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RESUMO 
 

 

Queiroz AC. Células-tronco do ligamento periodontal de ratos mobilizadas por TGF-
β1 e G-CSF: avaliação in vitro [dissertação]. São Paulo: Universidade de São Paulo, 
Faculdade de Odontologia; 2020. Versão Corrigida.  
 

 

As células-tronco do ligamento periodontal (PDLSCs) têm um potencial estratégico 

para a regeneração periodontal, que deve ser explorado. Sabe-se que as células-

tronco mesenquimais possuem a capacidade de migração e que alguns fatores 

estão associados a esses estímulos quimiotáticos. Assim, como as células do 

ligamento periodontal constituem uma população heterogênea, o uso de moléculas 

que induzam a mobilização de células com melhores propriedades de células-tronco 

constitui um importante método para o seu enriquecimento in vitro. Desse modo, 

este estudo teve por objetivo avaliar as células mobilizadas pelos fatores TGF-β1 e 

G-CSF em relação a sua clonogenicidade, proliferação e potencial de diferenciação 

osteogênica e cementogênica. Os quatro grupos de estudo foram estabelecidos de 

acordo com o ensaio de mobilização celular, sendo denominados: controle (células 

não mobilizadas); membrana (células com mobilização espontânea); e células 

mobilizadas por TGF-β1 e G-CSF. O grupo membrana exibiu uma maior eficiência 

na formação de colônias em comparação ao controle (p=0,0001) e às células 

mobilizadas por G-CSF (p=0,002) e TGF-β1 (p=0,0001). No ensaio de proliferação 

por MTS, os grupos membrana e controle exibiram maior potencial proliferativo, após 

72 horas, na comparação com o grupo mobilizado pelo TGF-β1 (p<0,001) e G-CSF 

(p>0.05). Já no ensaio de proliferação pela curva de crescimento celular, após 72 

horas, o grupo membrana exibiu maior proliferação celular em relação aos demais 

(p>0,05). Após indução da diferenciação osteogênica, os grupos controle e 

membrana obtiveram maior deposição mineral em comparação aos grupos de 

células mobilizadas pelos fatores quimiotáticos (p<0,0001). A análise por meio de 

RT-PCR demonstrou que as células mobilizadas por G-CSF e TGF-β1, e cultivadas 

por 21 dias sem indução prévia, exibiram uma maior expressão gênica de ALP em 

comparação com os grupos controle e membrana. Em relação ao gene RUNX2, as 

células cultivadas em alta confluência também exibiram maior expressão em 



comparação às cultivadas até atingirem 80% de confluência, com exceção do grupo 

TGF-β1. As bandas de eletroforese mais intensas para CEMP1 foram observadas 

nos grupos controle cultivados nas duas situações, assim como nos grupos 

membrana e G-CSF cultivados por 21 dias. Em conclusão, os nossos resultados 

demonstram que as células não mobilizadas exibem melhores propriedades 

clonogênicas e proliferativas, enquanto aquelas mobilizadas pelos fatores 

quimiotáticos expressam importantes marcadores osteogênicos. 

 

Palavras-chave: Ligamento periodontal. Células-tronco. Mobilização celular. G-CSF. 

TGF-β1. 

 

 



 

 
 

ABSTRACT 
 

 

Queiroz AC. Rat periodontal ligament stem cells mobilized by TGF- β1 and G-CSF: 
in vitro evaluation [dissertation]. São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade 
de Odontologia; 2020. Versão Corrigida.  
 

Periodontal ligament stem cells (PDLSCs) have a strategic potential for periodontal 

regeneration, which must be explored. Mesenchymal stem cells have the ability to 

migrate, and some factors play a role in these chemotactic stimuli. Based on the fact 

that periodontal ligament cells constitute a heterogeneous population, the use of 

molecules to induce the mobilization of cells that hold better stem cells properties is 

an important method for their in vitro enrichment. Thus, this study aimed to evaluate 

rat PDLSCs mobilized by TGF-β1 and G-CSF in regard to their clonogenicity, 

proliferation rates, and osteogenic and cementogenic differentiation potential. The 

four study groups were stablished according to the cell mobilization assay: control 

(non-mobilized cells); membrane (cell with spontaneous mobilization); and cells 

mobilized by TGF-β1 and G-CSF. The membrane group exhibited greater clonogenic 

efficiency than the control group (p=0,0001) and the cells mobilized by G-CSF 

(p=0,002) and TGF-β1 (p=0,0001). MTS assay showed that membrane and control 

groups exhibited greater proliferative potential after 72 hours than TGF-β1 (p<0,001) 

and G-CSF (p>0.05) mobilized cells. Cell growth curve after 72 hours showed that 

membrane group exhibited higher cell proliferation than the others (p>0,05). In the 

osteogenic differentiation assay, the control and membrane groups obtained higher 

mineral deposition than those mobilized by chemotactic factors (p <0,0001). RT-PCR 

demonstrated that cells mobilized by G-CSF and TGF-β1, after being cultivated for 

21 days without previous induction, showed a higher expression of ALP than the 

control and membrane groups. Regarding RUNX2, cells cultured at high confluence 

also exhibited higher expression when compared to those cultured by up to 80% 

confluence, with the exception of the TGF-β1 group. For CEMP1, the most intense 

electrophoresis bands were seen in the control group – in both cell culture conditions 

–, and also in the membrane and G-CSF groups cultivated for 21 days. In conclusion, 

our results demonstrate that non-mobilized cells exhibit better clonogenic and 



proliferative properties, while those mobilized by chemotactic factors express 

important osteogenic markers. 

 

Keywords: Periodontal ligament. Stem cells. Cell mobilization. Granulocyte colony-

stimulating factor. Transforming growth factor beta 1. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

As técnicas baseadas na engenharia de tecidos e as terapias com o uso de 

células-tronco emergiram como novas abordagens para a regeneração dos tecidos 

danificados ou perdidos. As células-tronco mesenquimais são células altamente 

proliferativas in vitro, clonogênicas, com capacidade de autorrenovação e de 

diferenciação em diversos subtipos celulares, incluindo osteoblastos, condrócitos e 

adipócitos (1). Somado a essas importantes características, o seu isolamento em 

diferentes tecidos sugere que as células-tronco mesenquimais desempenham um 

importante papel no reparo tecidual, constituindo assim, uma fonte potencial 

regenerativa (2). 

A doença periodontal é uma doença inflamatória crônica que culmina na 

perda dos tecidos de suporte do dente, assim como em sequelas funcionais e 

estéticas aos pacientes (3). Como as abordagens terapêuticas atualmente 

disponíveis ainda não são totalmente capazes de restituir os tecidos do ponto de 

vista arquitetural e funcional, promovendo a neoformação óssea, de cemento e do 

ligamento periodontal, há um atual interesse no uso das células com propriedades 

tronco visando o seu grande potencial regenerativo. Desse modo, estudos têm se 

concentrado na busca por terapias para a regeneração dos tecidos da região oral e 

maxilofacial, incluindo aqueles que constituem o complexo periodontal.  

Nesse sentido, as células-tronco do ligamento periodontal constituem uma 

população mesenquimal única, capaz de promover a formação de cemento, osso e 

de fibras do ligamento periodontal, e assim regenerar defeitos periodontais in vivo (4, 

5). No entanto, para que o uso clínico dessas células se torne uma realidade 

terapêutica corriqueira, é preponderante o aprimoramento dos protocolos de 

isolamento e de cultivo celulares, garantindo eficácia ao método e segurança aos 

pacientes. Para isso, é desejável também a seleção in vitro de células com melhores 

propriedades de células-tronco, de modo a gerar o enriquecimento de populações 

heterogêneas, como as do ligamento periodontal. 

As células-tronco mesenquimais exibem mecanismos fisiológicos migratórios 

próprios frente a estimulação por moléculas sinalizadoras. Além disso, já se sabe 
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que a migração celular pode ser induzida por agentes mobilizadores, que incluem 

citocinas, quimiocinas e drogas citotóxicas (6). O fator G-CSF é o mais 

frequentemente utilizado, por exemplo, para indução da migração de células-tronco 

hematopoiéticas da medula óssea para o sangue periférico, e o seu uso já é uma 

realidade clínica no transplante de medula óssea (7). Assim, acredita-se que essas 

moléculas mobilizadoras possam também induzir a migração de outros tipos 

celulares com grande potencial terapêutico, incluindo as células-tronco de origem 

dental. 

Diante disso, as células-tronco da polpa dental e da papila apical já foram 

avaliadas em relação a indução da sua quimiotaxia por fatores mobilizadores, entre 

eles o G-CSF e o TGF-b1. Os resultados foram positivos e ambos se mostraram 

bons agentes quimiotáticos, de modo que as células mobilizadas exibiram 

propriedades com alto potencial regenerativo (8, 9). No entanto, em relação às 

células-tronco do ligamento periodontal, pouco se sabe sobre a sua capacidade de 

atração por moléculas bioativas e a sua resposta frente a esses agentes. Portanto, 

estudos in vitro e in vivo são necessários visando o enriquecimento dessas 

populações de modo a garantir células com melhores propriedades “tronco”, e 

consequentemente, novas terapias no campo da odontologia regenerativa. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 
 

 

2.1 O PERIODONTO E A DOENÇA PERIODONTAL 

 

 

O periodonto é um conjunto complexo de tecidos constituído por tecidos duros 

(cemento e osso alveolar) e por tecidos moles (gengiva e ligamento periodontal). 

Sua função principal é a de suporte e inserção dos dentes, mas também 

desempenha importantes funções sensoriais, imunoprotetoras, de nutrição, 

homeostase e reparação tecidual em resposta à doença periodontal ou traumas 

mecânicos (10, 11).  

O seu desenvolvimento se inicia na fase de raiz da odontogênese, quando a 

diferenciação celular alcança a alça cervical e os epitélios interno e externo do órgão 

do esmalte se proliferam em sentido apical, formando uma dupla camada chamada 

de bainha epitelial de Hertwig. As células da camada interna da bainha induzem as 

células ectomesenquimais da papila dental a se diferenciarem em odontoblastos, 

responsáveis pela formação da dentina radicular. Com o avanço da rizogênese, 

ocorre também a formação da polpa dental e a diferenciação das células 

ectomesenquimais do folículo dentário nos tecidos periodontais de inserção. Assim, 

cementoblastos, fibroblastos e osteoblastos são responsáveis, respectivamente, 

pela formação do cemento, ligamento periodontal e osso alveolar. Por fim, fibras 

colágenas do ligamento periodontal, chamadas de fibras de Sharpey, são 

incorporadas no cemento e osso alveolar neoformados (12). 

O cemento é um tecido conjuntivo avascular composto por uma parte 

inorgânica de hidroxiapatita e por uma parte orgânica, representada principalmente 

pelo colágeno tipo I e por proteínas não colágenas (osteopontina e sialoproteína). A 

camada de cemento que reveste a raiz dental e se fixa à dentina radicular é 

denominada de cemento acelular, ou primário, e a sua função principal é ancorar os 

feixes de fibras do ligamento periodontal (fibras de Sharpey) ao dente. Já a porção 

apical de cemento é denominada de cemento celular, ou secundário, cuja função é 

auxiliar o movimento do dente no alvéolo (13-15). 
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O osso alveolar compreende a camada de tecido ósseo que reveste os 

alvéolos dentários. Por ser o local onde as fibras do ligamento periodontal se 

inserem, o osso alveolar desempenha um importante papel na dissipação de forças, 

uma vez que é submetido à constante remodelação durante as funções 

mastigatórias (15). O ligamento periodontal, por sua vez, é um tecido conjuntivo 

altamente celularizado e vascularizado, interposto entre o cemento e o osso 

alveolar. Ele é composto por constituintes celulares, como fibroblastos, macrófagos 

e células mesenquimais indiferenciadas, além de um componente extracelular 

representado por proteínas colágenas e não colágenas. As suas fibras formam uma 

malha responsável pela ancoragem do dente ao seu respectivo alvéolo, conferindo 

assim a proteção necessária para a mecânica do sistema mastigatório (16, 17).  

