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RESUMO 
 

 

Pedroni ACF. Efeito da cell sheet de células-tronco da polpa dentária humana, 
associada ou não à terapia de fotobiomodulação, no reparo de lesões ósseas em 
calvárias de ratos portadores de Diabetes Mellitus [tese]. São Paulo: Universidade 
de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 2020. Versão Corrigida. 
 

 

Diabetes Mellitus (DM) é uma desordem metabólica que compromete a reparação 

óssea, demandando novas estratégias terapêuticas. Uma delas se baseia na 

aplicação da terapia celular por meio da utilização de cultivos do tipo "Cell sheet" 

(CS) - que preservam o contato célula-célula, a organização estrutural e o fenótipo 

das células-tronco (CTs). Outro tratamento alternativo é a terapia de 

fotobiomodulação (PBMT), que induz respostas que favorecem a regeneração 

tecidual. O objetivo deste estudo foi o de avaliar o efeito do uso de CSs de CTs da 

polpa dentária humana (hDPSC4) indiferenciada, associadas ou não à PBMT, no 

reparo de lesões ósseas em calvária de ratos diabéticos. O estudo contempla duas 

etapas: uma in vitro (obtenção e caracterização das CSs) e uma in vivo. 

Primeiramente, DM foi induzida em 54 ratos, pela administração de 

Estreptozotocina. Lesões ósseas foram realizadas nos ossos parietais de todos os 

animais. Essas lesões foram tratadas de acordo com os seis grupos experimentais 

(n = 6 por grupo/tempo experimental) - G.Controle: lesão sem tratamento; G.PBMT: 

lesão tratada com PBMT; G.MCol: colocação de membrana de colágeno suíno 

comercial; G.MCol+PBMT: colocação da membrana de colágeno suíno seguida da 

aplicação da PBMT; G.CS: colocação da CS e G.CS+PBMT: Colocação da CS 

seguida da PBMT. A PBMT foi realizada com laser infravermelho (808 nm, 40 mW, 

0,028 cm2 de área do feixe, 1,4 W/cm2, 3 s, 4 J/cm2, 0,12 J por ponto) 

imediatamente, 48 e 96 horas após a cirurgia. Trinta e 60 dias após a cirurgia, as 

calotas cranianas foram dissecadas, fixadas e submetidas às análises de: 

Microtomografia Computadorizada (MicroCT), histologia (HE) e histoquímica 

(Tricrômico de Masson). Os dados foram tratados estatisticamente (p≤0,05). A CS 

de DPSC indiferenciada não acelerou o processo de reparo ósseo na maioria das 

lesões, ocorrendo abundante formação óssea em apenas dois animais do 

G.CS+PBMT em 60 dias. A MicroCT revelou, em 60 dias, aumento significativo no 



volume ósseo relativo (p=0,0064) e número de trabéculas (p=0,0068) no grupo 

G.MCol+PBMT e no volume ósseo relativo (p<0,0001) e espessura de trabéculas 

(p<0,0001) no grupo G.PBMT. Histologicamente, foi possível observar que a CS, em 

30 dias, promoveu a formação de tecido osteóide organizado, rico em fibras 

colágenas e células osteoblásticas, com formação de ilhotas de neoformação óssea 

distantes dos bordos da lesão. No entanto essa neoformação foi considerada 

imatura, quando comparada aos outros grupos. Quando a CS foi associada ao 

PBMT foi possível observar mais fibras colágenas e maior frequência de ilhotas no 

centro da lesão. Nas condições experimentais dessa pesquisa, na maioria dos 

casos, a cell sheet (CS) de hDPSC4 indiferenciada não foi capaz de acelerar o 

processo de reparo de lesões ósseas críticas em calvária de ratos diabéticos. 

 

 

Palavras-chave: Diabetes Mellitus. Terapia de fotobiomodulação. Cell sheet. 

Células-tronco da polpa dentária humana. Terapia celular. Regeneração tecidual. 

Reparação óssea. Regeneração óssea guiada  

 



 

ABSTRACT 

 

 

Pedroni ACF. Effect of cell sheet of human dental pulp stem cell, associated or not 
with photobiomodulation therapy, on the repair of critical size bone defects in calvaria 
of rats with Type 2 Diabetes Mellitus [thesis]. São Paulo: Universidade de São Paulo, 
Faculdade de Odontologia; 2020. Versão Corrigida. 
 

 

Diabetes Mellitus (DM) is a metabolic disorder that compromises bone repair, 

requiring new therapeutic strategies. One of them is based on the application of cell 

therapy through the use of "Cell sheet" (CS) cultures - which preserve cell-cell 

contact, the structural organization and the phenotype of stem cells (CTs). Another 

alternative treatment is photobiomodulation therapy (PBMT), which induces 

responses that favor tissue regeneration. The aim of this study was to evaluate the 

effect of the use of CSs from undifferentiated human dental pulp (hDPSC4), 

associated or not with PBMT, in the bone repair of lesions in calvaria of diabetic rats. 

The study comprises two stages: one in vitro (obtaining and characterizing the CSs) 

and one in vivo. First, DM was induced in 54 rats, by the administration of 

Streptozotocin. Bone lesions were performed on the parietal bones of all animals. 

These injuries were treated according to the six experimental groups (n = 6 per group 

/ experimental time) - G.Control: injury without treatment; G.PBMT: lesion treated 

with PBMT; G.MCol: placement of commercial porcine collagen membrane; 

G.MCol+PBMT: placement of the porcine collagen membrane followed by the 

application of PBMT; G.CS: placement of CS and G.CS+PBMT: placement of CS 

followed by PBMT. PBMT was performed using an infrared laser (808 nm, 40 mW, 

0.028 cm2 of beam area, 1.4 W/cm2, 3 s, 4 J/cm2, 0.12 J per point) immediately, 48 

and 96 hours after the surgery. Thirty and 60 days after surgery, the skull caps were 

dissected, fixed and submitted to the analysis of: Computed Microtomography 

(MicroCT), histology (HE) and histochemistry (Masson's Trichrome). The data were 

treated statistically (p≤0.05). Undifferentiated DPSC CS did not accelerate the bone 

repair process in most lesions, with abundant bone formation in only two animals 

from G.CS+PBMT in 60 days. MicroCT revealed, in 60 days, a significant increase in 

relative bone volume (p=0.0064) and number of trabeculae (p=0.0068) in the 

G.MCol+PBMT group and in relative bone volume (p<0.0001) and trabecula 



thickness (p<0.0001) in the G.PBMT group. Histologically, it was possible to observe 

that CS, in 30 days, promoted the formation of organized osteoid tissue, rich in 

collagen fibers and osteoblastic cells, with formation of islets of bone neoformation 

distant from the edges of the lesion. However, this new formation was considered 

immature when compared to the other groups. When CS was associated with PBMT, 

it was possible to observe more collagen fibers and a greater frequency of islets in 

the center of the lesion. In the experimental conditions of this research, in most 

cases, the undifferentiated hDPSC4 cell sheet (CS) was not able to accelerate the 

process of repairing critical bone lesions in diabetic rat calvaria. 

 

Keywords: Diabetes Mellitus. Photobiomodulation therapy. Cell sheet. Human Dental 

Pulp Stem Cell. Tissue regeneration. Bone repair. Cell therapy.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O número de portadores de Diabetes Mellitus (DM) está aumentando em 

virtude do crescimento e envelhecimento populacional, da maior urbanização, 

progressiva incidência de obesidade, sedentarismo e da maior sobrevida de 

pacientes com DM. Já é considerada uma epidemia em curso e, em 2017, a 

Federação Internacional de Diabetes (International Diabetes Federation, IDF) 

estimou que 8,8% da população mundial entre 20 a 79 anos (424,9 milhões de 

pessoas) vivia com diabetes. Se as tendências atuais persistirem, estima-se que o 

número de pessoas com DM será superior a 628,6 milhões em 2045 (Diretrizes da 

Sociedade Brasileira de Diabetes 2019/20120). Cerca de 80% desses indivíduos 

vivem em países em desenvolvimento, onde a epidemia tem maior intensidade e há 

crescente proporção de pessoas acometidas em grupos etários mais jovens. 

DM é uma desordem metabólica caracterizada por hiperglicemia crônica que 

ocorre devido à baixa secreção ou ação de insulina, resultando em duas doenças 

distintas denominadas DM tipo 1 (DMT1) e DM tipo 2 (DMT2) (ADA American 

Diabetes Association, 2020). Esta hiperglicemia crônica afeta múltiplos órgãos 

gerando outras patologias, tais como: retinopatia diabética, nefropatia, neuropatia, 

cardiomiopatia, microangiopatia e doença óssea (ADA American Diabetes 

Association, 2020). Vários estudos descrevem doenças ósseas metabólicas 

associadas com DMT1 e DMT2, o que leva a alto risco de fratura e osteoporose 

(Wongdee; Charoenphandhu, 2011; Napoli et al., 2017; Kasperk et al., 2017).  

Apesar da prevalência de DMT2 em cerca de 90% a 95% dos casos de 

diabetes, as desordens ósseas nesse tipo de distúrbio são menos estudadas. No 

entanto, existem diversos modelos que descreveram um desequilíbrio no 

metabolismo ósseo no DMT2, levando a um fenótipo similar à osteoporose, com 

ausência na deposição de matriz mineralizada, lacunas de reabsorção óssea 

associadas com alta atividade de osteoclastos, redução significativa da atividade de 

fosfatase alcalina em associação com alterações em marcadores ósseos específicos 

(Hamann et al., 2011; Wongdee; Charoenphandhu, 2015; Carnovali et al., 2016; 

Napoli et al., 2017; Kasperk et al., 2017). Já pacientes portadores de DMT1 exibem 

uma densidade óssea reduzida em todo o esqueleto, independentemente do gênero, 

idade e índice de massa corporal (Zhukouskaya et al., 2013). 
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Portanto, a reparação óssea nestes indivíduos é comprometida, gerando a 

necessidade de novas estratégias terapêuticas, especialmente naqueles casos de 

defeitos críticos do osso.  

A reabilitação de pacientes com defeitos ósseos já deu largos passos nas 

técnicas cirúrgicas e materiais desenvolvidos visando a neoformação tecidual. 

Apesar disso, o enxerto autógeno continua sendo o de escolha nos casos de 

defeitos ósseos críticos. Apesar de ser considerado como enxerto padrão ouro, 

possui como desvantagens absorção imprevisível em longo prazo, quantidade 

limitada de osso e demanda cirurgia adicional no leito doador (Dimitriou et al., 2011). 

Portanto, as pesquisas cada vez mais avançam em busca de um material que se 

aproxime das vantagens do osso autógeno, com melhor prognóstico tardio e menor 

morbidade ao paciente.  Nesse contexto é crescente o interesse na engenharia 

tecidual e terapias celulares, ambos mediados por células-tronco (CTs) (Oreffo; 

Triffitt, 1999; Oliveira et al., 2019; Pedroni et al., 2019).  

As CTs são células capazes de sofrer divisão assimétrica gerando uma 

célula-tronco e outra célula capaz de se diferenciar em tipos celulares 

especializados, de acordo com os estímulos locais. Em Odontologia são as CTs 

adultas que têm sido utilizadas na regeneração de tecidos, especialmente as 

células-tronco da polpa dentária humana (hDPSC, do inglês human dental pulp stem 

cells). Essas CTs são de fácil isolamento e cultivo, podendo ser obtidas de 

elementos dentários que já seriam extraídos ou teriam indicação de tratamento 

endodôntico (Gronthos et al., 2000). Além do mais, apresentam alta capacidade de 

diferenciação em tecidos duros (Arany et al., 2014) e baixa imunogenicidade, 

mesmo quando heteróloga (de Sá Silva et al., 2012; Marques et al., 2016). 

Dentre as linhas de estudos que se baseiam nas técnicas regenerativas 

guiadas por CTs adultas, uma alternativa contemporânea promissora é a engenharia 

de cultivos do tipo Cell Sheet (CS). As CSs consistem em cultivar uma grande 

quantidade de células com estímulos específicos para que elas se soltem 

espontaneamente das placas de cultivo sem a necessidade do uso de enzimas, ou 

seja, sem subcultivos. Essas CSs são diferentes de uma simples suspensão de 

células por preservar o íntimo contato célula-célula e manter a organização 

estrutural, o que torna desnecessário o uso de arcabouços (scaffolds). Além disso, 

preserva a matriz extracelular (MEC) endógena que contém diversos fatores de 

modulação importantes para a manutenção de fenótipo das células. Portanto, a 
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grande vantagem do uso das CSs seria a de se conseguir grande quantidade de 

CTs em um arcabouço natural e que poderia ser transplantada para sítios que 

induziriam as CTs pelos fatores de crescimento locais do tecido a ser reposto 

(Okano et al., 1995; Ohashi et al., 2007; Pedroni et al., 2018; Pedroni et al., 2019; 

Garrido et al., 2019). Assim sendo, essas CSs já vem sendo testadas na odontologia 

regenerativa, quer seja como auxiliar no reimplante dentário, na regeneração de 

defeitos ósseos periodontais, entre outros modelos in vivo (Zhao et al., 2013). 

Um dos estímulos para obtenção de CSs é a suplementação do meio de 

cultivo com vitamina C (VC) (Wei et al., 2012; Pedroni et al., 2018), substância que 

apresenta efeitos positivos no metabolismo celular, tais como indução de 

proliferação com manutenção da viabilidade celular. Esses são semelhantes àqueles 

já reportados como resultado da terapia de fotobiomodulação (PBMT, do inglês 

Photobiomodulation therapy). Além destes, a PBMT também já se mostrou capaz de 

prevenir a morte celular (Moreira et al., 2011), bem como prolongar sua longevidade 

tanto in vitro, quanto in vivo (Park et al., 2015).  

As similaridades das respostas biológicas à VC nas CSs (Wei et al., 2012) e 

aquelas da PBMT sobre células e tecidos (Moreira et al., 2009; Moreira et al., 2011; 

Romão et al., 2015; Marques et al., 2016; de Freitas; Hambling, 2016), levaram 

nosso grupo de pesquisa a testar a hipótese de que estas terapias poderiam se 

complementar melhorando o prognóstico de aplicação clínica das CSs em 

regenerações de tecidos de interesse odontológico (Pedroni et al., 2018; Garrido et 

al., 2019). Para testar esta hipótese CSs de células-tronco da polpa dentária 

humana (hDPSC) foram analisadas in vitro (Pedroni, et al., 2018), com resultados 

promissores. Os resultados desse trabalho mostraram que a PBMT não prejudica a 

ação da VC na formação de CSs in vitro e ainda melhora a manipulação dessas 

membranas, o que facilitaria o transporte dessas ao leito receptor no momento do 

transplante. Assim, podemos supor que também no pós-transplante a PBMT poderia 

ser associada à CS, sem prejuízo da integridade da mesma. Mais ainda, o paciente 

poderia receber todos os efeitos benéficos da PBMT no pós-transplante, o que 

poderia melhorar ainda mais o desfecho clínico da regeneração tecidual. 

Segundo Anders et al. (2015) a PBMT é definida como "Uma forma de terapia 

de luz que utiliza formas não ionizantes de fontes de luz, incluindo lasers, LEDs e luz 

de banda larga, no espectro visível e infravermelho. Trata-se de um processo não 

térmico envolvendo cromóforos endógenos desencadeando eventos fotofísicos (isto 
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é, lineares e não lineares) e fotoquímicos em várias escalas biológicas. Este 

processo resulta em resultados terapêuticos benéficos, incluindo - mas não limitados 

- ao alívio da dor ou inflamação, imunomodulação, promoção da cicatrização de 

feridas e regeneração de tecidos" (Anders et al., 2015). 

Entre os efeitos da PBMT de importância para a regeneração óssea 

destacam-se a manutenção da viabilidade de células e a indução de síntese de 

VEGF (do inglês vascular endothelial growth factor) o que promoveria condições de 

nutrição para as células das CSs após o transplante, bem como poderia induzir a 

síntese ou mesmo ativar outros fatores de crescimento latentes (Damante et al., 

2009; Arany et al., 2014). Além disso, é sabido que a PBMT pode potencializar os 

mecanismos de migração e de diferenciação de células-tronco (Pellicioli et al., 2014; 

Arany et al., 2014; Arany, 2016; Marques et al., 2016) que, após o transplante, 

entrariam em contato com os fatores de crescimento locais culminando no sucesso 

do processo de regeneração - mesmo em casos complexos como os defeitos 

ósseos críticos em pacientes portadores de doenças que prejudicam a regeneração 

óssea. Como, por exemplo, a Diabetes Mellitus. 

