fluorescência vermelha PE e, portanto, as células vivas não 

apresentam fluorescência. 

As células tratadas e controles foram tripsinizadas, centrifugadas e 

ressuspendidas em 0.2mL de tampão de ligação de anexinaV-FITC para 

FACS (solução 1). As amostras foram centrifugadas, o sobrenadante 
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descartado, as células foram ressuspendidas em 100μl de tampão de 

ligação contendo anexina V-FITC (Life Technologies, Carlsbad, CA, USA), 

diluídas (1:1000) e incubadas no escuro, a 37º C, por 20 minutos.  

Após a incubação, 0.3 mL de PBSA e 20μl de solução de iodeto de 

propídeo (PI) em condições não denaturantes (solução 2), foram 

adicionados, logo antes da análise no citômetro de fluxo. As aquisições 

foram realizadas em citômetro de fluxo FACS Ariall Cell Sorter (Becton 

Dickinson, San Jose, California, USA) e analisadas pelo software FlowJo 

v.10. No aparelho, a aquisição das amostras foi realizada utilizando os 

filtros FL-1 (AnexinaV) e FL2 (PI) e analisados os eventos adquiridos 

usando um dot plot (eixo X: Anexina V e eixo Y: PI). A proporção de 

eventos, em cada quadrante, representa a proporção de células em cada 

estágio de sobrevivência. 

 Solução 1: O tampão de ligação de anexinaV-FITC foi 

preparado em 300mL de HEPES 10mM e pH 7.4 (LGC, São 

Paulo, SP), contendo NaCl 150mM, KCl 5mM, MgCl2 1mM e 

CaCl2 1.8mM. Conservado a 4º C. 

 Solução 2: A solução de iodeto de propídeo (PI) foi preparada 

em 100mL de PBSA, usando 10μg/mL PI (estoque: 1mg/ml 

de H2O). A solução foi conservada a 4º C. 

 PBSA: Solução de PBS sem Ca2+ e Mg2+. 

 

 

5.6  ANÁLISE DA EXPRESSÃO DOS MARCADORES POR 

CITOMETRIA DE FLUXO 

 

 

As análises de citometria de fluxo permitem a caracterização 

fenotípica das células de modo que foi possível observar alterações 

decorridas da cocultura celular. Após o desprendimento celular e 

centrifugação, o sobrenadante foi descartado novamente, e acrescentado 

a solução de PBSA ao pellet. A suspensão foi transferida para tubos de 

citometria, onde foram adicionados os anticorpos primários e incubados 

por 30 minutos, a 4o C. Após a incubação, foi adicionado o anticorpo 
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secundário, por 30 minutos, a 4º C. Após a incubação, as células foram 

centrifugadas e ressuspendidas em tampão PBSA, para aquisição dos 

dados em Citômetro de Fluxo FACS Ariall Cell Sorter (Becton Dickinson, 

San Jose, California, USA), as aquisições analisadas pelo programa e 

analisadas pelo software FlowJo v.10. A expressão de marcadores foi 

determinada pela comparação com um isotipo controle marcado com o 

fluorocromo inespecífico. Os anticorpos utilizados foram Caspase-3, 

osteopontina, VEGF e p53 (APÊNDICE A). 

 

 

5.7 ANÁLISE DA EXPRESSÃO DE mRNA POR qRT-PCR 

 

 

Os ensaios para PCR quantitativo, em tempo real, foram realizados 

com o objetivo de comparar a expressão dos genes nas células tratadas e 

controle.  

Primeiramente, as células tiveram o seu RNA total extraído. Esses 

RNAs foram utilizados como molde na reação de transcrição reversa, para 

a síntese de cDNA fita dupla, conforme descrito abaixo. Os primers foram 

desenhados com a utilização do programa Primer Express v3.0. Como 

alvos para análise foram utilizados os genes VEGF, RunX2, Oct-4, Stat3, 

Osteopontina, Osteocalcina, Rb1, c-Myc, PCNA, Col1, TNF-alfa e para 

análise foi utilizado o gene endógeno de cão GAPDH (todos os primers 

estão descritos no APÊNDICE B). 

A extração do RNA total foi realizada a partir do protocolo de Trizol. 

As amostras de homogeneizado de células foram acrescidas de 500l de 

Trizol e homogenizados, com o auxílio do vortex. O homogenato foi 

armazenado a temperatura ambiente, durante 5 minutos, para permitir a 

completa dissociação dos complexos núcleo-protéicos presentes na 

solução. Após este período, 100 l de clorofórmio foram adicionados 

(200l para cada mL de Trizol) e as amostras  foram centrifugadas por 10 

minutos, 10.000 rpm, a 4°C. 

Enquanto isso, novos tubos foram identificados e acrescidos de 500 
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l de isopropanol. Após a centrifugação, o sobrenadante foi transferido 

para os tubos contendo isopropanol, homogeneizados, suavemente, e 

incubados a temperatura ambiente, por 15 minutos. As amostras foram 

centrifugadas por 10 minutos, 10.000 rpm, a 4°C.  O sobrenadante foi 

descartado e o precipitado (RNA Total) solubilizado com 1 mL de álcool 

75% diluído em água DEPC. Uma nova centrifugação foi realizada, por 5 

minutos, 7.000 rpm, a 4 °C. O excesso de álcool foi retirado e o precipitado 

(RNA Total) solubilizado em 200l de água tratada com DEPC. 

Para a quantificação do RNA total, as amostras foram diluídas na 

proporção 1:5, ou seja, 40 l de H2O DEPC, foi adicionada de 10 l do 

RNA total e homogeneizada, suavemente. A quantificação foi realizada no 

Biofotômetro (Eppendorf), a 260/280nm.  

 

 

5.7.1 Síntese de cDNA Fita Dupla 

 

 

 Para a reação de transcrição reversa, foi utilizado 1 g de RNA 

tratado com 2,5 mM MgCl2, 2U DNase I (RNAse free, Thermo Scientific), 

20U RNaseOUT (Life Technologies) e água deionizada (Milli-Q), em 

quantidade suficiente para completar 10 L de reação. Esta mistura foi 

incubada, inicialmente, a 37 ºC, por 10 minutos, e depois a 75 ºC por 5 

minutos. 

Adicionou-se, posteriormente, em cada reação, 0,77 mM dNTP 

(Thermo Scientific), 500g Oligo (dT) primer (Thermo Scientific), 1 L água 

deionizada e incubou-se por 10 minutos, a 65 ºC. A seguir, acrescentou-se 

à reação: 1X Super Script III Buffer (Thermo Scientific), 5mM DTT (Thermo 

Scientific), 20U RNaseOUT (Thermo Scientific), 1 L enzima SuperScript 

III (Thermo Scientific) e 0,5 L água deionizada e incubou-se a 25 ºC, por 

10 minutos, a 55 ºC, por 2 horas e a 75 ºC, por 15 minutos. Por fim, foi 

adicionado a cada reação 1 L RNaseH (Takara) e incubou-se por 30 

minutos, a 37 ºC, e por 10 minutos, a 72 ºC. Cada amostra (20 L) foi 
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diluída, adicionando-se 40 L de água deionizada e essas soluções foram 

armazenadas em alíquotas a -20ºC. 

 

 

5.7.2 Padronização dos primers e da concentração de cDNA 

para qRT-PCR 

 

 

A padronização dos primers por PCR, em tempo real, mostrou que 

as sequências de oligonucleotídeos escolhidas eram eficientes para a 

amplificação.  

Os cDNAs produzidos foram, então, utilizados em reações de PCR, 

em tempo real. Os primers usados na amplificação dos transcritos de 

interesse foram desenhados com o auxílio do programa computacional 

Primer Express versão 2.0 (Applied Biosystems), respeitando as seguintes 

especificações: amplificar fragmentos, cujos tamanhos variem entre 50-

150bp, apresentar quantidade de CG entre 30 e 80%, não apresentar a 

capacidade de formar dímero ou de estrutura secundária, apresentar 

temperatura de anelamento entre 58 °C e 60 °C, de acordo com o 

algoritmo nearest neighbor.  

