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RESUMO 

MATIAS, G. S. S. Padronização dos processos de recelularização de scaffolds 

biológicos provenientes de placentas caninas [Standardization of recellularization 

processes of biological scaffolds from canine placentas]. 99f. Dissertação (Mestrado em 

Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, 

São Paulo, 2018. 

 

A busca por técnicas alternativas para suprir a escassez de tecidos e órgãos danificados 

levou ao surgimento da engenharia de tecidos. Scaffolds biológicos criados a partir da 

matriz extracelular (MEC) de órgãos e tecidos tem sido uma promissora ferramenta 

aplicada para suprir esta necessidade. A matriz extracelular placentária descelularizada 

surge como uma potencial ferramenta para a produção de scaffolds biológicos para 

recelularização e implantação em áreas lesionadas. Para ser classificado como um 

scaffold biológico ideal, a matriz extracelular deve ser acelular e ter preservada suas 

proteínas e características físicas para viabilizar a adesão celular. Neste contexto, 

desenvolvemos o scaffold biológico descelularizado a partir de placentas caninas com 35 

e 40 dias de gestação. A eficiência da descelularização foi confirmada pela ausência de 

conteúdo celular e quantidade de DNA remanescente. A arquitetura vascular e as 

proteínas da matriz extracelular, tais como, colágenos tipo I, III e IV, laminina e 

fibronectina, foram preservadas. Para o processo de recelularização, utilizamos células-

tronco progenitoras endoteliais derivadas do saco vitelino canino (SVC) e células tronco 

mesenquimais (CTMs) derivadas de medula óssea canina (CMOC) e de polpa de dente 

canina (CPDC). O processo de recelularização em placas não aderentes por 7 e 14 dias, 

na presença do scaffold placentário secos em ponto crítico auxiliou na eficiência da 

recelularização, comprovada por imunofluorescência e microscopia eletrônica de 

varredura, evidenciando a adesão das células no scaffold e comprovando ser um 

promissor biomaterial para utilização na medicina regenerativa tecidual. 

Palavras-chave: Placenta Canina, matriz extracelular, scaffold biológico, 

descelularização, recelularização. 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

MATIAS, G. S. S. Standardization of recellularization process of biological scaffolds 

from canine placentas [Padronização dos processos de recelularização de scaffolds 

biológicos provenientes de placentas caninas]. 99f. Dissertação (Mestrado em Ciências) 

– Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 

2018. 

 

The search for alternative techniques to address the scarcity of damaged tissues and 

organs has led to the emergence of tissue engineering. Biological scaffolds created from 

the extracellular matrix (ECM) of organs and tissues have been a promising applied tool 

to meet this need. The decellularized placental extracellular matrix appears as a potential 

tool for the production of biological scaffolds for recellularization and implantation in 

injured areas. To be classified as an ideal biological scaffold, the extracellular matrix must 

be acellular and have preserved its proteins and physical characteristics to enable cell 

adhesion. In this context, we developed the biological scaffold decellularized from canine 

placentas with 35 and 40 days of gestation. The efficiency of the decellularization was 

confirmed by the absence of cellular content and amount of DNA remaining. Vascular 

architecture and extracellular matrix proteins, such as collagens type I, III and IV, laminin 

and fibronectin, have been preserved. For the process of recellularization, we used stem 

cells derived from the canine yolk sac (CYSC) and mesenchymal stem cells (MSCs) 

derived from canine bone marrow (CBMC) and canine dental pulp (CDPC). The process 

of recellularization in non-adherent plaques for 7 and 14 days in the presence of placental 

scaffold dried at a critical point assisted in the efficiency of the recellularization, 

evidenced by immunocytochemistry and scanning electron microscopy, evidencing the 

adhesion of the cells in the scaffold and proving to be a promising biomaterial for use in 

tissue regenerative medicine. 

Keywords: Canine Placenta, extracellular matrix, biological scaffold, decellularization, 

recellularization. 
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1. INTRODUÇÃO 

A bioengenharia tecidual, é definida como “um campo que aplica os princípios de 

engenharia e ciências da vida para o desenvolvimento de biomateriais bioativos que 

regeneram, mantêm ou melhoram a função do tecido” (LANGER; VACANTI, 2016).  

Para tal fim, estratégias que visem melhorar a utilização de ferramentas para a 

bioengenharia de tecidos, como os biomateriais repovoados com células-tronco, com a 

finalidade de substituir e ou regenerar órgãos e tecidos lesionados fazem-se necessários 

(JAIN et al., 2005; CRABBÉ et al., 2015; LANGER; VACANTI, 2016). 

Uma nova e promissora abordagem da bioengenharia utiliza a descelularização de 

tecidos para potencialmente suprir a escassez de órgãos e as reações imunes de 

transplantes. O objetivo da descelularização é obter um scaffold biológico que mantenha 

a estrutura matricial necessária para estabilidade e funcionalidade de regenerar o tecido, 

ao mesmo tempo em que remove fatores imunomoduladores pela remoção de células. 

Após a descelularização, o scaffold pode ser recelularizado por repovoamento de fontes 

de células-tronco para criar um órgão funcional (UHL; WAGNER; WEISS, 2017). 

O método de descelularização visa remover as células do tecido, preservando a 

estrutura de matriz extracelular (MEC), que poderá ser utilizada como scaffold biológico. 

Portanto, é imprescindível o estabelecimento de um protocolo de descelularização que 

seja eficaz para futuras aplicações na medicina regenerativa (GILBERT; SELLARO; 

BADYLAK, 2006; CRAPO; GILBERT; BADYLAK, 2011). 

Nesse contexto, a placenta, órgão descartado após o parto que possui importantes 

componentes da MEC, como colágeno tipo I, III e IV, laminina e fibronectina (CHEN; 

APLIN, 2003), surge como uma nova ferramenta para engenharia de tecidos. Neste 

trabalho utilizamos a placenta canina, material de fácil obtenção em campanhas de 

esterilização animal. 

Por fim, neste trabalho se estabeleceu o protocolo adequado de descelularização 

para posterior recelularização da placenta, devido sua complexa rede de vascularização e 

estrutura matricial, visando a adesão e proliferação das células-tronco mesenquimais 

(CTMs) e células-tronco progenitoras endoteliais no scaffold biológico placentário, 

evidenciando seu potencial uso na medicina regenerativa de tecidos.
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

Nos últimos anos, a bioengenharia de tecidos vem desenvolvendo a utilização de 

biomateriais, uma vez que a demanda de transplantes para a substituição de tecidos e 

órgãos lesionados tem aumentado drasticamente em todo o mundo (GRIFFITH; 

NAUGHTON, 2002; CRAPO; GILBERT; BADYLAK, 2011; LANGER; VACANTI, 

2016). A substituição de tecidos no organismo é um dos principais desafios da medicina 

regenerativa atual (PATEL; FISHER, 2008). Essa substituição é necessária quando 

ocorrem perdas de estruturas anatômicas resultantes de defeitos congênitos, sequelas de 

trauma ou de cirurgias oncológicas que dependem da regeneração tecidual (NEREM, 

2007).  

O conceito básico de biomaterial com potencial baseado na engenharia de tecidos 

foi originalmente introduzido por (VACANTI; LANGER, 1999). Pesquisas atuais 

demonstram que o desenvolvimento de materiais considerados bioativos tem sido 

utilizado para substituir tecidos danificados, uma vez que estes materiais podem propiciar 

a recuperação atuando em metabolismos intra e extracelulares responsáveis pela 

proliferação celular dos tecidos em crescimento (DALY; CAMPBELL; CAMPBELL, 

2006; PATEL; FISHER, 2008). O biomaterial ideal para esta função estimularia a 

regeneração da matriz extracelular (MEC) e teria uma cinética de degradação das 

propriedades biomecânicas compatíveis com a cinética de reparo do tecido. Dessa forma, 

o biomaterial substituiria progressivamente o tecido nas funções requeridas (TABATA, 

2009). 

A MEC é um componente crucial do microambiente tecidual, relacionado ao fato 

de apresentar sinais biológicos que a célula recebe, que influencia diretamente nos fatores 

de crescimento, modelação e composição da própria matriz (XU; BOUDREAU; 

BISSELL, 2009). Assim, a remodelação da MEC ligadas ao comportamento celular e 

propriedades biológicas do tecido se dá a partir da morfogênese, cicatrização de feridas e 

manutenção tecidual, assim como ocorre no processo de placentação (SCHULTZ; 

WYSOCKI, 2009).  

A matriz extracelular, determina o microambiente e promove suporte estrutural e 

funcional para tecidos e órgãos (BORNSTEIN; SAGE, 2002; LUTOLF; GILBERT; 

BLAU, 2009). Assim, a composição, estrutura e a remodelação placentária em diferentes 

idades gestacionais está intimamente ligada a fatores da MEC (ENDERS; CARTER, 

2012; GUILLOMOT et al., 2014). 
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A interação entre célula/matriz extracelular regula o destino celular mediante um 

processo denominado reciprocidade dinâmica, no qual MEC e núcleo celular estão 

constantemente regulando um ao outro. Essa interação é mediada pelos fatores que a 

matrix extracelular possui, isto é: proteínas estruturais, proteínas de adesão, proteínas 

matricelulares, proteoglicanos, glicosaminoglicanos, entre outros (BISSELL; HALL; 

PARRY, 1982; XU; BOUDREAU; BISSELL, 2009).  

Matrizes extracelulares no campo da bioengenharia de tecidos tem sido 

comumente utilizada para descelularização para criação de scaffolds biológicos 

(LONDONO; BADYLAK, 2015). Segundo (BADYLAK, 2007), para a produção de 

órgãos inteiros ou parciais descelularizados a matriz extracelular precisa estar totalmente 

sem células, além de ter a estrutura e composição da matriz extracelular preservadas.  

Neste contexto, placentas humanas e aninais tem demonstrado serem promissoras 

para a criação de novas ferramentas necessárias para a engenharia tecidual, devido sua 

rica complexidade de proteínas na MEC e vasculatura desenvolvida. Além disso, as 

placentas de animais podem ser coletadas de campanhas de castração ou após o parto, 

causando menores problemas éticos do que os derivados de outros órgãos completos, uma 

vez que são descartados (HOPPER; WOODHOUSE; SEMPLE, 2003; LOBO et al., 2016; 

BARRETO et al., 2018a).  

Considerando que a placenta canina é um órgão descartado após o parto e possui 

importantes componentes da MEC como colágeno tipo I, tipo III e tipo IV, laminina e 

fibronectina, pode-se evidenciar seu potencial uso na medicina regenerativa de tecidos 

(CHEN; APLIN, 2003). Diferenças placentárias entre espécies tais como morfologia, 

tamanho e composição de matriz extracelular nas diferentes idades gestacionais devem 

ser consideradas em possíveis aplicações na bioengenharia de tecidos (FLYNN; 

SEMPLE; WOODHOUSE, 2006; KAKABADZE; KAKABADZE, 2015), sendo que a 

utilização de scaffolds placentários descelularizados já foram utilizados para a 

regeneração de feridas profundas (HONG et al., 2010; CHOI et al., 2013),  lesões de 

fígado (JUNG et al., 2011), para tratamento de  hipersensibilidades de contato e 

degradação de tecido cartilaginoso (KIM et al., 2010).   