Assim sendo, o objetivo deste estudo foi o de avaliar o efeito da aplicação de 

Cell Sheets (CSs) de células-tronco da polpa dentária humana, associadas ou não à 

terapia de fotobiomodulação (PBMT), na regeneração de lesões ósseas em calota 

craniana de ratos diabéticos. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1   DIABETES MELLITUS E O TECIDO ÓSSEO 

 

 

2.1.1 Principais considerações clínicas das alterações ósseas na DM 

 

 

 A quantidade de massa óssea presente no esqueleto é o resultado da formação 

e da reabsorção. Este turnover está diretamente relacionado à necessidade corporal 

de manter uma concentração fisiológica de cálcio ionizado nos fluiodos orgânicos e, 

especialmente, à necessidade de manter a integridade estrutural do esqueleto. A 

DM tipo 1 e 2 afetam a homeostase óssea, suprimindo a formação e estimulando a 

reabsorção óssea em um turnover não fisiológico. Esse desequilíbrio metabólico, 

além de aumentar o risco de fraturas pela diminuição da resistência óssea, ainda 

interfere negativamente no processo de reparo em caso de lesões (Ivers et al., 2001; 

Zhukouskaya et al., 2013; Starup-Linde; Vestergaard, 2016; Napoli et al., 2017; 

Kasperk et al., 2017). Os mecanismos fisiopatológicos subjacentes à fragilidade 

óssea na DM são complexos e incluem: hiperglicemia, estresse oxidativo e acúmulo 

de produtos finais da glicação avançada (AGEs, do inglês, advanced glycation end-

products). Esses comprometem as propriedades do colágeno, o aporte vascular, 

aumentam a adiposidade da medula, liberam fatores inflamatórios e adipocinas da 

gordura visceral e, acredita-se, alteram a função dos osteócitos (Napoli et al., 2017; 

Kasperk et al., 2017).  

 Para a DMT1, a redução da densidade óssea é um dos principais fatores 

associados ao risco de fratura, principal afecção clínica atribuída à problemas 

ósseos em pacientes diabéticos. No entanto, os mecanismos subjacentes são pouco 

claros e ainda não existem evidências suficientes para um modelo conclusivo de 

fragilidade óssea no DM. Segundo Zhukouskaya et al. (2013), pacientes com DMT1 

exibem uma densidade óssea reduzida em todo o esqueleto, independentemente do 

gênero, idade e índice de massa corpórea. Em sua pesquisa, avaliaram a DMO 

(densidade de massa óssea) dos ossos espinhal e femoral por DXA (do inglês, dual 

X-ray absorbtiometry) de 82 pacientes com DMT1 (26 homens e 56 mulheres, idade 
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aproximada de 31 anos e tempo de progressão da doença similares aos pacientes 

do grupo controle). Já Jawhar et al. (2020) avaliou, pela mesma metodologia, 141 

pacientes com DMT2 e não encontrou diferença na DMO, para ambos os gêneros. 

Por vezes ainda relatou aumento da DMO em pacientes com sobrepeso. Apesar da 

aparente normalidade quanto à densidade óssea, os autores relacionaram a 

presença de DMT2 com uma maior incidência de osteoporose em mulheres.  

Por fim, a diminuição da DMO em pacientes portadores de DMT1 já foi 

relacionada com um risco maior que 5 vezes de fratura de quadril (Kasperk et al., 

2017), sendo esse quadro clínico considerado o de maior morbidade entre as 

possíveis complicações do sistema esquelético nesses pacientes. Em odontologia, 

as principais afecções relacionadas ao desequilíbrio no remodelamento ósseo na 

DM estão relacionados à doença periodontal e atraso no processo de cicatrização 

pós-cirúrgico (ADA American Diabetes Association, 2020).  

 

 

2.1.2 Mecanismos celulares e moleculares das alterações ósseas na DM 

 

 

 Ainda não existem evidências suficientes para estabelecer o mecanismo que 

leva à fragilidade óssea na DM. No entanto, alguns fatores devem ser altamente 

considerados. Com o declínio da função das células β, a hiperglicemia crônica causa 

estresse oxidativo, inflamação, produção de espécies reativas de oxigênio (ROS, do 

inglês, reactive oxygen species) e produtos finais de glicação avançada (AGEs), 

causando danos aos órgãos e fragilidade óssea (Napoli et al., 2017) (Figura 2.1). 
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Figura 2.1 – Mecanismos celulares e moleculares de alterações ósseas na diabetes mellitus. 
(GIP,inibidor gástrico polipeptídeo; GLP1, peptídeo semelhante ao glucagon 1) 

 

 

Fonte: Adaptado de Napoli et al. (2017) 

  
 
 Os principais efeitos deletérios descritos agem desequilibrando o turnover 

ósseo, especialmente quanto à supressão da função dos osteoblastos. Em 

particular, o acúmulo de AGEs no colágeno ósseo diabético determina propriedades 

reduzidas do material e maior suscetibilidade à fratura. Também é descrito como o 

possível desencadeador das complicações vasculares da DM. AGEs e hiperglicemia 

também inibem diretamente a formação óssea através da supressão da função dos 

osteoblastos. A baixa formação óssea também é causada por distúrbios na via de 

sinalização WNT, com aumento da expressão de SOST, níveis mais altos de 

esclerostina e diminuição dos níveis de IGFBP2 (proteína 2 de ligação ao fator de 

crescimento semelhante à insulina) e proteína Wnt10b. No DMT1 e nos estágios 

finais do DMT2, a formação óssea também é diminuída pela deficiência de insulina 

através de um efeito inibitório nos osteoblastos, diretamente ou através de 

alterações nos níveis do IGF1 (fator de crescimento semelhante à insulina 1). Outros 

fatores tipicamente ligados ao DMT2, e à obesidade, interferem na saúde óssea. 

Desregulação de adipocinas como adiponectina e leptina têm um efeito negativo 

através de mecanismos centrais e periféricos complexos. Novas evidências também 
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indicam um efeito negativo na saúde óssea pela perda do efeito incretina, com 

formação óssea reduzida e aumento da osteoclastogênese. Finalmente, alterações 

no eixo do cálcio - PTH (hormônio paratireóideo) resultam em um balanço negativo 

de cálcio, contribuindo assim para a desmineralização óssea no DM (Napoli et al., 

2017) (Figura 2.1). 

 Existem também evidências da perturbação mitocondrial nas células da medula 

óssea devido ao aumento do estresse oxidativo mitocondrial na DMT2, o que 

prejudica o metabolismo ósseo e pode estar relacionado ao aumento da gordura na 

medula óssea e aumento da prevalência de fraturas vertebrais (Kasperk et al., 

2017). 

 

 

2.2   MODELO DE DEFEITO ÓSSEO CRÍTICO EM CALVÁRIA DE RATOS 

 

 

 Defeito crítico é a ferida de menor tamanho possível que não possui capacidade 

natural de reparo durante o tempo de vida normal de um animal (Schmitz; Hollinger, 

1996), não possuindo capacidade de regeneração espontânea e necessitando de 

intervenção terapêutica (Spicer et al., 2012). 

 A calvária do rato permite a realização de um defeito padronizado, reprodutível 

e que pode ser avaliado facilmente por meio de exames de imagens e análises 

histológicas. Sua localização anatômica oferece um campo visual satisfatório para 

acesso cirúrgico e manejo operatório. A duramáter e a camada subcutânea 

fornecem suporte mecânico adequado para os materiais ali implantados, 

dispensando a necessidade de fixações. A calvária do rato permite a comparação 

entre as diversas substâncias que podem ser enxertadas em um modelo de defeito 

ósseo crítico, com o objetivo de avaliar o reparo de lesões extensas (Gomes; 

Fernandes, 2011). Mais ainda, é um osso similar à mandíbula, já que ambos 

possuem um tecido medular esponjoso entre duas finas camadas ósseas corticais 

(Schmitz; Hollinger, 1996). O defeito ósseo realizado em calvária de ratos é ainda 

discutido, divergindo entre 5, 6 ou 8 mm de diâmetro sendo que os defeitos ósseos 

de 5 e 6 podem ser considerados semicríticos e os de 8 mm são críticos (Schmitz; 

Hollinger, 1996; Efeoglu et al., 2009; Gomes; Fernandes, 2011; Spicer et al., 2012). 
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2.3  CÉLULAS-TRONCO 

 

 

 Células-tronco (CTs) são células indiferenciadas que possuem a capacidade de 

auto-renovação e também a habilidade de se diferenciar em pelo menos um tipo de 

célula especializada ou madura (Denham et al., 2005). São classificadas de acordo 

com sua capacidade de diferenciação, podendo ser unipotentes, multipotentes, 

pluripotentes ou totipotentes. CTs unipotentes são capazes de se diferenciar em 

apenas um tipo de célula adulta (ex: CTs musculares), CTs multipotentes em dois ou 

mais tipos celulares (células do feto em desenvolvimento e CTs adultas, como as 

mesenquimais e hematopoiéticas), já as pluripotentes são capazes de se diferenciar 

em todas as células de um organismo adulto, exceto linhagens extra- embrionárias 

(ex.: CTs embrionárias, derivadas da massa celular interna de embriões em estágio 

de blastocisto) e, por fim, CTs totipotentes podem se especializar em qualquer tipo 

de célula adulta e também nos tecidos extra embrionários (que inclui os oócitos 

fertilizados e os blastômeros de embriões antes do estágio de mórula). Mais 

recentemente também foram descritas CTs derivadas de tecidos neoplásicos, as 

CTs cancerígenas, que resultam em células neoplásicas indiferenciadas, parcial ou 

totalmente diferenciadas (Denham et al., 2005). 

 As terapias com CTs apresentam um grande potencial em termos de 

regeneração de tecidos vivos, o que tem impulsionado uma série de linhas de 

pesquisa voltadas para o cultivo in vitro desses tipos celulares (Denham et al., 

2005). Assim, soluções para os limites biológicos desses cultivos, como a 

necessidade de grande número de células, controle da diferenciação / 

indiferenciação e da viabilidade das CTs vêm sendo alvo constante de 

investigações. Além das dificuldades biológicas acima observadas, os avanços em 

estudos com CTs, principalmente de origem embrionária, também são dificultados 

por fatores éticos, aumentando ainda mais a necessidade de conhecimento sobre o 

potencial de CTs originadas de tecidos adultos. Em especial as oriundas de tecidos 

que normalmente seriam descartados, como as linhagens de CTs mesenquimais 

isoladas dos tecidos dentários e adjacentes a esses (Gronthos et al., 2000; Gronthos 

et al., 2002). 
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2.3.1 Células-tronco da Polpa Dentária Humana 

 

 

 Em tecidos saudáveis, frequentemente, as células-tronco progenitoras da polpa 

dentária humana encontram-se em estado quiescente. Porém, na presença de 

lesões que danifiquem ou destruam odontoblastos – a exemplo de cáries, traumas e 

restaurações – fatores de crescimento são liberados pela MEC, recrutando e 

induzindo esses tipos celulares a migrar, proliferar e se diferenciar, com a finalidade 

de substituir as células danificadas (Iohara et al., 2004; Harada et al., 2008; 

Ferracane et al., 2010; Harumi et al., 2011). 

 O dente humano e suas estruturas de suporte são fontes de múltiplas linhagens 

de células-tronco multipotentes. Estas células podem ser isoladas da polpa dentária 

(DPSC, do inglês, Dental Pulp Stem Cells) (Gronthos et al., 2000); da polpa de 

dentes decíduos esfoliados (SHED, Stem Cells from Human Exfoliated Deciduous) 

(Miura et al., 2003); do ligamento periodontal (PDLSC, Periodontal Ligament Stem 

Cells) (Seo et al., 2004); da papila apical (SCAP, Stem Cells from the Apical Papilla) 

(Sonoyama et al., 2008) e da gengiva humana (GMSC, Mesenchymal Stem Cells 

derived from human Gingiva) (Zhang et al., 2009). 

 As células-tronco da polpa dentária (DPSCs), foram primeiramente isoladas por 

Gronthos et al. (2000), sendo descritas como células mesenquimais multipotentes e 

capazes de regenerar o complexo dentino-pulpar. Estas podem ser caracterizadas 

através de marcadores de superfície, tais como: marcadores mesenquimais STRO1, 

CD13, CD44, CD24, CD29, CD73, CD90, CD105, CD106 e CD146 e marcadores de 

células embrionárias Oct 3 / 4 e Nanog (Kawashima, 2012; Sharma et al., 2013). A 

Mitofilina também foi descrita como um de seus marcadores, sendo expressa nessas 

células quando ainda se apresentam indiferenciadas (Hwang et al., 2015). Desde 

então tem aumentado o interesse em modelos de estudo baseados nesse tipo de 

CTs, principalmente devido à sua multipotencialidade, fácil isolamento, cultivo, baixa 

imunogenicidade e ainda ao fato de que não enfrenta barreiras éticas - já que tem 

por fonte um tecido que normalmente seria descartado após extrações dentárias 

(Gronthos et al., 2000; Pierdomenico et al., 2005; Arany et al., 2014; Jayaraman et 

al., 2016). 

 Apesar de as DPSCs serem consideradas boas candidatas para a engenharia 

de tecidos duros, inclusive com maior capacidade ostegênica do que CTs da medula 
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óssea (Laino et al., 2005), ainda existem questionamentos quanto a melhor forma de 

otimizar sua aplicação para terapias regenerativas .Nesse contexto, Xavier Acasigua 

et al. (2014) analisou a neoformação das fibras colágenas em situações diferentes 

de aplicação das DPSCs. Foram criados defeitos ósseos críticos na calota de ratos, 

os quais foram tratados em 3 grupos: 1) apenas scaffold de PLGA (do inglês, poly 

lactic-co-glycolic acid), 2) PLGA com adição de DPSCs indiferenciadas da polpa 

dentária de decíduos 3) mesmo que grupo 2, mas as DPSCs foram induzidas à 

diferenciação com meio mineralizante. Observou-se uma maior e significante 

presença de fibras colágenas quando se comparou o grupo 3, onde DPSCs que 

receberam estimulo prévio para diferenciação foram semeadas no scaffold, em 

comparação ao grupo 2, onde utilizadram o scaffold com DPSCs que não receberam 

estímulos adicionais quando ainda in vitro (ou seja, indiferenciadas). Concluíram que 

as DPSCsnecessitam de seu maquinário de síntese proteica já desenvolvido para a 

tradução do colágeno, que constituirá a matriz orgânica do futuro osso. 

Curiosamente o grupo 1, em que foi utilizado somente o scaffold, apresentou uma 

maior concentração de fibras colágenas do que o grupo 2 (scaffold + 

DPSCindiferenciada). Também descreveram que, possivelmente, o fato de esssas 

DPSCs modularem negativamente o processo inflamatório que se instala na região 

poderia ser o responsável pela redução da liberação de fatores indutores 

sinalizadores do processo de reparo (como, por exemplo, citocinas pró-

inflamatórias). Assim, sugeriram que essa escasses de sinalização do reparo 

retardaram a diferenciação das DPSCs em osteoblastos e consequentemente a 

produção de colágeno. Já a utilização do scaffold sem células (grupo 1) atuaria 

como arcabouço para as células do hospederio e do tecido de granulação formado 

no processo de cicatrização. (Xavier Acasigua et al., 2014).  

 Além disso, recentemente foi publicada uma revisão sistemática em 

regeneração de defeitos ósseos periodontais com DPSC (Amghar-Maach et al., 

2019). Nessa concluíram que: 1) maior volume ósseo é promovido quando são 

aplicadas DPSCs arranjadas em cell sheet em comparação à injeção do mesmo tipo 

celular; 2) a adição de fatores tróficos (como adição de biomoléculas por transfecção 

celular ou adicionados ao meio de cultivo) favorece a diferenciação celular de 

DPSCs; 3) a regeneração do cemento e ligamento periodontal dependem tanto do 

tipo celular quanto de outros fatores ainda desconhecidos, sendo que outras CTs de 

origem dental (como a PDLSC) poderiam resultar em melhor regeneração 
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periodontal que a DPSC e 4) é necessário investigar quais fatores de crescimento e 

scaffolds seriam capazes de otimizar esse reparo (Amghar-Maach et al., 2019). 

