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Resumo 

Dariolli R. Caracterização de células-tronco mesenquimais derivadas do 

tecido adiposo de porcos criopreservadas e sua responsividade ao Shear 

stress [dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de 

São Paulo; 2011. 

As células-tronco mesenquimais derivados do tecido adiposo (ASC) 

apresentam potencial para uso em terapêuticas para reparação cardíaca e o 

modelo de suínos recapitula aspectos relevantes dos seres humanos. Nesta 

dissertação quisemos caracterizar ASC de porcos (pASC), após 

criopreservação e avaliar a responsividade destas células ao shear stress. 

Após descongelamento as pASC exibiram 90-95% de viabilidade, não 

apresentaram alterações morfológicas e nem na expressão de marcadores 

de superfície (CD29+ 99,74%±0,10; CD90+ 97,84%±1,32; CD44+ 

99,39%±0,19, CD31- 1,75%±0,21; média±EPM, n=3). O tempo de 

dobramento médio foi de 63,51±16,46 horas (média±DP) e o dobramento 

populacional cumulativo aumentou constantemente até a passagem 10, com 

pequeno e gradual aumento na senescência (P5 3,25%±0,26 e P10 

9,6%±0,29 SA-β-Gal). Além disso, as pASC responderam, in vitro,  ao 

tratamento para diferenciação em adipócitos e osteócitos. Já a exposição ao 

SS (15 dyn/cm² por 48 hs) não induziu a expressão de marcadores 

endoteliais (CD31, VE-caderina e FLK-1), mas resultou no acúmulo de 

VEGF induzido por NO (15 dyn/cm² por 96 hs). Interessantemente, o SS 

induziu a fosforilação de ERK e AKT e a liberação de NO independente da 

magnitude do SS (1-30 dyn/cm², por 30 min). No entanto, longos períodos de 
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estímulo (24-48 hs) e diferentes intensidades de shear stress induziram 

desigualmente a liberação de NO e VEGF (5 dyn/cm² maior do que 10 ou 15 

dyn/cm²). Tomados em conjunto, nossos dados promovem evidências de 

que a viabilidade, morfologia, cinética de crescimento e resposta a estímulos 

químicos ou físicos de pASC não foram influenciados pela criopreservação. 

Além disso, a magnitude de SS aplicada a essas células afetou a liberação 

de NO e VEGF somente após longos períodos de exposição a esse 

estímulo. 

Descritores: Células-tronco mesenquimais; Shear stress; Suínos; 

Criopreservação; Tecido Adiposo. 
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Summary 

Dariolli R. Characterization of cryopreserved porcine adipose-derived 

mesenchymal stem cells and responsiveness to shear stress [dissertation]. 

São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2011. 

Adipose tissue-derived mesenchymal stem cells (ASC) offer potential 

regenerative therapeutic application for cardiac repair and the porcine model 

recapitulates key aspects relevant to humans. In this dissertation we wanted 

to establish the culture characteristics of pig ASC (pASC), especially after 

long-term cryopreservation and the effect of shear-stress (SS)-induced 

phenotypes. Upon thawing, pASC displayed 90-95% viability and no changes 

in morphological characteristics or in the expression of surface markers 

(CD29+ 99.74%±0.10; CD90+ 97.84%±1.32; CD44+ 99.39%±0.19, CD31- 

1.75%±0.21; mean±SEM, n=3). Mean population doubling time was 

63.51±16.46 hours (mean±SD) and cumulative population doubling 

increased constantly until passage 10 with a small and gradual increase in 

senescence (P5 3.25%±0.26 and P10 9.6%±0.29 SA-β-Gal staining). In 

addition, pASC in vitro responded to adipogenic and osteogenic chemical 

cues, whereas SS exposure (15 dyn/cm² up to 48 hours) failed to induce 

endothelial cell (EC) markers (CD31, VE-cadherin and FLK-1), but resulted in 

nitric oxide (NO)-induced VEGF accumulation (15 dyn/cm² up to 96 hours). 

Interestingly, SS-induced phosphorylation of ERK and AKT and the release 

of NO were independent of the magnitude of the stimulus (1-30 dyn/cm², up 

to 30minutes). In contrast, long term (24-48 hours) SS-induced NO and 
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VEGF release under 5 dyn/cm² were higher than 10 or 15 dyn/cm2. 

Altogether, we provided evidence that pASC cell viability, morphology, 

growth characteristics and capacity to respond to chemical or physical cues 

were not influenced by cryopreservation. Moreover, the magnitude of the SS 

affected the NO and VEGF release in pASC only during long-term exposure 

to SS. 

Descriptors: Mesenchymal Stem Cells; Shear stress; Swine; 

Cryopreservation; Adipose Tissue. 
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2 

Introdução 

As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte em todo 

o mundo, dentre elas, o infarto do miocárdio (IM) é considerado a patologia 

mais comum. Estudos epidemiológicos realizados no ano de 2005 

registraram 17,5 milhões de óbitos devido a doenças cardiovasculares, o 

que representa cerca de 30% da população mundial. Destes, 7,6 milhões 

morreram em decorrência de IM (1). Segundo dados do Ministério da Saúde, 

no Brasil as doenças do aparelho circulatório somam 28,20% das doenças 

causadoras de morte, das quais, 29,92% referem-se às doenças isquêmicas 

do coração (2). 

Avanços significativos têm sido observados nas últimas décadas no 

desenvolvimento de tratamentos para doenças cardíacas oclusivas como a 

utilização de medicamentos e técnicas de revascularização cirúrgica ou por 

angioplastia. Contudo, o grande desafio continua sendo como evitar o 

remodelamento ventricular e a falência cardíaca decorrentes da perda 

tecidual que se segue ao infarto do miocárdio. Buscando resolver esse 

desafio, estudos recentes têm testado terapias alternativas como o uso de 

células-tronco para a recuperação de tecidos lesados, por exemplo, por 

isquemia, e diferentes mecanismos para explicar a melhora da função 

cardíaca observada tem sido demonstrados (3-10). 

Algumas poucas evidências suportam a idéia de que as células-tronco 

são capazes de se diferenciar em cardiomiócitos adultos e repovoar o 

músculo cardíaco isquêmico (11, 12). Um maior número de evidências 

aponta para um efeito secundário, oriundo de atuação parácrina destas 

células, através da liberação de fatores de crescimento, fatores anti-
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apoptóticos e pró-angiogênicos que podem colaborar para uma melhora no 

microambiente cardíaco (9, 10, 13-15). 

Estudos pré-clínicos, principalmente utilizando modelos de roedores, 

têm apresentado resultados promissores (9, 10, 16), porém para que estas 

terapias possam ser aplicadas com segurança e efetividade no homem, 

fazem-se necessários estudos em modelos animais mais apropriados para 

possíveis extrapolações. Neste sentido, o modelo de suínos apresenta 

grande potencial para cardiologia experimental, visto que este é um animal 

de grande porte com características anatômicas e fisiológicas muito 

próximas as de um humano (17, 18). Contudo, assim como para roedores, 

as células-tronco de porcos precisam ser mais bem estudadas para que se 

possam conhecer suas características e perfis de expressão 

imunofenotípicos, gênicos, protéicos, frente aos mais diversos estímulos, 

tanto em estudos in vitro como em terapia experimental. 

1.1. Células-tronco adultas - renovação e manutenção dos tecidos 

Devido a questões éticas e políticas, além das dificuldades para 

isolamento e o elevado risco da formação de teratomas e teratocarcinomas 

em aplicações in vivo, (19, 20) células-tronco embrionárias, a despeito de 

toda sua capacidade plástica (21), ainda tem sido pouco exploradas para 

fins terapêuticos.  

Por outro lado, é bem conhecido que em quase todos os tecidos de um 

organismo há constante substituição celular, sobretudo através da 

diferenciação de células-tronco residentes. Essas células podem ser 
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encontradas nos diferentes estágios da vida e, exceto em casos de dano 

tecidual, se dividem em baixa frequência apenas para manutenção de uma 

população de reserva nos tecidos. Por isso, tecidos adultos têm sido muito 

explorados como fonte para obtenção de células-tronco, visto que 

praticamente todos eles apresentam células-tronco residentes (22). 

Uma característica interessante e inerente a essas células é seu alto 

grau de plasticidade, de forma que são capazes de gerar células maduras de 

órgãos distintos (23). Apesar desta plasticidade, estas células parecem não 

dar origem a tumores quando injetadas (9, 10, 16) e ainda, em determinados 

casos, promover a manutenção das células viáveis ou ainda regeneração de 

tecidos lesados (24, 25). 

Dentre as células-tronco adultas mais exploradas no contexto da 

reparação de tecidos estão as de origem mesenquimal (do inglês, MSC) (11, 

26). Estas células apresentam diversos marcadores de superfície que em 

conjunto qualificam este tipo celular. Dentre estes, o CD29 ou integrina beta-

1, uma proteína heterodimérica responsável principalmente pela adesão 

celular, é um marcador amplamente utilizado na sua caracterização. Outro 

marcador de superfície característico dessas células também relacionado 

com a adesão é o CD90 ou Thy-1 (27-30). 

Estas células têm como principal apelo para aplicações clínicas sua 

plasticidade, facilidade de isolamento, facilidade de cultivo e alta viabilidade 

em culturas in vitro (31, 32). 
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1.2. O tecido adiposo – uma fonte de células-tronco mesenquimais 

Estudos pioneiros com células-tronco utilizavam como fonte a medula 

óssea (12, 33, 34) devido a oportunidade ética proporcionada pelos 

transplantes de medula óssea em pacientes com leucemia. No entanto, as 

pesquisas têm demonstrado ao longo dos anos que a medula óssea 

apresenta algumas limitações. 

A medula óssea é uma fonte de células-tronco heterogênea composta 

principalmente por células-tronco hematopoiéticas com capacidade de 

regeneração tecidual por longo período de tempo, células-tronco 

hematopoiéticas com capacidade de regeneração tecidual por curto período 

de tempo, células progenitoras, além de células-tronco mesenquimais não 

hematopoiéticas (33-36). 