A descelularização pode ser realizada através da utilização de diferentes técnicas 

e protocolos que variam significativamente de acordo com a complexidade do tamanho e 

do tecido e/ou órgão com o qual se trabalhe. O método aplicado deve ser capaz de remover 
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as células do tecido, preservando a estrutura da sua matriz extracelular, que pode então 

ser utilizada como biomaterial. Devido a isso, é imprescindível o estabelecimento de um 

protocolo de descelularização que seja reproduzível e eficaz para futuras aplicações na 

medicina regenerativa (HOPPER; WOODHOUSE; SEMPLE, 2003; GILBERT; 

SELLARO; BADYLAK, 2006). Com essa finalidade, os métodos químicos que utilizam 

detergentes são amplamente utilizados em protocolos e destacam-se entre os mais 

eficientes para a descelularização de tecidos, uma vez que removem o conteúdo celular, 

diminuindo a concentração de DNA e preservando a estrutura do tecido (KETCHEDJIAN 

et al., 2005; CRAPO; GILBERT; BADYLAK, 2011).  

Detergentes são pequenas moléculas anfipáticas que possuem uma porção 

hidrofóbica e hidrofílica, características estas específicas em soluções aquosas 

(SEDDON; CURNOW; BOOTH, 2004). Dentre os detergentes mais utilizados no 

processo de descelularização de biomateriais estão o Dodecil Sulfato de Sódio (SDS), e 

o Triton X-100. 

O SDS auxilia na remoção de componentes celulares do tecido. Quando 

comparado com outros detergentes, este tende a preservar a concentração de 

glicosaminoglicanos (GAGs) e integridade das fibras colágenas (KETCHEDJIAN et al., 

2005; PONCE MÁRQUEZ et al., 2009). Já o Triton X-100 não é o detergente iônico mais 

utilizado para os protocolos de descelularização. Estudos descrevem que o a 

descelularização com Triton X-100 nos tecidos não atingem níveis satisfatórios 

(WAGNER et al., 2014). No entanto, quando utilizado para descelularizar válvulas do 

coração, a remoção completa de material nuclear foi observada com a manutenção da 

estrutura após 24 horas (KETCHEDJIAN et al., 2005). 

A investigação de técnicas alternativas para transplantes e regeneração de órgãos 

e tecidos desencadeou o estudo de placentas caninas para descelularização. Com esta 

finalidade, (LEONEL et al., 2017) em seu estudo padronizou a descelularização da matriz 

extracelular placentária. O estabelecimento deste protocolo de descelularização foi uma 

importante etapa para a realização deste trabalho, que visou a recelularização das 

placentas caninas. 

Na técnica de recelularização pode-se considerar imprescindível a escolha de 

células adequadas, onde o objetivo principal é eleger células viáveis para aplicação no 
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scaffold biológico para recelularização in vitro, que irão aderir no scaffold a ser 

recelularizado (BADYLAK; TAYLOR; UYGUN, 2010). 

A associação de células com o scaffold objetiva formar uma matriz extracelular 

recelularizada que poderá levar a formação de um tecido vivo para a engenharia de tecidos 

(VACANTI; LANGER, 1999; LANGER; VACANTI, 2016). Os componentes principais 

para que haja a regeneração do tecido são formados pelas células, scaffolds e por 

moléculas bioativas, tais como proteínas da MEC e fatores de crescimento (CHAN; 

LEONG, 2008). Dessa forma, as células respondem aos sinais das moléculas bioativas 

que promovem a proliferação, migração e remodelação da MEC, além de conferir 

elasticidade e rigidez (GRAYSON; VUNJAK-NOVAKOVIC; OBRADOVIC, 2012).  

BONVILLAIN et al., (2013) demonstrou a aplicabilidade e relevância clínica a 

partir da descelularização de pulmão de primatas, sendo possível adquirir scaffolds 

biológicos para a recelularização deste órgão com aplicação de células-tronco 

mesenquimais (MSCs).  ZHOU et al., (2016) evidencia a eficácia da recelularização de 

fígado de ratos com células progenitoras endoteliais (CBFs) e hepatócitos por meio de 

perfusão direta no órgão. WAGNER et al., (2014) realizaram descelularização de 

fragmentos de pulmão humano revestidos por hidrogel de alginato de cálcio e inoculados 

em suspensão de células epiteliais de brônquios humanos (HBEs), MSCs, fibroblastos de 

pulmão humano (HLFs) e células progenitoras endoteliais (CBFs) para recelularização. 

Foi constatado que os fragmentos de pulmão que receberam os tipos celulares obtiveram 

resultado positivo na recelularização, assim como estudo observador por (DA PALMA et 

al., 2018). Recentemente, BARRETO et al., (2018) caracterizou as placentas bovinas 

como uma ferramenta para ser utilizada como um scaffold biológico, com possibilidades 

de recelularização devido a preservação das estruturas vasculares no processo 

descelularização. 

Com base nos achados literários, este trabalho teve como objetivo padronizar o 

protocolo de descelularização que preservasse as características e estrutura da matriz 

extracelular placentária, para posteriormente estabelecer o protocolo mais adequado de 

recelularização da MEC placentária, visando a adesão e proliferação das células-tronco 

mesenquimais (CTMs) e células-tronco progenitoras endoteliais no scaffold biológico de 

placenta, a fim de ser utilizado como uma ferramenta para a engenharia tecidual 

regenerativa.
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3. OBJETIVOS 

3.1.Objetivo Geral 

Estabelecer o protocolo de recelularização de placentas caninas como scaffold 

biológico, visando a adesão e proliferação das células-tronco mesenquimais (CTMs) e 

células-tronco progenitoras endoteliais no scaffold placentário, para uso como ferramenta 

para medicina veterinária regenerativa  

 

3.2. Objetivos Específicos 

 Padronização do protocolo de descelularização a fim de preservar a estrutura da 

matriz extracelular e esterilização do scaffold biológico placentário, a fim de eliminar 

quaisquer princípios de contaminação da placenta canina para cultivo das células que serão 

utilizadas no processo de recelularização; 

 Teste de esterilidade do scaffold em contato com meio de cultivo no processo de 

recelularização (interação célula/matriz); 

 Adequação do tempo de incubação do scaffold com células em cultivo (7 e 14 dias 

de cultivo das células em contato com o scaffold de placenta descelularizada); 

 Testes dos três (3) tipos celulares para recelularização dos scaffolds de placentas 

caninas: 1. Células do Saco vitelino de cão (CSVC); 2. Células de Medula Óssea Canina 

(CMOC); 3. Células de Polpa de Dente Canina (CPDC). 
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RESUMO  

Devido à escassez de tecidos e órgãos para transplante, a demanda por tecidos para a 

bioengenharia está aumentando com o avanço das tecnologias e novos tratamentos em 

medicina regenerativa humana e animal. Assim, a matriz extracelular placentária 

descelularizada (MEC) surge como uma nova ferramenta para a produção de scaffolds 

biológicos para posterior recelularização e implantação para recuperação de áreas lesadas 

ou mesmo para substituição de órgãos e tecidos. Para ser classificada como um scaffold 

biológico ideal, a MEC deve ser acelular e preservar suas proteínas e características 

físicas para ser viável para a adesão celular. Neste contexto, desenvolvemos um processo 

de descelularização de placentas caninas com 35 e 40 dias de gestação usando Dodecil 

Sulfato de Sódio (SDS) sob imersão e agitação em condições estéreis. Antes do uso deste 

scaffold em processos de recelularização, a eficiência de descelularização necessita ser 

confirmada pela ausência de conteúdo celular e uma quantidade aceitável de DNA 

remanescente. Tanto a arquitetura da vasculatura como as proteínas da MEC, como 

colágenos tipo I, III e IV, laminina e fibronectina, foram preservadas com nosso método. 

Dessa forma, estabelecemos um novo modelo de scaffold biológico que pode ser usado 

para recelularização na medicina regenerativa de tecidos. 

Palavras-chave: Placenta canina, Matriz extracelular, scaffold biológico, 

Descelularização Dodecil Sulfato de Sódio, Recelularização, Medicina regenerativa 
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ABSTRACT  

Due to the scarcity of tissues and organs for transplantation, the demand for bioengineered 

tissues is increasing with the advancement of technologies and new treatments in human 

and animal regenerative medicine. Thus, decellularized placental extracellular matrix 

(ECM) has emerged as a new tool for the production of biological scaffolds for 

subsequent recellularization and implantation for recovery of injured areas or even for 

replacement of organ and tissue fractions. To be classified as an ideal biological scaffold, 

the ECM must be acellular and preserve its proteins and physical features to be useful for 

cellular adhesion. In this context, we developed a process of decellularization of canine 

placentas with 35 and 40 days of gestation using dodecyl sulfate sodium under immersion 

and agitation in sterile conditions. Before use of this scaffold in recellularization 

processes, the decellularization efficiency needs to be confirmed by the absence of 

cellular content and an irrelevant amount of reminiscent DNA. Both vasculature 

architecture and ECM proteins, such as collagen types I, III, and IV, laminin, and 

fibronectin, were preserved with our method. In this way, we established a new biological 

scaffold model that could be used for recellularization in regenerative medicine of tissues. 

Keywords: Canine placenta, Extracellular matrix, Biological Scaffold, Decellularization, 

Dodecyl Sulfate Sodium, Recellularization, Regenerative medicine 
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4.1.INTRODUÇÃO 

 A incidência de doenças que levam à falência de órgãos é um problema crescente 

e oneroso em todo o mundo. Isso está associado a outras questões, como a falta de órgãos 

para atender a demanda do transplante e, consequentemente, um aumento do tempo de 

espera até a cirurgia. Além disso, a complexidade de algumas cirurgias, a 

incompatibilidade e os altos custos da medicação imunossupressora podem diminuir o 

sucesso do transplante. Para resolver esses problemas, a bioengenharia de tecidos emergiu 

como um tratamento alternativo, que consiste na substituição total ou parcial de um órgão 

danificado por um suporte biológico (HEIDARY ROUCHI; MAHDAVI-MAZDEH, 

2015).  

 Os scaffolds biológicos podem ser produzidos por descelularização do todo ou de 

parte do órgão, preservando a matriz extracelular que ocorre naturalmente (MEC), que 

pode subsequentemente ser recelularizada com células alogênicas ou xenogênicas  

(BADYLAK et al., 2012). Algumas proteínas são responsáveis pela manutenção da 

estrutura da MEC, crescimento e diferenciação celular (por exemplo, colágenos, laminina 

e fibronectina) (ROBINSON et al., 2005; VALENTIN et al., 2006). 

 Assim, essas proteínas como a da estrutura nativa, precisam ser preservadas após 

o processo de descelularização. O conteúdo celular deve ser inferior a 50 ng/mg de DNAg 

(CRAPO; GILBERT; BADYLAK, 2011). Com base nessas características, o material 

descelularizado poderia ser considerado e usado como um scaffold biológico. Além disso, 

após a implantação in vivo, os scaffolds biológicos produzidos a partir de tecidos 

descelularizados têm propriedades semelhantes às dos tecidos fisiológicos e podem 

fornecer suporte estrutural para integração aos tecidos adjacentes (BADYLAK et al., 

2001; BÖER et al., 2011). Diversos órgãos poderiam ser usados como scaffold biológico, 

para a bioengenharia de tecidos (BADYLAK et al., 2012). Cada órgão tem uma 

distribuição e arquitetura particular de componentes de MEC, contudo, todos eles são 

amplamente ricos em colágenos, fibronectina e laminina (FRANTZ; STEWART; 

WEAVER, 2010). Assim, scaffolds biológicos poderiam ser produzidos a partir de órgãos 

ou/de espécies diferentes do órgão alvo (BADYLAK, 2007). 