 

 

2.4  MEMBRANAS CELULARES (CELL SHEETS) NA ENGENHARIA 

TECIDUAL 

 

 

 A engenharia tecidual para a reposição de tecidos perdidos envolve três fatores 

primordiais: células, fatores de modulação e arcabouço (scaffold), tendo ainda como 

fator determinante do sucesso in vivo o suprimento sanguíneo adequado para nutrir 

e oxigenar os novos tecidos (Bartold et al., 2016). Além das limitações biológicas 

das células, a utilização de scaffolds tem como empecilho a nutrição e oxigenação 

das células que proliferam em seu interior, bem como a resposta imunológica do 

hospedeiro a este corpo estranho (Yamato; Okano, 2004). Visando transpor a 

necessidade de utilização desse aparato, Okano et al. (1993) desenvolveram uma 

placa de cultivo especial (UpCell dish, CellSeed Inc., Shinjuku- ku, Tóquio, Japão), 

que possibilita a formação de uma “membrana celular” organizada capaz de soltar-

se da placa praticamente intacta, sendo possível o transporte e implantação dessas 

células sem a necessidade de um scaffold mediador (Okano et al., 1993; 1995; Yang 

et al., 2005; 2007; Wang et al., 2014). Nesse modelo isso ocorre devida à 

capacidade da UpCell dish em promover inversão na polaridade de sua superfície de 

adesão quando exposta à variação negativa de temperatura, transformando a placa 

hidrofóbica em hidrofílica, o que promove um desprendimento dessas células do 

fundo da placa sem a necessidade de uso de agendes de digestão enzimática, 

mantendo seus depósitos de MEC. A essa “membrana celular” chamaram de Cell 

Sheet. Uma segunda técnica já bem estabelecida para a obtenção das CSs em 

laboratório é a indução através da suplementação do meio de cultivo com ácido 

ascórbico (vitamina C, VC), em concentração ideal (Nakamura et al., 2010; Wei et 

al., 2012; Pedroni et al., 2018; Garrido et al., 2019). Já, nesse segundo caso, a 

formação da CS se faz em placas de cultivo comuns, onde a vitamina C aumenta o 

metabolismo celular e deposição de MEC ao ponto de formarem também uma 

“membrana celular”, capaz de se destacar espontaneamente do fundo da placa. 



41 
 

 A engenharia tecidual mediada por CSs já tem sido aplicada em diversos 

tecidos / órgãos como córnea, miocárdio, fígado e tecidos periodontais (Nishida et 

al., 2004; Shimizu et al., 2006; Ohashi et al., 2007; Ding et al., 2010; Zhao et al., 

2013).Também já foram desenvolvidas culturas em 3D, onde a sobreposição das 

monocamadas de CSs, do mesmo tipo celular ou não, possibilitou a formação de 

estruturas funcionais complexas, mimetizando, por exemplo, o tecido cardíaco 

(Haraguchi et al., 2012). Dentro da Odontologia regenerativa, a periodontia tem se 

destacado na aplicação das CSs (Flores et al., 2008a; Flores et al., 2008b), 

principalmente na tentativa de repor o tecido periodontal perdido ao redor de raízes 

dentárias (Fujita et al., 2009; Wei et al., 2012). 

 Sendo a MEC mediadora da transmissão de sinais químicos e mecânicos 

fundamentais na fisiologia celular (i.e.  adesão, migração, proliferação, 

diferenciação, senescência e morte), além de prover suporte e sítios físicos para 

agregação das células (Freshney, 2005; 2006), o simples fato de os processos de 

obtenção das CSs serem capazes de manter a MEC praticamente intacta - já que 

não são realizados subcultivos que empregariam enzimas proteolíticas - poderiam 

representar uma vantagem aos métodos tradicionais de cultivo (Yang et al., 2005; 

Zhou et al., 2012). 

 

 

2.5  ÁCIDO ASCÓRBICO NA REGENERAÇÃO TECIDUAL 

 

 

 O ácido ascórbico, ou Vitamina C (VC), é um nutriente hidrossolúvel comum e 

vital para a saúde humana, sendo essencial para a síntese e função de fatores do 

sistema imunológico, biossíntese de colágeno e outros constituintes da MEC, agindo 

também como cofator em diversas reações biológicas (Stone; Meister, 1962; Nandi 

et al., 2005). No corpo humano, a VC é encontrada predominantemente na forma de 

Ascorbato (mono-ânion) (Levine et al.,1999), capaz de reduzir radicais livres 

altamente reativos, gerando então o radical Ascorbil, sua forma ionizada, que é 

relativamente pouco reativa (Bielski et al., 1975), razão essa principal de seu efeito 

antioxidante.  

 Seu efeito benéfico sobre o metabolismo e longevidade celular tem sido 

amplamente aplicado, com diversas finalidades, em estudos in vivo e in vitro 
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(Halliwell, 2001), inclusive com células-tronco. Tendo em vista a complexidade dos 

processos e reações do ciclo celular influenciadas por VC, alguns autores sugerem 

que outras intervenções, além da supressão dos radicais livres, poderiam somar-se 

e justificar a eficiência dessa vitamina. Assim, já foram reconhecidas: 1) sua ação 

sobre o aumento da expressão de Nanog através da ativação da via de sinalização 

JAK / STAT (Wu et al., 2014); 2) repressão da expressão dos genes p53 (Shi et al., 

2010) e TET1 (Chen et al., 2013), agindo no processo de senescência celular e 

auxiliando na reprogramação de células somáticas em IPS; 3) aumento da atividade 

da enzina telomerase em PDLSCs (Wei et al., 2012) e CSs de DPSC (Pedroni et al., 

2018); onde 4) também induziu a formação de Cell Sheets através do aumento do 

metabolismo celular e, consequentemente, da produção e deposição de MEC (Wei 

et al., 2012; Pedroni et al., 2018; Garrido et al., 2019). 

 

 

2.5.1 Ácido Ascórbico induzindo a formação de CSs (Cell Sheet) 

 

 

 Inicialmente o ácido ascórbico (vitamina C, VC) passou a ser utilizado nas 

concentrações entre 50 a 100 µg/ml, apenas como complementação na técnica 

original de obtenção das CSs pelo cultivo nas UpCell dishes - não sendo, nessas 

concentrações, tão eficaz em formar sozinho CSs verdadeiras, ou seja, que se 

soltassem passivamente da placa. O objetivo era aumentar a deposição de 

componentes da MEC, bem como induzir o início da diferenciação em tecidos 

osteóides ainda in vitro (Flores et al., 2008a; Flores et al., 2008b; Wang et al., 2014). 

 Aparentemente, o primeiro a sugerir a indução de formação de CSs apenas 

pela suplementação com VC e em placas de cultivo convencionais, foi Park et al. 

(2006). Neste estudo, os condrócitos suínos imaturos foram induzidos por meio 

suplementado com 50 μg/mL de VC com o objetivo de reconstruir a cartilagem 

suína. As células foram mantidas em cultura por 1 a 5 semanas quando foram 

aplicadas nas articulações de suínos. Ensaios bioquímicos mostraram que a 

deposição de glicosaminoglicanos foi gradual e contínua. Histologicamente a 

deposição de glicosaminoglicanos foi se tornando cada vez mais homogênea e 

intensa com o passar das semanas.  
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 Um dos artigos pioneiros na uitlização de cell sheet de células da cavidade oral 

utilizando o ácido ascórbico foi Flores et al. (2008a). Os autores isolaram células de 

ligamento periodontal humano e conseguiram desenvolver cell sheets por meio do 

uso da UpCell dish associado a um meio de diferenciação osteogênica contendo 

50µg/ml de ácido ascórbico-2-fostato, 10 nM de dexametasona e 10 mM de β-

glicerofosfato. O objetivo do estudo foi avaliar o comportamento de CSs induzidas 

por três semanas em cultura na regeneração do complexo ligamento/cemento da 

região periodontal. Após 1 a 6 semanas no dorso de camundongos associados a 

discos de dentina foi observada formação de dentina e ligamentos periodontais 

imaturos na região de membrana próxima ao dente. 

 Em Zhou et al., 2012, culturas de fibroblastos do ligamento periodontal (PDL) de 

cães foram enriquecidas com 100 µg/ml de VC para estimular a formação da cell 

sheet. As culturas foram mantidas por 8 semanas, sem subcultivos, até que a cell 

sheet se auto destacasse da placa. Dentes extraídos tiveram seus tecidos moles 

removidos e os canais tratados, e então suas raízes foram envolvidas pela 

membrana de PDL e reimplantadas em seus alvéolos. O tecido regenerado 

apresentou grande quantidade de colágeno tipo III, tipo I e fibronectina. 

 Wei et al. (2012) estudaram a qualidade de CSs de CTs do ligamento 

periodontal de suínos (pPDLSC) induzidas apenas por ação da VC. Para isto, foram 

comparadas CSs produzidas em placa termo ajustável (UpCell dish) (grupo controle) 

e aquela induzida pela VC isolada, em diferentes dosagens. Foram plaqueadas 1 x 

105 células em placas de 60 mm para todos os grupos, após a confluência o meio 

clonogênico era reposto e suplementado com dosagens variadas de VC (0 µg/ml, 5 

µg/ml, 10 µg/ml, 20 µg/ml ou 50 µg/ml). Após 10 a 13 dias as CSs descolaram das 

placas e foram aplicadas em lesões periodontais induzidas em dentes de mini pigs. 

Após 12 semanas in loco os animais foram submetidos à eutanásia e as amostras 

processadas para análise histológica, microscopia eletrônica de transmissão (MET) 

e RT-PCR. Nas dosagens até 10 µg/ml não houve a formação de CSs. As 

concentrações 20 e 50 µg/ml formaram CSs, no entanto não houve diferença 

histológica. O sucesso da formação de CSs foi de 80 % na técnica UpCell dish 

enquanto que no grupo induzido por VC foi de 100 %. Por MET foi observada 

formação de junções tight entre as células e a manutenção da matriz extracelular 

endógena nos grupos tratados com VC. Além disso, no grupo tratado com 20 µg/ml 

de VC houve melhor taxa de proliferação, atividade de telomerase e maiores níveis 
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de RNAm de proteínas de matriz extracelular (colágeno tipo I, β1 integrina e 

fibronectina), de marcadores de indiferenciação (Oct4, Sox2 e Nanog) e de 

marcadores osteogênicos (RUNX2, ALP e OCN). No modelo animal a porcentagem 

de cemento / ligamento / osso alveolar-símile foi significantemente maior no grupo 

VC que no grupo UpCell dish. Complementando este estudo, a dosagem 20 µg/ml 

de vitamina C também foi capaz de induzir a formação de CSs de células-tronco 

mesenquimais de outras fontes (medula óssea e cordão umbilical humano) 

sugerindo seu potencial em estudos de regeneração tecidual. 

 Cao et al. (2015) foi um dos primeiros a analisar o comportamento de CSs de 

DPSCs para reparo ósseo em modelo in vivo (periodonto de dentes suínos). Em seu 

estudo, as DPSCs foram transfectadas com o gene HGF (do inglês, hepatocyte 

growth fator) que é um fator de crescimento angiogênico frequentemente utilizado 

para a regeneração periodontal. Sabe-se que este fator é um potente mitógeno, com 

atividade antiapoptótica e morfogênica podendo aprimorar o processo de 

regeneração de diversos órgãos (Matsumoto; Nakamura, 1997). O comportamento 

de CSs foi comparado com a injeção das mesmas células (cultivadas pelo método 

tradicional, ou seja, sem indução de CSs), transfectadas ou não pelo fator, em 

lesões periodontais induzidas. Para a produção das CSs foram cultivadas 1 x 105 

HGF- DPSCs ou DPSCs em placas de petri de 60 mm contendo meio de cultivo α-

MEM suplementado com 20 μg/ml de VC por 10 a 15 dias. Após 12 semanas os 

animais foram submetidos à eutanásia. Histologicamente foi observado que, tanto 

nos grupos de células injetadas quanto de CSs (transfectados ou não), houve 

produção de novo osso alveolar. No grupo controle onde não foi realizado nenhum 

tratamento os defeitos foram preenchidos de forma irregular com tecido fibroso e 

epitélio. A análise por tomografia computadorizada mostrou que maior volume de 

osso produzido nos grupos de CSs (transfectados ou não) que nos grupos de 

células injetadas. Quanto à produção de tecidos moles, os grupos CSs foram 

capazes de repor tecidos próximo da normalidade, sendo em maior grau que nos 

grupos onde as células foram injetadas. Não houve diferença entre as CSs com 

células-transfectadas ou não na produção de tecidos moles. Os autores sugerem o 

uso de CSs (HGF-DPSCs ou DPSCs) para técnicas de regeneração periodontal.  
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2.6  FOTOBIOMODULAÇÃO (PBMT) 

 

 

 A Fotobiomodulação (PBMT, do inglês photobiomodulation therapy) é a 

aplicação de luz laser em baixa intensidade (comprimentos de onda entre 600 - 1100 

nm, ou seja, vermelho ao infravermelho próximo), variando na potência e densidade 

de energia (geralmente entre 1 mW a 500 mW e 1 a 20 J/cm², respectivamente) de 

acordo com o tipo de tecido / célula e objetivos do tratamento (Karu; Afanas’eva, 

1995; Huang et al., 2011; Alghamdi et al., 2012). Sendo esses principalmente a 

modulação de processos inflamatório e cicatricial, alívio de dor e promoção de 

regeneração tecidual. A luz absorvida é capaz de causar alterações químicas, assim 

como ocorre no processo de fotossíntese nas plantas (Huang et al., 2011), não 

possuindo efeito térmico perceptível (Huang et al., 2009). 

 O primeiro a descrever seus efeitos foi Endre Mester (1967, publicado em 1968) 

(Mester et al., 1968), quando observou que os pêlos de camundongos irradiados 

cresceram mais rápido do que os de controles não irradiados. Já a pioneira em 

teorias para explicar os fenômenos da fotomodulação foi Tina Karu, em sua teoria da 

fotodissociação, onde sugere que fotoaceptores intracelulares estariam envolvidos 

na absorção da luz (Karu, 1989). Resumidamente, a luz ativaria fotoaceptores 

mitocondriais desligando componentes reguladores da cadeia respiratória e 

reestabelecendo o fluxo de elétrons com produção de ATP (do inglês, 

adenosinetriphosphate) (Huang et al., 2009, 2011; Alghamdi et al., 2012). Moléculas 

sinalizadoras produzidas nesse processo poderiam ainda desencadear eventos 

moleculares e celulares bioestimulatórios. 

 Assim, uma reação fotobiológica envolve a absorção de luz em um 

comprimento de onda específico por uma molécula fotorreceptora (fotoaceptora; 

cromóforo) nativa, que pode eventualmente assumir um estado eletronicamente 

excitado em decorrência da absorção de luz (Karu, 1999). Esse é o caso da 

citocromo c oxidase (cit c), uma enzima situada na membrana interna mitocondrial, 

descrita por diversos autores como sendo sensível à irradiação na região do 

vermelho ou do infravermelho próximo (Karu, 1989; Karu et al., 1995b; Karu, 1999; 

Gao; Xing, 2009; Huang et al., 2011). 
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2.6.1 Mecanismos de ação da PBMT 

 

 Os mecanismos de ação da PBMT ainda não foram totalmente esclarecidos, no 

entanto existe um consenso entre autores de que os cromóforos celulares seriam os 

responsáveis pela captação da luz visível em células de mamíferos. Dentre os 

cromóforos sensíveis aos comprimentos de onda da luz vermelha (aproximadamente 

660 nm), o mais estudado na literatura atual é a enzima Citocromo C Oxidase (cit-c) 

(Karu; Afanas’eva, 1995), componente da cadeia respiratória que se encontra na 

membrana interna mitocondrial (Figura 2.2). Assim, essa organela tem sido 

considerada como local provável do início do processo de fotobiomodulação, onde 

desencadeia uma cascata de eventos biológicos (Hamblin; Demidova, 2006; 

Hamblin, 2008). 

 

Figura 2.2 – Ilustração de uma mitocôndria detalhando a membrana mitocondrial interna, local da 
absorção dos fótons de laser no comprimento de luz vermelha (A). Na maior ampliação 
(B), vemos a representação ilustrativa da estrutura da cadeia transportadora de 
elétrons na membrana mitocondrial interna em uma célula com metabolismo normal. 
Nessa condição, a citocromo c (cit c) - enzima terminal (complexo IV) da cadeia 
respiratória – é responsável por mediar a transferência de elétrons ao oxigênio 
molecular, gerando como produto uma molécula de água (H2O) e bombeando 2 H+ 
para o espaço intermembranoso. Isso gera uma concentração de prótons nessa região, 
levando a um gradiente osmótico que induz a passagem desses prótons pela molécula 
ATP sintase. Esse processo é conhecido como “força próton-motora”, e é capaz de 
promover uma alteração conformacional na molécula de ATP sintase, que sofre 
rotação, produzindo energia suficiente para converter o ADP em ATP 

 

Fonte: O autor  
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 A redução das atividades metabólicas celulares em situações adversas é um 

mecanismo protetor de sobrevivência celular, e em consequência, há diminuição dos 

ciclos respiratórios (Tata; Waynant, 2011). Isso se dá pela ligação de NO (óxido 

nítrico), ao invés de oxigênio, em sítios dentro do complexo IV reduzindo-se assim a 

taxa de conversão de ADP (do inglês, adenosine diphosphate) em ATP pela ATP 

sintase (fosforilação oxidativa). O óxido nítrico, por sua vez, é uma molécula 

reguladora do fluxo de elétrons na cadeia mitocondrial. Variações no fluxo de 

elétrons na cadeia respiratória, portanto, ditarão a produção de maior ou menor 

quantidade de ATP. Por outro lado, o desligamento de NO dos sítios do complexo IV 

implica em reestabelecimento do ciclo de elétrons normal na cadeia respiratória. 