Além disso, a fim de evitar uma eventual co-amplificação de DNA 

genômico contaminante, os pares de primers foram desenhados em exons 

diferentes do gene. Para a quantificação do produto formado durante a 

reação de PCR em tempo real, foi utilizado o reagente Fast SYBR® Green 

Dye (Life Technologies) e o aparelho ViiA7 Real Time PCR System (Life 

Technologies). Para a normalização dos dados, foi utilizado primer para 

um gene de expressão constitutiva, o GAPDH, que estará atuando como 

controle interno das reações. 

Para tanto, diferentes concentrações de primers foram testadas: 

200, 400 e 600nM com misturas de cDNAs diluídas em séries. Com este 

ensaio, pode-se determinar a concentração ótima de primers, que é 

caracterizada como a menor concentração onde o Ct e o perfil da curva de 

amplificação não apresentassem grandes variações em relação às maiores 
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concentrações, com uma menor formação de dímeros de primers (quando 

estes estão presentes) Após escolhidas as melhores concentrações dos 

primers, tanto do gene referência como dos primers alvos, a melhor 

concentração de cada primer foi testada com diferentes concentrações de 

cDNA: 1:30, 1:60, 1:120, 1:240 e 1:480. A análise de regressão linear dos 

valores de Cts, em função do logaritmo da respectiva diluição, fornece o 

coeficiente angular da reta (a, em y=ax+b), que é utilizado para cálculo da 

eficiência de amplificação do produto pelos primers, na seguinte fórmula: 

 

 

 

 

 

5.7.3 qRT-PCR 

 

 

Após a padronização dos primers, foram realizados os testes de 

nível de expressão gênica em cada célula tratada ou não-tratada (segundo 

os grupos amostrais demonstrados no Quadro 2), por PCR em tempo real, 

utilizando as concentrações de primer e de cDNA escolhidas na 

padronização. Assim, a expressão do gene alvo foi determinada em 

relação à expressão do gene referência GAPDH. Após a obtenção dos Cts 

de cada amostra, inicialmente, é calculada a média dos Cts das réplicas.  

Dado que a expressão do gene é analisada em relação a uma 

amostra, que é utilizada como referência, calcula-se, então, a diferença 

entre a média dos Cts da amostra referência e a média dos Cts da amostra 

estudada. Essa diferença é definida como Cp. O cálculo do ∆Cp é 

realizado para os dados do gene alvo e para os dados do gene de 

expressão constitutiva. A fórmula final para o cálculo da diferença de 

expressão dos genes entre as amostras analisadas, que considera que 

não há um ganho de duas vezes do produto amplificado a cada ciclo, dado 

10
1
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que a eficiência de amplificação dos “primers” utilizados não é de 100%, é 

dada por: 

 

 

 

 

5.8 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 

A análise dos dados foi realizada utilizando-se a análise de Variância 

(ANOVA), seguida de teste de comparação múltipla de TUKEY-KRAMER. 

Todos os valores foram expressos em média ± desvio padrão (dp), 

considerando-se como nível crítico para significância valores p< 0.05. As 

diferenças significantes entre o grupo controle e os grupos tratados foram 

indicadas por: *** p<0.001, **p<0.01, *p<0.05. Para a realização das 

análises estatísticas, foi utilizado o programa GraphPad Prism versão 5.0.  
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 6 RESULTADOS 

 

 

 6.1 ANÁLISE DOS ASPECTOS MORFOLÓGICOS 

 

 

Foi possível observar que as células-tronco, derivadas da polpa dentária 

imatura do cão apresentaram morfologia fibroblastóide. Em contrapartida, as células 

de osteossarcoma apresentam morfologia variada, com algumas células em formato 

fibroblastóide, outras mais arredondadas ou com configuração poligonal semelhante 

às células de linhagem osteoblástica normal. Estes aspectos morfológicos foram 

observados nas células sem tratamento e tratadas. Portanto, após o período de 72 

horas em cocultivo celular, não foram observadas alterações morfológicas nas 

células, em nenhum dos grupos tratados (Figura 2). 

Figura 2 - Fotomicroscopia das células cocultivadas em sistema transwell 

 
Legenda:  Células-tronco de polpa dentária canina controle (A) e tratadas em cocultivo com 

células de osteossarcoma canino (B), e com células de osso normal (C); Células de 
osteossarcoma controle (D), e cocultivadas com células-tronco de polpa dentária 
canina (E) de osso normal (F); Células de osso normal controle (G) e cocultivadas 
com células-tronco de polpa dentária canina (H), e com osteossarcoma canino (I).  
Fonte: (ALCÂNTARA, D., 2014) 



61 
 

 

6.2 ANÁLISE DA ATIVIDADE PROLIFERATIVA  

 

 

A análise da atividade proliferativa foi realizada pelo método que utiliza o 

corante CFSE (carboxyfluorescein diacetate succinimidyl ester) e analisado por 

citometria de fluxo. As análises foram realizadas a cada 24 horas, totalizando três 

leituras em cada grupo, respeitando o período de tratamento de 72 horas. 

 As análises, nos grupos 1 a 3, demonstraram que a atividade proliferativa das 

células-tronco de polpa dentária canina sem tratamento diminuiu, significativamente, 

às 48 e 72 horas em relação ao primeiro período de 24 horas. Foi possível observar 

que a proliferação foi sempre menor em todos os grupos quando comparados ao 

grupo controle de 24 horas. Entretanto notou-se uma diminuição significativa na 

atividade das células-tronco de polpa dentária canina cocultivadas com células de 

osteossarcoma (48 horas), mas esta atividade proliferativa aumenta no período de 

72 horas. No período final do tratamento, 72 horas, foi observado que a atividade 

proliferativa das células-tronco tratadas em cocultivo foi significativamente maior em 

relação ao controle (Figura 3). 

  

Figura 3 -  Gráfico de barras representando média ± dp da atividade celular 

proliferativa nos grupos 1-3 

 
Legenda:  Grupo 1: Células-tronco de polpa dentária canina; Grupo 2: 

 Células-tronco de polpa dentária canina cocultivadas com células 
de osteossarcoma; Grupo 3: Células-tronco de polpa dentária 
canina cocultivadas com células de osso normais. Análise 
estatística da variância de ANOVA seguida por teste múltiplo de 
TUKEY KRAMER (*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001). 
Fonte: (ALCÂNTARA, D., 2014) 
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 Nos grupos 4-6 de tratamento, notou-se, também, uma diminuição da 

atividade proliferativa nas células de osteossarcoma sem tratamento (grupo 4), em 

relação ao tempo de cultivo. Nas primeiras 24 horas de tratamento, não houve 

diferença significativa entre o grupo controle e os grupos tratados em cocultivo 

(grupo 5: células de osteossarcoma cocultivadas com células-tronco de polpa 

dentária canina; Grupo 6: células de osteossarcoma cocultivadas com células 

derivadas do tecido ósseo normal). 

Na análise do período de 48 horas, houve um aumento não significativo nos 

grupos tratados em relação ao primeiro período, entretanto a atividade proliferativa 

foi maior nestes grupos quando comparados ao grupo sem tratamento. 

 Nas avaliações de 72 horas, a atividade proliferativa é significativamente 

maior nos grupos tratados em cocultivo, quando comparados ao grupo sem 

tratamento, embora tenha ocorrido uma diminuição significativa da atividade 

proliferativa (p<0.05), nas células de osteossarcoma tratadas com células-tronco de 

polpa dentária canina, quando comparadas ao tratamento de 48 horas (Figura 4). 

 

Figura 4 - Gráfico de barras representando média ± dp da atividade 

celular proliferativa nos grupos 4-6 

 
Legenda:  Células de osteossarcoma canino; Grupo 5: Células de 

osteossarcoma canino cocultivadas com células-tronco de 
polpa dentária; Grupo 6: : Células de osteossarcoma canino 
cocultivadas com células de osso normais. Análise estatística 
da variância de ANOVA seguida por teste múltiplo de TUKEY 
KRAMER (*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001). 