A doença periodontal caracteriza-se como uma inflamação crônica 

proveniente de infecção bacteriana. A sua progressão resulta na destruição dos 

tecidos de suporte, culminando na perda dentária caso não for tratada (18). A 

gengivite é a forma mais branda e reversível da doença, uma vez que não afeta as 

estruturas de suporte e inserção. A periodontite, por sua vez, acarreta na destruição 

progressiva do ligamento periodontal e do suporte ósseo, sendo uma das principais 

causas de perda da função mastigatória em adultos (3, 18, 19). Por se tratar de uma 

condição bucal comum na população, a doença periodontal tem um impacto 

significativo na qualidade de vida das pessoas. A associação da doença periodontal 

com distúrbios sistêmicos como diabetes (20), artrite reumatoide (21) e doenças 

cardiovasculares (22) tem sido amplamente discutida na literatura.  

Espécies bacterianas que habitam sítios subgengivais, conhecidas como 

periodontopatógenas, são sabidamente associadas à patogênese da doença 

periodontal. Entre elas há Porphyromonas gingivalis, Tannerella forsythia e 

Treponema denticola. Embora a invasão bacteriana seja necessária, fatores 

genéticos e ambientais, em especial o tabaco e a diabetes, também estão 

correlacionados com o desenvolvimento da doença periodontal. Além disso, a 

resposta imunoinflamatória em consequência da infecção presente nos tecidos 

periodontais desencadeia mecanismos que culminam na destruição tecidual (19).  

O tratamento tradicional da doença periodontal consiste na remoção dos 

focos de infecção e na interrupção da progressão da perda tecidual. No entanto, a 

reconstrução das estruturas de suporte perdidas e as sequelas estéticas e 
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funcionais decorrentes dessa perda ainda constituem um grande desafio no 

tratamento de pacientes com história prévia de doença periodontal. Ao longo dos 

anos, foram desenvolvidos tratamentos como: enxertos e substitutos ósseos; 

técnicas de regeneração óssea guiada; e a introdução de proteínas da matriz do 

esmalte e de fatores de crescimento (11, 23). No entanto, essas medidas 

terapêuticas foram incapazes de regenerar o tecido periodontal tal qual sua 

arquitetura e função originais, e para que ocorra a regeneração periodontal, é 

necessário a coordenação de diversos eventos celulares e moleculares (3). 

 

 

2.2 REPARO PERIODONTAL 

 

 

O processo de reparo periodontal envolve componentes celulares, 

moleculares e de matriz extracelular (24). Enquanto no reparo por cicatrização o 

tecido formado se distingue do original, na regeneração tecidual é necessário que 

ocorra a restituição da integridade anatômica e funcional do tecido tal qual antes do 

dano. As terapias periodontais convencionais, cirúrgicas ou não, consistem em 

induzir eventos celulares e moleculares associados à cicatrização da ferida (25). 

A cicatrização das feridas periodontais se inicia com uma complexa cascata 

molecular e celular, seguida por uma resposta inflamatória e a formação de um 

coágulo rico em fibrina para conferir resistência à tração, além de atuar como um 

reservatório de fatores de crescimento e como uma matriz para a migração celular. 

Essa fase inflamatória é repleta de infiltrados de neutrófilos, monócitos e células 

epiteliais. Os neutrófilos são responsáveis por limpar a ferida e remover detritos 

bacterianos, mas também atuam como uma fonte de citocinas pró-inflamatórias para 

ativação de fibroblastos. Os monócitos, por sua vez, são recrutados para o local da 

ferida e tornam-se macrófagos, cuja função também é a fagocitose de tecido 

necrótico, células e bactérias presentes na matriz de fibrina, assim como a síntese e 

secreção de citocinas e fatores de crescimento (24-26). Logo após a organização 

desse coágulo, inicia-se a reepitelização da ferida. Para isso, a enzima plasmina, 

derivada da ativação do plasminogênio, é responsável pela dissolução da barreira 

de fibrina juntamente com metaloproteinases de matriz (MMPs) (25, 27). 
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Após essa fase, é possível observar na ferida a formação de um tecido de 

granulação composto por vasos neoformados, fibroblastos, macrófagos, fatores de 

crescimento, citocinas e um tecido conjuntivo frouxo. Os macrófagos liberam 

citocinas que estimulam a síntese de uma matriz extracelular por fibroblastos, e de 

forma recíproca, a fibronectina e o colágeno da matriz extracelular facilitam a adesão 

e a migração de fibroblastos no tecido de granulação. Além disso, a matriz atua 

como um importante suporte para células e vasos sanguíneos (25, 28). Com a 

progressão da cicatrização, ocorre a remodelação do tecido de granulação e a 

matriz extracelular é substituída por uma nova, rica em colágeno. Por fim, os 

fibroblastos se diferenciam em miofibroblastos para permitir a contração da ferida, e 

como resultado do reparo há a formação de um tecido que não restaura 

completamente a arquitetura e/ou função do tecido periodontal original (24, 26).  

Adicionalmente, a migração de células epiteliais para a superfície radicular 

durante a cicatrização é responsável pela formação do epitélio juncional longo (EJL), 

o que não ocorre na regeneração periodontal, uma vez que há formação de novos 

cemento, ligamento periodontal e osso alveolar. A regeneração periodontal envolve 

inicialmente componentes inflamatórios, o recrutamento, proliferação e diferenciação 

de populações celulares originárias do tecido conjuntivo, e a síntese de constituintes 

da matriz extracelular. Para que ocorra a nova formação de fibras conjuntivas e sua 

consequente inserção no cemento e osso neoformados, fibroblastos, 

cementoblastos, osteoblastos e células endoteliais precisam agir de forma 

coordenada e integrada, o que é ditado por mediadores solúveis (11, 29). Essas 

células progenitoras devem primeiramente migrar para o local da ferida, ou seja, 

para a superfície radicular, e depois devem ocorrer os estágios de proliferação e 

maturação adequados e necessários para o reparo tecidual. Além das células 

progenitoras, sinalizações, fatores de crescimento, componentes celulares, 

moleculares e de matriz devem estar presentes e em harmonia nesse processo (13, 

25). 

Assim, a terapia periodontal regenerativa visa a restauração do periodonto por 

meio da formação de novas estruturas (30). No entanto, a formação e remodelação 

desses tecidos constituem um desafio, uma vez que a regeneração do sistema 

periodontal envolve diferentes tipos celulares. Outro impasse é o fato do ligamento 

periodontal apresentar pequena dimensão, arquitetura complexa e possuir atributos 
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funcionais e únicos como a sua rápida renovação (turnover) e a remodelação dos 

constituintes da matriz extracelular (16). Além disso, novas fibras de Sharpey 

precisam ser formadas para que ocorra uma correta conexão e integração entre 

essas fibras colágenas do ligamento periodontal, o cemento radicular e o osso 

alveolar (31). 

 

 

2.3 TERAPIAS PARA REGENERAÇÃO PERIODONTAL 

 

 

A primeira técnica utilizada em busca da regeneração periodontal foi o 

condicionamento das superfícies radiculares por meio da sua desmineralização com 

agentes ácidos ou químicos, como por exemplo o ácido cítrico e a fibronectina. O 

objetivo do condicionamento era a reversão da hipermineralização da superfície 

radicular oriunda da doença periodontal, para que depois fosse possível uma 

repopulação celular e consequentemente a regeneração dos tecidos. Ademais, 

acreditava-se que a exposição de fibras colágenas antigas possibilitaria a 

interligação de novas fibras neoformadas. No entanto, não foram observados efeitos 

benéficos para a regeneração e, como consequências deletérias, anquilose e 

reabsorção radicular foram observadas (32). 

Em relação ao reparo dos defeitos periodontais, diferentes tipos de materiais 

passaram a ser estudados para estimular a regeneração óssea. Materiais 

aloplásticos ou sintéticos, autoenxertos e enxertos entre indivíduos da mesma 

espécie (aloenxertos) ou de espécies diferentes (xenoenxertos) foram utilizados para 

o tratamento dos defeitos ósseos. Todavia, apesar de serem observados 

preenchimento ósseo radiográfico e pequenos ganhos de inserção clínica, esses 

materiais apresentaram pouca capacidade osteoindutiva e insuficiente potencial 

regenerativo (11, 24). 

O conceito de regeneração tecidual guiada surgiu na década de 1980 

baseado em estudos sobre a cicatrização periodontal que concluíram que a 

colocação de uma barreira física nos defeitos periodontais da superfície radicular 

impedia a migração de células epiteliais e conjuntivas do tecido gengival, visando 
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induzir a repopulação da ferida por células ósseas e do ligamento periodontal (11, 

33, 34). Entretanto, apesar dos diversos tipos de membranas utilizadas, 

reabsorvíveis ou não, os resultados clínicos ao longo dos anos foram imprevisíveis, 

principalmente devido à sensibilidade técnica do procedimento cirúrgico e às altas 

taxas de falhas e complicações pós-operatórias (35).  

Outra abordagem utilizada visando a regeneração periodontal foi a aplicação 

local de fatores de crescimento na superfície radicular, uma vez que esses fatores 

são moléculas de polipeptídeos liberadas ou ativadas durante a cascata de 

cicatrização. Estudos clínicos randomizados em pacientes com periodontite 

demonstraram que o fator de crescimento de fibroblastos ou FGF-2 (do inglês 

fibroblast growth factor), e o fator de crescimento derivado de plaquetas (PDGF, do 

inglês platelet-derived growth factor) mostraram-se eficazes no preenchimento de 

defeitos ósseos localizados (36, 37). Em cães da raça Beagle, a combinação de 

PDGF com IGF-1 (do inglês insulin-like growth factor) em sítios prévios de cirurgias 

periodontais foi responsável pelo aumento da atividade óssea metabólica, além de 

uma maior formação de osso e cemento (38). Além disso, as BMPs (proteínas 

morfogenéticas ósseas, do inglês bone morphogenetic proteins) também vem sendo 

apontadas ao longos dos anos como possíveis fatores de promoção da morfogênese 

periodontal, pois já se sabe que elas desempenham um importante papel na 

regeneração óssea e do cemento (39). 

No entanto, apesar dos fatores de crescimento serem correlacionados na 

literatura com a capacidade de influenciar importantes funções celulares, e promover 

o crescimento e diferenciação de diferentes células que atuam no processo de 

regeneração periodontal, ainda não há uma total compreensão das funções que 

cada um desempenha no processo de regeneração do periodonto, nem tampouco 

como ocorre a sua cinética e liberação nesses tecidos (24, 35). 

As proteínas da matriz do esmalte (EMD, do inglês enamel matrix derivative) 

são um grupo de moléculas associadas à amelogênese amplamente estudadas na 

regeneração periodontal devido ao seu papel na cementogênese e nas interações 

epitélio-mesenquimais que ocorrem durante o desenvolvimento da raiz e das 

estruturas de suporte dental (35, 40, 41). Uma mistura de proteínas da matriz do 

esmalte é comercializada e consiste principalmente em amelogeninas, alginato de 

propilenoglicol (transportador) e água. No entanto, apesar das evidências 
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histológicas de regeneração do tecido periodontal após o uso desses produtos, 

ainda não se sabe ao certo o mecanismo de ação dessas proteínas. Clinicamente, 

os resultados do uso das proteínas da matriz do esmalte não diferem daqueles 

observados em casos de regeneração tecidual guiada, sendo que ambos possuem 

indicações muito específicas, por vezes com pouca utilidade clínica (13). 

Atualmente, a engenharia de tecidos emergiu como uma alternativa aos 

tratamentos convencionais, tendo como objetivo a formação de novos tecidos 

visando a substituição daqueles perdidos ou danificados. Ela se baseia nos 

princípios da biologia celular, molecular e dos biomateriais (42, 43). Para isso, 

células progenitoras obtidas a partir de técnicas de cultura celular são transferidas 

para um arcabouço tridimensional, o qual deverá ser implantado no sítio do defeito 

para promoção da regeneração do tecido (24).  

De acordo com Bartold e colaboradores no ano de 2000, para que ocorra 

regeneração tecidual, a partir das técnicas da engenharia de tecidos, são 

necessários: níveis e sequência apropriados de sinais regulatórios; a presença e a 

quantidade de células progenitoras viáveis; e uma matriz extracelular ou uma 

estrutura carreadora. Em especial, para a regeneração periodontal bem-sucedida, os 

autores requerem também características bioquímicas, como a capacidade de 

manutenção de espaços suficientes para o crescimento intraósseo e do osso 

alveolar e, ao mesmo tempo, a formação de uma barreira física para evitar a 

formação do epitélio juncional longo. Além disso, características biológicas, como a 

biocompatibilidade e a incorporação de células e fatores apropriados para a 

regeneração, são necessários (11). 