 Existem evidências de que fótons de luz possam desfazer a ligação do NO nos 

sítios do cit c (Huang et al., 2011). Dessa forma, a PBMT tem a habilidade de 

reverter a inibição da respiração celular induzida pelo NO e, como já mencionado, 

aumentar a atividade de bombeamento de prótons de hidrogênio pela cit c. O 

aumento de ciclos respiratórios com a remoção do NO gera energia, mas também 

maior disponibilidade de elétrons para captura pelo oxigênio molecular, levando à 

produção de ROS. Isso explicaria porque os efeitos da laserfototerapia são vistos 

principalmente em células/tecidos que se encontram em algum desequilíbrio, ou 

seja, mais propensos aos processos de Redução / Oxidação (REDOX) - como 

privações nutricionais, inflamações, cultivos in vitro, estresse oxidativo, entre outros - 

enquanto essa parece não influenciar significativamente o metabolismo de células e 

tecidos que se encontram em normalidade (Hamblin, 2008). 

 Em síntese, o processo subsequente à absorção do fóton de luz pelo cit-c, que 

reestabelece a respiração mitocondrial, induz ao aumento da produção de ATP e 

consequentemente do metabolismo celular. Em concomitância, alterações na cadeia 

iônica promovem a modulação de espécies reativas de oxigênio (ROS) capazes de 

sinalizar fatores de transcrição gênica que levariam às respostas secundárias 

(efeitos tardios) nas células e tecidos circundantes. Entre as espécies reativas de 

oxigênio mais relatadas após PBMT estão o superóxido (O2
−), peróxido de 

hidrogênio (H2O2), radical hidroxila (OH-), oxigênio singleto (1O2) e óxido nítrico (NO), 

sempre em baixas concentrações (Chaudhari et al., 2012). Assim temos que, se por 

um lado grandes quantidades de ROS podem ser danosas aos tecidos, levando à 

senescência celular, apoptose e carcinogênese (Balaban et al., 2005), por outro 
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encontramos que baixos níveis de ROS – como os decorrentes das PBMT – podem 

atuar como sinalizadores celulares, tendo papel inclusive na manutenção da 

indiferenciação e na diferenciação de células-tronco, bem como na auto-renovação 

de, por exemplo, MSC (do inglês mesenchymal stem cells) de origem dentária 

(Marques et al., 2016). 

 Dentre os principais efeitos tardios descritos para o fenômeno de 

fotobiomodulação estão o aumento da proliferação e migração celular e a 

modulação dos níveis de citocinas, fatores de crescimento e mediadores 

inflamatórios, além do aumento da oxigenação dos tecidos (Kato et al., 1981; Karu 

1989; Karu, 1995a; Karu e Afanas’eva, 1995; Karu, 1999; Karu; Kolyakok 2005; Karu 

et al., 2005; Hamblin e Demidova, 2006; Hamblin, 2008; Karu, 2008; Huang et al., 

2011). Assim, respostas secundárias seriam as responsáveis pela ação da PBMT, 

não apenas imediatamente, mas também cerca de 24 a 72 horas após a irradiação 

(Hamblin; Demidova, 2006). 

 

2.6.2 PBMT em células e tecidos 

 

 Assim como os fatores de crescimento, a PBMT também tem mostrado ser 

capaz de induzir a proliferação e migração celular, além de influenciar na 

potencialidade e auto-renovação de CTs (Eduardo et al., 2008; Damante et al., 2009; 

Giannelli et al., 2013; Diniz et al., 2018; Ferreira et al., 2019). Nosso grupo de 

pesquisa vem há anos estudando os efeitos da fotobiomodulação sobre células e 

tecidos (Pereira et al., 2002; Fujihara et al., 2006; Eduardo et al., 2008; Damante et 

al., 2009; Moreira et al., 2011; Diniz et al., 2018; Ferreira et al., 2019). Estes estudos 

mostraram a capacidade da PBMT em influenciar o metabolismo e fisiologia celular 

de acordo com o microambiente em que se encontram e com os parâmetros de 

irradiação empregados. Neste sentido, os estudos mais recentes apontaram para a 

possibilidade desta terapia poder ser aplicada na engenharia tecidual com o objetivo 

de melhorar as respostas de células-tronco favorecendo a regeneração. 

 Em consequência da PBMT são observados aumento na síntese de DNA e 

RNA, por exemplo, com produção de proteínas constituintes da matriz extracelular 

(fibronectina e colágeno), aumento na proliferação e migração celular, propriedades 

imunomodulatórias melhoradas, angiogênese, entre outros (Tadakuma, 1993; 

Garavello et al., 2004; Eduardo et al., 2008; Damante et al., 2009; Moreira et al., 
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2011). Ou seja, respostas biológicas bastante semelhantes às induzidas pela 

vitamina C, citadas anteriormente. 

 

2.6.3  PBMT pode influenciar a potencialidade de células-tronco 

 

 A PBMT pode manter a indiferenciação ou induzir a diferenciação de células- 

tronco a depender do microambiente e dosimetria (Giannelli et al., 2013; Arany et al., 

2014; Diniz et al., 2018; Ferreira et al., 2019). Sendo a combinação de fatores de 

crescimento e parâmetros ideais de irradiação os principais fatores estudados na 

atualidade, que guiarão para o objetivo esperado (Arany et al., 2014; Diniz et al., 

2018; Ferreira et al., 2019). 

 A falar especificamente da PBMT, além da forma de aplicação (ex: contínua / 

pulsada; em contato / sem contato; frequência do tratamento), alterações na 

resposta à irradiação também podem ser conseguidas através da modificação do 

comprimento de onda (vermelho / infravermelho), densidade de energia (DE) e 

densidade de potência (DP) às quais as células serão expostas. Nosso grupo de 

pesquisa encontrou que as densidades de energia de 3 J/cm² e 5 J/cm², aplicadas 

em hDPSCs em condições de déficit nutricional, foram capazes de promover 

proliferação significativa destas células, sendo 5 J/cm² também capaz de induzir 

diferenciação, quando associada a fatores de crescimento, sejam endógenos ou 

exógenos (Eduardo et al., 2008; Diniz et al., 2018; Ferreira et al., 2019). Diniz et al. 

(2018) e Arany et al. (2014), demonstraram que a PBMT seria capaz de induzir, nas 

CTs da polpa, o aumento da expressão de marcadores de diferenciação para 

tecidos mineralizados, quando associadas a fatores de crescimento BMP2 

(incorporado) e TGF-β (endógeno), in vitro e in vivo, respectivamente. Em 

contrapartida, na ausência de fatores de crescimento, a PBMT com 5 J/cm² passou 

a expressar marcadores celulares de indiferenciação, Nestin e CD90 (Ferreira et al., 

2019), sugerindo que a presença de fatores de crescimento poderia ser um 

direcionador da ação da PBMT, induzindo diferenciação ou, na ausência, mantendo 

a multipotência de CTs mesenquimais. Assim, em Giannelli et al. (2013), a PBMT 

mostrou ser capaz de estimular a proliferação de MSCs via Notch-1 - um fator 

importante na regulação da auto-renovação, ou seja, na capacidade de gerar célula-

filha multipotente como a célula-mãe - onde observaram altos níveis desse e de seu 

receptor no citoplasma e núcleo 72 horas após a irradiação das células. 
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 Muitos são também os estudos relacionados à diferenciação de células-tronco 

induzidas por PBMT (Abramovitch-Gottlib et al., 2005; Matsui et al., 2007; Hou et al., 

2008; Matsui et al., 2008; Wu et al., 2013; Arany et al., 2014; Diniz et al., 2018). 

Entre essas pesquisas, Arany et al. (2014) destaca-se em importância já que 

comprovou a possível aplicação clínica do laser induzindo regeneração dentária in 

vivo. Reportaram também os efeitos da PBMT e seu mecanismo de ação na 

ativação de TGF-β latente para promoção de diferenciação de DPSCs e formação 

de dentina terciária in vivo. Para tal utilizaram um modelo acelular com soluções de 

soro para testar o microambiente pós-cicatrização hemostática de feridas, o qual 

poderia estar presente durante o tratamento com a PBMT, e que conteria 

quantidades abundantes de TGF-β latente derivado de soro ou plaquetas. 

Observaram que a terapia induz alterações conformacionais em constituintes 

complexos do soro, e que um desses constituintes seria o TGF-β1. Em seguida, 

utilizando células normais ou mutadas no resíduo metionina (posição 253) da 

molécula do TGF-β1, o qual é conhecidamente sensível à sensibilização por 

espécies reativas de oxigênio (ROS), os autores confirmaram que a presença de 

superóxido, peróxido de hidrogênio ou radicais hidroxila é necessária para que haja 

ativação do TGF-β por meio da PBMT. A PBMT ainda promoveu a diminuição na 

expressão de marcadores de células-tronco, como STRO1, CD90, CD117 e CD44, 

sugerindo que a transição celular induzida pelo laser, nessa situação de 

microambiente com presença de fator de crescimento, seria voltada para 

diferenciação, ou seja, longe do estado multipotente inicial. Ao mesmo tempo, 

encontraram maior expressão de marcadores odontoblásticos, como DMP1, DSP e 

OPN do que os controles não-irradiados. In vivo, utilizando modelo de camundongo 

knockout condicional para TGF-β, a PBMT induziu quantidades de dentina terciária 

similares ao grupo controle. Células da polpa dental não-irradiadas derivadas desse 

modelo foram capazes de produzir tecido mineralizado quando induzidas por BMP4, 

mas não foram responsivas à estimulação por TGF-β1. Dessa forma, os autores 

constataram o papel do eixo ROS-TGF-β1 em mediar os efeitos regenerativos da 

PBMT na indução de dentina terciária. 

 Diante do exposto, ainda há muito que se estudar para o entendimento dos 

efeitos biológicos da PBMT, na regeneração tecidual – especialmente no que tange 

as vias de sinalização envolvidas no processo. 
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3 PROPOSIÇÃO 

 

 

Geral: 

Avaliar o efeito da aplicação da Cell sheet (CS) de células-tronco da polpa 

dentária humana indiferenciada, associada ou não à terapia de fotobiomodulação 

(PBMT), no reparo de lesões ósseas críticas em calvária de ratos diabéticos. 

Específicas: 

1- Analisar o processo de fechamento das lesões em estudo por 

microtomografia computadorizada (MicroCT); 

2- Analisar em cortes histológicos as características histomorfológicas e 

histoquímicas do tecido formado no interior das lesões durante o reparo ósseo. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS  

 

 

Esse projeto foi submetido à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa com 

Seres Humanos (CEP), bem como ao Comitê de Ética no Uso de Animais (CEUA) 

da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo. Os experimentos 

foram iniciados apenas após as devidas aprovações (CAAE: 68562817.2.0000.0075, 

Anexo A; CEUA:002/2017, Anexo B) 

O Cálculo Amostral e Poder do Teste foram aplicados para delimitar o número 

de animais necessários. E os detalhes estatísticos estão descritos na sessão 4.5.1 

Modelo experimental in vivo - Delimitação da amostra. Os animais utilizados nesse 

estudo foram aclimatados e mantidos no biotério do Laboratório de Biologia Oral do 

Departamento de Biomateriais e Biologia Oral da Faculdade de Odontologia da 

Universidade de São Paulo. 

A metodologia do trabalho foi realizada em duas partes consecutivas, a saber: 

(1) estudo in vitro: obtenção e caracterização das CSs; (2) estudo in vivo. 

 

 

Parte 1: Estudo in vitro 
 

 

Todos os experimentos in vitro apresentados nessa tese já foram publicados no 

periódico Clinical Oral Investigations, Qualis Capes A1 (Pedroni et al., 2019). Para 

reprodução das imagens e resultados foi solicitada a autorização da revista 

(Copyright). 

 

 

4.1  ISOLAMENTO E CULTIVO CELULAR 

 

 

Para este projeto, foram isoladas células da polpa dentária de terceiros molares 

extraídos por razões ortodônticas de doadores entre 18 e 45 anos (n = 7), não 

fumantes e que relatavam boa saúde geral (Figura 4.1). Todos os doadores eram 
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pacientes da clínica de Atualização em cirurgia oral menor da ffo-Fundecto 

(Fundação para Desenvolvimento científico e tecnológico da Odontologia). 

Para o isolamento, foram seguidas as recomendações de Gronthos et al. 

(2000). O pool das células isoladas desses pacientes foi expandido e criopreservado 

em baixas passagens, no Banco de Células da Faculdade de Odontologia da 

Universidade de São Paulo, mais especificamente no Laboratório de Pesquisas 

Básicas do Departamento de Dentística. Após o estabelecimento da linhagem 

celular, a mesma foi caracterizada imunofenotipicamente e então nomeada 

hDPSC4. 

As células foram cultivadas em meio de cultura clonogênico (Mclono) composto 

por: α-MEM (GIBCO/Life Technologies, Grand Island, NY, EUA) suplementado com 

15% de soro fetal bovino (MSC-FBS, Gibco), 100 U/ml de solução de antibióticos 

(penicilina + estreptomicina; Pen Strep, Gibco), 2 mM de L-glutamina (Gibco) e 0,1 

mM de solução de ácido ascórbico (Sigma-Aldrich Corporation, St. Louis, MO, EUA). 

As mesmas foram mantidas incubadas a 37°C numa atmosfera úmida contendo 95% 

de ar e 5% de dióxido de carbono (CO2) e expandidas até, no máximo, 4 passagens 

(P4). 

O monitoramento do crescimento celular foi realizado diariamente em 

microscópio invertido de fase e o meio de cultivo trocado a cada 2 ou 3 dias, de 

acordo com o metabolismo celular. Os subcultivos foram feitos quando as células 

atingiam a subconfluência (aproximadamente 70-80 % do fundo da placa ocupado 

por células). As células foram destacadas com enzima proteolítica (e.g solução de 

tripsina a 0,25%; LGC Biotecnologia, Cotia, SP, Brasil), transferidas para um tubo de 

ensaio e centrifugadas. Após esse processo as mesmas foram ressuspensas e 

plaqueadas em novos frascos, criando novas passagens da cultura. Com o intuito de 

manter a menor passagem possível, foram realizados estoques congelados em 

nitrogênio líquido de alíquotas de células de primeira à terceira passagens (P1 a P3).  

Todos os procedimentos de cultivo celular foram realizados em capela de fluxo 

laminar, seguindo os protocolos de esterilidade dos materiais e soluções (normas de 

segurança NBR/IEC 601.2.22 e IEC 60825-1/2001-8). 
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Figura 4,1  –  Fotografias do procedimento de obtenção da linhagem de células tronco (A-E). 
Terceiros molares extraídos (n = 7) de pacientes entre 18 e 45 anos foram coletados 
imediatamente após a cirurgia. Sob um fluxo laminar, cada dente foi limpo e com uma 
ponta diamantada em alta rotação e sob irrigação, um sulco foi feito ao longo da junção 
cemento-esmalte (sem atingir a câmara pulpar) (A). Com o auxílio de fórceps, cada 
dente foi fraturado nessa região para separar a coroa da raiz (B). O tecido pulpar da 
porção coronariana foi coletado e, em seguida, cortado com auxílio de lâmina de bisturi 
estéril, até atingir pequenos fragmentos (<0,5mm) (C e D). Esses fragmentos 
(explantes) foram distribuídos em placas de Petri de 35 mm (E). Em seguida, o meio de 
cultura clonogênico foi colocado nas placas e essas acomodadas em incubadora de 
CO2 a 37°C. Fotomicrografia da cultura primária de polpa dentária (F) (aumento 
original: 100x) 

 

 

Fonte: O autor  
 

 

4.1.1 Indução da Cell Sheet 

 

 

 Para obtenção das CSs foi seguido o protocolo de Wei et al. (2012) e Pedroni et 

al. (2018). Desta forma, as hDPSC4 foram plaqueadas em placas de 35 mm (1 x 105 

células por placa) na passagem 3 (P3). As células foram cultivadas em meio 

clonogênico suplementado com vitamina c (20 μg / ml) (Mclono-VC) e incubadas à 

37°C em atmosfera úmida contendo 5% de CO2. As culturas confluentes foram 

mantidas sem subcultivos e seu meio foi trocado a cada 2 dias, até que a quantidade 

de matriz extracelular (MEC) formada fosse tamanha que a membrana tomasse 
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forma e suas extremidades começassem a soltar nas bordas do poço. Neste ponto, 

as multicamadas celulares se separavam espontaneamente do fundo da placa 

formando as CSs (Figura 4.2). Esse processo levou cerca de 10 dias. 