 Fonte: (ALCÂNTARA, D., 2014) 
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 Nos grupos 7-9, células derivadas do tecido ósseo normal controle e tratadas 

em cocultivo com células-tronco de polpa dentária e osteossarcoma, notou-se um 

pequeno aumento na atividade proliferativa no período de 48 horas, e ligeira 

diminuição no período de 72 horas, onde foi possível observar, também, uma 

diminuição na atividade proliferativas das células em cocultivos, quando comparadas 

ao grupo controle, entretanto não houve nenhuma alteração significativa (Figura 5). 

 

 

Figura 5 -  Gráfico de barras representando média ± dp da atividade celular 
proliferativa nos grupos 7-9 

 

Legenda:  Grupo 7: Células derivadas de tecido ósseo normal controle sem 
tratamento; Grupo 8: Células derivadas de tecido ósseo normal 
cocultivadas com células-tronco de polpa dentária; Grupo 9: Células 
derivadas de tecido ósseo normal cocultivadas com células de 
osteossarcoma. Análise estatística da variância de ANOVA seguida 
por teste múltiplo de TUKEY KRAMER (ns: não significativo). 

 Fonte: (ALCÂNTARA, D., 2014) 

 

 
 

6.3 POTENCIAL DE ATIVIDADE ELÉTRICO MITOCONDRIAL 

 

 

As células-tronco de polpa dentária canina, de osteossarcoma e células 

derivadas de tecido ósseo normal controle e cocultivadas foram submetidas à 

análise do potencial elétrico mitocondrial pelo fluorocromo rodamina 123. 
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Esta técnica permite a análise da viabilidade mitocondrial, sendo assim, é 

possível avaliar se as células estão inviáveis e/ou mitocôndrias metabolicamente 

inativas, ou células viáveis e/ou mitocôndrias metabolicamente ativas. 

A partir dos resultados obtidos pelo programa Flow Jo, foi possível observar 

que, nos grupos 2 e 3 (células-tronco de polpa dentária cocultivada com células de 

osteossarcoma e de osso normal, respectivamente) não houve diferença significativa 

em relação as células não ativas ou ativas metabolicamente, quando comparadas ao 

grupo 1 (controle sem tratamento). Os resultados podem ser observados na figura 6. 

Figura 6 - Gráfico de barras representando média ± dp da proporção de 

células metabolicamente ativas ou inativas por meio de análise do 

potencial elétrico mitocondrial dos grupos 1-3 

 

Legenda:  Grupo 1: Células-tronco de polpa dentária canina; Grupo 2: Células-
tronco de polpa dentária canina cocultivadas com células de 
osteossarcoma; Grupo 3: Células-tronco de polpa dentária canina 
cocultivadas com células de osso normais. Análise estatística da 
variância de ANOVA seguida por teste múltiplo de TUKEY KRAMER 
ns-não significativo. 
Fonte: (ALCÂNTARA, D., 2014) 

 
 

 

Nos grupos 4 a 6, referente às células de osteossarcoma canino, notou-se 

um discreto aumento das células inativas metabolicamente, quanto tratadas com as 

células-tronco de polpa dentária canina, diminuindo, assim, as células em atividade. 

Entretanto estes resultados não foram significativos, quando comparados ao grupo 

controle sem tratamento. Além disso, pôde-se observar uma diminuição significativa 
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das células inativas metabolicamente no grupo tratado com células derivadas de 

osso normal, resultando em um aumento das células tumorais ativas (Figura 7). 

Figura 7 - Gráfico de barras representando média ± dp da proporção de células 

metabolicamente ativas ou inativas por meio de análise do potencial 

elétrico mitocondrial dos grupos 4-6 

 

Legenda: Grupo 4: Células de osteossarcoma canino; Grupo 5: Células de 
osteossarcoma canino cocultivadas com células-tronco de polpa 
dentária; Grupo 6: : Células de osteossarcoma canino cocultivadas 
com células de osso normais. Análise estatística da variância de 
ANOVA seguida por teste múltiplo de TUKEY KRAMER (*p<0.05). 

 Fonte: (ALCÂNTARA, D., 2014) 
 
 

 

  Durante as análises dos grupos 7-9, células derivadas de osso normal 

controle e cocultivadas com células-tronco de polpa dentária canina e 

osteossarcoma canino, notou-se diminuição no número de células metabolicamente 

inativas no Grupo 8 (tratado com células-tronco de polpa dentária canina), 

culminando com o aumento de células ativas. Enquanto isso, ocorreu um aumento 

das células inativas no Grupo 9 (tratado com células de osteossarcoma canino), 

diminuindo, assim, o número de células metabolicamente ativas (Figura 8). 
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Figura 8 - Gráfico de barras representando média ± dp da proporção de 

células metabolicamente ativas ou inativas por meio de análise 

do Potencial Elétrico Mitocondrial dos grupos 7-9 

 

Legenda:  Grupo 7: Células derivadas de tecido ósseo normal controle sem 
tratamento; Grupo 8: Células derivadas de tecido ósseo normal 
cocultivadas com células-tronco de polpa dentária; Grupo 9: 
Células derivadas de tecido ósseo normal cocultivadas com 
células de osteossarcoma. Análise estatística da variância de 
ANOVA seguida por teste múltiplo de TUKEY KRAMER 
(**p<0.01). 
Fonte: (ALCÂNTARA, D., 2014) 

 

 

6.4 MORTE CELULAR POR APOPTOSE/NECROSE 

  

 

Este método permite avaliar a morte celular por apoptose e necrose e ainda 

saber qual a porcentagem de células não marcadas (viáveis). Primeiramente, foi 

possível visualizar um discreto aumento na viabilidade celular, embora não 

significativo, nas células de osteossarcoma tratadas (Grupos 5 e 6) e nas células de 

osso normal tratadas, em relação aos seus controles. Entretanto, nos grupos de 

células-tronco tratadas com células de osteossarcoma e de osso normal (grupos 2 e 

3), houve uma diminuição da viabilidade celular, que por sua vez foi significativa 

quando houve o cocultivo com as células de osteossarcoma (Figura 9). 
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Figura 9 - Gráfico de barras representativo de média ± dp da proporção de 
células viáveis, pelo método ANEXINAV/PI, considerando todos 
os grupos (1-9) 

 

Legenda: Grupos 1-3: Células-tronco de polpa dentária canina controle, e 
cocultivadas com células de osteossarcoma e células de osso normais, 
respectivamente; Grupos 4-6: células de osteossarcoma canino 
controle e, cocultivadas com células-tronco de polpa dentária e células 
de osso normais, respectivamente; Grupo 7-9: Células derivadas de 
tecido ósseo normal controle e, cocultivadas com células-tronco de 
polpa dentária e células de osteossarcoma, respectivamente. Análise 
estatística da variância de ANOVA seguida por teste múltiplo de 
TUKEY KRAMER (*p<0.05). 