Apesar da possibilidade de obtenção de células-tronco mesenquimais 

da medula (do inglês, BM-MSC), o isolamento destas células tem como 

resultado uma população ainda heterogênea, de difícil manutenção em 

cultura e pobre em quantidade de células mesenquimais (37), além de os 

procedimentos de isolamento causarem ao paciente desconforto e dor (37-

39). Por isso, em um contexto de facilidades e rentabilidade, ao longo dos 

anos o foco sobre as células-tronco de medula tem sido dividido com outras 

fontes de células. 

Com essa divisão de atenções, dentre as fontes mais exploradas está 

o tecido adiposo, o qual demonstra elevado potencial para o uso terapêutico 

de células-tronco. Neste tecido é possível isolar uma população homogênea 

e abundante de células-tronco mesenquimais facilmente cultiváveis (37). As 
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células-tronco mesenquimais derivadas do tecido adiposo (do inglês, ASC) 

foram isoladas pela primeira vez em tecido adiposo humano (hASC) através 

de lipoaspirado resultante de cirurgia plástica estética (40), um procedimento 

muito menos desconfortável, doloroso e arriscado que a extração de medula 

óssea. As hASC foram capazes, por longos períodos em cultura, de se 

manter sem perda de estabilidade do dobramento populacional e com alta 

capacidade de diferenciação em múltiplas linhagens celulares (23, 39). 

Estudos comparativos, bem revisados por Fraser e colaboradores, 

entre ASC e MSC demonstraram que o padrão fenotípico antigênico dessas 

células (principais marcadores CD29+, CD90+, CD44+, CD31-; Tabela 1) é 

similar (30). Análises de expressão gênica demonstraram que menos do 1% 

dos genes destas células são expressos diferencialmente (41), além de elas 

apresentarem potencial proliferativo semelhante. Somadas as características 

biológicas e de manipulação justificam a importância dos investimentos em 

estudos para o uso de ASC com fins terapêuticos. 
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Tabela 1: Marcadores Imunofenotípicos de Superfície de ASC versus BM-
MSC  

M. Superfície ASC BM-MSC 
CD9 + + 

CD10 + + 
CD11b + + 
CD13 + + 
CD29 + + 
CD31 - - 
CD34 - - 
CD44 + + 
CD54 + + 
CD55 + + 
CD71 + + 
CD90 + + 
CD91 + + 

CD146 + + 
CD166 + + 
CD49d - + 
CD106 + - 

Abreviações: M. Superfície: marcadores de superfície; CD: cluster de diferenciação; ASC 
células-tronco mesenquimais derivadas do tecido adiposo; BM-MSC células-tronco 
mesenquimais derivadas da medula óssea, adaptado de Fraser et al. 2004. 

1.3. Banco de células-tronco – perfil imunológico e criopreservação 

As células-tronco mesenquimais também tem sido alvo de pesquisas 

no campo da imunologia. Diversos trabalhos têm demonstrado que estas 

células apresentam baixa imunogenicidade bem como propriedades 

imunomodulatórias, possivelmente relacionados com a ausência de 

expressão de MHC’s de classe II e sua capacidade de inibir a proliferação de 

células T (35, 42-44). Estes dados têm sido demonstrados tanto em MSC 

(44-46) como em ASC (47-49). 

Além disso, evidências sugerem que as células-tronco mesenquimais 

mantém suas características de auto-renovação e plasticidade mesmo após 

serem submetidas a longos períodos de congelamento (50-53).  
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As propriedades imunológicas somadas à manutenção de suas 

características após longo período de congelamento permitem extrapolações 

para o uso de células de fontes alogênicas (54), as quais podem ser 

mantidas criopreservadas. Esta é uma abordagem clinicamente interessante 

que torna possível a construção de bancos de células-tronco favorecendo 

tratamentos mais rápidos e custo-efetivos, além de garantir qualidade e 

controle fino das células que venham a ser utilizadas para transplante em 

pacientes. 

1.4. O Shear stress, células-tronco e o reparo cardíaco 

Um grande número de estudos tem demonstrado que células-tronco 

adultas, de diferentes fontes, podem se diferenciar em linhagens de células 

adipogênicas (23), osteogênica (23), condrogênica (55), miogênica (23), 

neurogênica (56), entre outras. Estas células também podem sofrer 

alterações no perfil de secreção de fatores de crescimento, citocinas, 

proteases, interleucinas (14, 15, 27, 57), o que pode ser modulado por 

diferentes estímulos químico/farmacológicos e/ou físicos. 

Em cardiologia, o uso da terapia celular resultando em melhora 

funcional do coração aponta para mecanismos parácrinos capazes de alterar 

o microambiente das células atingidas pela lesão, bem como a formação de 

novos vasos através da angiogênese estimulada, por exemplo, pela 

liberação de óxido nítrico (NO) e fator de crescimento endotelial vascular 

(VEGF). Neste cenário, faz-se pertinente o desenvolvimento de estudos que 

explorem o potencial das células-tronco sob estímulos cardíacos.     
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Dentre os estímulos físicos sofridos por células presentes no coração, 

o Estresse de Cisalhamento – do inglês, shear stress (SS), causado pela 

força de tração do sangue paralelamente ao endotélio vascular, desperta 

grande atenção. Células endoteliais respondem a variações deste estímulo 

hemodinâmico com alterações morfológicas e funcionais do vaso sanguíneo. 

Alterações na intensidade de SS que tornem o fluxo turbulento podem 

levar a formação de placas de aterosclerose (58), além disso, a expressão 

de diversas proteínas como a enzima conversora de angiotensina (ECA) (59, 

60), fator de crescimento derivado de plaquetas (PDGF), endotelina-1, óxido 

nítrico sintetase endotelial (eNOS) (61), podem ser regulados pelo SS em 

células endoteliais. 

Vista a importância do SS para sistema vascular e os resultados 

positivos obtidos até o momento em terapia de reparação cardíaca, estudos 

in vitro, com células-tronco, tem demonstrado que o SS sozinho ou em 

sinergismo com outros estímulos, é capaz de promover a expressão de 

proteínas como o receptor-2 de VEGF (FLK-1), caderina endotelial vascular 

(VE-caderina), CD31 e a alteração do perfil de secreção de fatores como o 

NO e o VEGF, característicos de células endoteliais  (27, 62, 63). 

Baseado no desenvolvimento de estudos de aplicação de células-

tronco, nos dados apresentados até o momento pela literatura e nos 

resultados obtidos por este laboratório, faz necessário o desenvolvimento de 

estudos em modelos animais de grande porte, como o suíno, que permitam 

extrapolações com seres humanos. Neste sentido, estudos de 
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caracterização, criopreservação e responsividade das ASC a estímulos 

químico/farmacológicos e físicos são de extrema importância. 



 

 

 
 
 
 
 
 
2. Objetivos
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2.1. Objetivo geral 

 

Caracterizar uma população de células-tronco mesenquimais 

derivadas do tecido adiposo de porcos (pASC) antes e após serem 

submetidas a longo período de criopreservação e então testar a 

responsividade destas células ao shear stress. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

a) Padronizar a extração de pASC de porcos domésticos; 

b) Gerar um banco de pASC; 

c) Caracterizar as pASC criopreservadas e compará-las com pASC frescas; 

d) Padronizar experimentos de indução de shear stress in vitro; 

e) Avaliar as pASC submetidas ao shear stress, morfológica, 

imunofenotípica e funcionalmente. 



 

 

 
 
 
 
 
 

3. Materiais e Métodos 
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3.1. Isolamento, expansão e congelamento ex vivo de pASC 

Para a obtenção de células-tronco mesenquimais derivadas do tecido 

adiposo (pASC) foram utilizados 4 porcos domésticos (20 – 30 kg) Sus 

scrofa domesticus, (linhagem MS60 EMBRAPA). Os animais foram mantidos 

no biotério de manutenção do Instituto do Coração (InCor) a temperatura 

ambiente entre 22-28°C, luz controlada em ciclo de 12 horas (claro-escuro) e 

com livre acesso à comida e água. Os procedimentos experimentais 

seguiram as normas institucionais para o cuidado e uso de animais de 

laboratório e foram aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, Brasil (Protocolo 

#022/09). 

Os animais foram pré-anestesiados com 3,5 mL de cloridrato de 

cetamina (50 mg/mL) e 1,5 mL de midazolam (5 mg/mL). A indução 

anestésica foi feita com 5 mL de tiopentato de sódio (25 mg/mL). Os animais 

foram intubados orotraquealmente e a anestesia foi mantida por via 

inalatória com isoflurano (1% de volume de ventilação) durante todo o 

procedimento. 

A região abdominal do animal foi submetida à tricotomia e posterior 

assepsia/antissepsia. O animal foi coberto com campos cirúrgicos estéreis. 

Uma incisão na pele da região abdominal foi feita com lâmina de bisturi 

estéril. A gordura abdominal foi removida cirurgicamente, com auxílio de 

pinça e tesoura esterilizadas, e armazenada a 4° C em um frasco contendo 

solução de tampão fosfato salino (140 mM de NaCl, 2,7 mM de KCl, 10 mM 
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de Na2HPO4 e 1,8 mM de KH2PO4 

As pASC foram isoladas do tecido adiposo como previamente descrito 

por Danoviz et al. 2010 (9). Em fluxo laminar o tecido adiposo foi submetido 

inicialmente à digestão mecânica, realizada com auxílio de pinça, tesoura e 

lâminas de bisturi. Em uma Placa de Petri fragmentos de tecido foram 

picotados até estarem completamente desestruturados formando uma 

massa de aspecto pastoso. Cada 10 gramas de tecido adiposo 

mecanicamente digeridos foram então submetidos à digestão 

enzimaticamente a 37ºC por 45 minutos sob agitação em 20 mL de uma 

solução de colagenase tipo 1A a 0,075% (C-2674; Sigma®; St. Louis, MO) 

suplementado com 1% albumina bovina sérica (BSA - Sigma®) em 

Dulbecco’s Modified Eagle’s Médium (Gibco, Invitrogen™ - DMEM). Após 

digestão enzimática do tecido, foi adicionada a solução 20 mL de soro fetal 

bovino (Gibco, Invitrogen™ - FBS) para inibição da ação da colagenase. A 

solução foi então centrifugada a 1500 rpm por 10 minutos a 4° C e o pellet 

obtido ressuspendido em 10 mL de DMEM-low, suplementado com 10% de 

FBS e 1% P/S, este procedimento foi repetido até que toda a massa de 

gordura retirada dos animais fosse processada. 