 

 

2.4 CÉLULAS-TRONCO: CARACTERÍSTICAS GERAIS 

 

 

Como as células-tronco possuem a capacidade de originar tipos celulares 

especializados, elas passaram a ser consideradas potenciais terapêuticos para a 

regeneração tecidual (24). Por definição, células-tronco são células clonogênicas, 

indiferenciadas e com capacidade de autorrenovação e diferenciação em múltiplas 
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linhagens (44). De acordo com a sua plasticidade, elas são classificadas em: 

totipotentes, quando possuem a capacidade de ser diferenciar em qualquer tipo de 

tecido, incluindo os embrionários; pluripotentes, quando se diferenciam em tecidos 

embrionários derivados dos três folhetos embrionários (ectoderma, endoderma e 

mesoderma); e multipotentes, quando possuem a capacidade de gerar tecidos do 

mesmo folheto embrionário de origem (45).  

As células-tronco humanas já foram isoladas de tecidos embrionários, assim 

como de tecidos especializados e já formados, sendo denominadas nesses casos de 

células-tronco adultas ou somáticas. Em 2006, Takahashi e Yamanaka incluíram as 

células-tronco pluripotentes induzidas (iPS), oriundas de reprogramação celular, 

como uma nova fonte de células-tronco (46). As células-tronco embrionárias são 

derivadas da camada interna do blastocisto e caracterizam-se por uma proliferação 

ilimitada e por se manterem indiferenciadas in vitro. Adicionalmente, elas possuem a 

capacidade de diferenciação em células derivadas das três camadas germinativas 

(47). As células-tronco pluripotentes induzidas (iPS), por sua vez, são geradas a 

partir de células adultas por meio da expressão de quatro fatores de transcrição: 

Oct3/4, Sox2, Klf4 e c-Myc. A nível celular, essas células apresentam capacidade de 

autorrenovação e amplo potencial de diferenciação, assim como as células-tronco 

embrionárias. No entanto, apesar do seu grande potencial para terapia celular, uma 

vez que essas células podem virtualmente produzir tipos celulares distintos in vitro, a 

sua estabilidade genômica ainda é uma dificuldade, a sobrevivência de células 

injetadas in vivo permanece um desafio e as suas propriedades tumorigênicas 

levantam dúvidas em relação a sua segurança em terapias regenerativas (48-50).  

As células-tronco adultas podem ser mesenquimais, epiteliais ou 

hematopoiéticas. Além de serem responsáveis pela manutenção da homeostase 

tecidual, elas possuem a capacidade de diferenciação em diferentes subtipos 

celulares (44, 51). Nos vários tecidos, essas células, sob o estado de quiescência, 

localizam-se em microambientes tridimensionais denominados nichos. O nicho 

possui diversos componentes que captam fatores externos, interagem entre si, 

integram fatores locais e sistêmicos, e liberam sinalizadores que induzem as células-

tronco para um estado de ativação, direcionando-as para proliferação, diferenciação 

ou autorrenovação (52). Geralmente, as células-tronco adquirem limitações 

funcionais quando encontradas fora do nicho, podendo alterar suas características 
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originais ou sofrer rearranjo de fenótipo, perdendo, assim, a expressão de certos 

marcadores e passando a expressar outros tipos (52, 53). 

As células-tronco adultas, em especial as mesenquimais, já foram 

identificadas em muitos tecidos nos últimos anos. As células-tronco hematopoiéticas 

foram as primeiras a serem isoladas e caracterizadas. Essas células, oriundas da 

medula óssea e do estroma do baço e do timo, se aderiam ao plástico quando 

plaqueadas em baixa densidade e formavam unidades formadoras de colônias 

semelhantes a fibroblastos (UFC-F) em condições de cultura apropriadas. Elas 

exibiam, ainda, as características de autorrenovação e diferenciação em múltiplas 

linhagens (54, 55). Estudos posteriores demonstraram que as células-tronco 

hematopoiéticas habitam microambientes especializados e distintos durante o seu 

desenvolvimento, o que pode contribuir para a sua grande heterogeneidade (56, 57). 

Atualmente, elas constituem as células-tronco adultas mais bem caracterizadas na 

literatura e podem ser isoladas a partir da medula óssea, do cordão umbilical ou do 

sangue periférico. Como elas dão origem a todas as células da linhagem sanguínea, 

por meio da hematopoese, o transplante de células-tronco hematopoiéticas tornou-

se uma realidade e vem sendo realizado rotineiramente no tratamento de doenças 

como a leucemia mieloide aguda e os linfomas Hodgkin e não-Hodkin (56). 

 

 

2.5 CÉLULAS-TRONCO MESENQUIMAIS 

 

 

As células-tronco mesenquimais são células multipotentes que se 

caracterizam por serem aderentes ao plástico quando em cultura, pela sua 

capacidade de formar colônias e por se diferenciarem, quando estimuladas, em 

células com características de osteoblastos, condrócitos e adipócitos (1). Além da 

medula óssea, fontes de células-tronco mesenquimais já foram isoladas de diversos 

tecidos, como por exemplo o tecido adiposo (58), cordão umbilical (59), sangue 

periférico (60), e tecidos dentais como a polpa (61) e o ligamento periodontal (5). 

Os pericitos são células perivasculares que envolvem as células endoteliais 

de capilares e microvasos, e que apresentam características semelhantes àquelas 
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encontradas em células com característica “tronco” (62-64). Nesse sentido, Crisan e 

colaboradores observaram que células perivasculares de diversos tipos de tecidos 

fetais e adultos sofrem diferenciação osteogênica, condrogênica e adipogênica in 

vitro, além de exibirem marcação negativa para marcadores conhecidos por serem 

expressos por células endoteliais e hematopoiéticas, como CD34 e CD45, o que 

suporta a hipótese de que os pericitos possam ser uma população de células-tronco 

residentes nos tecidos adultos (65). Todavia, embora os marcadores CD146, 

PDGFR-β, NG2, α-SMA e RGS-5 sejam comumente usados na sua identificação, o 

isolamento e caracterização dos pericitos ainda permanece um desafio (62, 66). 

Já se sabe que os padrões de marcação celular sofrem alterações em células 

isoladas de diferentes tecidos. Portanto, embora as células-tronco mesenquimais 

expressem alguns marcadores conhecidos de células-tronco da medula óssea, 

existe uma variação biológica que faz com que essas células tenham propriedades 

específicas do tecido em que são isoladas (67), motivo pelo qual acredita-se que 

elas sejam um reservatório de células indiferenciadas que adquirem características 

fenotípicas locais (66). Embora ainda não haja um marcador biológico específico 

capaz de diferenciar essas células, a Sociedade Internacional de Terapia Celular, 

em 2005 e 2006, definiu critérios mínimos para o isolamento das células-tronco 

mesenquimais, baseados nas células-tronco da medula óssea. Entre outros critérios, 

estipulou-se que essas células deveriam ter expressão positiva para os marcadores 

CD105, CD90 (Thy-1) e CD73, e negativa para CD34, CD45, CD14, CD11b, CD79α 

e CD19 (1, 68). 

Uma função importante das células-tronco mesenquimais é a sua propriedade 

imunomoduladora. Estudos sugerem que ao mesmo tempo que a secreção de 

citocinas e outros fatores pró-inflamatórios possam ativar essas propriedades 

imunorreguladoras, as células-tronco mesenquimais também podem afetar a 

resposta imune por meio da supressão de células dendríticas, linfócitos T e B, e 

células NK (do inglês natural-killer cells) (69). Ren e colaboradores demonstraram 

que o INF-γ, associado a outras citocinas pró-inflamatórias como TNF-α, IL-1α e IL-

1β, foram responsáveis pela indução da função imunossupressora das células-

tronco mesenquimais in vivo. Como resultado da combinação dessas citocinas 

provenientes do microambiente inflamatório, as células-tronco mesenquimais 
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passaram a expressar várias quimiocinas e óxido nítrico sintase induzida (iNOS) 

responsáveis pela migração e supressão de linfócitos T (70). 

Outros estudos demonstraram que a proliferação, diferenciação e as 

propriedades quimiotáticas de linfócitos B também são alteradas pelas células-

tronco mesenquimais in vitro, principalmente devido à produção de fatores solúveis e 

à inibição da produção de imunoglobulinas e de receptores de quimiocinas (71, 72). 

Assim, devido a sua capacidade de regulação dos sistemas imunes e o seu grande 

potencial terapêutico, estudos vem comprovando os benefícios imunossupressores 

das células-tronco mesenquimais in vivo em distúrbios imunológicos como o lúpus 

eritematoso sistêmico e a doença do enxerto versus hospedeiro (GVHD, do inglês 

graft-versus-host disease) (2, 73). No entanto, ainda são necessários estudos mais 

aprofundados in vitro, assim como ensaios clínicos, para a ampliação do 

conhecimento atual acerca do mecanismo de imunomodulação das células-tronco 

mesenquimais (74). 

A propriedade de multipotência das células-tronco mesenquimais e a sua 

distribuição em diversos tecidos sugerem que essas células possam desempenhar 

um papel importante no reparo tecidual (2). Porém, os mecanismos envolvidos no 

seu recrutamento e na sua diferenciação em diversos tipos celulares, principalmente 

nos locais com dano tecidual, ainda não estão elucidados. Ademais, células imunes 

e mediadores inflamatórios, assim como fibroblastos e células epiteliais, são 

responsáveis por alterações no microambiente lesado que culminam em diferentes 

formas de interação com as células-tronco residentes em cada tecido (69). No 

entanto, ainda não há evidências concretas de como ocorre a migração das células-

tronco para o local da ferida, nem estão elucidados os processos envolvidos na 

diferenciação das células-tronco residentes nos tecidos, uma vez que não há ainda 

um marcador confiável para a identificação dessas células (75). 
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2.6 CÉLULAS-TRONCO DENTAIS 

 

 

As células-tronco dentais são populações de células isoladas de diferentes 

tecidos de origem dental e que compartilham características in vitro semelhantes às 

células-tronco mesenquimais da medula óssea. Elas desempenham um importante 

papel na homeostase e reparação do dente, como por exemplo, na formação de 

odontoblastos em casos de danos à dentina e no reparo dos tecidos periodontais 

(76). Fontes de células-tronco já foram identificadas na polpa de dentes 

permanentes (61) e decíduos (77), ligamento periodontal (5), folículo dental (78), 

osso alveolar (79) e na papila apical (80), enquanto células progenitoras já foram 

isoladas do germe dental (81) e da gengiva (82). As células-tronco da polpa e papila 

dentais, e as do ligamento periodontal, são as mais bem descritas na literatura 

devido ao seu grande potencial regenerativo. 

 

 

2.7 CÉLULAS-TRONCO DO LIGAMENTO PERIODONTAL 

 

 

As células-tronco derivadas do ligamento periodontal, denominadas de 

PDLSCs (do inglês periodontal ligament stem cells) foram descritas pela primeira vez 

por Seo e colaboradores, em 2004. Esse grupo foi capaz de isolar do ligamento 

periodontal humano uma população de células multipotentes com capacidade de 

diferenciação adipogênica e em células semelhantes a osteoblastos e 

cementoblastos. Além disso, essas células mostraram-se clonogênicas e altamente 

proliferativas in vitro, propriedades que puderam defini-las como células com 

característica tronco. Ainda in vitro, foram capazes de formar novas fibras colágenas 

semelhantes às fibras de Sharpey. Quando transplantadas em ratos 

imunocomprometidos, juntamente com hidroxiapatita, participaram do processo de 

reparo de defeitos periodontais pré-estabelecidos, e formaram tecidos semelhantes 

ao cemento e ao ligamento periodontal. Os marcadores CD146 e STRO-1, 

conhecidos por serem expressos por células-tronco da polpa dental e da medula 

óssea, assim como o marcador de células de tendões Scleraxis, também foram 

expressos pelas PDLSCs (5). 
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Posteriormente, estudos comprovaram que as células-tronco do ligamento 

periodontal humano sob condições de cultura apropriadas eram capazes de se 

diferenciar tanto em osteoblastos, quanto em condrócitos e adipócitos, em 

comparação com as células-tronco da medula óssea já bem caracterizadas (83, 84). 

Mais recentemente, demonstrou-se também que as PDLSCs têm a capacidade de 

diferenciação em células de origem neural, como por exemplo em células de 

Schwann em cães, por meio da via de sinalização Erk1/2 (85). Assim como a 

transdiferenciação de células-tronco humanas em células neuronais semelhantes a 

gânglios da retina (86).  