 Fonte: (ALCÂNTARA, D., 2014) 
 

 
 

Mediante análise de morte celular por apoptose/necrose, foi possível observar 

que nos grupos 1-3, ocorreu uma discreta diminuição das células-tronco de polpa 

dentária tratadas com osteossarcoma, em apoptose inicial, enquanto houve um 

aumento significativo das células mortas por apoptose tardia e um aumento não 

significativo de morte celular por necrose, quando comparadas ao controle sem 

tratamento. Notou-se, também, um aumento, não significativo, da expressão de 

células em apoptose inicial, uma diminuição significativa de células em apoptose 

tardia e aumento de morte celular por necrose, quando as células-tronco de polpa 

dentária canina foram tratadas utilizando as células derivadas do tecido ósseo 

normal (Figura 10). 
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Figura 10 - Gráfico de barras representativo de média ± dp da proporção de células 

mortas, pelo método ANEXINAV/PI, considerando os grupos 1-3 

 

Legenda: Grupos 1-3: Células-tronco de polpa dentária canina controle, e cocultivadas 
com células de osteossarcoma e células de osso normais, respectivamente. 
Análise estatística da variância de ANOVA seguida por teste múltiplo de 
TUKEY KRAMER (*p<0.05, **p<0.01). 
Fonte: (ALCÂNTARA, D., 2014) 

 

 

As análises de morte celular dos grupos 4-6 demonstraram uma discreta 

diminuição das células em apoptose inicial, quando o osteossarcoma foi cocultivado 

com células-tronco de polpa dentária, diminuição da porcentagem de células em 

apoptose tardia e da morte celular por necrose, quando foi realizado o cocultivo 

celular, em comparação ao controle, porém essas alterações não foram significativas 

estatisticamente (Figura 11).  
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Figura 11 - Gráfico de barras representativo de média ± dp da proporção de células 

mortas, pelo método ANEXINAV/PI, considerando os grupos 4-6 

 

Legenda: Grupos 4-6: células de osteossarcoma canino controle e, cocultivadas com 
células-tronco de polpa dentária e células de osso normais, respectivamente. 
Análise estatística da variância de ANOVA seguida por teste múltiplo de 
TUKEY KRAMER (ns: não significativo). 
Fonte: (ALCÂNTARA, D., 2014) 

 

 

Nos grupos 7 a 9, referente às células derivadas do osso normal, controle e 

tratadas em cocultivo, notou-se uma diminuição significativa das células em 

apoptose inicial, quando comparadas ao controle sem tratamento. Foi possível notar 

ainda, uma diminuição das células em apoptose tardia, quando cocultivadas, e um 

discreto aumento das células em morte celular por necrose quando realizado o 

cocultivo com células-tronco de polpa dentária, mas estas alterações não foram 

significativas (Figura 12). 
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Figura 12 - Gráfico de barras representativo de média ± dp da proporção de células 

mortas, pelo método ANEXINAV/PI, considerando os grupos 7-9  

 

Legenda: Grupos 7-9: Células derivadas de tecido ósseo normal controle e, 
cocultivadas com células-tronco de polpa dentária e células de 
osteossarcoma, respectivamente. Análise estatística da variância de ANOVA 
seguida por teste múltiplo de TUKEY KRAMER (*p<0.05). 
Fonte: (ALCÂNTARA, D., 2014) 

 

 

6.5 MARCADORES CELULARES 

 

 

 Alguns marcadores celulares foram analisados por citometria de fluxo, com o 

objetivo de estudar os mecanismos envolvidos nas alterações celulares provocadas 

pelo cocultivo celular. Foram analisados os marcadores p53 (proteína de supreessão 

tumoral), VEGF (fator de crescimento endotélio-vascular relacionado), caspase-3 

(morte celular por apoptose) e osteopontina (proteína da matriz extracelular óssea).  

 Nos grupos 1-3, foi possível observar que a expressão de VEGF, 

osteopontina e p53 diminuiu nos grupos tratados, quando comparados ao controle. E 

a expressão de caspase-3 apresentou um discreto aumento nos grupos tratados em 

cocultivo. Entretanto nenhuma dessas alterações foi significativa estatisticamente 

(Figura 13). 
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Figura 13 - Gráfico de barras representando média ± dp expressão de marcadores 

celulares nos grupos 1-3 

 
Legenda: Grupos 1-3: Células-tronco de polpa dentária canina controle, e cocultivadas 

com células de osteossarcoma e células de osso normais, respectivamente. 
Análise estatística da variância de ANOVA seguida por teste múltiplo de 
TUKEY KRAMER (ns: não significativo). 

 Fonte: (ALCÂNTARA, D., 2014) 
 

 

Nos grupos 4-6, foi possível notar uma discreta diminuição na expressão de 

VEGF, nos grupos tratados em cocultivo, e na expressão da proteína p53 ,nas 

células de osteossarcoma cocultivadas com células derivadas de tecido ósseo 

normal, entretanto, essas alterações não foram significativas estatisticamente. 

Notou-se diminuição, estatisticamente significativa, na expressão de 

osteopontina nas células de osteossarcoma cocultivadas com células-tronco de 

polpa dentária, e de Caspase-3 nas células de osteossarcoma cocultivadas com 

células de osso normais quando comparadas ao Grupo 4 controle (Figura 14).  
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Figura 14 - Gráfico de barras representando média ± dp expressão de 

marcadores celulares nos grupos 4-6 

 
Legenda:  Grupo 4 (células de osteossarcoma canino); Grupo 5 (células de 

osteossarcoma cocultivadas com células-tronco de polpa dentária 
canina) e Grupo 6 (células de osteossarcoma cocultivadas com 
células de osso normal). Análise estatística da variância de ANOVA 
seguida por teste múltiplo de TUKEY KRAMER (**p<0.01). 

 Fonte: (ALCÂNTARA, D., 2014) 
 

 

 

As análises dos grupos 7-9, referentes às células obtidas de tecido ósseo 

normal controles e tratadas em cocultivo, mostraram aumento estatisticamente 

significativo na expressão de VEGF e Caspase-3 nos dois grupo tratados. Aumento 

na expressão de osteopontina nos grupos de cocultivo, entretanto foi significativo 

apenas no grupo tratado com as células-tronco de polpa dentária canina. Além 

disso, notou-se que o cocultivo das células de osso normais induz um aumento na 

expressão da proteína p53 (Figura 15). 
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Figura 15 - Gráfico de barras representando média ± dp expressão de 

marcadores celulares nos grupos 7-9 

 

Legenda: Grupo 7 (células de osso normais); Grupo 8 (células de osso normais 
cocultivadas com células-tronco de polpa dentária canina) e Grupo 9 
(células de osso normais cocultivadas com células de 
osteossarcoma). Análise estatística da variância de ANOVA seguida 
por teste múltiplo de TUKEY KRAMER (***p<0.001; **p<0.01; 
*p<0.05). 

 Fonte: (ALCÂNTARA, D., 2014) 
 

 

6.6 ANÁLISE DA EXPRESSÃO DE mRNA por qRT-PCR 

 

 

A análise da expressão de mRNA por qRT-PCR demonstrou superexpressão 

em todos os genes analisados quando as células foram tratadas em cocultura. Os 

genes analisados foram VEGF, OCT4, osteopontina, RUNX-2, cMYC, Osteocalcina, 

Rb1, PCNA, Col 1 e TNFα. 

A interação entre as células, em todos os grupos de tratamento, mostrou uma 

superexpressão do VEGF, quando comparadas aos respectivos grupos de células 

controle sem tratamentos. Entretanto, na comparação entre os grupos, tratados não 

houve diferença estatisticamente significativa (Figura 16). 
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Figura 16 -  Gráfico de barras representando média ± dp da expressão do 

gene VEGF por qRT-PCR 
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Legenda: Análise estatística da variância de ANOVA seguida por 

teste múltiplo de TUKEY KRAMER (ns: não significativo). 
Fonte: (ALCÂNTARA, D., 2014) 

 

 

 Foi possível observar uma maior expressão do gene RUNX2 nas células-

tronco de polpa dentária canina cocultivadas com células derivadas do tecido ósseo 

normal. Entre os grupos de células de osteossarcoma tratadas em cocultivo, a 

expressão foi maior no grupo tratado com células-tronco de polpa dentária canina. 

Entre os grupos 8 e 9, de células de osso normal tratadas, a expressão deste gene 

foi maior quando foi realizado o cocultivo com células de osteossarcoma. Entretanto 

não houve diferença significativa entre os grupos de tratamento (Figura 17). 
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Figura 17 - Gráfico de barras representando média ± dp da 

expressão do gene RUNX2 por qRT-PCR 
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Legenda: Análise estatística da variância de ANOVA seguida por 
teste múltiplo de TUKEY KRAMER (ns: não 
significativo). 
Fonte: (ALCÂNTARA, D., 2014) 

 

 

 O OCT4 apresentou-se menos expresso nos grupos de células-tronco 

tratadas (G2 e G3), quando comparadas aos outros tipos celulares, houve maior 

expressão nos grupos 5, 6, 8 e 9, entretanto não houve diferença estatisticamente 

significativa entre os grupos analisados (Figura 18). 