 Placentas como scaffolds biológicos são promissoras como novas ferramentas 

necessárias para a engenharia de tecidos devido à sua rica complexidade proteica na MEC 

e à vasculatura desenvolvida (LEISER; KAUFMANN, 1994). Além disso, placentas de 

animais podem ser coletadas de campanhas de castração ou após o parto, causando 
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menores problemas éticos do que aqueles derivados de outros órgãos, uma vez que são 

descartados (HOPPER; WOODHOUSE; SEMPLE, 2003; BARRETO et al., 2018). 

Considerando que a placenta canina é um órgão descartado após o parto e possui 

importantes componentes da MEC, como colágeno tipo I, tipo III e tipo IV, laminina e 

fibronectina, a placenta tornou-se uma fonte promissora de scaffolds biológicos, ainda 

mais por causa de suas propriedades imunogênicas, antibacterianas, anti-inflamatórias e 

angiogênicas e rica MEC (HONG et al., 2010; CHOI et al., 2013). 

 Os scaffolds de placenta humana descelularizada têm sido utilizados na 

engenharia de tecidos para cicatrização de feridas cutâneas (CHOI et al., 2013), enxertos 

vasculares com pequeno diâmetro (SCHNEIDER et al., 2016), regeneração do tecido 

adiposo (FLYNN; SEMPLE; WOODHOUSE, 2006), doenças do fígado (JUNG et al., 

2011) e degradação da cartilagem (KIM et al., 2010). Recentemente, Barreto et al., (2018) 

caracterizaram placentas bovinas como uma ferramenta para uso como um scaffold 

biológico, com possibilidades de recelularização devido à preservação de estruturas 

vasculares no processo de descelularização. 

 Finalmente, pretendemos padronizar o protocolo de descelularização que preserva 

as características e a estrutura da MEC placentária e, assim, estabelecer o protocolo 

apropriado para a recelularização da MEC placentária. 
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4.2.MATERIAIS E MÉTODOS 

 

  Amostras 

 As amostras foram coletadas de campanhas de esterilização na cidade de Embu 

das Artes (SP) de duas cadelas gestantes. Um total de 17 placentas (n = 6 a 35 dias de 

gestação e n = 11 a 40 dias de gestação) foram recuperadas de dois úteros gestantes. Logo 

após a histerectomia cirúrgica, os úteros foram colocados em gelo e transferidos para 

laboratório. Os úteros foram abertos e as placentas foram expostas individualmente 

(Figura. 1a). Apenas a cinta coriônica foi preservada; as áreas de hematoma foram 

removidas e as porções materna e fetal foram separadas para o processo de 

descelularização (Figura 1b). Esta pesquisa foi realizada em conformidade com os 

regulamentos do Comitê de Ética institucional (protocolo CEUA nº 6611181016). 

 Figura. 1 Imagens macroscópicas das placentas caninas 

Fonte: MATIAS (2018). 

Legenda: (A) placenta canina (40 dias) ainda com a presença dos fetos. (B) Placentas no processo de 

descelularização. (C) Placenta canina no processo final de descelularização (observar material translúcido 

com estrutura preservada). 

 

 

 Processo de descelularização 

 Todos os processos foram conduzidos sob imersão e agitação orbital em condições 

estéreis. Primeiro, as porções materna e fetal foram lavadas em água com EDTA 1% 

(LGC Bio) e posteriormente em solução tampão de fosfato (PBS; 136,9mM de NaCl, 

26,8mM de KCl, 14,7mM de KH2PO4 e 8mM de Na2HPO4, pH 7,2) 3 vezes durante 15 

minutos. O processo de descelularização foi realizado com Dodecil Sulfato de Sódio 

(SDS) preparado com água destilada autoclavada em fluxo laminar estéril (No. 13-1313- 
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01; LGC Bio) em 2 concentrações diferentes (amostras de 0,01% de 35 dias e 0,1% para 

amostras de 40 dias) por ciclos de temperatura ambiente e durante a noite a 4°C durante 

15 dias. As trocas de SDS foram realizadas em um fluxo laminar diariamente. O processo 

de descelularização foi finalizado com 2 lavagens com Triton X-100 a 1% (No. 13-1315-

05; LGC Bio) sob as mesmas condições estéreis. As amostras foram lavadas 3 vezes 

durante 15 minutos cada vez com PBS e deixadas sob luz UV durante 10 minutos. Para o 

processo de recelularização, as amostras estéreis foram plaqueadas com meio de cultura 

por 24 horas para verificar a possível contaminação do meio. Após 24 horas a translucidez 

do meio de cultura foi avaliada; não foi observado contaminação (Figura 2). Todas as 

soluções de imersão para recelularização foram suplementadas com 0,5% de antibiótico 

(penicilina-estreptomicina; LGC Bio). 

Fonte: MATIAS (2018). 

Legenda: (1) útero gestacional coletado em campanhas de castração, onde as placentas caninas são abertas 

e expostas; (2) membranas fetais (o feto e a placenta são separados); (3) uso da placenta para 

descelularização como scaffold biológico para recelularização; (4) a placenta é lavada 3 vezes em 1% 

EDTA + 0,5% ATB na fase não estéril; (5) as placentas são levadas a um fluxo laminar para iniciar a 

descelularização em um ambiente estéril; (6) preparação de soluções estéreis de SDS (água destilada 

autoclavada) nas concentrações requeridas para cada fase gestacional da placenta; e (7 e 8) placentas 

passam pelo processo de descelularização de 15 dias em agitação orbital com trocas diárias de soluções em 

um ambiente estéril. O processo termina com 2 dias de lavagem com Triton X-100 a 1% para bloquear a 

ação do SDS; (9) as placentas são cortadas em fragmentadas de pequenos pedaços; (10) as placentas são 

lavadas 3 vezes em PBS + 0,5% ATB e deixadas por 10 minutos sob luz UV, onde os fragmentos de 

placenta foram plaqueados com meio de cultura em placas de 6 poços e o teste de contaminação é realizado 

por 24 horas a 37°C / 5% CO2. Após 24h, o meio de cultura deve ser translúcido, o que significa que não 

houve contaminação e, assim, receber as células para iniciar o processo de recelularização. 

Figura. 2.  Fluxograma do protocolo de descelularização para recelularização 
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 Cultura Microbiana para Detecção de Contaminação de Bactérias e Fungos 

em Matrizes de Placenta Descelularizadas 

 Para o teste de cultura microbiana, 500μL de α-MEM do controle negativo e meio 

α-MEM utilizados na imersão da matriz descelularizada materna e fetal foram 

centrifugados por 10 minutos a 2.000g e 150μL do precipitado foram transferidos para 

uma placa de cultura de ágar Luria-Bertani, incubadas à temperatura ambiente, ou ao 

líquido Luria-Bertani, e incubadas sob agitação (250rpm) a 37ºC. Após 15 dias, as placas 

e o meio líquido foram analisados quanto à presença ou ausência de microrganismos. 

 

 Teste de PCR de Mycoplasma 

 O ensaio de PCR foi realizado utilizando um protocolo adaptado de (UEMORI et 

al., 1992), com um nested PCR, que é capaz de detectar 12 espécies diferentes de 

micoplasma. O experimentou testou 2 controlos negativos: um controle de reação 

negativo (sem amostra) e o meio α-MEM utilizado para incubar a placenta 

descelularizada. Um meio contendo micoplasma foi usado como controle positivo. Os 

meios de incubação da matriz descelularizada placentária e fetal foram testados. 

 

 Histologia 

 As amostras de placenta canina controle e descelularizada foram fixadas em 

paraformaldeído tamponado (PFA) a 4% por 48 horas, desidratadas com concentrações 

crescentes de álcool (70%, 80%, 90% e 100%), diafanizadas em xilol e incluídas em 

parafina. Microssecções de 5µm (n ° RM2265; Leica) foram transferidas para lâminas de 

vidro e coradas com Hematoxilina-Eosina (HE), Tricrômio de Masson, Ferro Coloidal e 

Tricrômio de Gömöri para avaliar a presença de núcleos e a arquitetura da MEC. As 

lâminas foram analisadas e fotografadas sob um microscópio de luz (Nikon Eclipse 80I). 

 

 Imunohistoquímica 

 As amostras de placentas controle e descelularizadas incluídas em parafina foram 

seccionadas em micrótomo (n ° RM2265; Leica) e transferidas para lâminas de vidro 

tratadas com poli-L-lisina (N ° p8920; Sigma). As secções foram reidratadas em tampão 
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citrato (1,83mM de ácido cítrico mono-hidratado e 8,9mM de citrato de sódio tribásico 

di-hidratado, pH 6,0) em micro-ondas para recuperação do antígeno. O bloqueio da 

peroxidase endógena foi realizado com peróxido de hidrogênio a 3% em água destilada 

por 30 minutos no escuro. A interação proteica não específica foi bloqueada com 2% de 

albumina de soro bovino (BSA) em PBS durante 30 minutos. Anticorpos primários, ou 

seja, anti-colágeno I (nº 600-401-103S, 1: 400; Rockland), anti-colágeno III (nº sc-8779, 

1: 100; Santa Cruz), anti-colágeno IV (Não 1-CO083-0, 1: 500; Quartett), subunidade 

anti-laminina α-2 (n ° bs-8561R, 1: 200; Bioss Antibodies) e anti-fibronectina NBP1-

91258, 1: 200; Novus Biologicals) ou IgG anti-mouse (clone No. M5284; Sigma-Aldrich) 

e IgG anti-rabbit (No. ab27478; Abcam), foram incubados overnight em câmara úmida a 

4°C. A reação foi detectada pela Dako Advance HRP (n.º K6068; Dako) e pela cor 

desenvolvida com DAB (K3468; Dako), de acordo com as instruções do fabricante. As 

lâminas foram contra coradas com hematoxilina. Entre cada passo, após a incubação do 

anticorpo, as lâminas foram lavadas em PBS contendo 0,2% de BSA. As lâminas foram 

fotografadas em Microscópio Nikon Eclipse 80I. 