Em relação ao seu grande potencial proliferativo, observou-se, ainda, que 

essas células exibem maior potencial de crescimento celular em comparação com as 

células-tronco da medula óssea e da polpa dental (87), e essa maior taxa de 

proliferação celular foi associada com a via de sinalização Shh, uma via que 

potencialmente atua na autorrenovação das PDLSCs (88). Além disso, demonstrou-

se também que as células-tronco do ligamento periodontal exibem efeitos 

imunomoduladores importantes, principalmente nas células mononucleares do 

sangue periférico (PBMNCs, do inglês peripheral blood mononuclear cells). Ao 

serem transplantadas em suínos, PDLSCs humanas foram responsáveis pela 

supressão de células T via prostaglandina E2 (89), assim como a inibição do 

complexo da glicoproteína CD1b em células dendríticas derivadas de monócitos 

também foi descrita como uma importante via que resultou na supressão dessas 

células (90). Efeitos supressores também foram observados na proliferação, 

diferenciação e migração de células B quando co-cultivadas com as PDLSCs (91). 

No entanto, por outro lado, as células-tronco do ligamento periodontal humano 

saudáveis e inflamadas co-cultivadas com PBMNCs induziram células T reguladoras 

CD4+ CD25+ FOXP3+, revelando sua importante função nas respostas imunes da 

doença periodontal (92). 

Assim, vem sendo demonstrado na literatura que as células-tronco do 

ligamento periodontal contém uma população com características mesenquimais 

importantes como capacidades de autorrenovação, multipotência e 

imunomodulação, tornando-se, portanto, um grande potencial terapêutico para a 

regeneração dos tecidos periodontais. Para avaliação desse potencial regenerativo, 

Liu e colaboradores, em 2008, realizaram o transplante autólogo de células-tronco 
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do ligamento periodontal em defeitos periodontais criados cirurgicamente em porcos 

em miniatura. Os resultados sugeriram uma importante contribuição dessas células 

para a regeneração do periodonto, uma vez que foram observadas neoformações de 

cemento, osso e ligamento periodontal na área do defeito, além de um aumento da 

altura do osso alveolar em comparação com os grupos controle (4).  

Em outros modelos in vivo, PDLSCs humanas foram implantadas em defeitos 

cirúrgicos criados em ratos atímicos utilizando-se cell sheets, ou seja, membranas 

de células cultivadas em laboratório que dispensam a necessidade de arcabouços 

tridimensionais (scaffolds) carreadores (93, 94). No estudo de Flores e 

colaboradores, as células-tronco do ligamento periodontal foram cultivadas em meio 

de diferenciação osteogênico, enquanto cell sheets do grupo controle não 

receberam essa indução prévia. Como resultado, após a criação de defeitos de 

fenestração em ratos atímicos, observou-se no grupo experimental a formação de 

fibras do ligamento periodontal, semelhantes às fibras de Sharpey, conectadas a um 

tecido recém-formado e semelhante ao cemento acelular na superfície radicular 

desnuda, enquanto no grupo controle foram observados apenas uma massa de 

fibras paralelas e desorganizadas, além de uma matriz extracelular densa (95). 

Os estudos pré-clínicos incluem outros modelos animais além de ratos e 

suínos, como por exemplo cães da raça Beagle (96), ovelhas (97) e primatas (98). 

Adicionalmente, uma grande variedade de defeitos cirúrgicos periodontais vem 

sendo utilizada nos estudos acerca das células-tronco do ligamento periodontal, 

como por exemplo os de fenestração, furcas grau II e grau III, intra-ósseos com 

números variáveis de paredes e circunferenciais. Somado à essa grande 

variabilidade de defeitos cirúrgicos e de modelos animais, as fontes de células 

utilizadas (autólogas, alogênicas ou xenogênicas) também é variável (99). Desse 

modo, apesar dos estudos pré-clínicos fornecerem evidências científicas que 

suportam o uso das PDLSCs para a regeneração dos tecidos periodontais, ainda é 

necessário um melhor entendimento sobre o perfil fenotípico dessas populações, 

além de compreender suas propriedades imunorreguladoras e o seu próprio 

potencial regenerativo, para que assim possam ser definidos critérios para a 

utilização dessas células de forma segura e eficaz (30, 99). 

Apesar da grande parte dos estudos acerca da regeneração periodontal 

estarem em estágio pré-clínico, um estudo piloto clínico foi publicado em 2010. 
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Nesse estudo, células progenitoras do ligamento periodontal humano autólogas 

foram implantadas, juntamente com material de enxerto ósseo, em 16 dentes com 

sequelas oriundas da doença periodontal de três pacientes. Os pacientes foram 

acompanhados por um período de 3-72 meses, e de um modo geral, eles 

apresentaram redução nas profundidades de sondagem e ganhos de inserção. Além 

disso, nenhum paciente apresentou efeitos adversos ao tratamento (100).  

Mais recentemente, alguns clinical trials começaram a ser realizados, e até já 

publicados. Um deles realizou um estudo clínico randomizado em que PDLSCs 

autólogas foram transplantadas juntamente com o substituto ósseo Bio-oss® em 

defeitos intra-ósseos de 30 pacientes com periodontite. Observou-se que a 

diminuição da profundidade dos defeitos ósseos não foi estatisticamente significante 

entre o grupo com células-tronco e o grupo controle, no entanto, mais uma vez o uso 

das PDLSCs em humanos não produziu efeitos adversos importantes após um 

acompanhamento de 12 meses (101), o que corrobora o fato de que são 

necessários novos estudos multicêntricos e com amostras maiores para que a 

eficácia e a segurança dessas terapias sejam aperfeiçoadas, e o seu uso se torne 

uma realidade terapêutica.  

 

 

2.8 MOBILIZAÇÃO DE CÉLULAS-TRONCO E O G-CSF 

 

 

Os primeiros estudos acerca da mobilização celular ocorreram em células-

tronco hematopoiéticas, após a descoberta de que progenitores hematopoiéticos, os 

quais residiam originalmente na medula óssea, circulavam também no sangue 

periférico. Como a quantidade de células progenitoras circulantes era considerada 

baixa para as necessidades terapêuticas, fatores de crescimento, principalmente o 

fator estimulador de colônias de granulócitos (G-CSF, do inglês granulocyte-colony 

stimulating factor), passaram a ser estudados e utilizados para a indução da 

liberação dessas células no sangue. Desde então, o transplante de células-tronco 

hematopoiéticas vem sendo utilizado no tratamento de doenças hematológicas e de 

alguns tumores sólidos, visando a reconstituição da hematopoese do paciente após 

altas doses de quimioterapia (102-104). 
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Já se sabe também que o G-CSF é responsável pela mobilização de células-

tronco mesenquimais da medula óssea para a corrente sanguínea e que a sua 

produção, por uma diversidade de células, está relacionada a situações de 

inflamação e infecção (105, 106). Além disso, como o G-CSF estimula a 

sobrevivência, proliferação e diferenciação dos precursores de granulócitos, 

acredita-se que ele altere o sistema imunológico por meio de uma modificação no 

número de linfócitos circulantes (107). No entanto, apesar dos mecanismos 

moleculares referentes à sua ação quimiotática ainda não terem sido completamente 

elucidados, o uso clínico do G-CSF já foi aprovado pela FDA (Food and Drug 

Administration), uma respeitada entidade norte-americana. 

A partir do conhecimento dessa capacidade migratória das células-tronco 

mesenquimais e do potencial de mobilização do fator estimulador de colônias de 

granulócitos, Murakami e colaboradores desenvolveram um método para enriquecer 

in vitro uma população de células-tronco da polpa dental humana (DPSCs, do inglês 

dental pulp stem cells). Eles utilizaram membranas semipermeáveis com tratamento 

de superfície para permitir a migração celular, utilizando-se o G-CSF como fator 

indutor da mobilização. As células mobilizadas nesse estudo apresentaram alto 

potencial proliferativo, antiapoptótico e de multidiferenciação in vitro, além do 

potencial de regeneração pulpar in vivo (9). Ainda nesse mesmo ano, foi 

demonstrado que o transplante autólogo de células-tronco da polpa dental 

enriquecidas pelo G-CSF, em um dente pulpectomizado de cão, permitiu a 

regeneração do complexo dentino-pulpar e estimulou a migração celular e a 

imunossupressão in vitro (108, 109). 

Nas células-tronco da papila apical (SCAPs, do inglês stem cells from apical 

papilla), o efeito quimiotático do G-CSF foi avaliado isoladamente e em combinação 

com os fatores SDF-1, TGF-β1, PDGF e FGF-2. Observou-se que o G-CSF e o 

FGF-2 foram os dois melhores agentes quimiotáticos, e que a combinação de G-

CSF e TGF-β1 exibiu ainda melhores resultados em relação a migração celular, 

além de uma maior diferenciação osteogênica dessas células, indicando o seu 

grande potencial para a regeneração dos tecidos de origem dental (8). Assim, 

acredita-se que o estudo dessas moléculas bioativas possibilite estratégias futuras 

de “cell homing”, em que as células-tronco possam ser atraídas por esses fatores 

quimiotáticos para regenerarem outros tecidos lesados (8, 110), o que poderia 



43 

 
 

contribuir para novas terapias no campo da endodontia regenerativa, assim como de 

outras áreas da odontologia. 

Desse modo, já se sabe que as células-tronco mesenquimais de origem 

dental podem ser enriquecidas a partir de biomoléculas que induzam a sua 

mobilização. Mas, até o momento, nos tecidos dentais, apenas as células-tronco da 

polpa e da papila apical humanas foram mobilizadas e bem caracterizadas. Nesse 

sentido, como as taxas de proliferação celular no ligamento periodontal sofrem 

alterações a partir de estímulos físicos e biológicos, como por exemplo durante 

tratamentos ortodônticos, acredita-se que as PDLSCs possam também ser 

mobilizadas por estímulos específicos, porém ainda desconhecidos (76, 111). 

 

 

2.9 O PAPEL DO FATOR TGF-β1 

 

 

Uma variedade de fatores de sinalização está envolvida na geração, 

manutenção e regeneração dos tecidos periodontais. Entre eles, o TGF-β1 (do 

inglês transforming growth factor beta-1) é uma citocina amplamente aceita na 

literatura como mediadora da cicatrização de feridas e do reparo tecidual. Na fase 

inflamatória, por exemplo, induz a quimiotaxia de monócitos e neutrófilos para o local 

da lesão, e também atua na formação do tecido de granulação, regula a síntese e 

deposição da matriz extracelular e induz a transição epitélio-mesênquima por meio 

de várias vias (112, 113). Assim, devido ao seu papel no reparo tecidual, estudos 

recentes vêm também correlacionando o TGF-β1 com eventos relacionados à 

proliferação, diferenciação e recrutamento de células progenitoras e com 

característica “tronco” em caso de injúrias aos tecidos dentais (114), uma vez que já 

se sabe que ele desempenha essas importantes funções durante a odontogênese, 

além participar das interações epitélio-mesenquimais essenciais para o processo de 

formação dental (113, 115). 

A proliferação e a migração celular são eventos necessários para o reparo e 

sabe-se que o TGF-β1 regula essas funções dependendo do tipo celular envolvido. 

Demonstrou-se que ele é um indutor in vitro da quimiotaxia de células do sistema 
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imune, como linfócitos T e monócitos, assim como de osteoblastos e queratinócitos 

(113, 116-118). O TGF-β1 foi ainda responsável indiretamente pelo recrutamento de 

células-tronco da medula óssea, de forma que a partir da via de sinalização Smad3, 

ele estimulou as células da musculatura lisa a produzirem moléculas que atraem as 

células-tronco mesenquimais e as células progenitoras (119). 

Além do seu potencial quimiotático nessas células, acredita-se que o TGF-β1 

seja um dos fatores de crescimento envolvidos na diferenciação de células da 

linhagem osteoblástica (113). Zhang e colaboradores (2003) demonstraram que o 

TGF-β1 cultivado com culturas de osteoblastos humanos, em um modelo de 

implantes, foi responsável pela estimulação da diferenciação dessas células e pela 

expressão de proteínas da matriz óssea, corroborando a ideia de que ele possa ter 

um importante papel como um fator osteoindutor na formação óssea (120). 

 Ademais, como estudos têm correlacionado o TGF-β1 com a ativação de 

fatores de transcrição de diversas vias, acredita-se que o seu efeito possa ser 

dependente do tipo celular e do estado de diferenciação dessas células (121-123). 