 



76 
 

 

Figura 18 - Gráfico de barras representando média ± dp da expressão do 

gene OCT4 por qRT-PCR 
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Legenda: Análise estatística da variância de ANOVA seguida por teste 

múltiplo de TUKEY KRAMER (ns: não significativo). 
 Fonte: (ALCÂNTARA, D., 2014) 

 

 

 Assim como os outros genes analisados, o cMyc também foi superexpresso, 

em todos os grupos tratados por cocultura, esteve menos expresso no grupo 6, em 

que as células de osteossarcoma foram cocultivadas com células de osso normal. 

Não houve diferença estatisticamente significativa entre os grupos (Figura 19). 
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Figura 19 - Gráfico de barras representando média ± dp da 

expressão do gene cMyc por qRT-PCR 
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Legenda: Análise estatística da variância de ANOVA seguida por 

teste múltiplo de TUKEY KRAMER (ns: não significativo). 
Fonte: (ALCÂNTARA, D., 2014) 

 

 

 As células de osso normal cocultivadas demonstraram uma maior expressão 

de osteopontina, entretanto não houve diferença estatística entre os grupos tratados 

(Figura 20). 
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Figura 20 - Gráfico de barras representando média ± dp da 

expressão do gene osteopontina por qRT-PCR 
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Legenda: Análise estatística da variância de ANOVA seguida por 

teste múltiplo de TUKEY KRAMER (ns: não significativo). 
Fonte: (ALCÂNTARA, D., 2014) 

 

 

 A osteocalcina demonstrou maiores valores de expressão nos grupos de 

células de osteossarcoma, sendo maior no grupo tratado com células-tronco de 

polpa dentária. Entretanto também não houve diferença estatisticamente significativa 

entre os grupos tratados (Figura 21). 
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Figura 21 - Gráfico de barras representando média ± dp da expressão 

do gene osteocalcina por qRT-PCR 
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Legenda: Análise estatística da variância de ANOVA seguida por teste 

múltiplo de TUKEY KRAMER (ns: não significativo). 
Fonte: (ALCÂNTARA, D., 2014) 

 

 

A expressão do gene Rb1 demonstrou-se maior no grupo 3, de células-tronco 

de polpa dentária canina tratadas com células de osso normal, e menor no grupo 6, 

de células de osteossarcoma tratadas com células de osso normal. No entanto, 

neste gene também não houve diferença estatisticamente significativa entre os 

grupos tratados (Figura 22). 
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Figura 22 - Gráfico de barras representando média ± dp da expressão do 

gene Rb1 por qRT-PCR 

 E
x

p
r

e
s

s
ã

o
 R

e
l
a

t
i
v

a
 m

R
N

A

 (
r

a
z

ã
o

 g
e

n
e

/
G

A
P

D
H

)

G
2

G
3

G
5

G
6

G
8

G
9

0 . 0

0 . 5

1 . 0

1 . 5

2 . 0

 
Legenda: Análise estatística da variância de ANOVA seguida por teste 

múltiplo de TUKEY KRAMER (ns: não significativo). 
Fonte: (ALCÂNTARA, D., 2014) 

 
 
 

Com relação à expressão do gene PCNA, ela foi maior nos grupos 5 e 6, de 

células de osteossarcoma tratadas com células-tronco de polpa dentária imatura e 

de osso normal, respectivamente. Entretanto, estatisticamente, não houve diferença 

com relação aos grupos tratados (Figura 23). 
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Figura 23 - Gráfico de barras representando média ± dp da expressão do 

gene PCNA por qRT-PCR 
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Legenda: Análise estatística da variância de ANOVA seguida por teste 

múltiplo de TUKEY KRAMER (ns: não significativo). 
  Fonte: (ALCÂNTARA, D., 2014) 

 
 

As análises do gene COL1A1 também não demonstraram diferença 

estatisticamente significativa entre os grupos tratados. No entanto observou-se uma 

maior expressão nas células de osso tratadas com células-tronco de polpa dentária 

canina imatura e uma menor expressão no grupo 3, quando as células-tronco de 

polpa dentária foram tratadas com células de osso normal (Figura 24). 
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Figura 24 - Gráfico de barras representando média ± dp da expressão 

do gene COL1A1 por qRT-PCR 
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Legenda: Análise estatística da variância de ANOVA seguida por teste 
múltiplo de TUKEY KRAMER (ns: não significativo). 

 Fonte: (ALCÂNTARA, D., 2014) 

 

 

O gene para TNFα demonstrou um maior nível de expressão, nas células de 

osteossarcoma tratadas, tanto com células-tronco quanto com células de osso 

normal. Entretanto não houve diferença estatisticamente significativa entre os 

diferentes grupos tratados (Figura 25). 
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Figura 25 -  Gráfico de barras representando média ± dp da expressão do 

gene TNFα por qRT-PCR 
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Legenda: Análise estatística da variância de ANOVA seguida por teste 

múltiplo de TUKEY KRAMER (ns: não significativo). 
 Fonte: (ALCÂNTARA, D., 2014) 
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 7 DISCUSSÃO 

 

 

Defeitos ósseos ocorrem, frequentemente, em animais, devido aos 

transtornos do desenvolvimento, traumas, fraturas, ressecção tumoral, cirurgia e 

periodontite. O tratamento padrão consiste em enxerto ósseo autógeno, porém o 

procedimento pode ser muito invasivo e causar complicações. Acredita-se, então, 

que as células-tronco mesenquimais possam ser úteis, ajudando a diminuir a 

ocorrência de morbidades e complicações causadas por essa doença (YAMADA et 

al., 2011). Por isso, o principal objetivo da engenharia tecidual é reconstruir e 

restaurar a função de órgãos e tecidos lesionados (HONDA et al., 2010). 

O grande desafio no tratamento do osteossarcoma são as metástases, de 

rápida ocorrência, e difícil tratamento. As metástases são frequentemente 

resistentes à quimioterapia convencional e os tratamentos atuais são muito 

agressivos. Além disso, não garantem uma sobrevida do animal a longo prazo.  

Atualmente, o tratamento do câncer tem entrado numa nova era, 

complementando as antigas terapias, tais como quimioterapia, a radioterapia e a 

cirurgia com a terapia celular. Esta tem chamado atenção dos pesquisadores, 

principalmente aqueles que acreditam na a possibilidade do sucesso da terapia 

gênica, ou seja, da incorporação de genes às células, permitindo a realização de 

terapias alvo-dirigidas (SAGAR et al., 2007). 

De acordo com Yamada et al. (2011), as células-tronco embrionárias e as 

células pluripotentes induzidas têm sido amplamente estudadas para atender a 

estas necessidades, porém existem, ainda, muitos problemas éticos e biológicos, 

tais como a imunorrejeição e formação de tumores, neste tipo de tratamento. Sendo 

assim, as células-tronco mesenquimais e as hematopoéticas têm sido consideradas 

uma ótima fonte de células para a terapia celular. 

Atualmente, células-tronco mesenquimais obtidas de diferentes tecidos têm 

sido isoladas e estudadas, apresentando características e propriedades 

semelhantes, bem como mínimas diferenças devido ao microambiente de origem. 

Contudo elas podem exercer diferentes efeitos, dependendo do contexto biológico a 

ser considerado (BARCELOS-DE-SOUZA et al., 2013). 
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O transplante de células-tronco hematopoéticas tem sido amplamente 

utilizado para tratar doenças hematológicas, para reconstituição medular, e tem sido 

sugerido como tratamento para pacientes portadores de doença autoimune severa 

(HOUGHTON et al., 2007).  