 

 

Figura 4.2 – Fotografia das CSs suspensas em solução tampão 

 

 

    Fonte: O autor  
 

 

4.2  CARACTERIZAÇÃO DAS CÉLULAS 

 

 

Com o objetivo de verificar se o fenótipo celular de MSCs (Mesenchymal stem 

cells) seria mantido após a indução de formação das CSs, as hDPSC4 foram 

caracterizadas e recaracterizadas, antes e após a indução para formar as CSs, de 

acordo com os grupos abaixo: 

 

Grupos experimentais in vitro: 

 

G1 hDPSC4: linhagem celular originada do pool de células isoladas de todos 

os pacientes e cultivadas em meio de cultura clonogênico (Mclono) 

 

 

G2 

hDPSC4-CS: células isoladas das CSs - após a formação das Cell Sheets, 

as mesmas foram submetidas à dissociação enzimática com solução de 

tripsina a 0,25% (LGC Biotecnologia, Cotia, São Paulo, Brasil) durante 10 

minutos 
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4.2.1  Caracterização imunofenotípica por citometria do fluxo 

 

 

A natureza das células dos grupos G1 e G2 foi avaliada pela análise do perfil 

imunológico das moléculas de superfície usando citometria de fluxo. Para a 

citometria de fluxo, alíquotas de hDPSC4 (1 x 105 células) em P3 e hDPSC4-CS (1 x 

105 células) foram lavadas e ressuspensas em solução tampão fosfato-salina (PBS, 

do inglês phosphate buffered saline) contendo concentrações saturantes de 

anticorpos monoclonais primários conjugados (1: 200) que são específicos para 

marcadores de células-tronco mesenquimais (MSC) (CD44, CD105, CD146, Oct 3 / 

4 e STRO1) e não associados (CD34, CD14 e CD45) (BD Biosciences, CA, EUA). 

As células foram analisadas em leitura no citômetro de fluxo FACSCalibur (Becton 

Dickinson, CA, EUA) no Departamento de Imunologia do Instituto de Ciências 

Biomédicas da USP. Foram adquiridos no mínimo 50.000 eventos dentro do gate e 

os dados analisados pelo programa 9.6.2 FlowJo Software Version (Tree Star, OR, 

EUA).  

 

 

4.2.2 Contagem de Unidades Formadoras de Colônias – Fibroblásticas 

(CFU-F do inglês coloning formation units-fibroblastic)  

 

 

As hDPSC4 foram plaqueadas (200 células/poço de 35 mm) (n = 12) e 

cultivadas em meio clonogênico (Mclono) por 9 dias. Os meios foram trocados a 

cada 2 dias. Após esse período as células foram lavadas com tampão PBS, fixadas 

em solução de PFA (paraformaldeído) a 4% e coradas com solução de azul de 

toluidina 1% em solução de PFA 4%. As CFU-Fs foram registradas em fotografias e 

seu número determinado no programa Image-J (NIH, National Institutes of Health, 

MD, EUA) onde consideramos como colônia (1 unidade) grupos maiores de 50 

células. O experimento foi realizado em duplicata. O cálculo de Eficiência de 

Plaqueamento (EP) foi aplicado como indicador da viabilidade celular seguindo a 

fórmula abaixo: 
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Eficiência de Plaqueamento (%) =  

 

 

4.2.3  Tempo de Dobra Populacional (DP) 

 

 

A DP foi determinada através da análise da curva de crescimento, obtida por 

contagem do número de células na câmara de Neubauer. As hDPSC4 foram 

plaqueadas em poços de 35 mm (5 x 104 células por poço) (n = 3) e cultivadas em 

Mclono por 9 dias. As contagens foram realizadas nos tempos de 24, 48, 72, 96, 168 

e 216 hora após o plaqueamento. O experimento foi realizado em triplicata. Para o 

cálculo do tempo de dobra populacional foi aplicada a seguinte fórmula: logarítmo 

natural (Ln) de (número de células em 216 horas menos o número de células em 24 

horas) dividido pelo Ln de 2, seguindo a fórmula abaixo: 

 

 

Dobra Populacional =  

 

 

4.3   LONGEVIDADE DAS CELL SHEETS 

 

 

Para a análise da longevidade das células nas CSs, foi utilizado o ensaio de 

viabilidade celular Live/Dead®. O kit Live/Dead® (Molecular Probes, Life 

Technologies, NY, EUA) foi aplicado nas células imediatamente após a soltura das 

CSs, 24, 48, 72 e 96 horas após (n = 6 CSs por grupo). 

Resumidamente, após a lavagem das CSs com PBS, 10 μL de etidium-

homodimer-1 (2 μM) e 5 μl de calceína (2 μM) foram adicionados em 10 ml de meio 

de cultura sem soro fetal bovino durante 45 min e incubados a 37°C. Utilizou-se 

então um microscópio de fluorescência (Microscópio Invertido Ti S Nikon, Melville, 

NY, USA) para observar as células. Cinco imagens (aumento de 400 x), de pontos 

equidistantes previamente determinados, foram examinadas por grupo e a 
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viabilidade celular foi calculada usando o programa Image-J (Versão 1.64, NIH, MD, 

EUA). Células viáveis exibem fluorescência verde, enquanto as células mortas 

emitem fluorescência vermelha. A quantidade de fluorescência verde e vermelha foi 

medida por área. A medida do tempo zero (imediatamente após as CSs serem 

soltas) foi considerada como 100% de viabilidade. 

 

 

4.4    DIFERENCIAÇÃO OSTEOGÊNICA 

 

 

 Previamente ao estudo in vivo, as células da linhagem hDPSC4 (G1) e as 

células dissociadas da CSs (hDPSC4-CS, G2), foram testadas quanto à capacidade 

funcional de diferenciação osteogênica. A diferenciação osteogênica das células dos 

grupos G1 e G2 foram analisadas medindo a formação de matriz mineralizada pelo 

ensaio de Vermelho de Alizarina. As células foram cultivadas em meio de cultura 

clonogênico (Mclono; controle negativo) ou em meio mineralizante (MM; controle 

positivo). O meio mineralizante foi composto por α-MEM (Gibco), suplementado com 

15% de soro fetal bovino para MSC (MSC-FBS; Gibco), 100 µg / ml de 

estreptomicina (Invitrogen / Gibco), 100 U / ml de penicilina (Invitrogen / Gibco), 

ácido ascóbico 0,1 mM (Sigma-Aldrich), L-glutamina 2 mM (Gibco), β-glicerofosfato 

10 mM (Sigma Aldrich) e dexametasona 0,1 mM (Sigma). As células foram 

plaqueadas (5 x 103 células por poço) em placas de 24 poços (mínimo de 6 por 

grupo). 

 Vinte e quatro horas após o plaqueamento, o meio de cultivo foi substituído 

pelos meios experimentais (Mclono para controle negativo e MM para controle 

positivo). Após 21 dias, todas as culturas foram submetidas ao ensaio de Vermelho 

de Alizarina para detectar nódulos de mineralização. Os nódulos foram dissolvidos 

numa solução de amoníaco a 10% e a absorbância foi medida em espectrofotômetro 

(Synergy HT, Biotek, EUA) no comprimento de onda 550 nm. 

 

 

 

Parte 2: Estudo in vivo 
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4.5   MODELO EXPERIMENTAL IN VIVO   

 

 

4.5.1 Grupos experimentais: 

 

 

I) G.Controle: lesão óssea sem tratamento adicional  

 

II) G.PBMT: Lesão óssea seguida de PBMT  

 

III) G.MCol: Colocação da membrana comercial de colágeno suíno sobre o 

leito cirúrgico 

 

IV) G.MCol+PBMT: Colocação da membrana comercial de colágeno suíno 

sobre o leito cirúrgico, seguida da aplicação da PBMT 

 

V) G.CS: Colocação da Cell Sheet sobre o leito cirúrgico 

 

VI) G.CS+PBMT: Colocação da Cell Sheet sobre o leito cirúrgico seguida da 

PBMT 

 

 

4.5.2  Delimitação da amostra 

 

 

Dados prévios, obtidos em experimentos similares do grupo de pesquisa, foram 

utilizados na aplicação do teste estatístico para o Cálculo Amostral e Poder do 

Teste. Foram utilizadas médias e desvio padrão submetidas ao Teste-t no programa 

G*Power 3.0.10, chegando a um n = 6 animais/lesões por grupo experimental 

(Figura 4.3). 
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Figura 4.3  –  Ilustração da curva de Gauss obtida com a aplicação do teste para o Cálculo amostral 
(Software G*Power 3.0.10) 

 

 

Fonte: O autor  
 

Os animais foram randomizados em Excel e divididos em 6 grupos teste e 2 

tempos experimentais de eutanásia (30 e 60 dias). Dessa forma, inicialmente, foi 

prevista a necessidade de 72 animais. No entanto, seguindo as recomendações dos 

3Rs (do inglês reduction, replacement, and refinement), e após teste piloto, o modelo 

de cabeça dividida foi escolhido, de forma a reduzir a quantidade de animais 

necessários para alcançar o “n” mínimo. Todavia, foi preciso levar em consideração 

os possíveis efeitos sistêmicos e por proximidade dos grupos que receberam PBMT 

(PBMT, MCol+PBMT; CS+PBMT). O esquema abaixo ilustra a distribuição das 

“duplas” de lesões (Figura 4.4). 
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Figura 4.4  –  Distribuição dos tratamentos no modelo experimental de calota dividida, visando 
redução do número de animais. Nos grupos que receberam PBMT (PBMT, 
MCol+PBMT e CS+PBMT) os tratamentos foram sempre executados do lado direito da 
calota, o lado esquerdo foi excluído das análises desse estudo para evitar possível 
efeito sistêmico  

 
 
 

Fonte: O autor  
 

 

Dessa forma, foram utilizados 54 ratos machos da linhagem Wistar (Rattus 

norvegicus albinus), apresentando 45 dias, e provenientes do Biotério de Produção 

de Ratos do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo 

ICB/USP. 

 

 

4.5.2  Indução ao Diabetes 

 

 

Os animais foram submetidos a jejum de 14 a 16 horas anteriormente à indução 

ao diabetes. Essa foi realizada por meio de administração única (via intraperitoneal), 

de 60 mg/Kg de Estreptozotocina (Streptozotocin - STZ - Sigma Chemical Co. St 

Louis, MO, EUA), dissolvida em 0,1 ml de solução tampão citrato de sódio (pH 4,5). 

Todos os animais tiveram sua dose calculada com base no peso individual medido 

previamente à administração da STZ. Setenta e duas horas após a administração da 

droga STZ, as taxas de glicemia foram aferidas por meio de um glicosímetro capilar 

Accucheck (Roche®) através do sangue coletado de ferida realizada na extremidade 

distal da cauda dos animais por meio de secção por bisturi (Glicemia de 
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Confirmação). A mesma mensuração foi repetida durante o transoperatório de todos 

os animais. Foram considerados diabéticos os animais que apresentaram glicemia 

acima de 200mg/dL nas duas medições pré e transoperatória.  

Durante o período da pesquisa os animais foram mantidos em gaiolas de 

polipropileno ventiladas, forradas com maravalha de madeira, com ciclo dia/noite de 

12/12 horas sendo alimentados com ração para roedores e água ad libitum.  

Os animais foram pesados para calcular a dose adequada em relação à 

sedação, anestesia, analgesia e antibioticoterapia. Os experimentos foram 

conduzidos seguindo as recomendações éticas do Guide for Care and Use of 

Laboratory for animals (National Research Council, 1996). 

 

 

4.5.3  Defeito crítico na calvária de ratos 

 

 

Nesse estudo, os procedimentos cirúrgicos seguiram as recomendações de 

Moreira et al. (2011) e Sendyk (2014). 

Em todos os animais a mesma sequência operatória foi seguida: Após a 

pesagem, os animais foram submetidos à anestesia geral, por via intramuscular 

(pata traseira), com cloridrato de Ketamina (50mg/kg, Ketalar, Cristália®), associado 

ao relaxante muscular Diazepan (5mg/kg, i.p; Valium, Cristália®), além da profilaxia 

antibiótica, também por via intramuscular, com benzilpenicilina benzatina (Roche®) 

na dose de 150.000 UI/kg.  

Em seguida, a tricotomia foi realizada com auxílio de lâmina de bisturi 22 e a 

antissepsia do campo cirúrgico com digluconato de clorexidina a 2% (Figura 4.5A).  
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Figura 4.5 – Fotografias representativas do procedimento cirúrgico 
 

 

Fonte: O autor  
 

 

Foi realizado um retalho na pele do animal sobre a região central do crânio 

(Figura 4.5B). A pele, o tecido subcutâneo, o músculo temporal e o periósteo foram 

divulsionados até a completa exposição dos ossos parietais. Nesse momento a 

glicemia transoperatória era aferida com auxílio de glicosímetro (Figura 4.5C). Em 

seguida, os defeitos ósseos foram realizados, um em cada osso parietal, com uma 

broca trefina de aço de 5 mm de diâmetro, adaptada a uma peça reta em motor 

cirúrgico de baixa rotação (Driller®) e irrigação constante com soro fisiológico a 0,9 

%. (Figura 4.5D e E). O fragmento ósseo foi retirado com auxílio de descoladores 

ósseos e pinça cirúrgica, tomando cuidado de remover espículas óssea 

remanescentes (Figura 4.5E e F) Um animal teve a duramáter lesionada e foi 

excluído do estudo. Três animais tiveram uma de suas lesões não satisfatórias (e.g. 

excesso de espículas ósseas visíveis) e essas lesões foram excluídas das análises. 

Após a execução dos defeitos ósseos, cada animal recebeu 1 dos 6 

tratamentos. A ordem de execução dos tratamentos foi randomizada previamente ao 

momento cirúrgico, utilizando o programa Excel. Os Grupos MCol e MCol+PBMT 

receberam a membrana comercial de colágeno suíno (BioGideTM, Geistlich, Suíça - 
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ref. 30802.6/500111, LOT 81700696 e ref. 30803.4/500112, LOT 81700888), cortada 

com tesoura estéril no tamanho da lesão. 

Após os tratamentos foi efetuada a síntese da pele com fio de sutura de seda 3-

0 (Ethicon®) (Figura 4.5G). Os animais foram mantidos em gaiolas individuais 

durante todo o período experimental. Seis animais de cada grupo foram 

eutanasiados em 30 e 60 dias, para as análises de MicroCT, histologia e 

histoquímica. 

 

 

4.5.4  Terapia de Fotobiomodulação (PBMT) 

 

 

Para a PBMT foi utilizado um equipamento laser de diodo de arseneto de gálio-

alumínio (AsGaAl) (Photon Lase III, DMC Equipamento LTDA, São Carlos, SP, 

Brasil), em baixa intensidade, modo de operação contínuo, pontual e em contato. Os 

parâmetros de irradiação se basearam em estudos prévios do nosso grupo de 

pesquisa que apresentaram resultados positivos em estudos in vivo (Moreira et al., 

2009; 2011) (Tabela 4.1).  

 

 

Tabela 4.1 – Parâmetros da PBMT 

 

Grupos 

experimentais 

 

Comprimento 

de onda 

(nm) 

 

Potência 

(mW) 

 

Área 

do feixe 

(cm²) 

 

Densidade 

de Potência 

(W/cm²) 

 

Tempo 

(s) 

 

Densidade 

de energia 

(J/cm²) 

 

Energia 

por ponto 

(J) 

G.PBMT 

G.MCol+PBMT 

G.CS 

 

       808 

 

     40 

 

0,028 

 

1,4 

 

3 

 

4 

 

0,12 

 
Fonte: O autor  
 

 

Foram realizadas 3 irradiações com intervalos de 48 horas, iniciando-se no 

transoperatório, 48 e 96 horas após o ato cirúrgico. As irradiações foram feitas em 

contato com a pele do animal no local da lesão de forma pontual, em 3 pontos 



66 

 

equidistantes por lesão. Para as irradiações em 48 e 96 horas os animais não 

apresentaram resistência, dispensando a necessidade de sedação. 

A potência do equipamento laser foi aferida antes e após todas as sessões de 

irradiação, com auxílio de medidor de potência (Laser Check, MM Optics Ltda, São 

Carlos, SP, Brasil). O valor da emissão foi programado para o parâmetro do estudo 

através desse medidor, e não pelo valor no painel de controle do equipamento.  

Todos os procedimentos com o laser foram realizados seguindo as normas de 

segurança NBR/IEC 601.2.22 e IEC 60825-1/2001-8. 