 

 Microscopia Eletrônica de Varredura 

 A análise por microscopia eletrônica de varredura foi realizada usando fragmentos 

de amostras de controle e amostras descelularizadas após fixação em paraformaldeído a 

4% por pelo menos 72 horas. Após a lavagem, as amostras foram acondicionadas em 

álcool a 70% durante a noite. Em seguida, as amostras foram desidratadas em série de 

gradiente crescente de álcool, onde as amostras foram lavadas em álcool 80% 2 vezes, 

seguidas de 2 lavagens em álcool a 90% por 5 minutos (o álcool foi trocado entre cada 

imersão) e 4 lavagens com álcool a 100% por 10 minutos (cada imersão envolveu duas 

mudanças de solução). Posteriormente, quando as amostras atingiram o ponto crítico 

(Leica EM CPD 300®), elas foram secas e metalizadas com ouro no equipamento 

EMITECH K550. Finalmente, as imagens foram observadas e fotografadas em 

microscópio eletrônico de varredura (LEO 435 VP®). 
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 Quantificação de DNA 

 O DNA genômico total foi isolado a partir de 50mg de placenta controle e 

descelularizada utilizando o kit de centrifugação Genomic Prep Mini Spin da IllustraTM 

Tissue and Cells (GE Healthcare), de acordo com as instruções do fabricante, e analisadas 

em espectrofotômetro (Nanodrop; Thermo Scientific). Para todas as quantificações, 

analisaram-se pelo menos 2 replicatas biológicas. 
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4.3.RESULTADOS 

 Devido à maturação da placenta canina com o desenvolvimento da gravidez, 2 

concentrações de tratamento com SDS foram escolhidas para descelularizar as amostras 

com diferentes idades. Embora ambas as porções materna e fetal tenham sido submetidas 

ao processo de descelularização, apenas a porção fetal manteve sua estrutura matricial, 

enquanto a porção materna foi perdida durante o processo (como a porção fetal das 

placentas no 20º dia de gestação; dados não mostrando). Portanto, as concentrações de 

0,01% para amostras com 35 dias de gestação e 0,1% para placentas de 40 dias foram 

capazes de descelularizar a placenta canina em ambiente estéril por 15 dias com trocas 

diárias de SDS em fluxo laminar (Figura 2). Como resultado desses dois protocolos, as 

placentas descelularizadas mudaram de uma cor avermelhada para translúcida e a 

arquitetura da vasculatura foi majoritariamente preservada (Figura 1c). A concentração 

de dsDNA após a descelularização diminuiu para 10,82ng e 7,14ng de dsDNA por mg de 

placenta descelularizada nos dias 35 e 40 da gestação, respectivamente (Figura 3a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  Fonte: MATIAS (2018). 

 Legenda: (A) A concentração após a descelularização diminuiu para 

10,82ng e 7,14ng dsDNA/mg para placentas de 35 e 40 dias, 

respectivamente. (B) Placenta controle (o núcleo celular corado com DAPI 

pode ser observado). (C) Placenta descelularizada com um núcleo ausente. 

 

Figura 3. Quantificação do DNA genômico da placenta controle e placenta 

descelularizada submetida a dois diferentes protocolos de descelularização 

usando SDS.  
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 A análise histológica das placentas caninas confirmou a eficiência do processo de 

descelularização já observado nos achados macroscópicos. Através de Hematoxilina-

Eosina e coloração DAPI foi possível observar a ausência de conteúdo celular, isto é, 

núcleos celulares nas placentas descelularizadas (Figura 3c, 4d). Através da coloração 

de Tricrômio de Masson, coloração de Ferro Coloidal e coloração Tricrômio de Gömöri 

foi possível observar a preservação das fibras colágenas presentes no tecido conjuntivo 

(Figura 4f, h, j). Em geral, o material descelularizado preservou a estrutura do labirinto 

com todos os espaços anteriormente ocupados por sangue materno e fetal. No entanto, 

devido a uma estrutura mais desenvolvida, após o processo de descelularização, as 

amostras de 35 dias tiveram uma arquitetura de labirinto mais bem preservada do que as 

de 40 dias. Observamos, através de microscopia eletrônica de varredura, na placenta 

canina controle (35dias e 40 dias de gestação) a presença de células na MEC; na placenta 

canina descelularizada (35 e 40 dias de gestação) observamos que as fibras colágenas da 

MEC foram preservadas após a descelularização das amostras para ambas as placentas, 

sem a presença de células, confirmando a quantificação do DNA e mostrando que ela 

poderia ser usada como um scaffold biológico em um protocolo de recelularização 

(Figura 5). 

 Além da preservação da estrutura natural da matriz e da ausência de conteúdo 

celular, o processo de descelularização precisa manter as proteínas da MEC, ou seja, 

colágenos I, III e IV, fibronectina e laminina (Figura 6). Com as reações 

imunohistoquímicas para os colágenos I e III na placenta canina controle, observamos o 

mesmo padrão de forte marcação no tecido conjuntivo abaixo das células trofoblásticas 

da zona do labirinto (Figura 6a, c, f, h). Na placenta descelularizada, a imunomarcação 

foi semelhante; no entanto, o colágeno I foi mais expresso que o colágeno III, e ambos os 

colágenos estavam mais presentes em amostras de 40 dias do que em amostras de 35 dias 

(Fig. 6b, d, g, i). Diferentemente, o colágeno IV foi apenas levemente expresso em torno 

da camada de trofoblasto na placenta controle (Fig. 6k, m) e placentas descelularizados 

(Fig. 6l, n). A fibronectina e a laminina foram igualmente expressas sob o endotélio fetal 

e vasos maternos circundantes na placenta controle (Fig. 6p, r, u, w) assim como nas 

regiões correspondentes na placenta descelularizada (Fig. 6q, s, v, x). 
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 Figura 4. Análise histológica das placentas caninas controle e descelularizadas com 35 

dias de gestação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: MATIAS (2018). 
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Legenda: (A) parte fetal da placenta canina (estrela), zona de hematoma placentário removida 

antes do processo de descelularização (seta). (B) MEC descelularizada (estrela) e vasculatura 

placentária (seta). (C) Presença de núcleos celulares no controle da placenta não 

descelularizada (estrela). (D) Preservação da MEC descelularizada sem a presença de núcleos 

celulares (estrela). (E) Núcleos celulares em placenta não descelularizada na região da 

membrana basal rica em colágeno tipo IV (em azul) (estrela) e vilosidades placentárias ricas 

em proteoglicanos, responsáveis pela adesão placentária no útero materno (seta). (F) Presença 

rica de colágenos na MEC descelularizada (estrela). (G)  Fibras colágenas na placenta não 

descelularizada (em verde) (estrela), fibras musculares (em vermelho) (seta cheia) e núcleos 

de células (em preto) (seta vazia). (H) Presença de fibras de colágeno na placenta 

descelularizada (em verde) (estrela). (I) Observou-se a presença de fibras de colágeno (a 

vermelho) (estrela), proteoglicanos nas vilosidades da placenta e MEC (em azul) (seta cheia), 

e citoplasma na membrana basal (seta vazia). (J) Fibras de colágeno em tons vermelhos na 

MEC descelularizada (estrela) e proteoglicanos (em azul) (seta). 

   

 Figura 5. Microscopia Eletrônica de Varredura das amostras controle e descelularizadas. 

  

 

Fonte: MATIAS (2018). 

Legenda: No controle de 35 dias da placenta canina (A) e no controle de 40 dias da placenta canina (B) 

foi observada a presença de células (seta). Na placenta canina descelularizada de 35 dias (C) e na 

placenta canina descelularizada de 40 dias (D) (seta), fibras de colágeno da MEC, sem a presença de 

células, foram observadas. Barras de escala, 30 µm (A, C), 1 µm (B, D). 
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 Figura 6. Análise imunohistoquímica das placentas descelularizadas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: MATIAS (2018). 

Legenda: Imunohistoquímica para colágeno I, III e IV, fibronectina e laminina em placentas controle e descelularizadas (porção fetal, 35 e 40 

dias). Barras de escala, 100 µm (a, c, e, h, j, o, r, t, y), 50 µm (b, d, f, g, i, k, n, p, q, s, u– x). 
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 Para o protocolo de descelularização da placenta, foram utilizados penicilina, 

inibidores da síntese de parede celular de bactérias gram-positivas ou estreptomicina, e 

inibidor de síntese de proteína bacteriana e micoplasma; testes de esterilidade foram 

realizados e são essenciais para detectar qualquer contaminação durante o processo de 

recelularização dos scaffolds. 

 A MEC descelularizada de placentas maternas e fetais foram testadas para 

contaminantes bacterianos e fúngicos por 15 dias em placas de meio sólido e sob agitação 

a 37°C. Foi realizada uma nested PCR para analisar 12 espécies de micoplasma (Figure 

7). Nossas matrizes placentárias descelularizadas estavam livres de qualquer 

contaminação, indicando que nossos protocolos de descelularização e esterilização foram 

padronizados e estavam adequados para recelularização na engenharia de tecidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 7. Teste de micoplasma das amostras de placenta descelularizadas.  

Fonte: MATIAS (2018). 

Legenda: Para verificar a esterilidade do material descelularizado, 

o teste de micoplasma foi realizado para o meio de cultura utilizado 

em contato com a placenta materna e fetal. A não contaminação foi 

confirmada pela ausência de bandas no gel de agarose. 
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4.4.DISCUSSÃO 

 Evidenciamos que a placenta canina foi descelularizada com sucesso usando uma 

combinação de agentes químicos (SDS e Triton) e mecânicos (imersão e rotação orbital). 

No entanto, o sucesso do processo de descelularização é dependente da idade gestacional 

da placenta. Placentas com menos de 35 dias de gestação não resistiram ao processo de 

descelularização. A estrutura biológica resultante teve o conteúdo celular, ou núcleos, 

removido conforme estabelecido (CRAPO; GILBERT; BADYLAK, 2011). 

 Apesar da presença de grandes vasos na superfície alantocorionica das placentas 

caninas, eles são bastante frágeis e delgados; assim, optamos por descelularizar por 

imersão e agitação em vez de perfusão, como já estabelecido para outros tecidos, ou seja, 

músculo esquelético (WOODS; GRATZER, 2005; DEEKEN et al., 2011),  tendão (XU 

et al., 2008; REING et al., 2010) e bexiga (FREYTES; STONER; BADYLAK, 2008; 

YANG et al., 2010). O agente químico escolhido SDS, é um detergente iônico que remove 

as células ao interromper a interação proteína-proteína, incluindo a dissociação da 

proteína da MEC (CRAPO; GILBERT; BADYLAK, 2011; FAULK et al., 2014; 

HUSSEIN et al., 2016). No entanto, as concentrações de SDS utilizadas foram eficientes, 

mantendo a estrutura do tecido, como discutido por outros autores para a produção de 

scaffolds biológicos (FAULK et al., 2014; FU et al., 2014). 

 Além disso, a estrutura da MEC foi preservada pela manutenção da arquitetura da 

vasculatura e pela presença de colágeno I, III e IV, fibronectina e laminina. A localização 

e distribuição dessas proteínas foram descritas primeiramente em placentas caninas 

controles e descelularizadas. Tanto as placentas caninas descelularizadas de 35 dias 

quanto as de 40 dias atingiram os parâmetros estabelecidos para serem consideradas um 

scaffold biológico, ou seja, ausência de núcleos, menos de 50ng de dsDNA por mg de 

tecido, manutenção  e preservação das estruturas de matriz (CRAPO; GILBERT; 

BADYLAK, 2011). A arquitetura principal do vaso foi mantida e pode contribuir para a 

formação de anastomoses entre o scaffold recelularizado e o hospedeiro, como é 

observado para as placentas hemo e sinepteliocorial (KAKABADZE; KAKABADZE, 

2015). 

 Na placenta descelularizada, as principais proteínas da matriz extracelular estão 

presentes, isto é, colágeno I, III e IV, fibronectina e laminina. O colágeno I e III foram 

imulocalizados no tecido conjuntivo da zona do labirinto, com maior intensidade para o 

colágeno I, tanto no tecido nativo como descelularizado, de forma semelhante ao 
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observado na placenta endotelial de felinos (WALTER; SCHÖNKYPI, 2006). 