Entretanto existem muitas dúvidas sobre a aplicação de tratamentos 

utilizando terapia celular em câncer, principalmente em tumores sólidos, por isso, 

são necessários estudos sobre a interação entre estas células- tronco mesenquimais 

e células tumorais.  

Os estudos sobre interação entre células-tronco mesenquimais e as células 

derivadas do osteossarcoma são extremamente importantes porque, muitas vezes, é 

necessária a realização de enxerto ósseo, no qual estas células poderiam auxiliar na 

regeneração. Além disso, tais estudos permitirão responder se as células-tronco 

poderiam se somar aos tratamentos atuais como coadjuvantes, inibindo o 

crescimento tumoral e metástases, ou ainda como carreadoras de substâncias 

antitumorais.  

A terapia celular tem sido utilizada na reconstituição do sistema imunológico, 

após o tratamento do câncer, sendo que as células-tronco derivadas da medula 

óssea são as mais utilizadas. Porém, o procedimento para aspiração da medula 

óssea é invasivo e pode provocar complicações tais como fratura, infecção da ferida 

e sepse. O maior desafio da utilização da terapia é a contaminação das células-

tronco com células-tumorais, mas já existem mecanismos para purificar esta 

população celular, de modo que o paciente receberá apenas células saudáveis 

(SAGAR et al., 2007). 

A cirurgia em pacientes com osteossarcoma representa um grande desafio, 

uma vez que, após a ressecção tumoral, amplos defeitos ósseos precisam ser 

reconstruídos (DI BELLA et al., 2010). Sendo assim, a enxertia óssea é amplamente 

na ressecção oncológica, sendo que, as células-tronco mesenquimais derivadas da 

medula óssea são utilizadas, com sucesso, no reparo ósseo, porquanto podem ser 

coletadas após a quimioterapia e expandidas ex vivo, podendo auxiliar na reparação 

tecidual (BECCHERONI et al., 2003). 

As células derivadas da polpa dentária imatura canina têm alto potencial de 

diferenciação em pré-osteoblastos, tornando possível a produção tecidual in vitro, 

que após transplante in vivo, é rapidamente remodelada em osso lamelar. Este 

procedimento parece ser o mais eficiente na formação de tecido ósseo, quando 
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comparado às células-tronco derivadas da medula óssea (d’AQUINO et al., 2007). 

Além disso, podem representar uma alternativa viável por serem coletadas de forma 

não invasiva, portanto de mais fácil obtenção.  

O estroma é o tecido conjuntivo de suporte do tecido hospedeiro e é 

composto por diferentes tipos celulares como fibroblastos, miofibroblastos, células 

endoteliais vasculares e linfovasculares, e células do sistema imune que se infiltram 

no tecido, como macrófagos. Este estroma participa, ativamente, dos processos de 

crescimento e progressão tumoral, mediante liberação de fatores que atuam de 

forma parácrina ou autócrina, resultando em um fenótipo mais agressivo (WEBER; 

KUO, 2008). 

Segundo Rizvanov e colaboradores (2010), o desenvolvimento de novos 

métodos que simulam, in vitro, as interações entre células tumorais, células 

somáticas normais e células-tronco podem auxiliar no entendimento dos 

mecanismos de iniciação e desenvolvimento tumoral, assim como de resistência 

terapêutica. 

As análises do tratamento in vitro, neste estudo, não demonstraram 

alterações relacionadas à morfologia celular. Existe, atualmente, uma carência de 

estudos que exploram esta tema e que discutam esses possíveis efeitos. Porém nos 

estudos realizados por Rizvanov et al. (2010), as células-tronco mesenquimais 

derivadas do germe dental do terceiro molar, em contato com células de 

neuroblastoma, em um ensaio de matrigel, rapidamente se organizam formando 

estruturas canaliculares, enquanto as células de neuroblastoma se organizam em 

ilhas. 

Segundo Houghton et al. (2007), a diferenciação que as células-tronco sofrem 

é mediada pelo microambiente onde elas são implantadas (HOUGHTON et al., 

2007), o que explica o fato pelo qual as células-tronco da polpa dentária de cão 

tiveram seu comportamento modulado, tanto a nível celular quanto molecular, no 

presente estudo. 

As células-tronco derivadas da medula óssea se dirigem aos sítios tumorais e, 

uma vez incorporados, elas podem se diferenciar em células funcionais que 

participam da homeostasia do microambiente. O tropismo de células-tronco 

mesenquimais da medula óssea, por sítios tumorais ou de injúria, ocorre em ambos 

devido a uma upregulation de mediadores inflamatórios semelhantes (BARCELOS-

DE-SOUZA et al., 2013). 
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Segundo Rici et al. (2013), a terapia combinada de células mesenquimais de 

medula óssea e BMP2 ativa células do sistema imune e aumenta sua infiltração nos 

tumores, isso demonstra que o tratamento foi eficiente na modulação do 

crescimento, morte celular, angiogênese e resposta imune. Estes resultados, 

entretanto, não foram observados neste estudo, que utilizou, como fonte celular, as 

células-tronco derivadas da polpa dentária imatura de cães, isoladamente. 

Segundo Ling et al. (2010), células-tronco mesenquimais que 

superexpressavam IFNβ inibem o crescimento e formação de metástase de tumores 

mamários murinos por inativação da via STAT3, que em nosso estudo mostrou-se 

superexpressa, portanto ativa. A superexpressão desta via é um indicativo de 

transcrição gênica aumentada, desempenhando um papel importante na auto-

renovação, assim como no comportamento biológico de células-tronco tumorais em 

osteossarcoma (WILSON et al., 2008).  

Durante as avaliações diárias do comportamento proliferativo das células-

tronco derivadas da polpa dentária imatura canina, das células obtidas do tecido 

ósseo sadio e do osteossarcoma, foi possível notar que a cocultura favorece a 

proliferação das células em todos os grupos analisados, inclusive nos grupos 7-9, 

nos quais foram utilizadas as células de osso normal, controle dos nossos 

tratamentos. Isso demonstra que o cocultivo celular, tanto com células-tronco quanto 

com células somáticas sadias, favorece a proliferação celular das células-tumorais, 

servindo como suporte para o crescimento do osteossarcoma in vitro, fato este, 

também observado em células saudáveis. 

Além disso, os resultados da expressão gênica do PCNA também 

demonstram uma superexpressão deste gene em todos os grupos quando realizada 

a cocultura celular, principalmente no grupo de células de osteossarcoma tratado 

com células-tronco de polpa dentária, no qual a expressão foi aproximadamente seis 

vezes maior que no grupo controle.  

De acordo com Czyewska et al. (2004), altos níveis de expressão de 

proteínas como o Ki67 e PCNA estão relacionados à malignidade do tumor, portanto 

esses resultados podem indicar um pior prognóstico, devido à alta capacidade 

proliferativa. 

Corroborando os achados deste estudo, Muehlberg e colaboradores (2009) 

também observaram um crescimento tumoral, entretanto in vivo, e segundo eles, a 

interação entre células-tronco derivadas do tecido adiposo e o câncer de mama 
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provoca uma incorporação das células-tronco dentro dos vasos tumorais e se 

diferenciam em células endoteliais, promovendo assim, o crescimento tumoral.   

Complementando esses achados, Rhodes et al. (2010) relataram que células-

tronco mesenquimais derivadas da medula óssea se dirigem ao sítio tumoral, no 

câncer de mama, e se integram ao estroma tumoral promovendo o crescimento e 

progressão tumoral e independência hormonal. 

Em osteossarcoma, in vivo, Xu et al. (2009), observaram que as células-

tronco mesenquimais de medula óssea se dirigem ao sitio tumoral e promovem o 

crescimento tumoral e metástases e relataram duas hipóteses para este fato. Uma 

delas relaciona-se ao fato que estas células-tronco migram para o sítio e se unem às 

células do estroma. Na segunda hipótese os autores consideram a produção de 

fatores pelas células-tronco que podem estimular a angiogênese. 