- PBS) suplementado com 1% penicilina 

G (100 U/mL)/estreptomicina (100 µg/mL) (P/S – Gibco, Invitrogen™). 

Cada 10 mL de suspensão de células-tronco foi plaqueado em uma 

placa de cultura de 10 cm (Greiner Bio-One). Após 2 horas de plaqueamento 

o meio de cultura foi retirado e meio limpo adicionado. As placas de cultura 

foram mantidas sob atmosfera úmida contendo 5% de CO2 a 37°C durante 

todo o período que estiveram em cultura. 

http://www.greinerbioone.com/�
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As células foram submetidas a repique sempre 80% de confluência foi 

observada. As pASC foram soltas da superfície das placas com solução de 

tripsina (0.25% tripsina em 1mM EDTA - Vitrocell Co.) por cerca de 2 

minutos, a 37°C. A tripsina foi inativada usando FBS. Para avaliar a 

viabilidade de pASC, a cada repique estas células foram submetidas à 

contagem em Câmara de NeuBauer sob coloração com corante de 

viabilidade (Trypan Blue Vital Dye), onde as células mortas são evidenciadas 

pela cor azul. Elas foram então replaqueadas a uma densidade de 1x104

As células pASC foram expandidas até a passagem 4 e então metade 

das células foram submetidas a congelamento. Para esse procedimento 

pASC foram descoladas das placas, contadas e então 3,3x10

 

células/cm² ou em quantidades variáveis conforme necessário para cada 

experimento realizado. 

6

3.2. Citometria de fluxo – marcadores de superfície de pASC 

 pASC foram 

submetidas a congelamento em 10% Dimetilsulfóxido (DMSO - 472301; 

Sigma-Aldrich Co.) e 90% FBS em nitrogênio líquido (–196° C). 

A citometria de fluxo foi utilizada para caracterizar fenotipicamente as 

pASC. As células nas passagens 4 e 5 (pré e pós congelamento, 

respectivamente) foram coletadas das placas de cultura, utilizando-se 

solução de tripsina. As células foram centrifugadas a 1500rpm por 5 minutos 

a 4° C e o pellet obtido re-suspendido em 3 mL de meio de cultura. As 

células foram contadas em câmara de Neubauer e alíquotas contendo 

0,5x106 células foram preparadas. Cada alíquota foi lavada com tampão de 
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lavagem (PBS 1X; 2% FBS; 0,02% azida sódica) e centrifugada a 1500 

RPM, por 5 minutos a 4°C por 3 vezes. 

Após as lavagens as alíquotas foram incubadas a 4 °C por 30 minutos 

com anticorpos primários purificado (CD29, CD90, CD44 e CD31 - BD 

Biosciences, San Jose, CA). Foram submetidas então a mais 3 lavagens e 

foram incubadas com anticorpo secundário do tipo Alexa 488 (Invitrogen™) 

a 4 °C por 30 minutos. As alíquotas foram novamente lavadas 3 vezes e o 

pellet de células marcadas ressuspendidas em 500 µL de tampão de 

lavagem e fixadas com 1% de paraformaldeído (PFA). 

Um total de 10.000 eventos foram adquiridos no citometro de fluxo 

FACSCalibur e o software Cell Quest (BD Biosciences San Jose, CA) foi 

utilizado para a análise dos dados obtidos. 

3.3. Elaboração das curvas de crescimento populacional das pASC 

Para avaliação das medidas de crescimento populacional, utilizou-se o 

protocolo descrito por Freshney RI (64). As pASC foram plaqueadas em oito 

placas de 35 mm na concentração de 5x104 células/poço. As células foram 

coletadas diariamente, placa a placa, por oito dias consecutivos. Para a 

coleta das pASC, utilizou-se 300 µL de tripsina e posteriormente 400 µL de 

PBS e as células, juntamente com a tripsina e o PBS, foram armazenadas 

em tubos com 300 µL de formaldeído 37%, totalizando 1 mL de solução em 

cada tubo. As células foram então contadas em câmara de Neubauer. Este 

teste foi realizado para as pASC em diferentes passagens e condições 

(frescas e descongeladas). As contagens foram realizadas por 

experimentador cego para o conteúdo dos tubos. 
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O logaritmo (log) do número de células, em cada um dos dias durante 

os oito dias de cultivo das pASC, foi calculado e plotado num gráfico 

exponencial, a partir do qual foi obtida a curva de crescimento para as 

pASC. Nessa curva foram identificadas as fases lag, log e platô, que indicam 

a dinâmica das células durante os dias de cultivo e representam, 

respectivamente, as fases de adaptação, de crescimento exponencial (onde 

a taxa de proliferação é maior que a de morte celular) e de estabilização 

(quando a taxa de proliferação é igual à de morte devido à ausência de 

espaço físico para as divisões celulares – inibição por contato).  

3.4. Determinação do tempo de dobramento (TD) populacional - 
pASC 

A partir da curva de crescimento, identificou-se a fase de crescimento 

exponencial das células. Os pontos do gráfico que correspondiam a esta 

fase na curva de crescimento foram utilizados para a confecção de um 

segundo gráfico, cujo padrão se aproxima de uma reta ascendente. 

Foi obtida, através do software Microsoft Excel®, a equação da reta 

(no formato y = Ax + B) que melhor representasse a sequência desses 

pontos plotados no gráfico. 

Foi realizado, então, o cálculo do TD, com base na seguinte fórmula: 

 

O coeficiente A (da equação y = Ax + B) determina a inclinação da 

reta, e representa a razão entre a variação do eixo das ordenadas e a 

variação do eixo das abscissas. Como no caso, a variação do eixo das 

ordenadas foi representada pela diferença entre o log de dois números 

A = LOG10(N2)-LOG10(N1))/0,301, onde A é coeficiente da equação da reta y = Ax + B. 
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quaisquer, de forma que um seja o dobro do outro – caracterizando o 

dobramento populacional, temos que a variação do eixo das abscissas nos 

fornecerá o tempo de dobramento (TD) populacional (em horas). 

3.5. Senescência 

Para quantificar o número de células senescentes ao longo das 

passagens 5 a 10 o método de coloração de SA-β-Gal em pH 6,0 foi 

realizado conforme descrito (65). Placas de 35 mm foram preparadas com 

5x104 pASC/poço vinte e quatro horas após o plaqueamento de pASC, estas 

foram retiradas da estufa de cultivo, o meio de cultura foi descartado e as 

placas lavadas com PBS 1X por 3 vezes. Então as células foram fixadas por 

5 minutos em solução 2% formaldeído e 0,2% glutaraldeído. Após fixação, 

as pASC foram incubadas em uma solução de SA-β-Gal (1 mg/mL X-Gal, 5 

mM ferricianeto de potásio, 5 mM ferrocianeto de potásio, 150 mM NaCl, 2 

mM MgCl2, 40 mM tampão ácido cítrico/fosfato em um pH 6.0) preparada 

logo antes da incubação, por 24 horas a 37°C. Após as 24 horas de 

incubação oito campos aleatórios foram adquiridos através fotografias 

digitais, feitas em microscópio de contraste de fases (100X magnificação). 

Células positivas para coloração azulada (células senescentes) foram 

contadas por analisador cego para as passagens avaliadas. Para validação 

da coloração controles positivos foram preparados usando pASC em 

passagem 5 tratadas com 200 e 400 µM H2O2 por 2 horas a 37 °C, e 

cultivadas posteriormente por 8 dias em meio de cultura livre de H2O2. Após 

oito dias as células foram plaqueadas nas mesmas condições dos 

experimentos anteriores e a coloração com solução de SA-β-Gal realizada. 
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3.6. Diferenciação de pASC por indução química 

Para de demonstrar a plasticidade de pASC, estas foram estimuladas a 

diferenciarem-se em células das linhagens adipogênica e osteogênica. 

Placas de 35 mm 90-100% confluentes foram mantidas em cultivo com 

meios de indução específicos para cada uma das linhagens. Os meios de 

indução foram preparados como descrito por Zuk, 2001 (40). 

3.6.1. Adipogênese 

A diferenciação adipogênica foi realizada num período de 4 semanas. 

As pASC foram mantidas em meio de diferenciação adipogênica em estufas 

sob atmosfera úmida contendo 5% de CO2

pASC foram induzidas com 2 mL de meio de cultura (DMEM-Low) 

suplementado com 10% FBS, 0,5 mM de isobutil-metilxantina (IBMX), 1 mM 

de dexametasona, 10 mM de insulina, 200 mM de indometacina e 1% de P/S 

como descrito por Zuk (40). Durante o protocolo as placas de cultura foram 

fotografadas com câmera digital, aleatoriamente, para ilustrar o andamento 

do protocolo. Ao final das quatro semanas de indução, as culturas tanto de 

pASC induzidas a diferenciação como os controles negativos, mantidos em 

meio de cultura com 10% FBS, foram submetidos ao método de coloração 

com Oil Red O (Sigma - ORO). 

 a 37°C, as culturas foram 

acompanhadas diariamente por visualização em microscópio de fases e a 

troca de meio de diferenciação foi feita a cada 3 dias. 