Diferentemente, o colágeno IV era mais restrito, subjacente às células trofoblásticas e 

vasos sanguíneos fetais. Também o colágeno IV enriquece a membrana basal do 

trofoblasto humano (NANAEV; SHIRINSKY; BIRUKOV, 1991). A fibronectina e a 

laminina foram majoritariamente expressos em torno dos vasos sanguíneos fetais e dos 

espaços sanguíneos maternos na zona labiríntica. Da mesma forma, a localização da 

laminina é observada na zona de labirinto em felinos (WALTER; SCHÖNKYPI, 2006). 

 

4.5.CONCLUSÃO 

 Em geral, a arquitetura e composição da placenta canina produz um scaffold 

vascularizado laminar/membranoso que poderia ser utilizado para recelularização na 

medicina regenerativa (veterinária ou humana) para substituição de pele em ressecções 

cirúrgicas, reconstrução do músculo, e xenoenxertos parciais para alguns órgãos. Em 

conclusão, a descelularização da placenta canina resultou em uma fonte adequada e nova 

de scaffold biológico como alternativa para a engenharia de tecidos. 
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RESUMO 

A medicina regenerativa vem crescendo devido à necessidade emergente de 

tecidos/órgãos para transplantes e cirurgias restauradoras. Scaffolds biológicos são 

ferramentas importantes para tentar resolver este problema. O scaffold utilizado neste 

estudo foi desenvolvido a partir de material biológico acelular da placenta canina com 

uma rica fonte de matriz celular. Após a descelularização, a matriz extracelular 

demonstrou preservação estrutural com a presença de importantes proteínas funcionais, 

tais como colágeno, fibronectina e laminina. Utilizamos células transduzidas com o fator 

de crescimento endotelial vascular (VEGF) para recelularizar o scaffold. Foi realizado o 

cultivo das células em placas não aderentes na presença do scaffold de placenta 

esterilizado. As células estavam aderidas no scaffold quando analisadas por 

imunofluorescência e microscopia eletrônica de varredura, ambas mostrando os 

sproutings das células de saco vitelino transduzidas com VEGF (SVVEGF). Este scaffold 

recelularizado é um biomaterial promissor para reparar áreas lesionadas onde a 

neovascularização é necessária. 

Palavras-Chave: Matriz extracelular; descelularização, recelularização; placenta; 

células de saco vitelino; VEGF 
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ABSTRACT 

Regenerative medicine has been growing because of the emergent need for tissues/organs 

for transplants and restorative surgeries. Biological scaffolds are important tools to try to 

solve this problem. The one used in this research was developed by an acellular biological 

scaffold from canine placenta with a rich source of cellular matrix. After 

decellularization, the cellular matrix demonstrated structural preservation with the 

presence of important functional proteins such as collagen, fibronectin, and laminin. We 

used cells transduced with vascular endothelial growth factor (VEGF) to recellularize this 

scaffold. It was succeeded by seeding the cells in nonadherent plaques in the presence of 

the sterelized placenta scaffold. Cells were adhered to the scaffold when analyzed by 

immunocytochemistry and scanning electron microscopy, both showing sprouting of yolk 

sac VEGF (YSVEGF) cells. This recellularized scaffold is a promissory biomaterial for 

repairing injured areas where neovascularization is required. 

Keywords: Extracellular matrix; decellularization; recellularization; placenta; yolk sac 

cells; VEGF 
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5.1.INTRODUÇÃO 

 A necessidade de tecidos e órgãos para transplantes excede sua disponibilidade, 

levando à busca de alternativas terapêuticas. 

 Uma nova ferramenta como scaffolds biológicos derivados de tecidos e órgãos 

descelularizados, mais especificamente a matriz extracelular (MEC), pode ser útil na 

medicina regenerativa humana e animal como uma alternativa ao transplante. Estes 

scaffolds foram aplicados com sucesso em ensaios pré-clínicos e clínicos (BADYLAK; 

FREYTES; GILBERT, 2015).  

 As MECs podem se originar de vários tecidos, como coração (BADER et al., 

1998; KASIMIR et al., 2003), vasos sanguíneos (SCHMIDT; BAIER, 2000; CONKLIN 

et al., 2002), pele (MAC NEIL, 1994), tendões (CARTMELL; DUNN, 2000), rins 

(POORNEJAD et al., 2017), pulmões (SCARRITT et al., 2018) e outros (STABLER et 

al., 2015). Para que essa matriz seja considerada funcional, várias moléculas devem ser 

preservadas em sua estrutura, incluindo colágenos, glicosaminoglicanos, proteoglicanos, 

fatores de crescimento e proteínas de adesão, como laminina e fibronectina (CRAPO; 

GILBERT; BADYLAK, 2011). Essas moléculas são essenciais para a interação entre 

célula/ scaffold e manutenção estrutural da matriz (HUBMACHER; APTE, 2013).  

 Entre os vários órgãos e tecidos que podem ser usados na medicina regenerativa, 

existe a placenta, descartada no nascimento. Devido ao seu rico parênquima, a placenta 

tem sido utilizada na produção de biomateriais biológicos (CHOI et al., 2013; BARRETO 

et al., 2018; BRIGIDO; CARRINGTON; PROTZMAN, 2018).  

 Diferentes tipos morfológicos placentários podem ser aplicados à engenharia de 

tecidos. No caso da espécie canina, a placenta endoteliocorial é constituída pelo endotélio 

materno, lâmina intersticial, trofoblasto, lâmina basal e endotélio fetal (ENDERS; 

CARTER, 2012). Esse tipo de placenta é encontrado em carnívoros, como o cão 

(MIGLINO et al., 2006), gatos (LEISER; ENDERS, 1980; LEISER I, 1983), e outros 

(WYNN; AMOROSO, 1964; FAVARON et al., 2014). Esse tipo de placenta é 

caracterizado pelo epitélio uterino. O tipo endoteliocorial ocorre em todos os quatro 

principais subtipos de mamíferos, incluindo carnívoros (ENDERS; CARTER, 2012).  
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 A placenta como scaffold biológico, independente da espécie, é promissora para 

uso na descelularização e recelularização, devido à sua rica complexidade proteica na 

MEC e vasculatura desenvolvida (HOPPER; WOODHOUSE; SEMPLE, 2003). As 

diferenças placentárias entre espécies como morfologia, tamanho e composição da MEC 

devem ser consideradas em possíveis aplicações na bioengenharia tecidual (FLYNN; 

SEMPLE; WOODHOUSE, 2006; KAKABADZE; KAKABADZE, 2015). Estudos 

utilizaram a placenta humana descelularizada como biomaterial para os modelos de 

cicatrização de feridas (HONG et al., 2010; CHOI et al., 2013), reparação de degradação 

de cartilagem (KIM et al., 2010a), lesão hepática (JUNG et al., 2011), tratamento de 

hipersensibilidade de contato (KIM et al., 2010b), reparo de ferida em tecido periarticular 

(BRIGIDO; CARRINGTON; PROTZMAN, 2018) e extrato de matriz placentária 

humana e fatores de crescimento como um hidrogel que efetivamente suporta 

cardiomiócitos in vitro (FRANCIS et al., 2017). Recentemente, a descelularização da 

placenta bovina com possibilidades de recelularização devido à preservação da 

vasculatura foi caracterizada (BARRETO et al., 2018).  

 Assim, a MEC placentária pode constituir um possível biomaterial bioativo 

acelular a ser associado a células-tronco para aplicações em bioengenharia tecidual. 

 Células do saco vitelino canino transduzidas com VEGFeGFP (SVVEGF) 

previamente caracterizadas pelo nosso grupo (FRATINI et al., 2016) foram usadas para 

recelularizar o scaffold da placenta canina. Estas células possuem características 

progenitoras endoteliais e capacidade de formar sproutings em ensaios funcionais. Isto a 

faz com que seja uma ferramenta importante para a produção de scaffolds para uso na 

medicina regenerativa, onde a neovascularização do tecido é necessária. 
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5.2.MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 Descelularização da placenta canina 

 Placentas de cadelas com 35 dias foram coletadas de campanhas de castração. As 

placentas foram separadas em porções materna e fetal e deixadas em detergente Dodecil 

Sulfato de Sódio (SDS) a 0,1%, estéril, por 15 dias, sob agitação, em ambiente 

estéril. Depois, as amostras foram lavadas em Triton X-100 a 1%. Comitê de Ética 

número 6611181016. 

 Quantificação de DNA 

 O DNA genômico foi isolado a partir de 30mg da placenta canina descelularizada 

utilizando o Kit Illustra (GE Healthcare). As amostras foram digeridas com Proteinase K 

e tampão de lise a 56°C durante 2horas. Eles foram analisados em espectrofotômetro a 

260nm (Nanodrop; Thermo). 

 Ponto crítico e esterilização 

 As placentas foram passadas pelo ponto crítico LEICA EM CPD 300 após a 

descelularização. No final, os scaffolds estavam completamente secos. 

 Processo de recelularização 

 As placentas descelularizadas passadas em ponto crítico foram lavadas em solução 

salina tamponada com fosfato 1X (PBS) com antibiótico a 0,5% (penicilina-

estreptomicina) e deixadas em luz ultravioleta (UV) por 10 minutos. Eles foram testados 

em meio de cultura Alfa-MEM, suplementado com 10% de soro bovino fetal e incubados 

a 37°C com 5% de CO2 por 24 horas. Uma quantidade de 5 x 104 células SVVEGF e SV 

(controle), anteriormente descritas pelo nosso grupo (FRATINI et al., 2016) foram 

plaqueadas em placas não tratadas (Sarstedt) em contato com os scaffolds durante 7 dias. 

 Imunofluorescência 

 As placas contendo as células SV/SVVEGF e os scaffolds foram fixados com 

paraformaldeído a 4%. Os scaffolds foram lavados com PBS + Tween a 0,5% e incubados 

com o anticorpo primário fibronectina (Abcam) a uma diluição de 1: 200. Em seguida, 
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foram lavados em PBS + 0,5% Tween e o anticorpo secundário Alexafluor 594 (Thermo 

Fisher) foi adicionado. As placas foram incubadas com DAPI para marcação nuclear. As 

amostras foram analisadas no Microscópio Confocal - Olympus Fluo View 1000 

(FV1000). 

 Microscopia Eletrônica de Varredura 

 As placentas descelularizadas e recelularizadas foram fixadas em 

paraformoldeído a 4%. As amostras foram desidratadas em concentrações crescentes de 

álcool, secos em ponto crítico e colados com fita de carbono em metal (sputtercoating) 

com metalizador de ouro. As amostras foram fotografadas no Microscópio Eletrônico de 

Varredura (MEV) LEO 435VP. 
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5.3.RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Desenvolvemos um scaffold biológico acelular derivado da placenta canina 

preservando sua arquitetura. A presença de importantes proteínas em sua constituição 

(colágeno, laminina e fibronectina) (LEONEL et al., 2017) contribuiu para a 

recelularização com células SVVEGF. A análise do DNA genômico demostrou completa 

descelularização do scaffold usando SDS e Triton (CRAPO; GILBERT; BADYLAK, 

2011) ( Fig. Suplementar S1). Para o ensaio de recelularização, realizamos a 

esterilização dos scaffolds, passado em ponto crítico (Fig. Suplementar S2). 

  Figura Suplementar S1. Concentração de gDNA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: MATIAS (2018). 