Segundo Wang, Cheng e Zhang (2013), o microambiente é responsável por 

favorecer o crescimento e invasão tumoral, pois protege o tumor do sistema imune, 

mantém a resistência terapêutica e fornece nichos de células tumorais latentes. 

Além disso, células-tronco tumorais, células-tronco normais e progenitoras podem 

estar presentes neste nicho durante o processo de tumorigênese e progressão 

tumoral, demonstrando que durante a ocorrência do tumor, as células normais dão 

suporte ao crescimento tumoral. 

Neste contexto, a expressão do VEGF tem sido correlacionada à ocorrência 

de metástases pulmonares e ao pobre prognóstico em pacientes com 

osteossarcoma.  A alta expressão de VEGF demonstra uma alta tendência a uma 

menor sobrevida global, pois a alta taxa de recorrência e o potencial metastático 

estão associados com o alto grau de vascularização e rápido crescimento de 

osteossarcomas (SULZBACHER et al., 2002).  

A ativação da via de receptores de VEGF desencadeia uma cascata de 

sinalizações de processos que promovem o crescimento e migração das células 

endoteliais e também a manutenção da rede microvascular preexistente (HICKLIN; 

ELLIS, 2005). 

Kéramidas e colaboradores (2013) demonstraram que a administração de 

células-tronco mesenquimais de medula óssea humana, em tumores mamários 

murinos, provoca uma diminuição do crescimento tumoral, quando injetadas 

sistemicamente ou peritumoral. Outro fator importante é que, embora estas células 

tenham induzido angiogênese fisiológica in vivo, o processo global de angiogênese 



90 
 

 

patológica, encontrado nos tumores, não foi alterado, embora induza um 

remodelamento deste padrão vascular. 

Estes achados corroboram nossos resultados, em que, apesar do gene VEGF 

ter uma tendência a superexpressão nos grupos de células-tronco derivadas da 

polpa dentária imatura e de osteossarcoma tratados em cocultura, os valores de 

expressão da proteína demonstraram tendência a diminuir, porém não 

demonstraram alteração significativa após o tratamento. Diferentemente deste fato, 

as células derivadas do tecido ósseo normal, apresentaram um comportamento 

diferente, caracterizado pela tendência a uma maior expressão do gene, com o 

aumento significativo da expressão da proteína nos grupos tratados. 

Estudos, in vivo, realizados por Rici e colaboradores (2013) demonstraram 

que o tratamento do osteossarcoma canino, utilizando células-tronco mesenquimais 

de medula óssea sozinhas e associadas à proteína morfogenética óssea do tipo 2 

(BMP2), promoveu diminuição da expressão de fatores de transcrição OCT4 e 

Nanog, que conferem pluripotência às células e tem um importante papel no 

crescimento tumoral.  

O OCT4 é um fator de transcrição, inicialmente expresso na massa interna de 

embriões e diminui com o desenvolvimento. Este fator trabalha junto com Nanog na 

manutenção da pluripotência celular (WILSON et al., 2008). 

Os resultados desta pesquisa demonstram que há uma tendência a 

superexpressão do gene OCT4, nas células de osteossarcoma tratadas, 

demonstrando que há um aumento da pluripotência das células tumorais, enquanto 

a expressão deste gene, apesar de superexpresso, é menor nas células-tronco 

tratadas, quando comparadas aos outros grupos de células, conferindo uma possível 

diferenciação destas células. 

Contudo, no reparo tecidual, o microambiente no qual as células-tronco 

mesenquimais são implantadas, os fatores de crescimento e interações celulares 

locais têm um papel crucial na determinação da biologia da célula-tronco 

mesenquimal tais como como sobrevivência, proliferação, e diferenciação específica 

(MOSNA; SENSEBE; KRAMPERA, 2010). 

O RUNX-2 é considerado um regulador da diferenciação osteogênica que, 

segundo Luo et al. (2008), está pouco expresso em células de osteossarcoma, o que 

significa que estas células sofrem falhas na diferenciação, como foi visto neste 

estudo. Assim, maiores níveis de superexpressão foram relatados em células-tronco 
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e células do tecido ósseo normal, demonstrando um status de diferenciação mais 

avançado destas células quando tratadas, enquanto que nas células de 

osteossarcoma cocultivadas, apesar de superexpresso, os níveis foram menores 

quando comparados aos outros grupos. Ainda segundo o autor, o RUNX2 diminui a 

capacidade proliferativa das células de osteossarcoma e algumas linhagens podem 

se tornar mais diferenciadas quando induzidas por RUNX2. 

Segundo Lucero et al. (2013), o RUNX2 está associado a tumorigenicidade, 

progressão tumoral, metástase, menor sobrevida e pobre prognóstico. 

No estudo de Rici et al. (2012), o cocultivo de células-tronco de medula óssea 

associadas à proteína morfogenética óssea do tipo 2 (rhBMP2), demonstrou um 

aumento significativo da apoptose via Caspase-3, concluindo que as células-tronco 

associadas a rhBMP2 diminuem a tumorigênese em osteossarcoma canino in vitro. 

As caspases são responsáveis por aspectos cruciais da morte celular 

induzida por apoptose. Existem 11 membros conhecidos desta família, em que a 

Caspase-3 é a executora da cascata e a principal agente na apoptose (DING et al., 

2014). 

Na presente investigação, o cocultivo celular demonstrou que há uma 

tendência ao aumento da morte celular por apoptose das células-tronco de polpa 

dentária tratadas. Por outro lado, contrapondo os resultados de Rici e colaboradores 

(2012), há uma diminuição da atividade de Caspase-3 nas células de 

osteossarcoma, em contraposição às células derivadas do tecido ósseo normal, que 

sofreram um aumento significativo desta morte celular programada. Isso demonstra 

um possível mecanismo de proteção na tentativa de eliminar células danificadas que 

possam ter sofrido diferenciação, devido ao microambiente. Portanto, a apoptose, ou 

morte celular programada, é essencial para o desenvolvimento e manutenção da 

homeostase tecidual e eliminação de células danificadas (DING et al., 2014). Além 

disso, a apoptose é definida como uma cascata de eventos bioquímicos que 

conduzem a fragmentação nuclear e morte celular. O efeito citotóxico da maioria dos 

agentes quimioterápicos in vitro e in vivo depende da indução de apoptose em 

células tumorais suscetíveis (CIARCIA et al., 2008). 

A p53 é uma proteína chave na regulação do ciclo celular, envolvida na 

resposta ao stress, supressão tumoral e senescência. A ativação da p53 está 

relacionada à parada do ciclo celular e apoptose em resposta ao stress (TSAI; 

MCKAY, 2002). O reconhecimento do dano e o reparo são fundamentais para a 
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estabilidade genética e, portanto, para redução do risco de câncer (MYIACHI et al., 

2009). Sua mutação pode ocorrer diretamente por deleção do gene TP53, mas 

também por qualquer via que interrompa a atividade da proteína, como a MDM2 

(BOURDON et al., 2010). 

Em contraposição ao estudo de Rici e colaboradores (2012), que 

demonstraram uma diminuição dos níveis de p53 nas células de osteossarcoma, 

tratadas com células-tronco da medula óssea e rhBMP2, o nosso resultado, 

utilizando células-tronco da polpa dentária canina, isoladamente, demonstrou níveis 

da proteína nas células controle muito semelhantes às células tratadas com células 

tronco. Portanto, a fonte celular e/ou a presença de um agente terapêutico pode(m) 

influenciar a resposta ao tratamento, confirmando a hipótese descrita na literatura de 

que as células-tronco servem como carreadoras de substâncias ou genes que 

possam efetivamente tratar este tumor. 

Os principais eventos relacionados à regulação da proliferação celular e 

diferenciação celular ocorrem entre as fases G1/S, nas quais a célula se 

compromete com a replicação do DNA (SANCHEZ; DYNLAT, 2005). O descontrole 

na progressão do ciclo celular desempenha um papel fundamental, assim como a 

perda do ponto de checagem nestas fases (WONG et al., 2003). 