Ao final das quatro semanas de indução as placas de cultura foram 

retiradas das estufas, o meio de cultura descartado e as placas lavadas 2X 

com PBS 1X. Então as placas foram fixadas com formaldeído 10% por 30 
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minutos a temperatura ambiente. Após fixação as placas foram lavadas 2X 

com água destilada e incubadas com álcool isopropílico a 60% por 5 minutos 

a temperatura ambiente. O álcool isopropílico foi removido e uma solução de 

ORO (60% ORO em água deionizada) foi adicionada e mantida por 5-10 

minutos a temperatura ambiente nas placas. O ORO foi então removido e as 

placas foram gentilmente lavadas com água corrente até que todo o excesso 

de ORO fosse eliminado. As placas foram fotografadas com câmera digital 

acoplada ao microscópio de fases (66). 

3.6.2. Osteogênese 

O protocolo de indução osteogênica também se deu no período de 4 

semanas de tratamento das células. A troca de meio de diferenciação foi 

realizada a cada 3 dias e durante o protocolo as placas de cultura foram 

fotografadas em dias aleatórios para ilustrar o andamento do protocolo. 

O meio de indução osteogênica foi preparado utilizando-se: meio de 

cultura (DMEM), 10% FBS, 0,1 mM de dexametasona, 50 mM de ácido 

ascórbico, 10 mM de β-glicerofasfato e 1% de P/S (40). 

Ao final das quatro semanas de indução, as culturas tanto de pASC 

induzidas a diferenciação como os controles negativos, mantidos em meio 

de cultura com 10% FBS, foram submetidos ao método de coloração com 

Alizarin Red S (Sigma - ARS) (67). As placas de cultura foram retiradas das 

estufas, o meio de cultura foi descartado e as placas lavadas 2X com PBS 

1X. As placas foram então fixadas por 60 minutos a temperatura ambiente 

com etanol 70%. Após fixação as placas foram lavadas 2X com água 

destilada. Então as células foram incubadas por 30-45 minutos a 
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temperatura ambiente em solução ARS (2% ARS em água deionizada). O 

ARS foi removido e as placas foram lavadas com água corrente até que todo 

o excesso de ARS fosse eliminado. As placas foram fotografadas ao 

microscópio de fases para observação e registro, da matriz calcificada 

corada em vermelho. 

3.7. Experimentos com Shear stress – Diferenciação por Estímulo 
Físico 

Os experimentos de estimulação de células com shear stress foram 

realizados usando um sistema “cone-plate viscometer” (Figura 1) como 

descrito anteriormente (59, 68). pASC, após ciclo de 

congelamento/descongelamento, entre as passagens 5 e 7, foram 

plaqueadas em placas de 10 e 15 cm nas densidades de 0,8x106 e 1,5x106 

células respectivamente. Todos os experimentos foram realizados com os 

sistemas de “cone-plate viscometer” mantidos a 37°C em câmara úmida e 

5% de CO2. 
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Figura 1: Sistema de “Cone-plate”. A) Desenho esquemático de sistema de cone-plate. 
Adaptado de Malek et al. 1993. B) Foto ilustrativa de sistema de cone-plate para placas de 
10 cm. C) Foto ilustrativa de sistema de cone-plate para placas de 15 cm. 

Nos experimentos com as placas de 10 cm, em um primeiro grupo de 

experimentos, 24 horas após plaqueamento, o meio de cultura sem 

suplementação com FBS foi adicionado e as células foram mantidas em 

“starving” (células mantidas em meio com menos FBS em período de 

adaptação) por 16 horas. Após esse período de starving o meio de cultura foi 

completamente trocado (por 10 mL de meio de cultura limpo e sem FBS) e 

as células estimuladas a 1-3, 5, 15 e 25-30 dyn/cm² de shear stress por 30 

minutos. Após 30 minutos, alíquotas de meio de cultura condicionado (1 mL) 

foram armazenadas e a proteína das células extraída. Em um segundo 



24 

Materiais e Métodos 

grupo de experimentos, 24 horas após plaqueamento, o meio de cultura das 

placas foi descartado e meio suplementado com 0,5% FBS foi adicionado 

para realização de um período de 6-8 horas de starving. Após o starving, o 

meio de cultura foi novamente trocado por meio limpo (ainda suplementado 

com 0,5% de FBS) e então após 1 hora em estufa, as células foram 

submetidas a 5, 10 e 15 dyn/cm² de SS por 48 horas. A cada 24 horas o 

sistema foi parado e uma alíquota de meio de cultura foi coletada (1 mL). O 

volume total de meio de cultura foi completamente trocado por meio limpo e 

o sistema ligado novamente. Os dados de 48 horas foram obtidos pela soma 

dos valores obtidos para as alíquotas de 24 e 48 horas. Células não 

submetidas ao SS foram usadas como controle estático em ambos os 

grupos de experimentos

Nos experimentos em sistema de placas de 15 cm

. 

, 24 horas após o 

plaqueamento, 40 mL de meio de cultura suplementado com 10% FBS foi 

adicionado e após 1 hora em estufa as placas foram submetidas a 15 

dyn/cm² de SS. Alíquotas de meio de cultura condicionado foram coletadas 

após 1, 24, 48, 72 e 96 horas ininterruptas de estimulação. Nestes 

experimentos quatro grupos de células foram avaliados. Em condição normal 

(meio 10%FBS), suplementadas com inibidor do óxido nítrico sintase (1 mM 

L-NAME), em condição estática (meio 10% FBS) e em condição estática e 

suplementadas com L-NAME (1 mM). 
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3.7.1. Determinação da produção de óxido nítrico (NO) 

O acúmulo de nitrito no meio de cultura foi aferido como medida 

indireta da produção de NO pelas células. Para a obtenção desta medida foi 

realizado o ensaio colorimétrico de Griess (69). 

Alíquotas de meio de cultura condicionado de todos os experimentos 

de longa duração (24 e 48 horas) foram dosadas por essa técnica. 100 μL 

do meio de cultura foram misturados a 100 μL do reagente de Griess (50 μL 

de 1% de sulfonamida diluída em água deionizada e 50 μl de 0,1% de N-(1-

NAFTIL) etilenodiamina dicloridrato diluído em 2,5 M de H3PO4). Após 10 

minutos de incubação, à temperatura ambiente, para estabilizar a reação, foi 

feita a leitura de absorbância a 540 nm em espectrofotômetro. A 

concentração de nitrito no meio de cultura foi determinada por meio de uma 

curva-padrão preparada a partir de concentrações conhecidas de nitrito de 

sódio (NaNO2

Para os experimentos de curta duração de SS (30 minutos), nitrato e 

nitrito foram medidos um analisador do tipo Sievers NOA TM 280 nitric oxide 

analyzer, e os ensaios foram realizados conforme especificações do 

fabricante. Os dados obtidos foram demonstrados através da soma das 

leituras. 

). 

3.7.2. Determinação de VEGF por ELISA 

Para realização da dosagem de VEGF no meio de cultura foi utilizado o 

método ELISA (do inglês, enzyme-linked immunoabsorbent assay) (R&D 

System, Inc., Minneapolis, USA). Para esse ensaio foi utilizado um kit 

comercial de identificação para VEGF humano, que apresenta 

http://www.pro-analise.com.br/produtos/8015/n_1_naftil_etilenodiamina_dicloridrato_sigma_n9125�
http://www.pro-analise.com.br/produtos/8015/n_1_naftil_etilenodiamina_dicloridrato_sigma_n9125�
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aproximadamente 90% de similaridade com o VEGF do porco, segundo o 

fabricante. 

Uma placa com altíssima afinidade (MAXISORP NUNC) de 96 poços 

foi sensibilizadas com 100 µL de anticorpo monoclonal anti-human VEGF e 

incubada por 18 horas à 4ºC. Posteriormente, a placa foi bloqueada para 

evitar ligações inespecíficas com 300 µL de solução de bloqueio (BSA 2%) e 

incubada por 2 horas à 37ºC. Após o bloqueio, foram adicionados 100 µL por 

poço das amostras e dos padrões diluídos previamente em PBS. Em dois 

poços foram colocados somente PBS para caracterização do branco. A 

placa foi incubada por 18 horas à 4ºC. Após incubação, foram adicionados 

100 µL do anticorpo conjugado (Anticorpo anti-human Biotinilado) na 

concentração estabelecida e o material incubado por 3 horas à 37ºC. 

Posteriormente, foram adicionados 100 µL de Estreptoavidina HRP (1:250) 

por poço e incubado por 30 minutos à 37ºC. A cada etapa a placa foi lavada 

com tampão de lavagem (PBS + Tween 20) por 6 vezes. A revelação foi 

realizada através da adição de 100 µL/poço de solução de H2O2 e 

tetrametilbenzidina, incubando-se de 5 a 15 minutos a 37ºC. A reação foi 

interrompida com 50 µL de H2SO4

A leitura das placas foi feita em leitor de ELISA (Power Wave, Bio-tek) 

utilizando filtro de 450 nm. A concentração de VEGF no meio de cultura foi 

determinada por cálculos baseados em uma curva-padrão preparada a partir 

de VEGF de concentrações conhecidas fornecida no kit de ELISA. 

 30% por poço sob agitação lenta. 
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3.7.3. Análise protéica – extração, eletroforese e western blotting 

Para analisar possíveis alterações de algumas proteínas após 

estimulação de pASC com SS, a proteína total de cada grupo experimental 

foi extraída. Após estímulos com SS as placas foram lavadas 2 X com PBS 

1X gelado. Então foram adicionados 100 µL de tampão de extração de 

proteínas 

Para realização da eletroforese, géis de SDS-PAGE de bis-acrilamida 

6% foram feitos. 20 µg de proteínas totais foram aplicadas nos géis para 

todos os experimentos realizados. 

(1% TRITON X-100, 1 mM EGTA, 1 mM EDTA, 5 mM KCl, 2 mM 

MgCl2, 25 mM HEPES suplementado com 1:1000 fenil metil sulfonil fluoridro 

(PMSF) (Sigma), 1:300 coquetéis inibidores de fosfatases 1 e 2 (Sigma) e 

1:300 inibidor total de proteases (Sigma)) e raspagem mecânica foi 

realizada. As proteínas extraídas foram armazenadas a -80°C até o 

momento dos experimentos. A proteína total foi dosada utilizando Bradford 

Protein Assay (Biorad) com a metodologia proposta pelo fabricante. 