Legenda: O gráfico mostra que as porções de placenta materna e fetal 

descelularizada tiveram expressão muito baixa de gDNA, sendo 0ng/mg na 

placenta materna descelularizada e 19,8ng /mg na placenta fetal 

descelularizada. 

https://www.liebertpub.com/doi/suppl/10.1089/biores.2018.0014/suppl_file/Supp_Fig1.pdf
https://www.liebertpub.com/doi/suppl/10.1089/biores.2018.0014/suppl_file/Supp_Fig2.pdf
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Figura Suplementar S2. Scaffolds de placenta canina descelularizados passados em ponto crítico  

 

 A alteração da morfologia celular do SVVEGF foi observada na presença do 

scaffold em cultura quando comparada com a célula controle do SV (Figura 1). As 

células SVVEGF formaram sproutings e rearranjaram-se em colônias semelhantes a 

cordões, lembrando a formação de células endoteliais. A análise por imunofluorescência 

confirmou a presença de células aderidas de SVSVEGF na placenta canina, assim como 

as células de SV, e mostrou expressão aumentada de fibronectina no scaffold 

recelularizado com SVVEGF, comprovando a eficácia do método (Figura 2 + Figura 

Complementar 1*). Por MEV, observamos a presença das colônias celulares entre as 

fibras do scaffold (Figura Suplementar S3 + Figure Complementar 2*). Assim, 

provando que as células de SV são uma fonte eficaz para a recelularização de scaffolds 

biológicos. 

  

 

 

 

 

Fonte: MATIAS (2018). 

Legenda: Em (A) porção materna e (C) porção fetal da placenta canina após o processo de 

descelularização com 0,1% SDS por 15 dias, nota-se que a estrutura do tecido é preservada e em 

(B) materna e (D) fetal, as mesmas placentas descelularizadas secas após passar pelo ponto 

crítico. 

https://www.liebertpub.com/doi/full/10.1089/biores.2018.0014#f1
https://www.liebertpub.com/doi/full/10.1089/biores.2018.0014#f2
https://www.liebertpub.com/doi/suppl/10.1089/biores.2018.0014/suppl_file/Supp_Fig3.pdf
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 Figura 1. Processo de recelularização do scaffold da placenta  

 Figura 2. Imunofluorescência dos scaffolds placentários caninos com SV e SVVEGF  

 

Fonte: MATIAS (2018). 

Legenda: Em (A), células SV caninas na placa não aderente na presença do scaffold (asterisco). Observe a morfologia 

fibroblastoide das células. Em (B), células SV transduzidas com VEGF (SVVEGF) na presença de scaffold (asterisco), 

há uma mudança marcante na morfologia celular, com formação de pequenas colônias e sproutings.  

 

Fonte: MATIAS (2018). 

Legenda: Células SV (A – D) na presença de scaffold, em (A) DAPI em azul marcando os núcleos das células SV, 

em (B) eGFP não observado, em (C) scaffold de placenta expressando fibronectina em vermelho, em (D) Células SV 

aderidas no scaffold. (E - H) células SVVEGF nos scaffolds de placenta canina, em (F) a presença marcante de células 

SVVEGF expressando eGFP, em (H) a presença dessas células no scaffold em vermelho que expressa fibronectina é muito 

clara, comprovando a recelularização eficiente. 
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Figura Suplementar S3.  Microscopia eletrônica de varredura de placentas recelularizadas com SV e 

SVVEGF  

 

 Observamos que as células SVVEGF formava sproutings, fato já demonstrado em 

outro estudo do nosso grupo (FRATINI et al., 2016). Esse fato reforça a ideia de que essas 

células teriam o promissor potencial de formar um tecido neovascularizado quando 

fatores e condições apropriados são fornecidos. 

 O fator de crescimento endotelial vascular (VEGF), que também está presente nas 

células SVVEGF, é o principal regulador da angiogênese, cujo mecanismo é melhor 

entendido como sprouting, que é capaz de auxiliar na neovascularização na formação de 

novos vasos (WIJELATH et al., 2004).   

 No ensaio imunocitoquímico, observamos a superexpressão de fibronectina no 

scaffold que recebeu as células SVVEGF. De acordo com a literatura, a interação do 

VEGF com a MEC influencia a diferenciação celular, modulação e migração de células 

e fatores que podem influenciar sua expressão (WIJELATH et al., 2004). Em estudos 

onde a terapia gênica com VEGF para recuperação de áreas cardíacas infartadas foi 

Fonte: MATIAS (2018). 

Legenda: Em (A, D) placenta descelularizada sem células, observa-se apenas a presença de fibras teciduais (asteriscos) nas 

porções materna e fetal. Em (B, E) a presença de células SV fibroblastoides na matriz (setas) é observado, sendo o mesmo 

observado em (C, F) com células SVVEGF, setas evidenciando a numerosa presença de células SV no scaffold de placenta. 
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realizada, a expressão de fibronectina aumentou devido à proliferação celular (GARCIA 

et al., 2015).  

 Células SV (CSV) de cães demonstram ser uma fonte promissora de células 

progenitoras. Como observado em outros estudos in vitro, eles expressaram OCT 3/4 

(pluripotência) e proteína caderina para o endotélio vascular (VE-caderina) e, quando 

injetados em camundongos imunossuprimidos, não desenvolveram teratomas 

(WENCESLAU et al., 2011).  

 As CSV também foram descrita para roedores, onde a imunofenotipagem 

confirmou a natureza mesenquimal dessas células (CD73+ , CD90+ e CD105+), bem como 

marcadores de pluripotência (OCT 3/4 e Nanog), crescimento vascular (VEGF) e 

precursores de células hematopoiéticas (CD117) (FAVARON et al., 2014). As funções 

dessas estruturas estão relacionadas ao importante papel que o SV desempenha no 

desenvolvimento do sistema vascular do embrião (AUERBACH; HUANG; LU, 1996).  

 Existem muitas estratégias adotadas para a recelularização de scaffolds 

biológicos. Entre eles podemos citar o uso de biorreatores (BONVILLAIN et al., 2013; 

KASUKONIS et al., 2016; ZHOU et al., 2016) e spinners flasks (YOKOMURO et al., 

2011; TEIXEIRA et al., 2014) ou por imersão/agitação em soluções detergentes. 

 Usamos o processo de agitação e imersão em soluções de SDS estéril já usadas 

para uma variedade de tecidos. Esses tecidos incluem, válvulas cardíacas (TUDORACHE 

et al., 2007), músculo esquelético (CARTMELL; DUNN, 2000; WOODS; GRATZER, 

2005), derme (REING et al., 2010) entre outros. Nesses estudos, uma quantidade de DNA 

abaixo de 50 ng foi obtida. Além disso, nenhuma perfusão foi necessária e a estrutura da 

MEC foi preservada. 

 O dióxido de carbono supercrítico remove os resíduos das células quando estes 

passam pelos tecidos a uma taxa semelhante ao ponto crítico (CRAPO; GILBERT; 

BADYLAK, 2011). Nossas amostras apresentaram uma menor concentração de DNA 

residual e suportaram a esterilização da matriz. Mais importante ainda, as amostras não 

foram danificadas. Mesmo assim, as condições do ponto crítico utilizadas não eram 

exatamente as mesmas que as do supercrítico descrito (CRAPO; GILBERT; BADYLAK, 
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2011), mas acreditamos que o processo foi válido para auxiliar na eficiente 

recelularização do scaffold. 

 Nosso método para recelularizar o scaffold, usando uma placa não aderente, 

ajudou a migração das células para o scaffold. No entanto, algumas células ainda estavam 

aderidas à placa. Para aumentar a capacidade de adesão celular, a técnica utilizada foi a 

sedimentação passiva (ROH et al., 2007a, 2007b) escolhida com base no tipo e na 

porosidade do scaffold (MA, 2008). Além disso, o período relativamente longo de 

incubação de células no scaffold (7 dias) e, finalmente, a presença do VEGF e a natureza 

do biomaterial, podem ter favorecido o sucesso deste primeiro teste de recelularização. 

 O próximo objetivo será testar outras técnicas, como sistemas rotacionais 

(NIEPONICE et al., 2008; ROH et al., 2008; CALLANAN et al., 2014), que podem 

aumentar ainda mais o sucesso deste trabalho. O primeiro passo já foi dado. 

5.4. CONCLUSÕES 

 As placentas foram descelularizadas com sucesso, mantendo sua arquitetura 

estrutural. O processo de esterilização com luz ultravioleta e ponto crítico mostrou-se 

eficiente. As células SV e SVVEGF aderiram ao scaffold, demonstrando a capacidade de 

construir um biomaterial a ser usado em processos onde a neovascularização celular é 

necessária. 
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 Figura Complementar 1*. Imunofluorescência dos scaffolds placentários caninos recelularizados com SV e SVVEGF por 14 dias. 

 

5.5 RESULTADOS COMPLEMENTARES (*DADOS NÃO PUBLICADOS NA REVISTA BIORESEARCH) 

 

Fonte: MATIAS (2018). 

Legenda: Células SV (A – D) na presença de scaffold, em (A) DAPI em azul marcando os núcleos das células SV, em (B) eGFP não observado, 

em (C) scaffold de placenta expressando fibronectina em vermelho, em (D) Células SV aderidas no scaffold. (E - H) células SVVEGF nos 

scaffolds de placenta canina, em (F) a presença marcante de células SVVEGF expressando eGFP, em (H) a presença dessas células no scaffold 

em vermelho expressando fibronectina 
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Figura Complementar 2*.  Microscopia eletrônica de varredura de placentas recelularizadas com SV e 

SVVEGF por 14 dias.  

 

  

 

 

 

 

 

 

Fonte: MATIAS (2018). 

Legenda: Em (A, C) observado a presença de células SV aderidas na matriz placentária canina (setas), sendo 

o mesmo observado em (B, D) com células SVVEGF, setas evidenciando a numerosa presença de células SV 

no scaffold de placenta. 



62 

 

 

 

 Figura Complementar 3*.  Quantificação de gDNA dos scaffolds de placentas caninas 

recelularizados com SV e SVVEGF por 7 e 14 dias de cultivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: MATIAS (2018). 

Legenda: (A) Quantificação dos scaffolds de placenta canina recelularizado com 

células de SV, demonstrando aumento na quantidade de gDNA: 10,84 ng/mg na 

placenta materna recelularizada (7 dias) e 21,30 ng/mg (14 dias). As amostras 

fetais recelularizadas apresentaram 17,86 ng/mg (7 dias) e 27,27 ng/mg (14 dias). 