Quando transfectado em células-tronco da polpa dental humanas (hDPSCs), por 

exemplo, o gene que codifica a proteína TGF-β1 possibilitou um aumento das 

diferenciações osteogênica e condrogênica, enquanto a diferenciação adipogênica 

foi inibida. Além disso, ele também demonstrou ter um impacto positivo na 

proliferação dessas células (121). 

Em relação aos tecidos periodontais, apesar do TGF-β1 ter induzido a 

proliferação de células de cultura primária do ligamento periodontal humano e a 

expressão de componentes da sua matriz extracelular em estudos anteriores, o seu 

efeito nessas células parece depender também do estágio de diferenciação em que 

elas se encontram (124, 125). Kono e colaboradores sugeriram que o TGF- β1, em 

associação com o bFGF (do inglês basic fibroblast growth factor), induz a 

diferenciação fibroblástica das células-tronco do ligamento periodontal (PDLSCs) por 

meio da regulação positiva de colágeno tipo I e alfa-actina de músculo liso. Assim, 

por se tratar de um estimulador da regeneração tecidual e de um mediador 

fibrogênico (124), acredita-se que o TGF-β1 desempenhe um importante papel na 

manutenção e regeneração do complexo periodontal, principalmente em relação a 

proliferação e diferenciação das células do ligamento periodontal, e a síntese de 

suas fibras conjuntivas.  
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Desse modo, o TGF-β1 parece ser um fator importante no desenvolvimento e 

manutenção dos tecidos periodontais. Porém, ainda não há evidências científicas 

suficientes que comprovem os meios da sua atuação na regeneração periodontal ou 

uma possível relação com a indução da quimiotaxia de células-tronco do ligamento 

periodontal. Nesse sentido, como o processo de enriquecimento celular possibilita a 

seleção de células com mais características “tronco” a partir de uma população 

heterogênea, a utilização do TGF-β1 para a mobilização in vitro de populações de 

células do ligamento periodontal visa uma nova estratégia para o uso das PDLSCs 

em terapias de regeneração do complexo periodontal. 
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3 PROPOSIÇÃO 

 

 

a. Objetivo geral: avaliação do potencial dos fatores TGF-β1 e G-CSF em mobilizar 

populações de células-tronco do ligamento periodontal de ratos visando o 

enriquecimento de células progenitoras e com característica “tronco”. 

 

 

b. Objetivos específicos:  

- Isolar in vitro as células-tronco do ligamento periodontal mobilizadas pelos 

fatores TGF-β1 e G-CSF, e caracterizá-las em relação a sua clonogenicidade, 

potencial de proliferação celular e perfil fenotípico mesenquimal. 

- Avaliar o potencial de diferenciação condrogênica, cementogênica e 

osteogênica das células-tronco do ligamento periodontal mobilizadas. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 
 

 

4.1 ESTABELECIMENTO DA CULTURA PRIMÁRIA 

 

 

O presente estudo obteve aprovação da Comissão de Ética no Uso de Animais 

(CEUA) da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo, número 

011/2018 (Anexo A). 

Para o isolamento das células do ligamento periodontal, três ratos (Rattus 

norvegicus) Wistar machos na idade de 30 dias de vida foram adquiridos no Biotério 

de produção de ratos do Instituto de Ciências Biomédias (ICB) da Universidade de 

São Paulo e armazenados no Biotério do Laboratório de Biologia Oral da Faculdade 

de Odontologia da Universidade de São Paulo. Os procedimentos cirúrgicos foram 

realizados nas dependências do Biotério da FOUSP, enquanto as demais etapas 

laboratoriais foram desenvolvidas no Laboratório de Biologia de Células-tronco em 

Odontologia (LABITRON).  

Os animais foram eutanasiados sob anestesia com solução do anestésico 

cloridrato de xilazina (Anasedan®) e de relaxante muscular a base de cloridrato de 

ketamina (Dopalen®), em solução com 100 mg/kg do anestésico e 50 mg/kg do 

relaxante muscular via intraperitoneal, seguido por deslocamento cervical. Após 

eutanásia dos animais, os primeiros, segundos e terceiros molares dos quatro 

quadrantes de cada um dos animais foram removidos dos respectivos alvéolos com 

auxílio de instrumento odontológico, baseando-se em protocolos já estabelecidos 

(126, 127). Após verificação visual da ausência de tecido gengival aderido, os 

dentes foram armazenados e lavados por três vezes em solução de PBS (do inglês 

phosphate buffered saline) 1x estéril com 2% de antibióticos/antimicóticos (Gibco 

#15240; Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA) e trocas a cada 5 minutos foram 

realizadas, já em ambiente de fluxo laminar. Seguido da lavagem, os tecidos do 

ligamento periodontal foram obtidos por meio de raspagem na raiz com bisturi, e 

colocados em tubos Falcon de 15 ml contendo 3 ml de solução para digestão 

enzimática de colagenase tipo I (3 mg/ml) e dispase (4 mg/ml). 
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O material foi incubado a 37 ºC por 45 minutos, com agitações leves a cada 

15 minutos. Ao final, a solução enzimática foi diluída em meio de cultivo 

suplementado com soro fetal bovino e centrifugada por 5 minutos. Após 

centrifugação e descarte do sobrenadante, o pellet com as células foi ressuspenso 

em meio de cultivo α-MEM (minimum essential medium Eagle; Sigma-Aldrich, St. 

Louis, MO) suplementado com 10% de soro bovino (Gibco #12657; Thermo Fisher 

Scientific, Whaltam, MA), 1% de solução antibiótica/antimicótica e 1% de L-

Glutamina (GlutaMAX Gibco #35050; Thermo Fisher Scientific, Whaltam, MA). As 

células foram colocadas em placa de Petri com meio de cultivo e mantidas em estufa 

a 37 ºC, em atmosfera úmida contendo 5% de CO2. Após as células aderirem à 

placa, o meio de cultivo foi trocado de acordo com a necessidade do metabolismo 

celular. 

O monitoramento do crescimento das células foi realizado com o uso de 

microscópio de contraste de fase invertido, e o subcultivo foi feito assim que 

atingiram 80% de confluência na placa, usando o TrypLE™ como solução 

enzimática. As culturas de células de passagem 3 a 6 foram utilizadas em todos os 

experimentos.  

 

 

4.2 ENSAIO DE MOBILIZAÇÃO CELULAR E ESTABELECIMENTO DOS GRUPOS 

DE ESTUDO 

 

 

Estabelecida a concentração ideal de 100 ng/ml para os fatores TGF-β1 e G-

CSF, 5·104 células do pool de células do ligamento periodontal passaram por filtro 

com poro de 70 µm (Falcon® cell strainer #352350) para desagregação celular. 

Após, as células foram colocadas em insertos sobre membranas de policarbonato 

semipermeáveis com poros de 5 µm (Transwell® #3421), em placas de 24 poços. A 

câmara superior dos insertos foi preenchida com 150 µl de meio α-MEM, 

suplementado com 10% de soro fetal bovino, e 150 µl de meio de cultivo contendo o 

pool de células, totalizando 300 µl. A câmara inferior foi preenchida com 500 µl de 

meio α-MEM suplementado contendo o TGF-β1 ou o G-CSF nas concentrações 

determinadas. 
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No grupo em que se desejou estabelecer o controle adequado da membrana, 

a câmara inferior foi preenchida apenas com 500 µl de meio α-MEM suplementado 

com 10% de soro fetal bovino, sem nenhum fator mobilizador. Após encubação de 

24 horas, as células de todos os grupos que permaneceram aderidas à membrana 

de policarbonato na câmara superior, e que, portanto, não migraram, foram 

descartadas. Já as células aderidas à câmara inferior, que sofreram o processo de 

mobilização ou migração espontânea, foram liberadas utilizando-se o TrypLE™ 

como solução enzimática e subcultivadas em meio α-MEM suplementado para 

ensaios posteriores.  

Após o ensaio de mobilização celular foram estabelecidos os quatro grupos 

de estudo: grupo controle, composto pelo pool de células do ligamento periodontal, 

e que não foi submetido ao ensaio de mobilização celular; grupo membrana, 

composto por células que sofreram migração espontânea, uma vez que foram 

colocadas em insertos na ausência de qualquer fator quimiotático para avaliação do 

controle adequado da membrana semipermeável; grupo G-CSF, composto pelas 

células que foram mobilizadas quando colocadas em insertos sobre membrana 

semipermeável na presença do fator G-CSF; e o grupo TGF-β1, composto pelas 

células que foram mobilizadas quando colocadas em contato com o fator TGF-β1. 

 

 

4.3 ENSAIO DE FORMAÇÃO DE COLÔNIAS 

 

 

As células do ligamento periodontal foram cultivadas em meio α-MEM 

suplementado com 10% de soro fetal bovino e plaqueadas, em triplicata, em baixa 

densidade (103 em placa de 60 milímetros). Após 10 dias, as células foram fixadas 

em formaldeído a 4% durante 30 minutos e coradas com azul de toluidina (Sigma-

Aldrich, St. Louis, MO), também por 30 minutos. Após, as unidades formadoras de 

colônias foram contadas. Para isso, as placas foram fotografadas e as imagens 

analisadas utilizando-se o software Image J® (National Institute of Health, USA). 

Para avaliação da porcentagem de eficiência de formação das colônias foi 

utilizada a seguinte equação: 
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 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜	𝑑𝑒	𝑐𝑜𝑙ô𝑛𝑖𝑎𝑠	𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜	𝑑𝑒	𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠	𝑝𝑙𝑎𝑞𝑢𝑒𝑎𝑑𝑎𝑠 	𝑋	100 (Equação 1) 

 

 

 
 

4.4 ENSAIO DE PROLIFERAÇÃO PELA VIABILIDADE CELULAR 

 

 

Para análise da proliferação celular, por meio do número de células viáveis, 

células de todos os grupos foram plaqueadas na concentração de 103 por poço e em 

placa de 96. Adicionou-se meio α-MEM suplementado com 10% de soro fetal bovino. 

Os ensaios de MTS (sal Tetrazolium) foram realizados em triplicatas pelos períodos 

de 24, 48 e 72 horas, seguindo protocolo do fabricante (CellTiter 96® Aqueous One 

Solution cell proliferation assay #TB245, Promega). Após os tempos pré-

estabelecidos, 20 µl de solução de MTS foi adicionada ao meio de cultivo e incubada 

a 37 ºC por 180 minutos. O método baseia-se na formação de um produto 

cromogênico (formazan) no meio de cultura devido à atividade de enzimas 

mitocondriais. A mudança de coloração reflete a atividade celular, que é diretamente 

proporcional à absorbância obtida por análise em espectrofotômetro com filtro de 

490 nm. Os dados foram tabulados e analisados com auxílio do programa Microsoft 

Office Excel®. 

 

 

4.5 ENSAIO DE PROLIFERAÇÃO PELA ANÁLISE DA CURVA DE CRESCIMENTO 

CELULAR E POPULATION DOUBLING 

 

 

Os grupos mobilizados e controle foram plaqueados a uma densidade de 104 

células por poço em placas de 60 mm de diâmetro. O meio adicionado foi α-MEM 

suplementado com 10% de soro fetal bovino. Depois de 24, 48 e 72 horas, as 

células foram tripsinizadas e contadas utilizando-se câmara de Neubauer com o 

auxílio do azul de tripan, o que permitiu que apenas as células viáveis fossem 
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consideradas. O experimento foi realizado em triplicata e o número de células 

presentes em cada placa foi obtido utilizando-se a seguinte equação: 

 

 

 𝑁º	𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙	𝑑𝑒	𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠	𝑛𝑜𝑠	𝑞𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
𝑁º	𝑑𝑒	𝑞𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠	𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 	𝑋	𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟	𝑑𝑒	𝑑𝑖𝑙𝑢𝑖çã𝑜	𝑋	10! (Equação 2) 

 

 

O tempo de dobra da população, ou population doubling, é a medida de vezes 

em que as populações dobraram numericamente em comparação com o número 

total de células iniciais no cultivo. Para avaliação do tempo de dobra dos grupos de 

estudo, as células foram plaqueadas seguindo a descrição anterior para a análise da 

curva de crescimento celular. Esse experimento também foi realizado em triplicata, e 

à contagem das células foi adicionada a seguinte equação: 

 

 

 𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑑𝑜𝑢𝑏𝑙𝑖𝑛𝑔 = 	
1

𝑙𝑜𝑔(2) 	𝑋 𝑙𝑜𝑔 D
𝐶"(𝑡)
𝐶"(0)

F (Equação 3) 

 

 

Sendo que: Cx(t) é o número final de células contadas e Cx(0) é o número inicial de 

células plaqueadas (104). 