 

 

4.6   COLETA DAS AMOSTRAS 

 

 

Os animais foram anestesiados e então eutanasiados em guilhotina, as calotas 

cranianas foram imediatamente removidas com tesouras cirúrgicas e seu tecido 

mole cuidadosamente dissecado com o cuidado de não manipular a região do 

defeito ósseo. As peças anatômicas foram fixadas em formaldeído 10% tamponado, 

por um período de 48 horas. Posteriormente as calotas foram lavadas em PBS e 

mantidas nessa solução até o momento da análise por MicroCT. A seguir, o material 

foi descalcificado em solução de EDTA 10% e preparado para ser emblocado em 

parafina para as análises histológica e histoquímica. 

 

 

4.7   ANÁLISE DAS AMOSTRAS  

 

 

4.7.1 Microtomografia computadorizada (MicroCT) de alta resolução 

(Análise histomorfométrica) 

 

 

 Os tempos experimentais para esta análise foram de 30 e 60 dias. As calotas 

fixadas e mantidas em solução tampão PBS, foram levadas para o microtomógrafo 

de alta resolução (SkyScan 1172; Bruker microCT, Kontich, Bélgica) localizado no 
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laboratório de microtomografia do Instituto de Biologia da USP – São Paulo. A 

digitalização seguiu os parâmetros apresentados na Tabela 4.2. 

 

 

Tabela 4.2 - Parâmetros do escaneamento para MicroCT 

Parâmetros  SKY SCAN 1172 

Filtro- AL 0,2mm 

Resolução 9 μm 

Voltagem 40 kV 

Amperagem 398 μA 

Ângulo de rotação 180° 

Passo da rotação 0,6° 

Quadros 4 

 
Fonte: O autor  

 

 

 Após a digitalização, as imagens foram reconstruídas no software 

NRecom. Os dados foram então inseridos no programa DataViewer para 

reorientação dos eixos, seleção do eixo axial e obtenção do volume de interesse 

(VOI). Os dados foram então avaliados no software CTAnalyser® (SkyScan, 

Antuérpia, Bélgica) para análise de microestrutura de trabéculas a partir da região de 

interesse (ROI) nas imagens binárias. Esses dados também foram usados para 

reconstruir imagens em 3D (software CTVox). 

O limiar máximo na escala de cinza foi de 255, enquanto o mínimo foi definido 

quanto à densidade trabécula como sendo 120 – a exceção dos grupos MCol e 

MCol+PBMT, onde os parâmetros mínimo e máximo foram ajustados para 140 e 255 

devido a radiopacidade original do material. Com este limiar estabelecido, 

selecionamos para análise os seguintes dados morfométricos: formação óssea 

relativa utilizando a razão entre o volume ósseo (VO) e o volume total de tecido (VT) 

(VO/VT), número de trabéculas (Tb.N), espessura de trabéculas (Tb.Th) e separação 

de trabéculas (Tb.Sp).  

Os dados obtidos foram tratados estatisticamente e foram aplicados os testes 

ANOVA dois critérios complementado porTukey quando as variâncias eram normais 
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e Kruskal Wallis seguido de Dunn quando dos dados estavam fora da normalidade. 

Foi utilizado o software GraphPad Prism 7.04 (significância ≤ 0.05). 

 

. 

 

4.7.2  Processamento das amostras para Análises histológicas 

 

 

As mesmas peças anatômicas que foram analisadas em MicroCT (tempos 

experimentais de 30 e 60 dias) foram lavadas com solução tampão PBS e seguiram 

para o processo de descalcificação em EDTA a 10 % por aproximadamente 20 dias - 

ou até que a descalcificação fosse suficiente para permitir o corte das secções. Os 

espécimes foram desidratados em concentrações crescentes de etanol, diafanizados 

em xilol, infiltrados e posteriormente incluídos em parafina para posterior microtomia 

(com espessura de 4 µm) e processamento ideal à cada análise proposta. 

O osso parietal contendo a lesão foi hemisseccionado e cada parte foi 

emblocada separadamente para permitir a obtenção de cortes histológicos (4 µm) da 

região central da lesão. Foram feitos 2 cortes seriados, sendo o primeiro processado 

para coloração de HE e o segundo para Tricrômico de Masson. As lâminas foram 

analisadas por microscopia de luz, sendo observados aspectos de toda a extensão 

do defeito nas regiões de bordas e central de cada lado da lesão. 

 

 

4.7.2.1 Análise histomorfológica por coloração de Hematoxilina-Eosina (HE) e 

histoquímica por coloração de Tricrômico de Masson 

 

 

Os cortes histológicos corados em HE e tricrômico de Masson foram avaliados 

sob microscopia de luz convencional por dois avaliadores e de forma cega. Em um 

primeiro momento foram observadas as seguintes características do reparo: 

infiltrado neutrofílico e linfocitário, presença de material exógeno, edema, necrose, 

presença de tecido de granulação, áreas de hemorragia, presença de células 

gigantes, vascularização, osteoclastos, osteoblastos e neoformação óssea. Após 

observação inicial das características do tecido neoformado e remanescente foram 
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determinados quais seriam os parâmetros a serem reavaliados para análise 

estatística subjetiva. 

Por permitir detalhamento de estruturas do tecido conjuntivo e observação das 

fibras colágenas, os cortes histológicos corados em tricrômico de Masson foram 

eleitos para a gradação subjetiva quanto à frequência de elementos teciduais 

presentes no campo histológico. As lâminas foram analisadas sob microscopia de 

luz convencional, em aumento final de 100X. A avaliação seguiu a seguinte escala: 0 

– ausente; 1 – discreta (menos de 25% do campo histológico exibindo o elemento 

analisado); 2 – discreta a moderada (entre 26% e 50% do campo exibindo a 

estrutura analisada); 3 – moderada a intensa (entre 51% e 75%); 4 – intensa (76% 

ou mais). Os elementos teciduais analisados foram: necrose, hemorragia, 

inflamação, reação de corpo estranho, grau de vascularização, depósito de fibras 

colágenas e neoformação óssea.  

Para as avaliações histológicas subjetivas foram aplicados os testes estatísticos 

Test t (não paramétrico) (comparação entre mesmo grupo experimental em tempos 

diferentes) e Kruskal Wallis seguido de Dunn (comparação entre todos os grupos no 

mesmo tempo experimental). Foi utilizado o software GraphPad Prism 7.04 

(significância ≤ 0.05). 
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5 RESULTADOS 
 

 

5.1  FASE IN VITRO 

 

 

5.1.1  Imunofenotipagem das hDPSC4 antes e após induzidas à formação 

das cell sheets 

 

 

As células hDPSC4 (G1) e as células isoladas das CSs (hDPSC4-CS; G2) 

apresentaram níveis típicos de marcadores de superfície de células-tronco 

mesenquimais (Figura 5.1). As culturas foram positivas para os marcadores de MSC 

(CD44, CD105, CD146, Oct 3 / 4 e STRO1), enquanto os marcadores celulares não 

específicos de MSC (CD34, CD14 e CD45) estavam ausentes. 

As porcentagens de células que apresentaram os marcadores positivos de MSC 

foram semelhantes entre as populações de células do G1 em comparação com o 

G2, exceto para Oct 3 / 4 e STRO1. A porcentagem de células positivas para Oct 3 / 

4 foi de 37% para a população G1 e 65,5% para G2. Já a porcentagem de células 

positivas para o STRO1 foi de 23,8% para a população G1 e de 6,81% para G2. 

 

 

Figura 5.1 – Imunofenotipagem das moléculas de superfície das hDPSC4s (G1) e das células 
isoladas das Cell Sheets, hDPSC4-CS (G2). Observe que hDPSC4-CS preservaram os 
mesmos marcadores positivos e negativos apresentados pelas hDPSC4 

 

 

Fonte: O autor  
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5.1.2 As hDPSC4 foram capazes de formar colônias dentro de um padrão 

normal esperado para células-tronco da polpa dentária 

 

 

A figura 5.2 mostra colônias de hDPSC4 que foram visualizadas por coloração 

de azul de toluidina. Após 9 dias em cultura houve formação de CFU-Fs em número 

médio de 49 por poço, com eficiência de plaqueamento calculada em 24,5%.  

 

 

Figura 5.2  –  Fotografia dos poços evidenciando as colônias formadas. As hDPSC4 foram capazes 
de formar colônias dentro de um padrão normal esperado para DPSCs 

 

 

    Fonte: O autor  
 

 

5.1.3 As hDPSC4 apresentam dobra populacional aproximada de 20 horas. 

 

 

A curva de crescimento das hDPSC4 está graficamente representada no gráfico 

5.1. As células cresceram até 96 horas quando atingiram o plateau. A média (n = 4) 

do número de células nos tempo experimentais inicial e final foram aplicadas ao 

cálculo do tempo de Dobra Populacional, apresentando o resultado numérido de ≅ 

19,75  – ou seja, tempo de DP é aproximadamente de 20 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://br.answers.yahoo.com/question/index?qid=20131203093037AAJBBTq
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Gráfico 5.1 – Representação gráfica da Curva de Crescimento. Os pontos representam as médias e 
as barras indicam o desvio padrão  

 

Fonte: O autor  
 

 

5.1.4 Longevidade das cell sheets após descolamento da placa de cultivo 

 

 

O ensaio Live/Dead® revelou uma maioria de células marcadas em verde 

(células vivas) nas CSs e uma escassa quantidade de células mortas (marcadas em 

vermelho) durante todo o tempo experimental (Figura 5.3A-E). A representação 

gráfica da quantidade de células viáveis (fluorescência verde) mostrou um 

decréscimo significativo (p <0,01) até 72 horas após a soltura das CSs. Depois 

disso, o número de células viáveis foi mantido estável (Figura 5.3F). 
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Figura 5.3  –  Imagens representativas da fluorescência das CSs submetidas ao ensaio Live/Dead® 
(A-E) e representação gráfica da viabilidade celular (F; fluorescência verde). (A) Zero 
hora (imediatamente após o descolamento da CS, considerado como 100%), 24 horas 
(B), 48 horas (C), 72 horas (D) e 96 horas (E) após. Em F, letras diferentes indicam 
diferenças significativas (p <0,01). Os dados quantitativos são expressos como a média 
± erro padrão da média (SEM)   

 

Fonte: O autor  
 

 

As CSs apareceram como membranas finas e delicadas flutuando no meio de 

cultura. Foi possível manipular e transferir essas membranas para outros poços 

(Figura 5.4A). Quando as CSs foram mantidas em suspensão nos poços de cultura, 

elas liberaram células que se aderiram e proliferaram no fundo dos poços (Figura 

5.4B). Quando estas células foram submetidas ao ensaio Live/Dead®, foi possível 

observar células viáveis no fundo dos poços (Figura 5.4C). 
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Figura 5.4  - Imagens ilustrativas de uma CS suspensa no poço depois de formada. (A) 
Fotomicrografia de fase de uma CS (entre setas) dentro do poço de cultura; (B) 
Fotomicrografia de fase das células oriundas da CS e readeridas à placa de cultura 
(setas); e (C) Fotomicrografia de fluorescência da CS (setas) e células viáveis aderidas 
ao fundo do poço   

 

 

Fonte: O autor  
 

 

5.1.5 As células-tronco que se soltaram das Cell Sheets mantiveram a 

capacidade de diferenciação osteogênica 

 

 

A figura 5.5 ilustra o resultado do ensaio de Vermelho de Alizarina de células 

hDPSC4 (G1) (Figura 5.5A-D) e hDPSC4-CS (G2) (Figura 5.5E-H) após 21 dias do 

plaqueamento. A formação de nódulos mineralizados foi observada em ambos os 

grupos. Uma representação gráfica da absorbância medida nestas placas mostrou 

uma quantidade significativamente maior de coloração nas células cultivadas em 

meio mineralizado (controle positivo) em comparação com aquelas cultivadas em 

meio clonogênico (controle negativo) (Figura 5.5B, D). 
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Figura 5.5  –  Imagens representativas do ensaio Vermelho de Alizarina do G1 (hDPSC4) (A-D) e G2 
hDPSC4-CS (E-H). (A, E) fotografias das placas de cultura; (B, F) - fotomicrografias de 
células cultivadas em meio clonogênico (controle negativo); Fotomicrografias (C, G) de 
células cultivadas em meio mineralizante (controle positivo) – evidenciando nódulos 
vermelhos de material mineralizado; (D, H) representação gráfica da absorbância 
média do corante recuperado das placas de G1 (D) e G2 (H). NC: controle negativo 
(célula cultivada em meio clonogênico); PC: controle positivo (célula cultivada em meio 
mineralizante); * significativamente maior que o controle negativo (p <0,01). Barras são 
o erro padrão da média (SEM)  

 
Fonte: O autor 
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5.2  FASE IN VIVO 

 

 

5.2.1 Microtomografia computadorizada 

 

 

5.2.1.1 A PBMT promoveu aumento na formação óssea em 60 dias, mas não em 

30. 

 

 

A PBMT isoladamente (G.PBMT) foi capaz de aumentar a porcentagem de 

volume ósseo (VO/VT) apenas no tempo experimental de 60 dias (p<0,0001; Gráfico 

5.2A). O mesmo resultado foi observado entre os grupos que receberam a 

membrana de colágeno comercial (G.MCol e G.MCol+PBMT) (p=0,0064; Gráfico 

5.2B).  

O número de trabéculas em 60 dias foi aumentado (p=0,0068) no grupo 

G.MCol+PBMT quando comparado ao tempo de 30 dias (Gráfico 5.2 D), não 

revelando diferença nos demais grupos (Gráfico 5.2 E e F). 

A espessura trabecular apresentou resultado similar, onde a PBMT isolada 

apresentou espessura significativamente maior (p<0,0001) apenas em 60 dias, 

quando comparado ao G.Controle em ambos os tempos (Gráfico 5.2G). Os grupos 

tratados com MCol e CS, com e sem PBMT, não tiveram diferenças quanto a esse 

parâmetro (Gráfico 5.2 H e I).  

Nenhum tratamento mostrou diferença na separação entre trabéculas (Gráfico 

5.2 J-L).  

Não houveram diferenças nos grupos que receberam a Cell Sheet (G.CS e 

G.CS+PBMT), tanto entre tratamentos quanto entre os tempos experimentais, para 

nenhum dos parâmetros avaliados (Gráfico 5.2 C, F, I, L). 

A Figura 5.6 ilustra imagens representativas de cada grupo e tempo 

experimental (reconstrução 3D). 
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Gráfico 5.2 – Representação gráfica das médias das porcentagens (%) de volume ósseo relativo 
(VO/VT), espessura trabecular (mm), número de trabéculas (mm

-1
) e separação entre 

trabéculas (mm), das lesões de todos os grupos experimentais nos dois períodos de 
análise. Barras indicam erro padrão da média (SEM). Letras diferentes indicam 
diferenças estatisticamente significantes (p indicado em cada gráfico)  

 

 
Fonte: O autor 
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Figura 5.6 – Imagens ilustrativas das reconstruções em 3D dos dados de MicroCT 
 

 
 
Fonte: O autor  

 

 

5.2.2 Avaliação histológica 

 

 

5.2.2.1 Avaliação histológica subjetiva 

 

 

 A gradação histológica subjetiva está representada numericamente pela 

mediana dos scores na tabela 5.1. Os cortes histológicos corados em tricrômico de 

Masson foram avaliados sob microscopia de luz convencional em aumento final de 

100X. Os elementos teciduais analisados foram: necrose, hemorragia, inflamação, 

reação de corpo estranho, grau de vascularização, depósito de fibras colágenas e 

neoformação óssea.  

Não foram observados focos de necrose em nenhuma lâmina e a mediana dos 

scores de reação a corpo estranho marcaram zero. As lâminas que apresentaram 
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algum grau pontual de reação a corpo estranho, normalmente estavam associadas a 

presença de maravalha ou pelo na lesão.  

Não houveram diferenças estatísticas, entre tempos experimentais versus 

mesmos tratamentos, para: hemorragia, fibras colágenas e neoformação óssea.  

Em 30 dias G.PBMT apresentou maior presença de áreas hemorrágicas do que 

G.Controle e G.CS+PBMT (p=0.0012). Já, em 60 dias, os grupos que receberam a 

membrana de colágeno apresentaram menos hemorragia que G.PBMT (p=0.0015).  

Todos os grupos apresentaram processo inflamatório similar em 60 e 30 dias, 

sendo que, em 30 dias, apenas G.MCol+PBMT mostrava maior grau de inflamação 

que o controle (p=0.0020). Esse processo inflamatório inicial no G.MCol+PBMT foi 

reduzido do primeiro para o segundo tempo experimental (p=0.0117). 