(B) Quantificação dos scaffolds de placenta canina recelularizado com células de 

SVVEGF: 10,5 ng/mg na placenta materna recelularizada (7 dias) e 67,16 ng/mg 

(14 dias). As amostras fetais recelularizadas apresentaram 69,81 ng/mg (7 dias) e 

34,95 ng/mg (14 dias). 
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6. Artigo III - Recelularização de matriz extracelular placentária canina: 

células-tronco mesenquimais aplicadas a bioengenharia de tecidos 

 

RESUMO 

A utilização de matrizes biológicas descelularizadas na bioengenharia de tecidos vem 

sendo amplamente estudada, uma vez que a oferta de tecidos/órgãos para transplantes é 

baixa, em contrapartida com a alta necessidade. Matrizes placentárias descelularizadas, 

provenientes de humanos e animais demonstram ser uma eficiente ferramenta para 

diminuir a demanda deste problema, pois apresentam rica composição de matriz 

extracelular que, quando cultivadas com células-tronco, demonstram efetiva interação 

célula/matriz. Neste estudo, utilizamos placentas caninas descelularizadas para ensaios 

de recelularização com células-tronco mesenquimais derivadas de medula óssea canina e 

polpa de dente canina. Foi demonstrado por análise de imunofluorescência, que as 

matrizes placentárias cultivadas com os dois tipos celulares por 7 e 14 dias obtiveram 

resultados satisfatórios, evidenciando interação das células pela expressão positiva dos 

marcadores de células-tronco mesenquimais CD31+, CD90+ e CD105+. Demonstramos 

ainda pela técnica de microscopia eletrônica de varredura a adesão das células aos 

scaffolds placentários. Por fim, realizamos a quantificação de gDNA das amostras 

recelularizadas, que demonstrou alta concentração de DNA quando comparadas com as 

amostras descelularizadas. Nossos resultados concluem que a recelularização dos 

scaffolds placentários com células-tronco mesenquimais foram eficazes e evidenciam 

uma nova abordagem para possível estudos de aplicação destes scaffolds na medicina 

regenerativa de tecidos. 

Palavras-chave: scaffolds placentários, recelularização, células-tronco mesenquimais, 

medicina regenerativa 
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ABTRACT 

The use of decellularized biological matrices in tissue bioengineering has been widely studied, 

since the supply of tissue / organs for transplantation is low, in exchange for the high need. 

Decellularized placental matrices from humans and animals have been shown to be an efficient 

tool to reduce the demand for this problem because they have a rich extracellular matrix 

composition that, when cultured with stem cells, demonstrates effective cell / matrix interaction. 

In this study, we used decellularized canine placentas for recellulization with mesenchymal stem 

cells derived from canine bone marrow and canine dental pulp. It was demonstrated by 

immunofluorescence analysis that the placental matrices cultured with the two cell types for 7 

and 14 days obtained satisfactory results, evidencing the interaction of the cells by the positive 

expression of CD31+, CD90 + and CD105 + mesenchymal stem markers. We also demonstrated 

by the scanning electron microscopy technique the adhesion of the cells to placental scaffolds. 

Finally, we performed quantification of gDNA from the recellularized samples, which 

demonstrated high DNA concentration when compared to the decellularized samples. Our results 

conclude that the recellularization of placental scaffolds with mesenchymal stem cells was 

effective and evidenced a new approach for possible application studies of these scaffolds in tissue 

regenerative medicine. 

Keywords: placental scaffolds, recellularization, mesenchymal stem cells, regenerative medicine 
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6.1. INTRODUÇÃO 

Biomateriais biológicos obtidos a partir de técnicas de descelularização de órgãos e 

tecidos têm recebido grande ênfase na bioengenharia de tecidos (CRAPO; GILBERT; 

BADYLAK, 2011; GILBERT, 2012; SCHNEIDER et al., 2016). A descelularização de tecidos 

buscar manter a estrutura tridimensional das matrizes extracelulares e sua bioatividade, que 

compreende os scaffolds biológicos acelulares (GILBERT, 2012; ARENAS-HERRERA et al., 

2013; KEANE; SWINEHART; BADYLAK, 2015; SABETKISH et al., 2015; SCARRIT, 

2015).  

Scaffolds biológicos acelulares, também conhecidos como matriz extracelular (MEC), 

podem ser derivados de espécies animais (origem xenóloga) e têm sido amplamente estudados 

na medicina regenerativa (BADYLAK et al., 2005; FLYNN; SEMPLE; WOODHOUSE, 2006; 

HONG et al., 2010; KIM et al., 2010; JUNG et al., 2011; CHOI et al., 2013).  

Assim, a utilização de scaffolds biológicos descelularizados surge como uma promissora 

ferramenta com o intuito de se eliminar a pouca oferta de tecidos e órgãos para transplantes 

(CRAPO; GILBERT; BADYLAK, 2011). Placentas representam uma interessante alternativa 

para a obtenção de scaffolds acelulares a serem utilizados na bioengenharia de tecidos. As 

características que tornam a placenta uma fonte de biomaterial descelularizado são: alta oferta de 

amostras, rica diversidade de proteínas de matriz extracelular, pode ser coletada sem danos ao 

doador,  e  uma completa vascularização definida (HOPPER; WOODHOUSE; SEMPLE, 2003). 

Neste contexto, estudos demonstram que placentas descelularizadas podem ser utilizadas 

como scaffolds biológicos, corroborando assim para a bioengenharia de tecidos (SCHNEIDER 

et al., 2016; LEONEL et al., 2017; BARRETO et al., 2018; KAKABADZE et al., 2018; 

MATIAS et al., 2018).  Devido as propriedades da MEC serem preservadas após remoção do 

conteúdo celular, placentas descelularizadas apoiam a migração e proliferação celular, além de 

interações célula/matriz (KEATCH et al., 2012; SCHNEIDER et al., 2016; MATIAS et al., 

2018). 

Estas, quando aplicados in vitro, atuam na interação das suas propriedades da MEC com 

a proliferação de células-tronco progenitoras endoteliais derivadas de saco vitelino transduzidas 

com  fator de crescimento endotelial vascular (VEGF), demonstrando o potencial de 

recelularização em placentas caninas descelularizadas (FRATINI et al., 2018). 

Deste modo, este trabalho tem por objetivo recelularizar placentas caninas com células-

tronco mesenquimais derivas de medula óssea canina (CMOC) e polpa de dente canina (CPDC).  
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6.2.MATERIAL E MÉTODOS 

 

 Descelularização e Recelularização das placentas caninas 

Foram utilizadas placentas de cadelas com 35 dias de gestação. As placentas foram 

separadas em porções materna e fetal e deixadas em Dodecil sulfato de sódio (SDS) a 0,1%, 

estéril, por 15 dias, sob agitação, em ambiente estéril e foram lavados em Triton X-100 a 1% 

(MATIAS et al., 2018). As placentas descelularizadas foram passadas em ponto crítico LEICA 

EM CPD 300, para pré-esterilização das amostras (Figura 1a - c). Em seguida, foram lavadas 

em solução salina tamponada com fosfato 1X (PBS) com antibiótico a 0,5% (penicilina-

estreptomicina) e deixadas em luz ultravioleta (UV) por 10 minutos (Figura 1d). A esterilidade 

das placentas descelularizadas foram testadas em meio de cultura com meio mínimo essencial 

alfa (MEM) com 10% de soro bovino fetal (SFB) e incubados a 37 ° C com 5% de CO2 por 24 

horas (Fig. 1e, f), conforme padronizado pelo nosso grupo (FRATINI et al., 2018). Uma 

quantidade de 5 x 104 de CMOC e CPDC foram plaqueadas em placas não tratadas (Sarstedt) 

durante 7 e 14 dias para cultivo in vitro (Figura 1g). Este estudo foi conduzido pelo Comitê de 

Ética número 6611181016. 

Figura 1. Desenho experimental do processo de descelularização e recelularização dos scaffolds de placentas 

caninas  

 

 Fonte: MATIAS (2018). 
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 Quantificação de gDNA das amostras recelularizadas 

O DNA genômico foi isolado a partir de 30 mg de placentas caninas recelularizadas com 

CMOC e CPDC com 7 e 14 dias de cultivo, utilizando o Kit Illustra (GE Healthcare). As amostras 

foram digeridas com Proteinase K e tampão de lise a 56 ° C durante 2 horas. Eles foram analisados 

em espectrofotômetro a 260nm (Nanodrop; Thermo). 

 

 Imunofluorescência 

As placas não-aderentes contendo as amostras de placentas recelularizadas com CMOC 

/ CPDC por 7 e 14 dias foram fixadas com paraformoldeído a 4%. Os suportes foram lavados 

com PBS + Tween a 0,5% e incubados com o anticorpo primário fibronectina (Abcam), CD31 

(Abcam), CD105 (Abcam) e CD90 FITC (Abcam) a uma diluição de 1: 200, à 37ºC durante 1 

hora. Em seguida, as amostras foram lavadas em PBS + 0,5% Tween e incubados durante 1 hora 

à 4ºC com anticorpo secundário Alexafluor 594 (Thermo Fisher) e Alexafluor 488 (Thermo 

Fisher). As placas foram incubadas com DAPI para marcação nuclear. Eles foram analisados no 

Microscópio Confocal - Olympus Fluo View 1000 (FV1000). 

 

 Microscopia Eletrônica de Varredura 

As placentas descelularizadas e recelularizadas foram fixadas em paraformaldeído a 4%. 

Foram desidratadas em concentrações crescentes de álcool, secas em ponto crítico (LEICA EM 

CPD 300) e coladas com fita de carbono em metal (sputtercoating) com metalizador de ouro. 

Posteriormente foram fotografadas em microscópio eletrônico de varredura (MEV) LEO 435VP. 
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6.3.  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Técnicas de descelularização de placentas de diferentes espécies foram 

padronizadas nos últimos anos, demonstrando que as proteínas e a arquitetura 

tridimensional da matriz extracelular são preservadas (HOPPER; WOODHOUSE; 

SEMPLE, 2003; LEONEL et al., 2017; BARRETO et al., 2018; MATIAS et al., 2018).  

Em um primeiro momento, foi padronizada a descelularização de placentas 

caninas de 35 dias de gestação. No processo de remoção celular, obtivemos resultados 

satisfatórios quanto a quantificação de gDNA desejada para um scaffold biológico 

acelular, além de preservarmos componentes importantes da matriz extracelular tais 

como proteínas estruturais, glicosaminoglicanos e proteoglicanos, o que influencia 

diretamente na quimiotaxia da célula para o biomaterial (MATIAS et al., 2018). 

Uma vez que estudos comprovaram a eficácia do processo em cultivo in vitro 

em placas não-aderentes (FRATINI et al., 2018), para este ensaio de recelularização, 

foram utilizados fragmentos de placentas esterilizadas com dois tipos de células-tronco 

mesenquimais (CTM): células de medula óssea canina (CMOC) e células de polpa de 

dente canina (CPDC).   

Células-tronco mesenquimais derivadas de medula óssea tem capacidade 

multipotencial de diferenciação (WENCESLAU et al., 2011). Estas, quando aplicadas 

na engenharia de tecidos para a medicina regenerativa, evidenciam seu papel de célula-

tronco pluripotente por possuírem o papel de macromoléculas bioativas (MURAGLIA; 

CANCEDDA; QUARTO, 2000; CAPLAN, 2007).  Por outro lado, as células-tronco de 

polpa de dente têm características semelhantes às CTM, incluindo a capacidade de auto 

renovação e o potencial de diferenciação de multilinhagem (CHALISSERRY et al., 

2017). Estas ainda possuem alta plasticidade, podendo se diferenciar em neurônios, 

adipócitos e osteoblastos (MIURA et al., 2003). Segundo resultados obtidos por (PATIL 

et al., 2013) células humanas derivadas de medula óssea foram eficientes no processo 

de recelularização de intestino delgado, um órgão com componentes de matrix 

extracelular semelhantes a placenta canina (colágeno, laminina e fibronectina), além da 

vascularização presente em ambos os órgãos.   