 

Todos os dados foram analisados quantitativamente por meio do programa 

Microsoft Office Excel®. 

 

 

4.6 CARACTERIZAÇÃO POR IMUNOFLUORESCÊNCIA 

 

 

Células de todos os grupos foram semeadas em placas de 12 poços contendo 

lamínulas de vidro estéreis, na concentração de 104 células por poço. Depois de 24 

horas, as células foram fixadas em formaldeído a 4% por 30 minutos. Em seguida, 
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foram realizadas reações de imunofluorescência para os seguintes anticorpos: anti-

CD105, anti-NG2 e anti-CD34. Para isso, as lamínulas foram lavadas por três vezes 

com PBS 1x, seguido pelo bloqueio de sítios inespecíficos com solução de 1% de 

BSA por 30 minutos. Após, os anticorpos primários foram incubados em temperatura 

ambiente por 1 hora e trinta minutos. Em seguida, as lamínulas foram lavadas com 

PBS 1x por três vezes de cinco minutos cada, seguido pela incubação do anticorpo 

secundário anti-IgG, da mesma espécie do anticorpo primário utilizado, conjugado 

com FITC na diluição de 1:100 por 1 hora em temperatura ambiente. Após esse 

período, as lamínulas foram lavadas novamente por três vezes de 5 minutos com 

PBS 1x e montadas com meio de montagem contendo DAPI (Vectashield®, Vector 

Laboratories, CA, USA). A diluição e as características dos anticorpos primários 

utilizados estão sumarizadas na Tabela 4.1. 

 

 
Tabela 4.1 - Diluição e características dos anticorpos primários 
 
Anticorpo primário Espécie Diluição Procedência 

CD105 Camundongo 1:100 
Abcam 114052 

(monoclonal [3A9]) 

NG2 Camundongo 1:100 
Abcam 50009 

(monoclonal [132.38]) 

CD34 Camundongo 1:100 

Abcam 8536 

(monoclonal 

[QBEND-10]) 
Fonte: A autora 

 

 

As marcações foram analisadas em microscópio de fluorescência com filtros 

para FITC (marcação de cor verde) e DAPI (marcação nuclear de cor azul). Os 

campos de maior intensidade de fluorescência foram selecionados e 500 células 

foram contadas para cada um dos marcadores em todos os grupos. Os dados foram 

tabulados e analisados no programa Microsoft Office Excel®. 
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4.7 AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DE DIFERENCIAÇÃO OSTEOGÊNICA IN VITRO  

 

 

As células mobilizadas e controle foram semeadas, em triplicata, na 

quantidade de 104 em placa de 24 poços acrescida de meio α-MEM com 10% de 

soro fetal bovino. Após 24 horas, adicionou-se o meio de indução para diferenciação 

osteogênica constituído de α-MEM enriquecido com soro fetal bovino (10%), 5 nM de 

β-glicerofosfato (Sigma-Aldrich), 50 μg/mL de ácido ascórbico (Sigma-Aldrich) e 

10nM de dexametasona (Sigma-Aldrich). Como controle negativo, células foram 

cultivadas utilizando-se somente os meios de cultivo. Os meios de indução 

osteogênico e condrogênico foram trocados a cada 3 dias por 21 dias e, após, as 

amostras foram lavadas em PBS 1x e fixadas em formaldeído 4% por 30 minutos. 

Para detecção de depósitos de cristais minerais, as células foram coradas 

com alizarina vermelha e as imagens foram adquiridas por meio de microscópio de 

luz invertida. Para avaliação quantitativa dos depósitos minerais, 800 μl de solução 

de ácido acético a 10% foram incubadas em cada poço durante 30 minutos sob 

agitação. Após, as células foram aquecidas por 10 minutos a 85 ºC e resfriadas em 

gelo por 5 minutos. Depois de serem centrifugadas por 15 minutos, 200 μl de 

solução de hidróxido de amônia a 10% foram adicionadas ao sobrenadante para 

neutralização do ácido. Alíquotas foram lidas em placa de 96 poços e a absorbância 

foi analisada em espectrofotômetro com filtro de 490 nm.  

 

 

4.8 AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DE DIFERENCIAÇÃO CONDROGÊNICO IN 

VITRO  

 

 

Células de todos os grupos de estudo foram plaqueadas, em triplicata, na 

quantidade de 106 em tubos Falcon e cultivadas em meio α-MEM com 10% de soro 

fetal bovino. Após 24 horas, foi adicionado às células o meio de indução para 

diferenciação condrogênica (StemPro™ Chondrogenesis Differentiation Kit 

#A1007101; Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA), o qual foi trocado a cada 3 
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dias por 21 dias. Como controle negativo, células foram cultivadas somente em α-

MEM suplementado com soro fetal bovino. 

A avaliação do potencial de diferenciação condrogênico foi qualitativa, de 

modo que após lavagem com PBS 1x e fixação em formaldeído 4% por 30 minutos, 

os pellets celulares foram processados para inclusão em parafina, cortados em 

espessura de 5 μm, e corados por azul de toluidina, um corante com afinidade por 

proteoglicanos e glicosaminoglicanos presentes em matrizes celulares. As imagens 

foram adquiridas com o auxílio de microscópio de luz. 

 

 

4.9 AVALIAÇÃO DA DIFERENCIAÇÃO POR RT-PCR  

 

 

As células mobilizadas e controle foram avaliadas por meio de RT-PCR 

convencional quanto à capacidade de transcrição de mRNA dos genes ALP, RUNX2 

e CEMP1, que codificam, respectivamente, as proteínas fosfatase alcalina, fator de 

transcrição relacionado à Runt-2 e a proteína do cemento-1, relacionadas à 

diferenciação osteogênica e cementogênica. Além do gene constitutivo de referência 

GAPDH, que codifica a proteína gliceraldeído-3-fosfato desidrogenase.  

As células de todos os grupos de estudo foram cultivadas em duas situações 

distintas: primeiramente, por 21 dias, atingindo 100% de confluência nas placas de 

cultivo, de modo a se estabelecer o contato célula-célula; e também pelo período 

necessário para atingirem 80% de confluência nas placas, em média, após 7 dias de 

cultivo celular. 

  Após, foram tratadas com Trizol por 5 minutos para lise celular, seguido de 

centrifugação. O sobrenadante foi coletado para obtenção do RNA. Após 

determinação da concentração de RNA por leitura em espectofotômetro (Nanodrop 

2000, Thermo Fisher Scientific), 1 µg foi utilizado para as reações. A síntese do DNA 

complementar (cDNA) e a amplificação das amostras foram realizadas utilizando-se 

o kit SuperScript™ III One-Step RT-PCR System/Platinum™ Taq DNA Polymerase 

(Thermo Fisher Scientific, Whaltam, MA) para os seguintes iniciadores: GAPDH, 

ALP, RUNX2 e CEMP1. Todos os iniciadores foram desenhados com auxílio do 
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programa OligoPerfect Primer Designer (Thermo Fisher Scientific). Os genes e as 

sequências analisadas estão resumidos na Tabela 4.2. 

 
Tabela 4.2 – Genes e sequências dos primers analisados 
 

Gene Sequência 

GAPDH 
 

Forward: TGATGGGTGTGAACCACGAG 

Reverse: AGTGATGGCATGGACTGTGG 

ALP 
Forward: CCAGACCCTGCAACCATCAT 

Reverse: AAACAGGGGAGTCGCTTCAG 

RUNX2 
Forward: CGCCTCACAAACAACCACAG 

Reverse: GGTGCTCGGATCCCAAAAGA 

CEMP1 
Forward: ATGGGCACATCAAGCACTGA 

Reverse: CTGAGAGGTGTGAGGTGCAG 
Fonte: A autora 

 

 

4.10 FORMA DE ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 

Os grupos das células mobilizadas pelo TGF-β1 e pelo G-CSF foram 

avaliados quanto as suas propriedades “tronco” em comparação com as populações 

não mobilizadas. Os resultados foram tabulados para análise quantitativa com 

auxílio do programa GraphPadPrism 5.0. O teste de normalidade de Kolmogorov-

Smirnov com correção de Lilliefors foi realizado para determinar a distribuição de 

dados das amostras. Determinado intervalo normal dos dados, testes de 

comparação de médias foram realizados utilizando o teste paramétrico ANOVA. 

Quando não houve aderência à distribuição normal das amostras, o teste não 

paramétrico de Kruskal-Wallis foi realizado. Em casos onde houve diferença 

estatística, foi aplicado os testes Post-Hoc de Tukey ou Dunn, respectivamente. O 

nível de significância utilizado em todas as análises foi de 5%. 

 

 





 

 
 

59 

5 RESULTADOS 
 

 

5.1 EFICIÊNCIA DE FORMAÇÃO DE COLÔNIAS 

 

 
Ao analisarmos o número de colônias formadas após 10 dias de cultivo, 

observamos que todos os grupos de estudo foram capazes de formar colônias 

(Figura 5.1). Ao compararmos eles entre si, observamos que o grupo de células com 

mobilização espontânea (membrana) foi aquele com a maior eficiência na formação 

de colônias, sendo estatisticamente significante em relação ao grupo controle 

(p=0,0001) e aos grupos de células mobilizadas pelo G-CSF (p=0,002) e TGF-β1 

(p=0,0001). As células mobilizadas pelo G-CSF também exibiram maior eficiência 

em formar colônias em comparação com o controle, mas essa diferença não foi 

considerada significativa estatisticamente (p=0,08). Os grupos controle e TGF-β1, 

por sua vez, exibiram porcentagens de eficiência de formação de colônias 

semelhantes entre si (p=0,9) (Figura 5.2). 

 
 

Figura 5.1 - Fotografias das placas evidenciando as unidades formadoras de colônias após 10 dias 
de cultivo nos grupos controle (A), membrana (B), G-CSF (C) e TGF-β1 (D)  

 

 
 Fonte: A autora 
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Figura 5.2 - Gráfico da porcentagem de eficiência da formação de colônias nos quatro grupos de 
estudo. *p<0,0005; **p<0,0001  

 

 
Fonte: A autora 

 

 

5.2 ENSAIO DE PROLIFERAÇÃO PELA VIABILIDADE CELULAR 

 

 

Na avaliação do número de células viáveis pelo ensaio de proliferação por 

MTS, observamos que, de maneira geral, os grupos analisados neste estudo 

exibiram um padrão de proliferação crescente após 24, 48 e 72 horas. A exceção 

ocorreu no grupo de células mobilizadas pelo TGF-β1, em que após 48 horas 

observou-se um decréscimo no número de células, e após 72 horas houve 

novamente um aumento da sua proliferação celular.  

Ao analisarmos os grupos entre si, após 24 horas observamos que as células 

do grupo controle foram mais proliferativas, sendo estatisticamente significante em 

relação às células mobilizadas pelo G-CSF (p=0,01) e pelo TGF-β1 (p=0,02). Após 

48 horas, o grupo controle também foi aquele que exibiu maior proliferação celular, 

sendo estatisticamente significante em relação aos demais que sofreram 

mobilização (G-CSF, p=0,01; TGF-β1, p<0,0001). Além disso, o grupo TGF-β1 foi o 

menos proliferativo após esse período, de forma que, além do grupo controle, as 

células do grupo membrana também foram estatisticamente mais proliferativas em 
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comparação a ele (p=0,01). Após 72 horas, o grupo controle continuou exibindo a 

maior proliferação celular, e mais uma vez foi mais significante em comparação com 

o grupo de células mobilizadas pelo TGF-β1 (p<0,0001). O grupo mobilizado pelo 

TGF-β1 foi também estatisticamente menos proliferativo em comparação ao grupo 

membrana (p<0,001). 