Após o término da corrida do gel de eletroforese, as proteínas foram 

transferidas para uma membrana de PVDF (GE Healthcare Life Sciences) 

em um sistema semi-seco (Trans-Blot SD Semi-Dry Electrophoretic Transfer 

Cell - Biorad) por 60 minutos. Após a transferência, a membrana foi corada 

com Ponceau S Stain (Invitrogen®), para confirmar a transferência das 

proteínas do gel para a membrana, e então permaneceu por 16-18 horas a 

37°C para secagem. Quando seca a membrana foi submetida a bloqueio em 

tampão de bloqueio - PBS com 0,1% de Tween 20 (PBST 0,1%) e 5% de 

BSA por 60 minutos. 

http://www.bio-rad.com/prd/en/US/adirect/biorad?cmd=catProductDetail&vertical=LSR&country=US&lang=en&productID=170-3940�
http://www.bio-rad.com/prd/en/US/adirect/biorad?cmd=catProductDetail&vertical=LSR&country=US&lang=en&productID=170-3940�
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Ao final do bloqueio a membrana foi lavada 3 vezes com PBST 0,1%, e 

finalmente incubada por 16-18 horas a 37°C com anticorpo primário de 

interesse (FLK-1 1:300 #07-716; Akt 1:1000 #05-591; phospho-Akt 1:500 

#07-310 – Upstate-Millipore; Erk1/2 1:1000 - #9102; phospo-Erk1/2 1:1000 

#9101 – Cell Signaling; β-actina 1:1000 ab8227 – ABCAM)

3.7.4. PCR em Tempo Real 

. Depois de 

seguidas lavagens, a membrana foi incubada por 1 hora com anticorpo anti-

IgG-HRP (1:3000, Invitrogen®). Mais três lavagens com PBST 0,1% foram 

realizadas e o Western Blotting foi revelado por método de 

quimiluminescência (ECL). 

A Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) em tempo real foi utilizada 

para analisar a expressão gênica a partir da quantificação dos transcritos 

(RNAm) dos genes VEGF-A, CDH5 e 28 S das culturas de células 

submetidas a regime de shear stress e seus controle mantidos estáticos. 

3.7.5. Extração do ácido ribonucléico (RNA) 

Em cada grupo de estudo, as células foram lisadas das placas de 

cultura com TRIzol® (1 mL de TRIzol/100 mm do diâmetro das placas). O 

material insolúvel resultante da homogeneização foi retirado por 

centrifugação a 12.000 x G por 10 minutos a 4°C. Essa solução foi coletada 

e transferida para um tubo de 1,5 mL e incubada durante cinco minutos à 

temperatura ambiente para permitir a completa dissociação dos complexos 

núcleo-protéicos. Então foi acrescentados 0,2 mL de clorofórmio, por mL de 

TRIzol utilizado, homogeneizado vigorosamente e incubado novamente, 
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desta vez, por três minutos, à temperatura ambiente. Após essa segunda 

incubação, o material foi centrifugado a 12.000 x G por 15 minutos, a 4°C. 

Após a centrifugação do material, a fase aquosa foi descartada. O RNA 

foi precipitado com 0,5mL de isopropanol (por mL de TRIzol utilizado 

inicialmente), por 10 minutos, à temperatura ambiente. Em seguida, o 

material foi novamente centrifugado a 12.000 x G por 10 minutos a 4°C. O 

sedimento de RNA formado foi lavado com 1mL de etanol 75% (por mL de 

TRIzol utilizado inicialmente) e centrifugado a 7.500 x G por cinco minutos a 

4°C. O sobrenadante foi removido e o pellet de RNA foi seco em 

temperatura ambiente por cinco minutos. O RNA total foi dissolvido em água 

destilada e livre de DNAse e RNAse (Gibco®), incubado por 10 minutos a 

60ºC (para a inativação de qualquer possível resíduo de RNase) e, 

finalmente, armazenado à –80°C.  

3.7.6. Verificação da integridade do RNA 

O RNA foi quantificado por espectrofotometria em 260 nm, usando-se 

nanodrop ND-1000 (Thermo Scientific). Foi também determinada a razão 

entre 260 e 280 nm, este dado nos forneceu uma estimativa da qualidade da 

extração. 

A qualidade do RNA foi avaliada por eletroforese em gel de agarose 

1%.  A eletroforese foi realizada na corrente constante de 70 mÅ por 

aproximadamente 45 minutos. Terminada a eletroforese, o gel foi corado 

com Brometo de Etídio (Invitrogen). As amostras que se mostraram íntegras 

foram utilizadas como substrato para a transcrição reversa. 

http://www.google.com.br/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.uniscience.com.br%2Fnanodrop%2Fnanodrop-2000-thermo-scientific&ei=QFUXTrSvFsOEsAKZgdlc&usg=AFQjCNFCNgaglmVzamOjd-GfB_Y4qcDevQ&sig2=4lsY-qCby4zuLnYizSr34Q�
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3.7.7. Transcrição reversa do RNA (RT) 

A transcrição reversa é um processo que converte as moléculas do 

RNA em ácido desoxirribonucleico complementar (cDNA). A transcrição 

reversa do RNA total obtido das células foi realizada utilizando o kit de 

síntese de cDNA SuperScript II (Invitrogen) segundo manual do fabricante.  

A amostras contendo 1 µg de RNA total foi adicionado 1 µL de OligodT 

(0,5 µg/µL), 1 µL de dNTP’s (10 mM) e um volume de H2

3.7.8. Reação em cadeia da polimerase (PCR) – qRT-PCR 

O DEPC totalizando 

de 12 µL de volume final. Esta solução foi incubada por 5 minutos a 65 °C. 

Em seguida, as amostras foram incubadas por 1 minuto a 4 °C e então foi 

adicionado 4 µL de tampão de transcriptase reversa (MMLV reverse 

transcriptase 5X buffer), 2µL DTT (0,1 M) e 1µL RNaseOut (40 U/ul) (inibidor 

de RNAses), seguido de incubação, por 2 minutos a 42 °C. Então 1 µL de 

enzima de transcriptase reversa (200 U/µL) foi adicionado à mistura e cada 

amostra foi incubada por 50 minutos a 42 °C, seguido por um período de 15 

minutos a 70 °C. Ao final do protocolo de síntese de cDNA todas as 

amostras foram armazenadas a – 20 °C 

As reações de qRT-PCR foram realizadas em um sistema ABI Prism 

7700 Sequence Detection System (Applied Biosystems) utilizando o kit 

SYBRw Green PCR Master Mix-PE (Applied Biosystems). Todas as 

amostras foram dosadas em duplicatas. O gene ribossomal 28S foi utilizado 

como gene controle, para normalização dos dados obtidos para os genes de 

interesse (VEGF e VE-caderina). 
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O volume reacional de 20 µl contendo 1 µl de cDNA foi utilizado, sendo 

a concentração deste cDNA previamente definida através de uma curva de 

diluição, a qual, foi feitas a partir da amplificação de diluições seriadas de um 

cDNA proveniente de uma placa de cultura de células em condição estática 

e outra em condição de Shear stress. Cada amostra foi colocada em um mix 

para a realização da PCR contendo: 200 nM de cada primer, 10 µl de 2X 

SYBR Green PCR Master Mix (Applied Biosystems) composta de AmpliTaq 

DNA Polymerase, SYBR Green buffer, SYBR Green I, dNTP’s e de uma 

referência passiva chamada ROX que também é um corante fluorescente e 

7,96 µL de água DEPC (livre de RNases). A mix foi então submetida a 95ºC 

por 10 minutos para a ativação da Taq DNA Polymerase, seguido de 95ºC 

por 15 segundos repetidamente por 50 ciclos e então a 60ºC por 60 

segundos como período de extensão onde a coleta do sinal de fluorescência 

foi realizada. 

O método análise por número de ciclos necessários para que o produto 

de PCR atinja o limiar fixado (threshold) de detecção (CT) foi utilizado, onde 

CT indica o número fracionário de ciclos em que a quantidade do gene alvo 

amplificada chega a um limiar fixado, e ΔCT, a diferença entre limiar fixado 

para o gene alvo (VEGF e VE-caderina) e para o gene de referência (28S). 

Os níveis de expressão gênica de VEGF e VE-caderina foram expressos por 

2-ΔΔCT

Os primers para VEGF, VE-caderina e 28S (Tabela 1) foram 

sintetizados comercialmente. Eles foram desenhados no Software Primer3 

; onde ΔΔCT é o valor de ΔCT das células induzidas por SS subtraído 

do valor de ΔCT das células estáticas. 
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(http://www.broad.mit.edu/cgi-bin/primer/primer3_www.cgi), a partir das 

seqüências de cDNA desses genes disponíveis no GenBank 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Genbank). Os primers foram confeccionados 

como 18-22 nucleotídeos, com cerca de 50% G/C, temperatura de 

anelamento entre 58-60ºC, além disso, não apresentarem mais de 2 Gs ou 

Cs na extremidade 3’, sendo o tamanho do produto da amplificação não 

inferior a 50 e nem superior a 150 bp. O primer Sense e Antisense foram 

desenhados em éxons diferentes para evitar problemas com possíveis 

contaminantes de DNA genômico. 