No primeiro tempo de análise, foi vista maior porcentagem de vasos sanguíneos 

em G.MCol+PBMT e G.CS+PBMT comparados a G.PBMT e G.Controle (p<0.0001). 

Em 60 dias G.MCol+PBMT e G.CS+PBMT estavam altamente vascularizados e 

estatisticamente maiores que o G.Controle (p=0.0015). 

Todos os tratamentos apresentaram grande quantidade de fibras colágenas e 

em maior porcentagem que o G.Controle, em ambos os tempos experimentais 

(p=0.0003). 

Em 30 dias, a neoformação óssea foi maior nos grupos que receberam a 

membrana de colágeno (G.MCol e G.MCol+PBMT), sendo similar ao G.PBMT. O 

grupo que recebeu apenas cell sheet (G.CS) foi similar ao G.Controle. No entanto, 

quando a cell sheet foi associada ao laser (G.CS+PBMT), a neoformação óssea foi 

estatisticamente maior que o controle (p<0.0001). 

Já em 60 dias, a neoformação óssea foi maior no grupo G.MCol+PBMT 

(comparado aos grupos que receberam CSs e controle) e similar a G.MCol e 

G.PBMT (p<0.0001). 

As Figuras 5.7 a 5.9 mostram fotomicrografias representativas de toda a 

extensão da lesão (em um corte histológico da área central, aumento de 40x) para 

todos os grupos em ambos os tempos. As Figuras 5.10 e 5.11 mostram detalhes 

histológicos observados nos grupos que receberam cell sheet.  

 



 

Tabela 5.1- Gradação histológica subjetiva. Os números na tabela representam a mediana dos scores. Letras diferentes indicam diferenças significativas 
(<0,01). Letras maiúsculas comparam o mesmo parâmetro entre os tempos experimentais no mesmo grupo (linha, teste t para variâncias não 
paramétricas). Letras minúsculas comparam o mesmo parâmetro e tempo experimental entre todos os grupos (coluna, teste Kruskal Wallis 
seguido de Dunn). As medianas dos parâmetros necrose e reação de corpo estranho foram igual a zero para todos os grupos e tempos 
experimentais, sendo então excluídos da tabela  

 
 

          Hemorragia Inflamação Vascularização Fibras Colágenas Neoformação Óssea 

 
30 60 30 60 30 60 30 60 30 60 

G.Controle 1      a A 1,5 a,b A 1,5  a A 1,5 a A 1,5   a A 2     a A 0,5  a A 1     a A 2     a A 2,5  a A 

G.PBMT 3,5  b A 3,5   b A 2   a,b A 2    a A 2    a,d A 3   a,b A 2,5  b A 3     b A 3 a,b,c A 3 a,b,c A 

G.MCol 2   a,b A 1      a A 2   a,b A 2    a A 3    a,c A 2,5a,b A 3,5  b A 3     b A 3,5  b A 4  b,c A 

G.MCol+PBMT 2   a,b A 1       a A 2,5  b A 1,5 a B 3,5 b,c A 4     b A 3,5  b A 4     b A 4      b A 4     b A 

G.CS 3   a,b A 3    a,b A 2   a,b A 2    a A 2,5 a,c A 3     b B 3     b A 3     b A 2    a,c A 2   a A 

G.CS+PBMT 1      a A 1,5 a,b A 2   a,b A 2    a A 3      c A 3,5a,b A 3     b A 3,5  b A 2,5   c A 3   a,c A 

 
Fonte: O Autor  
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Figura 5.7 - Fotomicrografias representativas das lesões dos grupos G.Controle (A, B) e G.PBMT (C,D) em 30 dias (A, C) e 60 dias (B, D) após os 
tratamentos. Observe que as lesões de ambos os grupos se apresentam abertas e preenchidas por tecido conjuntivo fibroso e delgado em 
30 dias. Neste período o G.PBMT (C) já apresenta núcleos de formação óssea (inserto e setas). Em 60 dias na lesão do G.Controle (B) 
começam a aparecer núcleos de formação de osso imaturo (seta), enquanto no grupo G.PBMT a lesão aparece mais fechada e com bordas 
formadas por osso neoformado, porém mais diferenciado do que aquele das bordas do G.Controle (B). (Tricrômico de Masson, aumento 
original 40X) 

 
 

 

 
 

Fonte: O Autor 
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Figura 5.8 – Fotomicrografias representativas das lesões dos grupos G.MCol (A, B) e G.MCol+PBMT (C,D) em 30 dias (A, C) e 60 dias (B, D) após os 
tratamentos. Em 30 dias em ambos os grupos a área da lesão apresenta grande quantidade de tecido ósseo imaturo. O tecido ósseo 
formado na lesão do grupo G.MCol+PBMT em 30 dias (C) apresenta-se mais espesso, similar ao osso formado no grupo G.MCol em 60 
dias (B). O grupo G.MCol+PBMT em 60 dias (D) aparece mais organizado, inclusive com a borda inferior bastante mineralizada. Em todos 
os tempos e em ambos os grupos foi possível observar áreas desprovidas de tecido ósseo. (Tricrômico de Masson, aumento original 40X) 

 
 
 

 
 

Fonte: O Autor 
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Figura 5.9 – Fotomicrografias representativas das lesões dos grupos G.CS (A, B) e G.CS+PBMT (C, D) em 30 dias (A, C) e 60 dias (B, D) após os 
tratamentos. As lesões tratadas com a G.CSl apresentaram-se na sua maioria muito similares. A área da lesão abaixo da pele dos animais 
está representada por tecido conjuntivo fibroso, delgado e bem delimitado em ambos os tempos e ambos os grupos. No grupo G.CS+PBMT 
era possível em alguns espécimes observar núcleos de formação óssea (C, seta). (Tricrômico de Masson, aumento original 40X) 

 
 
 

 
 

Fonte: O Autor 
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Figura 5.10 Fotomicrografias de lesões dos grupos CS e CS+PBMT. Em 30 dias em alguns espécimes era possível observar uma camada de 
osteoblastos ao redor de osso neoformado na borda da lesão (A, setas). Grande quantidade de vasos sanguíneos também era observada 
em 30 dias no grupo CS (B, setas). Tecido conjuntivo fibroso, com fibras arranjadas em feixes bem organizados em íntimo contato com as 
bordas da lesão estavam presentes no grupo CS+PBMT em 30 dias (C, D). Alguns espécimes do grupo CS PBMT em 30 dias 
apresentaram núcleos de formação óssea (E, setas). Em duas amostras foi possível observar em 60 dias (F) fechamento da lesão com 
osso maduro e com áreas de mineralização [Tricrômico de Masson, aumento original 200X (A, B), 100X (C, D) e 40X (E,F)] 

 

 
    Fonte: O Autor 
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Figura 5.11 Fotomicrografias dos grupos G.CS e G.CS+PBMT em 30 dias (100x aumento original, 
imagens do lado esquerdo). Em detalhe, núcleos de ossificação na região central da 
lesão no grupo G.CS+PBMT (200x aumento original) (Tricrômico de Masson) 

 

 

 

 
 
Fonte: O autor  
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6 DISCUSSÃO 

 

 

 Diabetes Mellitus é uma condição patológica considerada uma epidemia em 

curso, estimando-se atualmente na população mundial uma prevalência da ordem 

de 387 milhões e com estimativa para alcançar 471 milhões em 2035. As alterações 

metabólicas ósseas nesses casos têm estado em evidência nos estudos modernos, 

visto a maior expectativa de vida que os avanços na indústria farmacêutica 

proporcionam a esses pacientes – exemplo disso é a edição de janeiro de 2016 do 

periódico Bone, inteiramente direcionada a pesquisas em alterações metabólicas 

ósseas da DM tipo 1 e 2. Isto posto, fica clara a necessidade aumentada de se 

buscar soluções que melhorem a qualidade de vida e sobrevida desses pacientes. 

 Nosso grupo de pesquisa já vem estudando a alguns anos métodos auxiliares 

que favoreçam a regeneração tecidual, dentre eles a PBMT (Pereira et al., 2002; 

Eduardo et al., 2007; Eduardo et al., 2008; Moreira et al., 2011; Silva et al., 2014; 

Pellicioli et al., 2014; Romão et al., 2015; Moreira et al., 2016; Marques et al., 2016; 

Diniz et al., 2018; Ferreira et al., 2019). Mais recentemente, o grupo passou a 

estudar terapias celulares baseadas em células-tronco de origem dentoalveolar, 

incluindo as Cell Sheets de hDPSCs (Pedroni et al., 2018; Garrido et al., 2019; 

Pedroni et al., 2019). Baseados nos resultados destes estudos, acreditamos que a 

associação dessas técnicas contemporâneas poderia potencializar reparações 

teciduais complexas, como as decorrentes de alterações metabólicas crônicas em 

tecido ósseo, entre elas o DM tipo 1. 

 Os defeitos ósseos de tamanho crítico representam um dos problemas 

mais difíceis que os cirurgiões enfrentam na prática clínica. No entanto, terapias com 

células-tronco e técnicas de engenharia tecidual podem facilitar a reconstrução e o 

reparo ósseo (Xavier Acasigua et al., 2014). Em nosso estudo, foram testadas duas 

técnicas de indução óssea por biomembranas, uma baseada em terapia celular (cell 

sheet de hDPSC4 indiferenciada) e a outra na regeneração óssea guiada 

(membrana de colágeno suíno comercial). O objetivo deste trabalho foi avaliar o 

efeito da aplicação da cell sheet (CS) de células-tronco da polpa dentária humana 

(hDPSC) indiferenciada, associadas ou não à terapia de fotobiomodulação (PBMT), 

na regeneração de lesões ósseas críticas em calvária de ratos diabéticos. Os 

experimentos da fase in vitro apresentados nessa tese já foram publicados (Pedroni 
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et al., 2019) e as devidas autorizações foram solicitadas para reprodução dos dados 

nesse documento.  

 A escolha das hDPSCs como modelo de estudo é útil devido à sua 

multipotencialidade de diferenciação em vários tipos celulares (Gronthos et al., 2000; 

Alge et al., 2010). Adicionalmente, as células-tronco mesenquimais de tecidos 

dentais, tais como, células-tronco da polpa dentária adulta (Pierdomenico et al., 

2005) e de decíduos (Xavier Acasigua et al., 2014), células-tronco do ligamento 

periodontal ( Wada et al., 2009), células-tronco da papila apical e aquelas derivadas 

de gengiva (Zhang  et al., 2009), demonstraram ter efeitos imunomoduladores 

enquanto inibem a proliferação e a função dos linfócitos T (de Sá Silva et al., 2012; 

Silva et al., 2014). Assim sendo, células tronco da polpa dentária humana podem ser 

transplantadas em ratos normoreativos, não havendo a necessidade de se utilizar 

animais imunossuprimidos, já que estas células apresentam baixa imunogenicidade 

(Xavier Acasigua et al., 2014; Silva et al., 2014; Petridis et al., 2015; Hirose et al., 

2016; Nicola et al., 2017; Yang et al., 2017). Além disso, as hDPSCs são fáceis de 

isolar e cultivar, e não enfrentam barreiras éticas para sua obtenção, já que sua 

fonte é um tecido que normalmente seria descartado após a exodontia (de Sá Silva 

et al., 2012; Pedroni et al., 2018; Gronthos et al., 2000). Adicionalmente, as hDPSCs 

exibem maior capacidade osteogênica do que as células-tronco da medula óssea, 

tornando-as candidatas a serem utilizadas para fins terapêuticos onde o objetivo 

seja o reparo / regeneração dos ossos craniofaciais e do osso alveolar (Laino et al., 

2005). 

 Para esse estudo foram isoladas células-tronco da polpa dentária de terceiros 

molares humanos, e essas células foram induzidas para formar CSs nas condições 

experimentais descritas por Wei et al. (2012) (ou seja, cultivo celular com meio 

clonogênico suplementado com 20 µg/ml de vitamina C). Para confirmar que o pool 

dessas células possuíam características esperadas de células-tronco mesenquimais 

(MSC), as mesmas foram caracterizadas pelas técnicas de citometria de fluxo, dobra 

populacional (DP) e pela capacidade de gerar colônias (CFU-f), seguindo os 

protocolos prévios do grupo Pedroni et al.; 2018. Então, para verificar se o fenótipo 

celular de MSC seria mantido após a formação das CSs, as mesmas foram 

tripsinizadas e as células que se soltaram (aqui chamadas de hDPSCs4-CS) foram 

recaracterizadas e seu perfil imunofenotípico comparado. 
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 Quando transplantadas para o paciente, as cell sheets podem oferecer um 

grande número de células que deveriam iniciar a formação de novos tecidos. No 

entanto, para esse fim, essas células devem manter seu fenótipo e a capacidade de 

proliferar e diferenciar. A este respeito, um achado importante do presente estudo foi 

a retenção da estirpe da linhagem hDPSC4 original nas células que foram induzidas 

e formaram a CS, mesmo após cultivadas em confluência por aproximadamente 10 

a 15 dias. De fato, todos os marcadores de células-tronco expressos nos hDPSC4 

originais ainda eram positivos nas células recuperadas das CSs (aqui chamadas de 

hDPSCs4-CS). Esses marcadores são típicos de células-tronco mesenquimais 

indiferenciadas (por exemplo, CD105, CD146, CD44, STRO1 e Oct 3 / 4) (Gronthos 

et al., 2000; Huang et al., 2009), que foram expressos em porcentagens 

semelhantes nos dois tipos celulares, exceto Oct 3 / 4 e STRO1. Essas foram as 

diferenças mais marcantes no perfil imunofenotípico dessas células. As 

porcentagens de células positivas para Oct 3 / 4 aumentaram nas hDPSCs4-CS, 

enquanto as porcentagens de células positivas para STRO1 diminuíram. O aumento 

no número de células apresentando o marcador de superfície Oct 3 / 4, geralmente 

associado a células com fenótipo embrionário, pode estar relacionado ao efeito da 

VC adicionada ao meio de cultura celular para a formação e manutenção das CSs. 

 De fato, muitos estudos já indicaram que a adição de VC, em concentrações 

específicas, pode inibir a diferenciação e regular a expressão do marcador de 

pluripotência Oct 3 / 4 (Potdar et al., 2010; Wei et al., 2012; Pedroni et al., 2018). Já 

as células-tronco mesenquimais positivas para STRO1 são frequentemente 

associadas ao direcionamento da diferenciação osteogênica nas populações de 

DPSC (Yu et al., 2010; Li et al., 2017) e BMMSCs (do inglês, Bone marrow 

mesenchymal stem cells) (Gronthos et al., 1994). Assim, a redução de células 

marcadas com STRO1 também poderia estar relacionada à regulação positiva do 

estado mais indiferenciado promovido pela vitamina C. Lei et al. (2014) descreveu 

resultado similar também em DPSCs, com manutenção da porcentagem 

populacional para marcadores de MSCs e redução de células STRO1 positivas. Em 

seu estudo foi feita a recaracterização de DPSCs re-isoladas do tecido neoformado, 

proveniente de um implante de CS. 

 Inicialmente consideramos que esse achado seria interessante para a aplicação 

das cell sheets de hDPSC4 - uma vez que mais células-tronco indiferenciadas 

estariam disponíveis para, sob indução dos fatores de crescimento locais, 
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participarem do processo de regeneração tecidual. Esse fato pareceu ser 

especialmente útil em situações onde a intenção seria a de regenerar mais de um 

tecido, como, por exemplo, no tecido periodontal – onde uma face seria diferenciada 

em ligamento periodontal e a outra tecido ósseo. De fato, tanto as hDPSC4 quanto 

as hDPSC4-CS foram capazes de se diferenciar in vitro quando cultivadas em meio 

osteogênico.  

 No entanto, nossos resultados in vivo demonstraram um processo de reparo 

ósseo retardado – apesar de organizado - nos grupos que receberam a CS (G.CS e 

G.CS+PBMT), quando comparados aos outros tratamentos (G.MCol e 

G.MCol+PBMT) e ao controle (G.Controle). Dessa forma, acreditamos que os 

resultados de microCT dos grupos G.CS e G.CS+PBMT foram discretos dado ao 

fato de que essa análise é capaz de quantificar o processo de ossificação em um 

estado mais maduro do que o encontrado nos grupos que receberam cell sheet. Em 

contrapartida, histologicamente, foi observada matriz óssea neoformada nas bordas 

dos defeitos e matriz colagênica preenchendo a lesão. Também estava presente 

grande quantidade de células de morfologia similar as de células progenitoras 

ósseas, por vezes, exibindo fenótipo de osteoblastos - adjacentes a matriz óssea 

recém-depositada. No grupo G.CS+PBMT a matriz colagênica mostrou-se mais 

exuberante, apresentando núcleos de ossificação e maior quantidade de vasos 

sanguíneos. Isso pode ser um indicativo de que a PBMT seria capaz de melhorar o 

reparo promovido pela cell sheet. Esse efeito talvez pudesse ser melhor observado 

se o tempo experimental fosse em uma fase mais adiantada desse processo.  