Os resultados encontram-se sumarizados nos gráficos da Figura 5.3.  
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Figura 5.3 - Gráficos exibindo a média das absorbâncias (nm) obtidas no teste de viabilidade celular 
(MTS) em cada grupo para análise da proliferação celular após 24, 48 e 72 horas. 
*p<0,05; **p<0,005; ***p<0,0001 

 

 

 
Fonte: A autora 
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5.3 ENSAIO DE PROLIFERAÇÃO PELA ANÁLISE DA CURVA DE CRESCIMENTO 

CELULAR E POPULATION DOUBLING 

 

 

Ao avaliarmos os grupos de estudo em relação ao potencial de proliferação 

por meio da contagem de células e da formação da curva de crescimento celular, 

observamos que os quatro grupos exibiram uma curva ascendente, denotando o 

aumento da quantidade de células com o passar das horas. 

Analisando-os entre si, nota-se que após 24 e 48 horas, as células exibiram 

um padrão de proliferação semelhante nos grupos não mobilizados. O grupo de 

células mobilizadas pelo G-CSF, por sua vez, mostrou-se mais proliferativo nas 

primeiras 24 horas, embora não estatisticamente significante (p>0,05). Após 48 

horas, os grupos controle e membrana exibiram maior potencial proliferativo, 

também não significante na análise estatística (p>0,05). Após 72 horas, o grupo 

mais proliferativo foi o membrana, embora mais uma vez esse dado não tenha sido 

estatisticamente significante em relação aos demais (p>0,05) (Figura 5.4). 

 
Figura 5.4 - Gráfico da curva de crescimento celular de todos os grupos de estudo após 24, 48 e 72 

horas. Média (± desvio padrão) do número de células viáveis  
 
 

 
Fonte: A autora 
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Na análise do tempo de dobra (population doubling) de cada um dos grupos, 

observamos que em relação aos grupos controle e membrana, não houve alteração 

no número de células após 24 horas de cultivo, enquanto após 48 horas ambos 

dobraram em 1,12 vezes. Após 72 horas, esses dois grupos dobraram em 2,06 e 

2,27 vezes, respectivamente. Nos grupos que sofreram mobilização pelos fatores 

quimiotáticos, observou-se um crescimento lento após 24 e 48 horas. Apenas após 

72 horas de cultivo as células mobilizadas pelo G-CSF dobraram 1,8 vezes em 

relação ao número de células plaqueadas inicialmente, enquanto no grupo de 

células mobilizadas pelo TGF-β1 essa dobra foi de 1,5 vezes (Figura 5.5). 

 

 
Figura 5.5 - Gráfico do tempo de dobra das populações em comparação com o número total de 

células plaqueadas inicialmente (1X104 células)  
 
 

 
Fonte: A autora 

 

 

5.4 CARACTERIZAÇÃO POR IMUNOFLUORESCÊNCIA 

 

 

Na análise das reações de imunofluorescência, observou-se que todos os 

grupos de estudo exibiram uma imunomarcação positiva e membranar para os 

anticorpos anti-CD105 (Figura 5.6) e anti-NG2 (Figura 5.8). 
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Analisando individualmente cada um deles, observamos que para o marcador 

CD105, os grupos exibiram um padrão semelhante na frequência de células 

positivas. O grupo controle foi aquele com maior frequência de positividade, no 

entanto, essa diferença não foi estatisticamente significante (p>0,05). Para o 

anticorpo anti-NG2, o grupo controle foi novamente aquele com a maior frequência 

de positividade, sendo estatisticamente significante em relação aos grupos de 

células mobilizadas pelo G-CSF (p=0,02) e pelo TGF-β1 (p=0,006). Ademais, os 

grupos mobilizados pelo TGF-β1 exibiram a menor frequência de positividade para 

ambos os anticorpos (Figura 5.7 e Figura 5.9). Todos os grupos avaliados neste 

estudo exibiram marcação negativa para o anticorpo CD34. 

 
 

Figura 5.6 - Marcação por imunofluorescência das células positivas para o anticorpo anti-CD105 nos 
grupos controle (A), membrana (B), G-CSF (C) e TGF-β1 (D) (aumento de 400X)  

 

 
Fonte: A autora 
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Figura 5.7 - Gráfico da frequência de células positivas (± desvio padrão) para o anticorpo anti-CD105 
em todos os grupos estudados 

 

 
Fonte: A autora 

 

 
Figura 5.8 - Marcação por imunofluorescência das células positivas para o anticorpo anti-NG2 nos 

grupos controle (A), membrana (B), G-CSF (C) e TGF-β1 (D) (aumento de 400X) 
 

 
Fonte: A autora 
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Figura 5.9 - Gráfico da frequência de células positivas (± desvio padrão) para o anticorpo anti-NG2 
em todos os grupos de estudo. *p<0,05 

 

 
Fonte: A autora 

 

 

5.5 AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DE DIFERENCIAÇÃO OSTEOGÊNICA IN VITRO 

 

 

Na avaliação do potencial de diferenciação osteogênica por meio dos 

depósitos minerais corados com alizarina vermelha, observou-se que os quatro 

grupos de estudo formaram estruturas mineralizadas após 21 dias de indução 

(Figura 5.10). Ao quantificarmos as áreas coradas, observamos que o grupo controle 

exibiu a maior quantidade de depósitos minerais, sendo estatisticamente significante 

em relação aos demais (p<0,0001). O grupo membrana foi o segundo com a maior 

quantidade de depósitos minerais, sendo estatisticamente significante em relação 

aos dois grupos de células mobilizadas pelos fatores G-CSF e TGF-β1 (p<0,0001) 

(Figura 5.11). 
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Figura 5.10 - Imagens capturadas em microscópio de luz invertida (aumento de 50X) evidenciando 
depósitos minerais dos grupos controle (A), membrana (B), G-CSF (C) e TGF-β1 (D) 

 

 
Fonte: A autora 

 

 
Figura 5.11 - Gráfico exibindo a média das absorbâncias (nm) obtidas após quantificação dos 

depósitos minerais em cada grupo analisado. *p<0,0001 

 
Fonte: A autora 
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5.6 AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DE DIFERENCIAÇÃO CONDROGÊNICA IN 

VITRO 

 

 

Na avaliação qualitativa após 21 dias de indução condrogênica, observamos 

que, inicialmente, todos os grupos formaram pellets celulares, e que, 

macroscopicamente, o grupo de células mobilizadas pelo TGF-b1 exibiu pellets de 

maior diâmetro. No entanto, após o processamento histológico para avaliação da 

presença de proteoglicanos com auxílio da coloração de azul de toluidina, observou-

se que nos grupos controle, membrana e mobilizado pelo G-CSF, partes das 

estruturas dos pellets foram perdidas no processamento, não sendo suficiente para 

deposição de proteoglicanos, e por isso, observou-se ao microscópio de luz apenas 

um conjunto de células de morfologia esférica dispostas de maneira desorientada. 

Já no grupo de células mobilizadas pelo TGF-b1, foi possível observar uma estrutura 

celular mais organizada, além de pequenas áreas de coloração rósea clara e de 

aspecto hialino, entremeando as células de morfologia esférica (Figura 5.12). 

 

 
Figura 5.12 - Cortes histológicos corados por azul de toluidina em um aumento de 400x no grupo de 

células mobilizadas pelo TGF-b1 (A) e grupo controle (B) 
 

 
Fonte: A autora 
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5.7 AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DE DIFERENCIAÇÃO POR RT-PCR  

 

 

A análise da expressão dos fatores osteogênicos por meio de RT-PCR 

demonstrou que, com exceção do grupo controle com células cultivadas até 

atingirem 80% de sua confluência, todos os demais grupos expressaram o gene 

ALP. Observou-se bandas mais intensas nas células cultivadas por 21 dias em 

relação aos mesmos grupos quando cultivados em uma menor confluência, 

denotando uma maior expressão gênica. Ademais, os grupos de células mobilizadas 

pelos fatores G-CSF e TGF-b1 exibiram uma maior expressão do gene ALP em 

comparação aos grupos controle e membrana. Em relação à expressão do gene 

RUNX2, as células cultivadas em alta confluência também exibiram uma maior 

expressão gênica, com exceção daquelas mobilizadas pelo TGF-b1. O grupo que 

exibiu bandas mais intensas foi o de células mobilizadas pelo fator G-CSF (Figura 

5.13). 

Na análise da expressão de mRNA do gene CEMP1, bandas de maior 

intensidade foram observadas nas células do grupo controle, cultivadas nas duas 

situações avaliadas, assim como nas células dos grupos membrana e G-CSF 

cultivadas em alta confluência. Em relação ao grupo de células mobilizadas pelo 

TGF-b1, aquelas cultivadas por 21 dias também exibiram uma maior expressão 

gênica em comparação com o grupo de células cultivadas até atingirem 80% de 

confluência, embora essa expressão seja menor em comparação com as células dos 

demais grupos de estudo (Figura 5.13).  
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Figura 5.13 - Expressão de mRNA de ALP, RUNX2 e CEMP1 nas células cultivadas até 80% de sua 
confluência nos grupos controle (A), membrana (C), G-CSF (E) e TGF-b1 (G); e nas 
células cultivadas por 21 dias nos grupos controle (B), membrana (D), G-CSF (F) e 
TGF-b1 (H) 

 

 
 
Fonte: A autora 
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6 DISCUSSÃO 
 

 

Atualmente, com o avanço das técnicas da engenharia de tecidos e o 

surgimento de novas terapias celulares para a regeneração tecidual, torna-se 

importante o aprimoramento dos métodos de isolamento, cultivo e expansão das 

células com característica tronco. Nesse sentido, a seleção de células com melhores 

propriedades, por meio de moléculas bioativas que induzam a sua mobilização, 

parece ser um passo importante para o estabelecimento de terapias mais eficazes e 

seguras, visando a sua utilização em futuras aplicações clínicas. 

Este trabalho propôs investigar a capacidade mobilizadora dos fatores TGF-

β1 e G-CSF em populações de células isoladas do ligamento periodontal de ratos. 

Observamos que, de uma forma geral, todos os grupos de estudo exibiram 

positividade frente a marcadores conhecidos por serem expressos por células-tronco 

mesenquimais. Em relação a capacidade clonogênica dessas células, o grupo de 

células que sofreram mobilização espontânea foi aquele com a maior eficiência na 

formação de colônias, seguido pelo grupo de células mobilizadas pelo G-CSF. Já as 

células do grupo controle e as mobilizadas pelo TGF-β1 exibiram um menor 

potencial clonogênico. O ensaio de formação de colônias é comumente utilizado 

para avaliação da capacidade de divisão celular e de geração de um conjunto de 

células idênticas, sendo importante para a sua caracterização como células-tronco 

mesenquimais (128).  

Na avaliação do potencial proliferativo, as células mobilizadas pelos fatores 

quimiotáticos exibiram taxas menores de proliferação celular entre 24 e 72 horas nos 

dois ensaios utilizados nesse estudo. Embora os quatro grupos avaliados tenham 

exibido um padrão de crescimento ascendente na análise da curva de crescimento 

celular, ficou claro que, de forma geral, as células não mobilizadas e as células que 

sofreram mobilização espontânea exibiram um maior potencial proliferativo em todas 

as circunstâncias, enquanto as células mobilizadas pelo fator TGF-β1 foram aquelas 

com menor potencial de proliferação celular.  

Em relação ao TGF-β1, acredita-se que ele exerça um efeito duplo na 

proliferação celular, e que o estágio de diferenciação das células em questão seja 
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determinante para a sua ação estimulante ou supressória. Um estudo recente 

demonstrou que PDLSCs tratadas com TGF-β1 exibiram níveis aumentados das 

proteínas p16 e p21, assim como o aumento da atividade da enzima SA-β-Gal, todas 

relacionadas com o envelhecimento celular, indicando que o TGF-β1 induz a 

senescência dessas células, principalmente por meio do aumento da produção de 

espécies reativas de oxigênio (129). Por outro lado, quando associado a outros 

fatores de crescimento, como o bFGF, o TGF-β1 foi responsável pelo aumento da 

proliferação celular em células do ligamento periodontal humanas (130). Ainda em 

um mesmo estudo, culturas primárias de células do ligamento periodontal humanas 

tratadas com TGF-β1 exibiram grande potencial proliferativo, enquanto em uma 

linhagem celular imortalizada do ligamento periodontal, a sua proliferação celular foi 

atenuada (131).  