Tabela 2: Primers usados para RT-PCR e qRT-PCR 

Gene 
Amplicon 

(pb) Primer Forward (5'-3') Primer Reverse (5'-3') 

VEGF 190 TTGCTGCTCTACCTCCACC CACAGGACGGCTTGAAGAT 

VE-cade 93 GGTCACTCGCTCATGCTCT GCCAGAGTTGATGTGGGTC 

28S 102 TCATCAGACCCCAGAAAAGG GATTCGGCAGGTGAGTTGTT 

Depois de construídos, os primers foram submetidos a uma análise 

pelo programa BLAST disponível no site 

Abreviação: pb: pares de base. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST, 

para verificar a especificidade dos oligos gerados. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST�
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3.8. Estatística 

Os resultados foram expressos por média ± erro padrão da média 

(EPM). Análises de variância de uma ou duas vias (ANOVA) com testes 

post-hoc do tipo Bonferroni, ou testes t de Student não pareados foram 

utilizados para comparar grupos e tratamentos quando apropriado. Todas as 

análises estatísticas foram feitas usando o Software GraphPad Prism 5.0 

(GraphPad Softwares Inc.,CA, USA). Valores de p<0.05 foram considerados 

significativos.



 

 

 
 
 
 
 
 

4. Resultados
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4.1. Caracterização das células mesenquimais de tecido adiposo de 
porcos (pASC) – gerando um banco de células 

4.2. Isolamento, expansão e congelamento ex vivo de pASC 

As pASC foram obtidas de um único animal com o objetivo de gerar um 

banco de células para futuro uso em terapia celular. Esta população de 

pASC foi submetida a caracterização e então foi comparada à pASCs de 

outros três animais, em condições normais de cultivo após a extração 

(denominadas aqui células frescas) e após um ciclo de 

congelamento/descongelamento (denominadas aqui de células 

descongeladas). Os protocolos de caracterização foram realizados da 

passagem 5 até a passagem 10. 

A eficiência da extração mecânica e posteriormente enzimática foi, em 

média, 7 milhões de células em passagem 0 a cada 10 gramas de tecido 

adiposo após 4 dias de cultivo. Após as primeiras horas de plaqueamento, 

as pASC ainda não se encontravam completamente aderidas e havia um 

grande número de contaminantes como hemácias, adipócitos e restos de 

células mortas pelos processos de extração. Para ampliar o número de 

células aderidas e favorecer que as células restantes conseguissem aderir, 

após duas horas do plaqueamento, todo o meio de cultura plaqueado foi 

transferido para uma nova placa, este procedimento aumentou 

consideravelmente o número final de células obtidas a cada extração. 

As pASC demonstraram alta capacidade de expansão in vitro exibindo 

uma morfologia similar a de um fibroblasto (aspecto fusiforme - fibroblast-

like), durante todo o período observado (Figura 2). As culturas se tornaram 
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morfologicamente mais homogêneas à medida que as células sofreram o 

repique mudando de passagem e sendo expandidas para novas placas. 

 

Figura 2: Morfologia de pASC Antes e Após Congelamento. A) pASC em passagem 3, 
antes de ser submetida a ciclo de congelamento/descongelamento. B) pASC em passagem 
5, 48 horas após descongelamento. C) pASC em passagem 10. D) pASC em passagem 15. 
Notar a similaridade morfológica (Fibroblast-like) das pASC acima representadas, 
independentemente da passagem e condição (frescas/descongeladas). Todas as imagens 
com magnificação de 100X. 

As células obtidas foram então expandidas em cultura até passagem 4 

onde cerca de 3 bilhões de células de um único animal (300 gramas de 

tecido adiposo) foram congeladas em tubos de criopreservação (3,3×106 

células/tubo) e armazenadas em nitrogênio liquido para futuros estudos de 

caracterização e uso em terapia celular. Os mesmo procedimentos foram 
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realizados para outros três animais, porém em menor escala (30 gramas de 

tecido adiposo em média). Paralelamente ao congelamento das pASC, uma 

parcela das células foi mantida em cultura não sendo submetida a 

congelamento, para que estudos comparativos pudessem ser realizados. 

4.3. Viabilidade das pASC após descongelamento e entre passagens 

Com o objetivo de avaliar a viabilidade de pASC a cada repique, estas 

células foram submetidas à contagem em Câmara de Neubauer com Trypan 

Blue Vital Dye, desde a passagem 5 até a passagem 10, tanto nas culturas 

submetidas ao congelamento como nas frescas, para posterior comparação. 

Cerca de 90-95% de células viáveis entre as passagens 5 e 10 foram 

obtidas independentemente da condição das células (descongeladas P5 vs. 

descongeladas 6-10, 90,58%±1,52 vs. 95,40%±0,26) (Figura 3). Entretanto, 

a viabilidade das células-tronco frescas manteve-se alta e estável em todas 

as passagens avaliadas (P5 a P10, 96,18%±0,27 em média) (Figura 3) 

sugerindo que o aumento de mortalidade observado em pASC 

descongeladas em P5 ocorre devido ao processo de congelamento, mas 

não altera a população durante o restante do período avaliado. 
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Figura 3: Viabilidade após descongelamento e entre passagens de pASC. Observa-se que 
após o descongelamento as pASC, em passagem 5, demonstraram uma redução 
estatisticamente significativa em sua viabilidade comparado as células frescas (* P<0.001; n 
frescas = 3 animais/passagem e n descongeladas = 4 animais/passagem). 

4.4. Marcadores de superfície - imunofenótipo mesenquimal 

Os marcadores de superfície CD29, CD90 e CD44 e também o 

marcador de células endoteliais CD31 foram analisados por citometria de 

fluxo em culturas de pASC nas passagens 4 e 5 tanto antes e após o 

congelamento, respectivamente. A homogeneidade da população pode ser 

observada no gráfico de tamanho em função da granulosidade das células 

(Figura 4).  
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Figura 4: Homogeneidade da população de pASC. Gráfico de tamanho (FSC) em função da 
granulosidade (SSC) de pASC. A área delimitada pelo polígono (denominado “gate”) acima 
representado demarca os eventos (células) com perfil considerado positivo para análises 
posteriores em citometria de fluxo. A elevada concentração de eventos visualizados nesse 
gate demonstra a homogeneidade da população de pASC avaliada. 

Os valores obtidos para cada passagem foram transformados em 

valor médio para cada animal analisado, já que não houve diferença 

significativa entre as passagens (Tabela 2). Então os valores médios de 

cada animal (3 animais) foram plotados em um gráfico de barras que 

expressa a média das células positivas para cada marcador. O perfil dos 

marcadores pode ser visualizado na figura 5. 
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Figura 5: Histograma representativo para marcadores avaliados por citometria de fluxo. Os 
eventos avaliados são representados pelas barras azuis. O número de eventos observados 
está representado no eixo y, enquanto que as intensidades de fluorescência obtidas para 
cada evento se encontram no eixo x. M1/M2 representam os limites estabelecidos para 
definir se um evento é positivo ou negativo para o marcador avaliado. 

 

Tabela 3: Caracterização imunofenotípica de pASC em passagens 4 e 5, 
antes ou após serem submetidas a congelamento. 

  Animal           

 
1 2 3 

     
         
Marcador F D F D F D Média ± 

Erro 
Padrão Resultado Esperado 

CD29 95,75 99,84 98,87 99,54 99,80 99,85 98,94 ± 0,66 + + 
CD90 97,02 95,19 99,49 99,12 99,12 99,22 98,19 ± 0,64 + + 
CD44 99,50 99,03 99,58 99,71 99,39 99,44 99,44 ± 0,09 + + 

CD31 1,81 1,33 2,25 2,04 2,33 1,90 1,94 ± 0,15 - - 

Abreviações: F = células frescas; D = células descongeladas; 1,2 e 3 = animais avaliados. 

A análise resultou num perfil fenotípico para a população de pASC na 

qual essas células foram caracterizadas como: CD29+ (99,74%±0,10; n=3), 

CD90+ (97,84%±1.32; n=3), CD44+ (99,39%±0.19; n=3) e CD31- 

(1,75%±0.21; n=3) (Figura 6). 
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Figura 6: Marcadores Mesenquimais de Superfície das pASC. Note que não há diferenças 
estatisticamente significativas entre os marcadores de superfície avaliados para células 
frescas VS. Células descongeladas (n = 3 animais por marcador em cada condição). O 
marcador CD 31 foi avaliado como controle negativo para células-tronco mesenquimais e os 
resultados obtidos confirmaram a homogeneidade da população nas passagens avaliadas. 

4.5. Cinética de crescimento das pASC 

A capacidade proliferativa das pASC foi avaliada através de curvas de 

crescimento celular das quais foi possível exprimir o tempo de dobramento 

médio das pASC. Além disso, através do acompanhamento das pASC em 

cultura durante o período avaliado o índice de dobramento populacional foi 

calculado. 

4.5.1. Tempo de dobramento 

A taxa de proliferação das pASC foi avaliada passagem a passagem 

de P5 até P10 (células em fase proliferativa) através das curvas de 

crescimento celular. Conforme pode ser observado no gráfico da figura 7 
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não há diferenças estatisticamente significativas no tempo de dobramento 

entre as passagens avaliadas. 

 

Figura 7: Tempo de dobramento das pASC

O tempo de dobramento médio das pASC descongeladas obtido na 

análise das passagens 5 a 10 foi de 64,26 horas ± 15,11. Para as células 

frescas o tempo de dobramento médio foi de 62,74 horas ± 18,07, não 

havendo diferenças estatísticas significativas entre as condições de 

congelamento e não congelamento. Deste modo o tempo de dobramento 

médio das pASC independentemente da condição avaliada foi calculado 

resultando em 63,51 horas ± 16,46. 

. Tempo de dobramento de pASC da passagem 
5 a 10. Não há diferenças estatisticamente significativas do tempo de dobramento de pASC 
independentemente da passagem e condição avaliada (p>0,05) n=4 por 
passagem/condição. 

4.5.2. Índice de dobramento populacional cumulativo (IDPC) 

Através das quantidades de células iniciais e finais ao final de cada 

processo de repique entre as passagens 5 e 10 de pASC em cultura, foi 
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possível avaliar o índice de dobramento populacional cumulativo em função 

do tempo para cada animal estudado (Figura 8). 

 

Figura 8: Índice de Dobramento Populacional Cumulativo (IDPC) de pASC em função do 
tempo em dias de cultura. O gráfico acima demonstra individualmente o IDPC de pASC de 
cada animal mantido e acompanhado em cultura ao longo do período de avaliação. Note 
que não há decréscimo no potencial proliferativo de nenhuma das pASC avaliadas (n 
células frescas = 4 e n células descongeladas = 3).  