A osteopontina é a maior proteína da matriz extracelular óssea e sua 

expressão é regulada em fases específicas de diferenciação da linhagem 

osteoblástica. Ela interage com o VEGF, induzindo a migração de células endoteliais 

e regulando a migração celular endotelial pelo VEGF. Em tumores, a osteopontina 

pode estar superexpressa, em comparação ao tecido normal (SULZBACHER et al., 

2002).  

Os resultados do presente estudo demonstram uma maior superexpressão 

nos grupos de células do tecido ósseo normal tratado, principalmente, naquelas 

cocultivadas com células tumorais de osteossarcoma, comprovado também pelos 

maiores níveis da proteína. Uma expressão mais modesta foi observada nas células-

tronco mesenquimais da polpa dentária tratadas com osteossarcoma. Além disso, os 

níveis de expressão da proteína tendem a ser mais altos nas células-tronco que não 

sofreram tratamento, demonstrando um status de diferenciação destas células e 

níveis mais baixos nas células de osteossarcoma tratadas. 

Segundo Luo et al. (2008), isto ocorre porque a osteopontina é um marcador 

de osteogênese tardio, sendo assim, os pesquisadores observaram uma alta 
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expressão em osteoblastos fetais humanos, enquanto células-tronco mesenquimais, 

que possuem populações heterogêneas, compostas tanto por células progenitoras 

quanto osteogênicas, em diferentes estágios de diferenciação, apresentam níveis de 

expressão moderado. Enquanto isso, as células de osteossarcoma possuem níveis 

significativamente mais baixos, demonstrando que a maioria dos osteossarcomas 

não sofre diferenciação terminal osteogênica. 

Quando analisados os grupos tratados, foi possível demonstrar uma maior 

superexpressão do gene osteopontina no grupo controle do nosso experimento, ou 

seja, nas células derivadas do tecido ósseo normal. Fato este, confirmado pelo 

aumento significativo da expressão da proteína neste mesmo grupo e uma 

diminuição significativa nos níveis da proteína, nas células de osteossarcoma 

tratadas com células-tronco de polpa dentária canina. 

De acordo com Rizvanov e colaboradores (2010), as células-tronco 

mesenquimais do germe dental se tornaram mais viáveis sob o estresse oxidativo, 

na cocultura com células tumorais, pois sabe-se que as células tumorais secretam 

diferentes moléculas, que exercem um efeito protetor, para promover a 

sobrevivência e proliferação das células tumorais e formação de metástases. 

Entretanto, no nosso estudo, uma vez que analisada a atividade mitocondrial, as 

células-tronco tiveram um mesmo comportamento quando tratadas em cocultivo 

quando comparadas ao seu controle. Além disso, quando analisada a morte celular 

por apoptose/necrose, houve uma diminuição na viabilidade das células-tronco 

mesenquimais quando tratadas com as células de osteossarcoma. 

Em contrapartida, as células de osteossarcoma tiveram a sua atividade 

mitocondrial aumentada quando tratadas com células-tronco da polpa dentária 

imatura e com as células derivadas do tecido ósseo normal, bem como as células de 

osso normal também apresentaram uma maior atividade quando tratadas com 

células tumorais, demonstrando uma resposta semelhante entre as células que 

provém de um mesmo nicho. 

Neste sentido foi possível observar um efeito protetor entre células de mesma 

origem tecidual, complementando este fato e justificando esta hipótese, notou-se 

uma diminuição na morte celular, tanto por apoptose quanto por necrose, em células 

de osteossarcoma tratadas e um aumento da morte celular em células-tronco. 

Apesar de ter ocorrido uma indução de morte celular e diminuição da atividade 

mitocondrial das células-tronco, foi observada uma quantidade maior de células 
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ativas e viáveis, demonstrando que pode existir, sim, um efeito protetor e estes 

eventos podem ocorrer em consequência da mudança de microambiente. 

Finalmente, confrontando os relatos da literatura e os dados deste trabalho, 

pôde-se perceber que o resultado desta complexa sinalização das células-tronco 

mesenquimais no microambiente tumoral podem tanto estimular quanto inibir o seu 

crescimento. Portanto, o contexto biológico pode alterar esta resposta como tipos 

tumorais e seus microambientes, assim como o relatado por Barcelos-de- Souza e 

seus colaboradores (2013).  

A partir dos dados obtidos, foi possível notar que a interação entre as células-

tronco e tumorais altera aspectos fenotípicos e genotípicos das células avaliadas. As 

células-tronco da polpa dentária canina e as células normais do tecido ósseo dão 

suporte ao crescimento do osteossarcoma. Portanto, estes achados indicam que a 

aplicação destas células-tronco de polpa dentária canina, isoladamente, sem a 

adição de algum agente que possa diminuir o crescimento ou malignidade deste 

tumor, não é indicada como terapia durante a ocorrência do tumor. 
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 8 CONCLUSÃO 

 

 A partir dos resultados apresentados, foi possível concluir que as células-

tronco de polpa dentária imatura não possuem potencial inibitório sobre as células 

de osteossarcoma, ou mesmo provocam morte celular destas células, e, a interação 

por meio do cocultivo celular não altera a morfologia celular. Entretanto, o cocultivo 

celular afetou a expressão fenotípica e genotípica das células avaliadas. 
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APENDICE A - INFORMAÇÕES SOBRE ANTICORPOS UTILIZADOS 

 
 
 

Anticorpo Reatividade Fabricante 

Caspase-3 (sc 7272) Humano Santa Cruz 

Biotechnology 

Osteopontina 

(ab91655) 

Humano, 

camundongo 

ABCAM 

VEGF (sc152) Humano, 

camundongo, rato 

Santa Cruz 

Biotechnology 

p53 (ab26) Mouse, Rat, Cow, 

Dog, Human, Monkey, 

Chinese Hamster, 

Syrian Hamster 

ABCAM 

Rodamina 123 Não se aplica Sigma 

Iodeto de Propídio Não se aplica Sigma 

Anexina V Não se aplica  

Cell Trace Violet Cell 

Proliferation kit 

(C34557) 

Não se aplica Invitrogen 
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APENDICE B - INFORMAÇÕES SOBRE OS PRIMERS UTILIZADOS  
PARA qRT-PCR 

 

 

Gene Sequência dos Primers 

GAPDH F: AGT ATG ATT CTA CCC ACG GCA AA 

R: CAC AAC ATA CTC AGC ACC AGC AT 

OCT4 F: TCG TGA AGC CGG ACA AGG AGA AG 

R: AGG AAC ATG TTC TCC AGG TTG CCT 

VEGF 

 

F: TTG CTG CTC TAC CTC CAC CAT 

R: TGT GCT CTC CTC CTG CCA TAG 

Osteopontina F: TAT GGA AGA TGA CTT CAA TGC CG 

R: GGC CCT TGG TTT CCA TAC TG 

Osteocalcina F: CTG GTG TTT CCA CTG ACA C 

R:  CAG GGC TAT TTG GGA GTC AT 

RUNX-2 F: CCA TAA CCG TCT TCA CAA ATC C 

R:  AAT GCG CCC TAA ATC ACT G 

cMyc F: AGA GAT GCC ATG TGT CCA CC 

R: GCGGTTGTTGCTGATCTGTT 

RB1 F: AAC GCG AAT GCA GAA GCA AA 

R: GTC CGG GAC CCT CAT TTC TC 

PCNA F: TGA ACC TCA CCA GCA TGT CC 

R: TAC TAG TGC CAA GGT GTC CG 

COL 1A1 F: GTA GAC ACC ACC CTC AAG AGC 

R: CCA GTC GGA GTG GCA CAT 

TNFα F: GGG TCT TCC AAC TGG AGA AGG 

R: GGT TTG GGC AAG AAT GGA CG 

  

 

 