Os eventos de proliferação e diferenciação celular frequentemente estão 

correlacionados (124), e de forma semelhante, acredita-se também que o TGF-β1 

possua um efeito bifásico na diferenciação de células-tronco de origem 

mesenquimal, principalmente na diferenciação de osteoblastos, uma vez que ele é 

abundantemente presente na matriz óssea (132). Em estágios precoces, ele 

estimula a diferenciação de osteoblastos e induz a migração de células-tronco 

mesenquimais, o que é potencializado pela sua combinação com proteínas 

morfogenéticas ósseas (BMPs). Em um período posterior, o TGF-β atua como um 

inibidor da diferenciação osteoblástica e da mineralização tardia, o que é mediado 

possivelmente pelas próprias citocinas presentes no microambiente ósseo (133-

135). No entanto, vale ressaltar que além do estágio de diferenciação das células, 

outros fatores podem estar relacionados com as discrepâncias encontradas na 

literatura acerca do papel do TGF-β1 nesses eventos, como por exemplo as 

condições de cultura, incluindo diferentes protocolos de cultivo celular, passagens 

celulares distintas, além das próprias espécies avaliadas e das diferenças individuais 

entre os pacientes (130).  

Neste estudo, a metodologia utilizada para realização do ensaio de 

mobilização celular foi baseada no estudo pioneiro de Murakami e colaboradores 

(2013), em que células-tronco da polpa dental foram induzidas à migração por meio 

de uma membrana com poro de 8 µm de diâmetro. No entanto, como as células-

tronco mesenquimais exibem morfologia e tamanho heterogêneos (136), preferimos 
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utilizar insertos com membranas semipermeáveis com poros de 5 µm, pois 

acreditamos que poros de menor diâmetro incapacitariam a passagem de algumas 

dessas células, enquanto os poros de maior diâmetro facilitariam a livre migração, 

impossibilitando que houvesse uma adequada seleção celular. 

Outro ponto relevante a ser analisado em relação à metodologia é a 

concentração adequada dos fatores de crescimento, uma vez que já se sabe que 

dependendo da concentração utilizada de TGF-β, por exemplo, o seu efeito pode ser 

mais uma vez alterado. Em culturas de células ósseas da calvária de fetos de ratos, 

o efeito do TGF-β na replicação celular e na síntese de DNA e de colágeno, após 23 

horas de tratamento, sofreu alteração nas diferentes concentrações analisadas. Na 

concentração de 1,5 ng/ml o seu efeito foi positivo, enquanto nas concentrações de 

0,15 ng/ml e 15 ng/ml o resultado observado foi oposto, e o TGF-β exerceu um efeito 

inibitório nessas células (137). Em células-tronco mesenquimais da medula óssea 

humana foram também testadas concentrações de 0,01 pg/ml até 10 ng/ml de TGF-

β1, e demonstrou-se que em concentrações muito baixas ou muito altas, um efeito 

negativo na osteogênese foi observado, enquanto em concentrações baixas ocorreu 

a indução da migração celular (138). 

É importante destacar que, até onde sabemos, não há na literatura 

investigações prévias acerca da indução da mobilização de células-tronco do 

ligamento periodontal por meio de fatores quimiotáticos. Assim, baseando-se mais 

uma vez no trabalho do grupo de Murakami, em que foram testadas concentrações 

de 10, 100 e 500 ng/ml do fator G-CSF em DPSCs, nós fixamos a sua concentração 

ideal em 100 ng/ml. Em um estudo posterior que avaliou diferentes concentrações 

de fatores de crescimento em células-tronco da papila apical por meio do ensaio de 

migração celular, a concentração com a maior migração de células para o G-CSF 

também foi de 100 ng/ml. Em relação ao fator TGF-β1, após avaliação das 

concentrações de 1, 10 e 100 ng/ml nessas células, observou-se que a 

concentração de 100 ng/ml foi mais uma vez a mais eficiente na migração das 

SCAPs, embora não estatisticamente significante (8). Portanto, adotamos também 

para o TGF-β1 a concentração ideal de 100 ng/ml.  

Em ensaios de indução da diferenciação condrogênica utilizando-se a 

formação de pellets celulares ou micromassas, sabe-se que as células-tronco 
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mesenquimais de morfologia fusiforme e semelhante a fibroblastos se modificam 

com o passar dos dias de indução e adquirem uma morfologia esférica, semelhante 

aos condrócitos. Além disso, essas células passam a produzir matriz extracelular 

cada vez mais abundante em proteoglicanos, até que a coloração de Alcian blue ou 

azul de toluidina fica intensa, indicando a maturação dessa matriz cartilaginosa (139, 

140). Os nossos resultados demonstraram que as células mobilizadas pelo TGF-β1 

formaram pellets celulares maiores, áreas de coloração rosada e aspecto hialino, 

que indicam a positividade para a coloração de azul de toluidina e o início da 

produção de uma matriz extracelular contendo proteoglicanos (139). Esse resultado 

é compatível com o fato de que o TGF-β é um importante fator na condrogênese, 

tanto que ele é um dos componentes presentes no meio classicamente utilizado 

para induzir diferenciação condrogênica. Embora o TGF-β2 e o TGF-β3 sejam os 

mais eficazes, os três subtipos de TGF-β estimulam os condrócitos e atuam na 

expressão e síntese de componentes da matriz cartilaginosa, como colágeno tipo II 

e proteoglicanos (141-143). 

As cell sheets são membranas celulares que consistem em camadas de 

células geradas a partir do seu cultivo in vitro em alta confluência, ou por cerca de 2 

semanas. A vantagem desse tipo de abordagem é que as células mantêm proteínas 

da matriz extracelular e junções célula a célula (144), não havendo a necessidade 

de digestão enzimática prévia nem de arcabouços biodegradáves, permitindo o seu 

transplante direto para os tecidos a serem regenerados (94). Classicamente, para a 

formação das cell sheets a partir de células-tronco mesenquimais, há necessidade 

do cultivo em placas de cultura sensíveis à temperatura, assim como a indução 

prévia da sua diferenciação. Já se sabe que o transplante de cell sheets 

provenientes de células-tronco do ligamento periodontal humanas e cultivadas em 

meios de diferenciação osteogênicos induzem a regeneração dos tecidos 

periodontais. Quando transplantadas em defeitos na mandíbula de ratos, por 

exemplo, essas células induziram a formação de cemento e de fibras do ligamento 

periodontal de origem humana (95). 

Neste trabalho, o nosso objetivo não era o transplante das cell sheets, e sim a 

avaliação in vitro da capacidade de diferenciação das PDLSCs quando em 80% de 

confluência e após 21 dias de cultivo, já em alta confluência e com o contato célula-

célula. Assim, optamos pela ausência de métodos de cultivo específicos, como 
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sistemas termoresponsivos, sistemas sensíveis ao pH ou magnéticos (145). Além 

disso, como estudos prévios realizaram o transplante de células-tronco 

indiferenciadas em modelos de cicatrização de feridas, e nos tecidos-alvos elas 

foram capazes de sofrer diferenciação (144, 146), o nosso objetivo foi avaliar 

inicialmente como as células-tronco do ligamento periodontal se comportavam in 

vitro sem a indução prévia da sua diferenciação.  

Os nossos resultados demonstraram que as PDLSCs são capazes de 

expressar genes relacionados à diferenciação osteogênica e cementogênica mesmo 

na ausência de indução prévia. De maneira geral, células de todos os grupos de 

estudo expressaram mRNA para o gene RUNX2, e com exceção do grupo controle 

após 80% de confluência, os demais também expressaram o gene ALP, ambos 

relacionados com estágios iniciais da osteogênese. O fator de transcrição RUNX2 é 

expresso em células osteoprogenitoras mesenquimais e exerce uma função 

importante na diferenciação osteogênica, principalmente em estágios precoces, por 

meio da maturação de osteoblastos, estando envolvido em várias vias de sinalização 

de diferenciação celular (147, 148). A expressão do ALP, por sua vez, está 

relacionada à maturação da diferenciação osteogênica, provavelmente por atuar na 

mineralização da matriz óssea por meio da regulação da via de sinalização Wnt 

(149, 150). 

Destaca-se ainda o fato de que as bandas foram mais intensas nas células 

cultivadas por 21 dias, denotando uma maior expressão de mRNA nessas 

populações. Isso demonstra que as PDLSCs expressam genes relacionados a 

diferenciação osteogênica mesmo na ausência da sua indução, ou seja, de forma 

espontânea quando em alta confluência. Esse resultado é corroborado por um 

estudo recente que demonstrou uma expressão elevada de marcadores 

relacionados a formação do tecido periodontal em cell sheets de PDLSCs humanas 

cultivadas em um substrato termorresponsivo nanotopográfico, em comparação com 

aquelas cultivas em superfícies planas (149), indicando que a topografia e o 

microambiente fornecido pelas cell sheets têm uma influência direta na diferenciação 

dos tecidos periodontais.  

Enquanto no ensaio de indução osteogênica as células mobilizadas exibiram 

uma menor deposição mineral em comparação com os grupos controle, após análise 
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por RT-PCR, as células mobilizadas por TGF-b1 e G-CSF revelaram bandas 

maiores e mais intensas, o que sugere uma maior expressão de genes associados a 

osteogênese. Embora esse não seja um método quantitativo, por comparação em 

uma mesma eletroforese pode-se inferir que a quantidade inicial de mRNA era maior 

ou menor em determinada amostra. Essa discrepância pode ser explicada pelo fato 

de que apesar dessas células expressarem o mRNA para os genes em questão, não 

necessariamente eles serão traduzidos em proteínas naquele momento específico, 

pois essa atividade é regulada por diversas modificações pós-transcricionais. Isso 

revela a importância da união de várias técnicas laboratoriais para a interpretação 

dos resultados, uma vez que há também a sensibilidade inerente a cada método de 

análise (151). Há ainda o fato da osteogênese ser um processo complexo que 

envolve a associação de vários genes, que irão codificar diversos fatores de 

transcrição e de crescimento simultaneamente (152). Assim, quando as populações 

sofrem estimulação da sua diferenciação, por fatores ou meios indutores, é possível 

que elas ativem vias de sinalização diferentes daquelas que são ativadas pelas 

células em seu estado natural de confluência. 

O CEMP1 é uma molécula relacionada à cementogênese que é expressa por 

cementoblastos e por populações de células-tronco mesenquimais do ligamento 

periodontal. Como regulador local desse processo, o CEMP1 vem sendo relacionado 

com a diferenciação celular e com a deposição de cristais minerais (153, 154). No 

nosso estudo, de uma forma geral, todos os grupos de estudo expressaram mRNA 

em níveis variados para esse gene, destacando-se as células mobilizadas pelo G-

CSF cultivadas em alta confluência. Esses achados são concordantes com estudos 

anteriores que demonstraram que a expressão de CEMP1 por populações de 

PDLSCs pode estar relacionada com o fato dessas populações serem uma fonte 

importante de precursores de cementoblastos e de osteoblastos (154-156). Em 

relação à associação dos fatores mobilizadores G-CSF e TGF-b1 com a 

cementogênese, é necessário a avaliação de outras moléculas relacionadas a esse 

processo, como por exemplo o HACD1, ou proteína de adesão do cemento (CAP, do 

inglês cementum attachment protein), para que se possa estabelecer melhor uma 

relação direta entre as células mobilizadas e a expressão desses genes 

cementogênicos, o que pretendemos fazer em um futuro próximo.   
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Desse modo, já se sabe que proliferação celular, clonogenicidade e 

diferenciação osteogênica, adipogênica e condrogênica são importantes  

propriedades desejáveis em células mesenquimais com característica tronco, no 

entanto, o fato das PDLSCs mobilizadas pelos dois fatores analisados nesse estudo 

expressarem sem indução importantes genes relacionados aos processos de 

osteogênese e cementogênese indicam que a mobilização celular pode ser um 

importante passo para induzir a migração de células mais diferenciadas. Assim, 

nesse sentido, tanto o G-CSF quanto o TGF-β1 podem ser futuramente possíveis 

moléculas sinalizadoras com potencial para estratégias de “homing” celular. 
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7 CONCLUSÃO 
 

 

As células-tronco do ligamento periodontal de ratos não mobilizadas e de 

mobilização espontânea apresentam melhores propriedades clonogênicas e 

proliferativas em comparação com as células mobilizadas por TGF-β1 e G-CSF. Por 

outro lado, a mobilização das células pelos dois agentes quimiotáticos foi 

responsável por uma maior expressão de mRNA da proteína fosfatase alcalina e do 

fator de transcrição relacionado à Runt-2 (RUNX2). 

As células mobilizadas e controle foram capazes de expressar mRNA para 

genes relacionados a osteogênese e cementogênese sem indução prévia, 

principalmente quando cultivadas em alta confluência.  
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