Para permitir melhor compreensão deste dado o IDPC médio das 

pASC congeladas e frescas foi calculado, sendo o IDPC médio das pASC 

submetidas a ciclo de congelamento/descongelamento igual a 1,27 

dobramentos populacionais por passagem, no período avaliado. O IDPC 

médio das pASC frescas foi de 1,20 dobramento populacionais por 

passagem no mesmo período, não havendo diferença estatisticamente 

significativa entre células congeladas e células frescas (p>0,05) (Figura 9) 

permitindo o cálculo de um IDPC médio para pASC independentemente da 

condição avaliada, da ordem de 1,24 dobramentos populacionais por 

passagem avaliada. 
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Figura 9: Índice de Dobramento Populacional Cumulativo (IDPC) médio de pASC em 
função do tempo em dias de cultura. O gráfico acima demonstra o IDPC médio das pASC 
descongeladas VS. pASC frescas. Note que não há decréscimo no potencial proliferativo 
das pASC avaliadas independentemente da condição (n células frescas = 4 e n células 
descongeladas = 3). 

É possível observar uma relação estritamente linear dos dados de 

dobramento populacional cumulativo e número de passagem para pASC em 

ambas condições avaliadas indicando uma taxa de dobramentos 

populacionais relativamente constante, que pode ser observada no gráfico 

da figura 10. Ademais, nenhuma redução significante de dobramentos 

populacionais cumulativos foi observada nas passagens durante o período 

de análise, o que sugere que o congelamento de pASC não altera o 

potencial proliferativo destas células entre as passagens 5 e 10. 
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Figura 10: Índice de Dobramento Populacional Cumulativo (IDPC) médio de pASC em 
função das passagens. O gráfico acima demonstra o IDPC médio de pASC. Este dado foi 
obtido com base nos dados da figura 11. Note que não há decréscimo no potencial 
proliferativo das pASC avaliadas independentemente da condição (n células frescas = 4 e n 
células descongeladas = 3) e uma relação linear do IDPC médio em função das passagens. 

4.5.3. Senescência 

Para complementar os dados relativos à cinética de crescimento das 

pASC fez-se necessário compreender como se deu o envelhecimento das 

células ao longo das passagens estudadas, para tanto, foi realizada a 

avaliação da senescência para pASC, submetidas ao congelamento e 

também para células frescas, entre as passagens 5 e 10 (Figura 11). 
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Figura 11: Senescência de pASC – Teste Citoquímico de SA-β-Gal . A) Imagem 
representativa de pASC em passagem 5. B) Imagem representativa de pASC P6. C) 
Imagem representativa de pASC P7. D) Imagem representativa de pASC P8. E) Imagem 
representativa de pASC P9. F) Imagem representativa de pASC P10. Note que as setas 
brancas evidenciam as células senescentes coradas em verde. Todas as imagens com 
magnificação de 100X. 

Com o objetivo de comprovar a eficiência e exatidão do método do SA-

β-Gal, já que este é um método com alto grau de subjetividade e sujeito a 

respostas falso positivas, as contagens foram realizadas por operador cego 
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para o teste e dois grupos controle de senescência induzida com tratamento 

das pASC usando H2O2 foram produzidos. No primeiro grupo um tratamento 

com 200 µM de H2O2 geraram 46,30%±0,78 de células senescentes, já no 

segundo tratamento, usando 400 µM de H2O2, 97,00%±0,55 das células 

tratadas tornaram-se senescentes (Figura 12). 

 

Figura 12: Controle positivo para senescência em pASC – Indução com H2O2 . A) Imagem 
representativa de pASC após indução de senescência com 200 µM H2O2, antes da 
coloração pelo método citoquímico de SA-β-Gal . B) Imagem representativa de pASC após 
indução de senescência com 200 µM H2O2 e coloração pelo método citoquímico de SA-β-
Gal. C) Imagem representativa de pASC após indução de senescência com 400 µM H2O2 e 
coloração pelo método citoquímico de SA-β-Gal. D) Gráfico de quantificação da 
porcentagem de células senescentes comparando a eficiência os dois tratamentos com 
H2O2 aplicados em pASC. Todas as imagens com magnificação de 100X. 

Após validação do método e baseado na idéia do uso de células-tronco 

oriundas de banco de células para uso nas mais diversas terapias, onde não 

sejam necessários ciclos de reexpansão, é de extrema importância que ao 
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serem descongeladas as células apresentem parâmetros de crescimento, 

viabilidade e envelhecimento populacionais, muito bem estabelecidos na 

passagem de interesse, por isso, os resultados de senescência a cada 

passagem apresentados a seguir estão baseados nos dados obtidos para a 

passagem 5.  

Os resultados obtidos demonstraram que apenas 3,25%±0,26 de 

pASC submetidas a ciclo de congelamento/descongelamento foram 

senescentes na passagem 5 enquanto 3,47%±0,32 células frescas foram 

senescentes nesta mesma passagem, não havendo diferenças 

estatisticamente significativas entre a porcentagem de células senescentes 

após descongelamento VS. células frescas (p>0,05), dado este igualmente 

verificado à cada passagem avaliada (Figura 13). 

 

Figura 13: Senescência de pASC passagem 5 até 10. Não há diferenças estatisticamente 
significativas na porcentagem de células senescentes entre as condições de células frescas 
VS. descongeladas (P>0,05), contudo diferenças estatisticamente significativas podem ser 
observadas quando comparamos as passagens 7 a 10 com a passagem 5, onde * = 
P<0,05; ** = P<0,01; *** = P<0,001. P5 vs. P6 p>0,05. 
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Entretanto, foi possível observar que houve um aumento 

significativamente lento e gradual na marcação positiva (verde) de células 

em nível de passagem, ao longo do período observado (y = 1,298 x + 2,731, 

onde y = senescência média e x é a passagem, R² = 0,9698, Pearson R = 

0,9848, Figura 14) refletindo um aumento na porcentagem de células 

senescentes neste intervalo, contudo, este aumento não excedeu 10% de 

células senescentes na passagem 10 (Figuras 11, 13 e 14). 

 

Figura 14: Gráfico de Regressão Linear para Senescência media de pASC em função das 
passagens. É possível observar um aumento gradual na porcentagem de células –tronco 
senescentes em função das passagens (Person r frescas = 0,9694 e descongeladas = 
0,9895; R quadrado frescas = 0,9397 e descongeladas = 0,9792; p<0,001; Regressão 
Linear - p slope>0,5). 

Aliando os dados de proliferação celular e senescência populacional 

das pASC, fica claro que mesmo após o ciclo de 

congelamento/descongelamento, no período observado da passagem 5 até 

10, estas células não sofrem alterações consideráveis, quando comparadas 

com células frescas. 
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4.6. Plasticidade das pASC 

Para uso futuro destas células em terapia celular, estes dados 

apontam para as passagens 5 e 6 como as mais seguras a serem 

exploradas, já que apesar do tempo de dobramento ser mantido constante 

durante todo o intervalo avaliado, há uma tendência de aumento deste 

parâmetro ao longo do tempo a partir da passagem 7. O que pode ser 

observado também para os parâmetros de envelhecimento da população de 

pASC em cultura independentemente do congelamento. Somados os dados 

de proliferação mais os dados de senescência, houve uma diminuição na 

capacidade proliferativa aparente das pASC a partir da passagem 7. 

4.6.1. Diferenciação adipogênica 

Além de serem capazes de se multiplicar gerando células-filhas não 

diferenciadas, as células-tronco podem, através de estímulos adequados, 

sofrer diferenciação para linhagens tecido-específicas. Diferentes passagens 

de pASC foram testadas (5-8) tanto em células congeladas como em células 

frescas, mas os resultados obtidos foram inconstantes. 

As pASC cultivadas em meio de cultura suplementado para indução 

adipogênica demonstraram ao longo de três semanas um aumento gradual 

na quantidade de vesículas lipídicas intracelulares facilmente identificáveis 

sob microscópio invertido de luz (Figura 15), mas estas vesículas foram 

visualizadas apenas em nichos de células específicos espalhadas pela placa 

de cultura independentemente da condição (frescas ou descongeladas). 
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Figura 15: pASC induzidas com meio de diferenciação para linhagem adipogênica. A) 
Imagem representativa de pASC após 3 semanas do inicio de protocolo de indução. Note 
que o tamanho das vesículas lipídicas é pequeno, magnificação de 100X. No quadro 
superior esquerdo imagem representativa de pASC controle, mantida em meio de cultura 
suplementado apenas com 10% de FBS. B) pASC após 3 semanas do início da indução. 
Note que as células que sofreram diferenciação estão esparsas pelo campo da imagem 
estão em menor quantia no total de células fotografadas, magnificação de 200X. C) pASC 
após indução, magnificação de 400X, note através do contraste da luz do microscópio que 
as vesículas são preenchidas por lipídio.  
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Para avaliar a eficiência da indução no fim de três semanas de 

protocolo, as células foram fotografadas e então fixadas e coradas com Oil 

Red O, que evidencia as gotículas lipídicas. Diferentes protocolos de 

coloração com ORO foram testados, mas todos eles acarretaram na perda 

das vesículas lipídicas intracelulares previamente fotografadas ficando 

visíveis apenas os vacúolos (Figura 16). 

 

Figura 16: Linhagem adipogênica após protocolos de coloração com ORO. A) Imagem 
representativa de pASC após 3 semanas de indução para linhagem adipogênica logo após 
final do protocolo de coloração com ORO. Setas brancas apontam para células com 
vacúolos sem gotículas de lipídio, magnificação de 200X. B) Imagem representativa de 
pASC em magnificação de 400X, note em maior detalhe os vacúolos vazios.  