 O método do MicroCT é capaz de fornecer informações adicionais sobre a 

variação na radiopacidade dos tecidos duros, além de ser um método não invasivo 

que possibilita análises em 3D de densidade e volume tecidual. A PBMT 

isoladamente (G.PBMT) foi capaz de aumentar a porcentagem de volume ósseo 

(VO/VT) apenas no tempo experimental de 60 dias. O mesmo resultado foi 

observado entre os grupos que receberam a membrana comercial de colágeno 

suíno (G.MCol e G.MCol+PBMT). Curiosamente, não ocorreu aumento de volume 

ósseo condicionado ao tempo experimental no grupo G.MCol. No entanto, no tempo 

tardio, a associação da PBMT (G.MCol+PBMT) mostrou-se benéfica ao ponto de 

dobrar os valores obtidos quando comparado ao grupo G.MCol. Essa melhora no 

desempenho da regeneração óssea guiada por MCol quando associada a PBMT já 

havia sido descrita em nosso grupo de pesquisa por Alves (2018) em modelo de 
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ratas osteoporóticas. Nesse trabalho - que utilizou os mesmos parâmetros de laser e 

tempos experimentais desta pesquisa – o grupo tratado com a membrana associada 

à PBMT obteve a maior formação óssea, enquanto não se observou aumento no 

volume ósseo relativo entre os tempos experimentais no grupo tratado apenas com 

membrana de colágeno. Sendo assim, a PBMT parece ter ação importante sobre a 

regeneração óssea guiada pela membrana de colágeno, acelerando o processo de 

maturação do tecido ósseo neoformado. Essa afirmação corrobora ainda com os 

achados histológicos, onde foi observada maior deposição de tecido ósseo maduro 

no grupo G.MCol+PBMT quando comparado ao G.MCol. 

A gradação histológica subjetiva revelou ausência de focos de necrose e reação 

a corpo estranho insignificante para todos os tratamentos. Em 30 dias G.PBMT 

apresentava mais áreas hemorrágicas do que G.Controle e G.CS+PBMT. Já, em 60 

dias, os grupos que receberam a membrana de colágeno apresentaram menos 

hemorragia que G.PBMT. As áreas hemorrágicas em cortes histológicos podem 

estar associadas a maior fragilidade capilar, onde os vasos se romperiam durante o 

corte do tecido. No entanto, nesse caso específico, acreditamos que a maior área 

hemorrágica está relacionada justamente com o aumento da porcentagem de vasos 

também vista nos grupos que receberam a PBMT. Além disso, tanto em 30 quanto 

em 60 dias, foi observada uma tendência de maior vascularização nos grupos 

G.MCol+PBMT e G.CS+PBMT quando comparados ao uso isolado das 

biomembranas. Apenas G.MCol+PBMT apresentou processo inflamatório 

significativamente aumentado no primeiro tempo experimental. Esse aumento inicial 

no G.MCol+PBMT foi reduzido do primeiro para o segundo tempo experimental. 

Curiosamente, o tratamento com maior formação óssea também foi G.MCol+PBMT, 

o que pode ser um indicativo de que essa inflamação promovida pelo laser foi de 

alguma forma benéfica para a indução e maturação precoce do tecido neoformado. 

Diversos trabalhos na literatura discursam sobre a ação da PBMT na promoção de 

vascularização (Garavello et al., 2004; Moreira et al., 2011; Moreira et al., 2016) e 

efeitos sobre o sistema imunológico (Tadakuma et al., 1993; Moreira et al., 2009; 

Marques et al., 2016). 

Em 30 dias, a neoformação óssea foi maior nos grupos que receberam a 

membrana de colágeno (G.MCol e G.MCol+PBMT), sendo similar ao G.PBMT. O 

grupo que recebeu apenas cell sheet (G.CS) foi similar ao G.Controle. No entanto, 

quando a cell sheet foi associada ao laser (G.CS+PBMT), a neoformação óssea foi 
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estatisticamente maior que o controle. Já em 60 dias, a neoformação óssea foi maior 

no grupo G.MCol+PBMT (comparado aos grupos que receberam CSs e controle) e 

similar a G.MCol e G.PBMT. 

Ainda sobre os achados histológicos, inicialmente o projeto desse estudo previa 

a análise dos osteoclastos na área da lesão neoformada através da técnica de 

TRAP (do inglês, tartrate-resistant acid phosphatase.). No entanto, as análises 

histológicas demonstraram uma baixa presença desse tipo celular, inviabilizando a 

análise. Isso poderia ser explicado pelo fato de marcadores de reabsorção e 

formação óssea serem mais baixos em pacientes com diabetes, o que poderia levar 

a alterações no turnover do remodelamento ósseo causando desequilíbrio no 

processo de diferenciação das células osteoprogenitoras (He et al., 2004; Starup-

Linde; Vestergaard, 2016). 

A membrana comercial de escolha para esse estudo (G.MCol e G.MCol+PBMT) 

é composta de colágeno suíno tipo I e III e assemelha-se às membranas de 

colágeno humano. Seu diferencial é o fato de ser uma estrutura de colágeno natural 

(sem alterações físicas e químicas) onde as fibras estão organizadas em bicamada, 

que tanto é capaz de impedir a permeação do tecido mole para dentro da região de 

enxertia, quanto permite a vascularização homogênea - favorecendo o processo de 

anastomose. Sua decomposição ocorre de forma enzimática, onde é decomposta 

naturalmente em aminoácidos, sem a produção de subprodutos tóxicos (Alpar et al., 

2000). O tecido endógeno liga-se ao retículo poroso de colágeno e os osteoblastos 

se desenvolvem ao longo das fibras em direção ao interior da estrutura. Já os vasos 

se formam na superfície da membrana e entre as fibras (Schwarz et al., 2006; 2008). 

Essa membrana já é consagrada mundialmente e tem sua eficácia clínica 

comprovada por diversos estudos e anos de uso clínico (Zitzmann et al., 1997; Tal et 

al., 2008). Assim, já esperávamos que os grupos G.MCol e G.MCol+PBMT 

resultariam em uma formação tecidual expressiva, servindo, inclusive, como controle 

positivo para observação do processo de neoformação com envolvimento de uma 

biomembrana. Apesar da aplicação dessas membranas não serem uma novidade, 

os resultados obtidos da associação da técnica com a PBMT (G.MCol+PBMT) são 

de grande importância para a prática clínica, reafirmando o potencial de melhoria da 

técnica regenerativa com o uso em conjunto desses tratamentos. Podemos afirmar 

ainda que os resultados positivos de aumento no ganho ósseo e aceleração do 

processo de reparo, com os parâmetros de PBMT usados nesse estudo, não foram 
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aleatórios. Como citado anteriormente, nosso grupo já obteve o mesmo resultado ao 

testar essas membranas isoladamente ou associadas a dois parâmetros de PBMT 

(0,12 J e 0,40 J por ponto) - sendo um deles o mesmo protocolo de nossa escolha - 

no mesmo modelo de lesão em calota, porém em ratas osteoporóticas (Alves, 2018). 

Até onde sabemos, o presente estudo foi o primeiro a seguir a viabilidade das 

células nas CSs e o destino dessas células quando destacadas da mesma. A 

viabilidade celular e a motilidade das células são relevantes para o sucesso de um 

transplante. A viabilidade das hDPSC4 nas CS foi monitorada por até 96 horas após 

a soltura do fundo da placa, quando pelo menos 30% das células nas CSs estavam 

vivas. Esse tempo seria suficiente para transplantar essas CSs em procedimentos 

cirúrgicos de longa duração. A diminuição no número de células vivas, como 

esperado, foi acompanhada por um aumento no número de células mortas. No 

entanto, esse aumento ocorreu apenas até 48 horas. Após esse ponto, a diminuição 

no número de células vivas foi acompanhada por uma diminuição no número de 

células mortas. Assim, as células vivas não sofreram morte celular. De fato, as 

células nas CSs, embora aderidas entre si através da matriz extracelular, devem ter 

sido destacadas da CS. Ao observar as placas nas quais as CSs foram mantidas 

durante a análise de viabilidade, pudemos entender esses achados. De fato, 

encontramos células no fundo dos poços de cultura, onde elas se aderiram e 

proliferavam. Como as células das CSs foram capazes de se destacar e manter sua 

capacidade de readerir e proliferar, sugerimos que, no tecido hospedeiro, esse 

descolamento possa ocorrer, seguido de uma adesão no tecido alvo. Esse processo 

promoveria o preenchimento, por exemplo, de defeitos ósseos que se regenerariam 

não apenas das bordas, mas também de dentro para fora às custas da CS. Essa 

hipótese mostrou-se verdadeira, onde, histologicamente, pudemos observar ilhotas 

de neo formação óssea distantes dos bordos da lesão, dispersas na matriz 

colagênica espessa. Esses achados indicaram que a CS de hDPSC4 indiferenciada 

foi capaz de induzir neoformação óssea, no entanto, quando comparado aos outros 

grupos experimentais, esse processo mostrou-se retardado. 

 Resultado semelhante foi descrito por Xavier Acasigua et al. (2014) também em 

lesões críticas na calota craniana de ratos. Eles descreveram atraso no reparo 

ósseo tratado com membrana de PLGA (do inglês, poly lactic-co-glycolic acid) 

semeadas com células-tronco indiferenciadas da polpa de dentes decíduos, com 

formação óssea significativamente menor que em lesões que receberam 
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membranas sem células. Já as lesões tratadas com as mesmas membranas e 

mesmas células, porém pré-induzidas para a diferenciação osteogênica por uso de 

meio de cultivo mineralizante, apresentaram resultado significativamente maior de 

formação óssea que o controle. Portanto, concluíram que o tempo necessário para a 

ativação do maquinário de diferenciação das células-tronco implantadas em estado 

indiferenciado atrasaria o início do processo de neoformação tecidual. Sugeriram 

então que as células-tronco da polpa dentária responderiam melhor, ou pelo menos 

mais rápido, quando implantadas após sinalização prévia para a diferenciação – pelo 

menos para o tecido ósseo. O uso das CSs com células-tronco indiferenciadas ou 

previamente diferenciadas ainda é uma controvérsia na literatura e parece estar 

condicionado ao tipo de MSC e ao tecido alvo. Dentro de nosso entendimento, até o 

presente momento, apenas um trabalho in vivo foi encontrado relatando o uso de CS 

de DPSC para regeneração óssea (Cao et al., 2015). No estudo em questão, a CS 

não foi cultivada em meio de diferenciação osteogênica, no entanto tratava-se de 

uma linhagem celular que foi transfectada com fator de crescimento de hepatócitos 

(HGF). O comportamento da CSs foi comparado com a injeção das mesmas células 

(cultivadas pelo método tradicional, ou seja, sem indução de CS), transfectadas ou 

não pelo fator, em lesões periodontais induzidas em minipigs. Foi relatado um 

aumento da formação óssea quando utilizada a CS, em detrimento da suspensão 

celular. 

Embora a técnica de cultivo de cell sheets seja simples, pode-se discutir se a 

grande quantidade de tempo necessária para adquiri-las é uma limitação para 

aplicações clínicas imediatas. No entanto, as CSs de células-tronco de origem 

dentoalveolar podem ser facilmente preparadas em laboratório para aplicação em 

engenharia tecidual, já que a extração do terceiro molar é um procedimento eletivo. 

Adicionalmente, as hDPSCs podem ser isoladas, expandidas, congeladas e 

armazenadas em quantidades suficientes para serem utilizadas em momento 

oportuno. Além disso, as CSs já prontas podem ser congeladas sem perda de suas 

propriedades após o descongelamento (Li et al., 2017). Eles mostraram que a 

criopreservação não altera as propriedades biológicas das CSs derivadas do 

ligamento periodontal. Essa propriedade resolve essa possível desvantagem da 

técnica, possibilitando o seu armazenamento para uso até mesmo em casos de 

emergência cirúrgica (Li et al., 2017). 
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De fato, as CSs já possuem uma matriz extracelular que atua como scaffold 

natural para as células-tronco. Assim, as CSs de hDPSCs poderiam ser adequadas 

para o tratamento de perda óssea sem necessidade de scaffolds artificiais ou 

substitutos ósseos. Essa indicação do uso isolado é limitada aos casos onde não 

existe necessidade de grande ganho de volume, já que a CS não contempla essa 

propriedade. No entanto, poderia ser utilizada na interface de enxertos em bloco - 

sejam esses autógenos, alógenos, heterógenos ou sintéticos – onde as falhas em 

gap e dificuldade de celularização e vascularização são os maiores desafios para o 

sucesso imediato e tardio da técnica. 

Até o momento, não há relatos sobre o uso de tais técnicas em humanos para 

regeneração óssea, mas as CSs foram testadas em estudos translacionais que 

mostraram resultados promissores. Nestes estudos, as cell sheets de células-tronco 

de origens variadas foram utilizadas isoladamente ou em combinação com 

biomateriais para tratamentos de doenças ósseas. Nakamura et al. (2010) já 

mostraram que a fratura do fêmur foi completamente curada pelo transplante de CS 

de células da medula óssea de rato, sugerindo que o transplante de CS poderia ser 

aplicado na reconstrução de tecidos duros em casos difíceis, como defeitos ósseos 

críticos e osteonecrose. Já Wang et al. (2017) incorporaram CS de BMMSCs em 

grânulos de fibrina ricos em plaquetas e hidroxiapatita, que promoveram extensa 

regeneração óssea na calvária de coelhos. Usando um modelo de sínfise 

mandibular em ratos, Ueyama et al. (2016) demonstraram a neoformação óssea em 

abundância em um grupo tratado com implante de CS de células mesenquimais 

osteogênicas. Todos esses estudos indicam que a aplicação da técnica da CS é 

uma abordagem terapêutica promissora para a substituição óssea. Nossos 

resultados in vitro sugerem que as CSs obtidas de polpa dentária humana também 

poderiam ser aplicadas para esses propósitos clínicos, com possibilidades de 

sucesso ainda melhores, uma vez que os DPSCs são mais adequados que os 

BMMSCs (Alge et al., 2010) ou células-tronco ligamentares (Lei et al., 2014) para 

regeneração de tecidos mineralizados. No entanto, nossos resultados in vivo não 

comprovaram essa hipótese, já que a CS de hDPSC4 indiferenciada induziu uma 

neoformação óssea, apesar de bem organizada, mais lenta em comparação aos 

outros grupos. Esse aparente atraso no processo de reparo ósseo poderia ser 

contornado com a indução prévia da diferenciação das CSs ainda in vitro. Assim, 

essa técnica seria particularmente útil para o tratamento de defeitos ósseos críticos 
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de pacientes normoreativos ou qualquer tipo de defeito ósseo em pacientes 

portadores de doenças que prejudicam o reparo ósseo, como diabetes mellitus, 

osteonecrose mandibular e osteoporose. Novos estudos são necessários para testar 

essa hipótese. 
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7 CONCLUSÕES  

 

 

Nas condições experimentais dessa pesquisa concluímos que, na maioria dos 

casos, a cell sheet (CS) de células-tronco da polpa dentária humana indiferenciada 

não foi capaz de acelerar o processo de reparo de lesões ósseas críticas em 

calvária de ratos diabéticos. 

A ação da PBMT foi benéfica em 60 dias, aumentando significativamente o 

volume ósseo relativo e número de trabéculas no grupo que recebeu a membrana 

de colágeno comercial (G.MCol+PBMT), o volume ósseo relativo e a espessura de 

trabéculas no grupo que recebeu apenas PBMT (G.PBMT). Já quando a PBMT foi 

associada à CS (G.CS), foi possível observar mais fibras colágenas e maior 

frequência de ilhotas no centro da lesão e - ainda que em um número reduzido de 

animais - fechamento da lesão com osso maduro em 60 dias. 

De acordo com os resultados dessa pesquisa, o melhor tratamento foi 

G.MCol+PBMT. Apesar da aplicação dessas membranas não serem uma novidade, 

os resultados obtidos são de grande importância, reafirmando o potencial de 

melhoria da técnica regenerativa com o uso em conjunto desses tratamentos na 

prática clínica. 

Novas pesquisas poderiam ser conduzidas para testar a hipótese de que a cell 

sheet de hDPSC previamente induzida para diferenciação osteogênica, levariam a 

um melhor reparo ósseo. Também são necessários estudos com acompanhamento 

tardio e observações quanto à qualidade, densidade e resistência óssea após 

amadurecimento do tecido formado. 
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ANEXO A – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa 
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ANEXO B– Parecer do Comitê de Ética no Uso de Animais (CEUA 

 

 

 
 