Neste contexto, verificamos que as placentas caninas descelularizadas cultivadas 

com as CMOC e CPDC para recelularização pelo período de 7 e 14 dias, apresentaram 

adesão aos scaffolds placentários, validando o processo de recelularização assim como 

já observado no cultivo com células progenitoras provenientes do saco vitelino canino 

transduzidas com fator de crescimento endotelial vascular (FRATINI et al., 2018). Os 
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scaffolds placentários demonstraram quimiotaxia pelos dois tipos celulares em cultivo 

em placas não-aderentes, favorecendo a interação célula/matriz.  

Foi demonstrada a expressão positiva para o marcador CD90 no citoplasma das 

células-tronco mesenquimais de medula óssea canina e células de polpa de dente canina 

(Figura 2), conforme descrito por (DOMINICI et al., 2006).  

   

Fonte: MATIAS (2018). 

Legenda: Em A - C, células de medula óssea canina. Em D – F, células de polpa de dente canina (DAPI – núcleo 

celulares; CD90 marcador citoplasmático). 

 

Pelo ensaio de imunofluorescência, foi possível confirmar a aderência das 

CMOC e CPDC no scaffold placentário em cultivo por 7 e 14 dias (Fig. 3, Fig. 4, Fig. 

5, Fig. 6 – D, I e M respectivamente). Estas quando em contato com os scaffolds 

demonstraram alta expressão de fibronectina (Fig. 3, Fig. 4, Fig. 5, Fig. 6 – C, H e L 

respectivamente), fatores estes que corroboram para a interação célula/matriz 

(FRATINI et al., 2018).  Além disso, a interação das células com os scaffolds tiveram 

expressão positiva dos marcadores de células-tronco mesenquimais: CD31+, CD90+ e 

CD105+ (DOMINICI et al., 2006; WENCESLAU et al., 2011).   

Para os marcadores CD31+ e CD90+ houve expressão da matriz extracelular do 

scaffold placentário recelularizado com as CMOC e CPDC (Fig. 3, Fig. 4, Fig. 5, Fig. 

6 – B e G, respectivamente), assim como observado na recelularização de intestino 

Figura 2. Imunofluorescência das CMOC e CPDC 
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delgado humano com células de medula óssea (PATIL et al., 2013) e no potencial uso 

terapêutico de células derivadas de polpa de dente (DISSANAYAKA et al., 2011; 

CHALISSERRY et al., 2017).  

As células-tronco mesenquimais de medula óssea canina e de polpa de dente 

canina cultivadas por 7 e 14 dias em interação com os scaffolds placentários evidenciou 

a expressão positiva de CD105+ (Fig. 3, Fig. 4, Fig. 5, Fig. 6 – K), demonstrando a 

interação célula/matriz no processo de recelularização. Essas dados colaboram para que 

os scaffolds recelularizados com as CTMs sejam promissoras fontes para utilização na 

medicina regenerativa  (DOMINICI et al., 2006) , além de poderem favorecer o processo 

de angiogênese quando cultivadas in vitro (DISSANAYAKA et al., 2011; 

WENCESLAU et al., 2011; PONNAIYAN; JEGADEESAN, 2014; MUNÉVAR et al., 

2015). 

A recelularização dos scaffolds placentários com as células de medula óssea 

canina e células de polpa de dente canina foi observada ainda pela microscopia 

eletrônica de varredura, demonstrando que houve interação entre a matriz extracelular 

com as células em cultivo in vitro por 7 dias (Fig. 7. CMOC – C e D; CPDC – G e H) 

e 14 dias (Fig. 7. CMOC – E e F; CPDC – I e J).  

Para comprovar a eficiência da padronização do método de recelularização 

utilizado neste estudo, foi realizada a quantificação de DNA das amostras de placentas 

das porções materna e fetal recelularizadas com as CMOC e CPDC por 7 e 14 dias de 

cultivo. Foram utilizados como parâmetros de comparação os resultados da 

quantificação das placentas descelularizadas por nosso grupo em estudo recente 

(FRATINI et al., 2018), onde foi validado que as placentas tinham uma baixa 

concentração de gDNA, tanto na porção materna (0 ng/mg)  quanto na porção fetal (19,8 

ng/mg), segundo estabelecido por (CRAPO; GILBERT; BADYLAK, 2011). Como 

resultado, as placentas recelularizadas com CMOC por 7 dias de cultivo in vitro 

apresentaram concentração de 39,9 ng/mg na porção materna e 33,41 ng/mg na porção 

fetal. Para as amostras recelularizadas com CMOC por 14 dias, apresentaram 

concentração de 14,90 ng/mg na porção materna e 31,54 ng/mg na porção fetal. Já no 

cultivo com as CPDC, com 7 dias as placentas recelularizadas tiveram concentração de 

58,5 ng/mg na porção materna e 11,88 ng/mg na porção fetal, e concentração de 17,60 

ng/mg na porção materna e 24,22 ng/mg na porção fetal com 14 dias de cultivo (Figura 

8). 
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Fonte: MATIAS (2018). 

Legenda: Placenta canina recelularizada com CMOC (7 dias de cultivo in vitro). Em A, F e J imunomarcação com DAPI (azul) para as células 

de medula óssea canina. Em B, G e K, imunomarcação em verde para os marcadores CD31, CD90 e CD105, respectivamente. Em C, H e L, 

imunomarcação em vermelho para a matriz extracelular placentária. Em D, I e M, merged.  
 

Figura 3. Imunofluorescência da recelularização dos scaffolds placentários com CMOC (7 dias) 
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Fonte: MATIAS (2018). 

Legenda: Placenta canina recelularizada com CMOC (14 dias de cultivo in vitro). Em A, F e J imunomarcação com DAPI (azul) para as células 

de medula óssea canina. Em B, G e K, imunomarcação em verde para os marcadores CD31, CD90 e CD105, respectivamente. Em C, H e L, 

imunomarcação em vermelho para a matriz extracelular placentária. Em D, I e M, merged.  

Figura 4. Imunofluorescência da recelularização dos scaffolds placentários com CMOC (14 dias) 
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Fonte: MATIAS (2018). 

Legenda: Placenta canina recelularizada com CPDC (7 dias de cultivo in vitro). Em A, F e J imunomarcação com DAPI (azul) para as células de 

medula óssea canina. Em B, G e K, imunomarcação em verde para os marcadores CD31, CD90 e CD105, respectivamente. Em C, H e L, imunomarcação 

em vermelho para a matriz extracelular placentária. Em D, I e M, merged. 

Figura 5. Imunofluorescência da recelularização dos scaffolds placentários com CPDC (7 dias) 
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 Fonte: MATIAS (2018). 

Legenda: Placenta canina recelularizada com CPDC (7 dias de cultivo in vitro). Em A, F e J imunomarcação com DAPI (azul) para as células 

de medula óssea canina. Em B, G e K, imunomarcação em verde para os marcadores CD31, CD90 e CD105, respectivamente. Em C, H e L, 

imunomarcação em vermelho para a matriz extracelular placentária. Em D, I e M, merged. 

Figura 6. Imunofluorescência da recelularização dos scaffolds placentários com CPDC (14 dias) 
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Figura 7. Microscopia Eletrônica de Varredura dos scaffolds de placentas recelularizadas com 

CMOC e CPDC por 7 e 14 dias de cultivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: MATIAS (2018). 

Legenda: Em A e B, placenta canina descelularizada porção fetal e 

materna, respectivamente (* observar ausência de núcleos celulares). Em 

C e D, placenta canina recelularizada com CMOC (7 dias de cultivo in 

vitro). Em E e F, placenta canina recelularizada com CMOC (14 dias de 

cultivo in vitro). Em G e H, placenta canina recelularizada com CPDC (7 

dias de cultivo in vitro). Em I e J, placenta canina recelularizada com 

CPDC (14 dias de cultivo in vitro). (→ observar interação célula/matriz). 
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6.4.  CONCLUSÃO 

Este estudo demonstrou que a recelularização de placentas caninas com células-

tronco mesenquimais derivadas de medula óssea canina e de polpa de dente foi bem-

sucedida. As amostras de placentas descelularizadas utilizadas neste estudo para 

recelularização demonstraram que a estrutura nativa do tecido os componentes da MEC 

preservados corroboraram para que houvesse a interação célula/matriz. Estes resultados 

fornecem uma base para o desenvolvimento de novas abordagens, uma vez que as 

células-tronco mesenquimais derivadas da medula óssea e de polpa de dente podem 

evidenciar um potencial terapêutico para aplicação futura na bioengenharia de tecidos 

in vivo. 

 

 

Fonte: MATIAS (2018). 

 

Figura 8. Quantificação de gDNA dos scaffolds de placentas caninas 

recelularizados com CMOC e CPDC por 7 e 14 dias de cultivo 
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7. CONCLUSÃO FINAL  

 Placentas caninas despertaram grande interesse na bioengenharia de tecidos como 

uma importante ferramenta para se utilizar na substituição de tecidos e órgãos. Isto se 

deve pelo fato delas apresentarem uma rica composição de matriz extracelular, tais como 

proteínas estruturais, proteínas de adesão, glicosaminoglicanos, proteoglicanos e rede 

vascular bem desenvolvida.  

 Este trabalho utilizou placentas caninas para obtenção de scaffolds 

descelularizados. Padronizamos a descelularização por imersão com detergente SDS 

durante 15 dias em ambiente estéril de placentas caninas com 35 dias e 40 dias de 

gestação. Foram padronizadas as concentrações de SDS de 0,01% e 0,1%, 

respectivamente. Observamos que as proteínas de matriz: colágeno I, colágeno III, 

colágeno IV, fibronectina e laminina foram preservadas após o processo de 

descelularização.  Além disso, estabelecemos um scaffold descelularizado ideal, com 

concentração de gDNA abaixo de 50ng/mg de tecido.  

 Uma vez que a descelularização das placentas caninas foi padronizada, utilizamos 

fragmentos da placenta materna e fetal para o processo de recelularização. Demonstramos 

que o processo de secagem das amostras em ponto crítico auxiliou no processo de 

recelularização, além de esterilizar os scaffolds placentários para posterior cultivo em 

placas.  

 Foram utilizadas células progenitoras endoteliais derivadas do saco vitelino de cão 

e células-tronco mesenquimais derivadas de medula óssea canina e polpa de dente canina 

para o processo de recelularização. Neste processo, utilizamos placas não aderentes, que 

influenciou diretamente na migração das células para os scaffolds placentários.  

 Por meio das análises de imunofluorescência e microscopia eletrônica de 

varredura, evidenciamos que as células utilizadas para o processo de recelularização, 

cultivadas por 7 e 14 dias, tiveram interação célula/matriz. As células de SV e SVEGF 

demonstraram morfologia celular diferente quando em contato com os scaffolds, 

formando sproutings, o que nos levou a constatar um potencial de neovascularização 

dessas células no processo de recelularização. Já as CMOC e CPDC demonstram ser uma 

potencial fonte para utilização na medicina regenerativa, pois possuem capacidade de 

multipotencialidade quando aplicadas in vivo. 

 Por fim, concluímos que o processo de recelularização de scaffolds biológicos 

provenientes de placentas caninas foi eficaz, evidenciando que a interação entre as células 

e o scaffold placentário surge como uma nova ferramenta para utilização para na 

bioengenharia de tecidos 
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