Outra observação interessante feita comparativamente com células-

tronco de humanos, usadas como controle, é que as vesículas lipídicas 

geradas pela indução das pASC são muito menores em diâmetro que as das 

células humanas, além de estarem presentes em menor quantidade (Figura 

17). Ademais, somente 40% das tentativas de indução resultaram em células 

com morfologia esperada nos mais distintos meios de indução testados. 
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Figura 17: Diferença no diâmetro das vesículas lipídicas de hASC VS. pASC. A) Imagem 
representativa de hASC após 3 semanas de indução com meio de cultura suplementado 
com fatores pró-adipogênicos. B) Imagem representativa de pASC após 3 semanas de 
indução com o mesmo meio de cultura suplementado com fatores pró-adipogênicos usado 
para hASC da imagem A. Note a diferença clara na quantidade de vesículas em uma única 
células, bem como, o diâmetro das vesículas quem em hASC são consideravelmente 
maiores. Magnificação de 400X. 
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4.6.2. Diferenciação osteogênica 

Após 3 semanas sob estímulo por cultivo em meio de cultura de 

indução osteogênica as pASC foram coradas com Alizarin Red S. Durante 

esse período modificações graduais na morfologia destas células foram 

observadas. As células curiosamente se organizaram em cristas 

(amontoados de células) que foram se alterando morfologicamente ao longo 

dos dias (Figura 18). 

 

Figura 18: Organização em forma de crista de pASC após indução para linhagem 
osteogênica. A) Imagem representativa de pASC após 4 dias do início da indução para 
linhagem osteogênica. Note o rearranjo sofrido pelas células e o formato de cristas nas 
quais as células parecem se “amontoar”. Magnificação de 100X. B) Imagem em 
magnificação de 200X evidenciando detalhes das cristas formadas pelas pASC após 3 
semanas do início da indução de diferenciação para linhagem osteogênica. 

Após a primeira semana foi possível observar algo como uma matriz 

mineralizada sendo depositada nas cristas de células. Ao final de 3 semanas 

foi confirmado pela coloração com ARS que a mineralização observada era 

verdadeira (Figura 19). 
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Figura 19: pASC induzidas com meio de diferenciação para linhagem osteogênica. A) 
Imagem representativa de pASC após 3 semanas do inicio de protocolo de indução e 
coloração com ARS. Note que as cristas coradas concentram-se principalmente na borda da 
placa de cultura, magnificação de 100X. No quadro superior esquerdo imagem 
representativa de pASC controle, mantida em meio de cultura suplementado apenas com 
10% de FBS. Magnificação de 200X. B) pASC após coloração com ARS, magnificação de 
200X. C) pASC após ARS. Note detalhes das cristas de pASC com cloração avermelhada 
denotando deposição de matriz mineralizada. Magnificação de 400X. 
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As células coradas, assim como na indução à adipogênese, foram 

visualizadas em nichos espalhados por toda a placa, mas principalmente nas 

regiões de borda. As células coradas apresentam focos de marcação 

avermelhada consistente com a deposição de cálcio, característica essa que 

demonstra o potencial das pASC em adquirir fenótipo de linhagem 

osteogênica. O mesmo não foi visualizado nas culturas controle, cultivadas 

em meio de cultura convencional (Figura 19 A quadro superior direito). 

4.7. Experimentos com shear stress 

Contudo, apesar de as pASC apresentarem potencial para retenção 

de cálcio quando induzidas por meio de cultura suplementado, não mais que 

20% das tentativas de diferenciação foram bem sucedidas. 

4.7.1. Análise morfológica de pASC – alinhamento celular 

Após termos caracterizado pASC tanto em condições normais de 

cultivo como após ciclos de congelamento/descongelamento estas células 

foram submetidas ao estímulo físico de shear stress. Os experimentos foram 

realizados em diferentes condições e tempos e após os períodos de 

estímulo foram avaliadas características morfológicas, fenotípicas e também 

funcionais destas células. 

As pASC foram submetidas a diferentes intensidades de shear stress 

e seu padrão morfológico foi visualizado, fotografado e comparado com 

pASC em condições estáticas. Quando submetidas às diferentes 

intensidades de shear stress (1-3, 5, 15, 25-30 dyn/cm²) por curto período de 

tempo (até 30 minutos) nenhuma diferença morfológica, ou alteração na 
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disposição das células foi observada. No entanto, à medida que o tempo de 

exposição de pASC ao SS foi aumentado (24 e 48 horas, sob SS de 5, 10 e 

15 dyn/cm²) observou-se alterações significativas na morfologia e 

organização destas células (Figura 20). Interessantemente, observou-se, 

nestas condições experimentais, que as pASC tiveram a tendência de se 

alinhar perpendicularmente ao fluxo gerado pelo sistema de SS (Figura 20 I). 

 

Figura 20: Morfologia de pASC após 48 horas de shear stress. A e B) Células controle em 
condição estática. C e D) pASC após 48 horas sob SS de 5 dyn/cm² . E e F) pASC após 48 
horas sob SS de 10 dyn/cm² . G e H) pASC após 48 horas sob SS de 15 dyn/cm² . Notar o 
formato fusiforme das células em G. As pASC tendem a se alinhar em direção ao centro da 
placa e essa organização aumenta conforme o aumento da intensidade do SS. I) Esquema 
da tendência de alinhamento das pASC após 48 horas submetidas ao shear stress. 
Magnificação de 200X. 
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4.7.2. Análise de marcadores endoteliais em pASC submetidas 
ao SS 

Através das técnicas de citometria de fluxo, PCR quantitativo e 

western blotting as pASC foram analisadas, após serem submetidas por 48 

horas ao shear stress de 15 dyn/cm². O aparecimento de marcadores 

endoteliais e/ou alterações de marcadores mesenquimais foram avaliados. 

Através da citometria de fluxo foi possível avaliar o tamanho e a 

granulosidade das pASC bem como a expressão dos marcadores de 

superfície que possibilitaram caracterizar a população de células-tronco. O 

padrão de tamanho e granulosidade das células não foram alterados 

significativamente quando submetidas ao SS por 48 horas (Figura 21). 

 

Figura 21: Gráfico de Tamanho (FSC) em função da granulosidade (SSC). Os polígonos 
representados (gates) evidenciam os eventos que foram considerados como células com 
tamanho e granulosidade adequadas as análises posteriores. Todos os procedimentos de 
análise foram realizados tanto para células estáticas como sob SS, sob as mesmas 
condições de calibração do citômetro de fluxo. 

Ademais, as pASC submetidas ao estímulo de shear stress não 

apresentaram o marcador endotelial CD31. Nenhuma alteração significativa 

foi observada na expressão de marcadores de superfície mesenquimais 
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como CD29, CD90 e CD44 (Figura 22 A). O SS também falhou em modificar 

a expressão gênica de VE-Caderina, além da expressão de FLK-1 não ter 

sido identificada (Figura 22 B e C). 
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Figura 22: Análise de marcadores mesenquimais e endoteliais para pASC. A) Marcadores 
de superfície celular analisados por citometria de fluxo. Não há diferenças estatisticamente 
significativas entre as condições de célula estática e SS para nenhum dos anticorpos 
avaliados. * Notar que a expressão de CD31 é inferior a  3% em ambas condições não 
sendo diferentes entre elas (N=2). B) VE-Caderina, outro marcador endotelial, foi avaliado 
através de PCR quantitativo. Não houve diferenças estatísticas significativas entre as 
condições, note intervalo de confiança sobre as barras (N=4). C) Note que além do controle 
positivo (Veia de porco), não houve expressão de proteínas FLK-1 em pASC, nem na 
condição estática, tão pouco na condição de shear stress (N=2). 

4.7.3. Dosagem de NO em pASC submetidas ao SS 

Apesar de o SS não provocar alterações no padrão fenotípico de 

ASC, alterações no perfil secretório destas células foram observadas. 

Motivados por dados prévios obtidos nesse laboratório com ASC humanas 

(27), avaliamos a liberação de óxido nítrico no meio de cultura, por pASC, 

em diferentes condições de tempo e intensidade de SS. 

Inicialmente as pASC foram submetidas a 15 dyn/cm² de SS por 48 

horas. A cada 24 horas uma alíquota de meio de cultura foi coleta e 

posteriormente os íons nitrito foram dosados pelo método de Griess e então 

plotados no gráfico da figura 23. O shear stress induziu uma produção e 

liberação cumulativa de óxido nítrico em pASC. 
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Figura 23: Shear stress induz a liberação de NO em pASC. Note que houve uma produção 
e liberação basal de óxido nítrico na condição estática de pASC. * para p<0,05, sendo 48h 
SS diferente de 24h SS e ambos diferentes de 24 e 48 h estático (N=7). Experimentos 
realizados em placas de 10 cm. 

Após confirmar que pASC são capazes de produzir e liberar óxido 

nítrico induzidas pelo SS, avaliou-se a síntese de NO para confirmar que 

esta se deu através de alguma das óxido nítrico sintases (NOS). pASC 

foram submetidas a shear stress de 15 dyn/cm² por 24 horas, em meio de 

cultura suplementado um inibidor inespecífico de NOS (L-NAME). Após 24 

horas de estímulo não foi possível observar diferenças entre os grupos SS e 

SS+L-NAME (Figura 24). 
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Figura 24: Shear stress induz a liberação de NO em pASC e esta não é bloqueada por L-
NAME após 24 horas de estímulo. * p<0,05, sendo SS diferentes das células em condição 
estática, mas não diferentes entre si (N=4). Experimento realizado em placas de 10 cm. 

Visto que 24 horas de SS não foram suficientes para demonstrar 

diferenças entre células submetidas ou não ao inibidor L-NAME, um 

experimento de 96 horas foi realizado para avaliar essa resposta ao longo do 

tempo. Coletas foram realizadas a cada 24 horas e posteriormente o método 

de Griess foi usado para dosagem de óxido nítrico no meio de cultura. 

Interessantemente ao longo do tempo (a partir de 48 horas) foi possível 

observar a inibição na liberação de NO (Figura 25) indicando que há relação 

entre o óxido nítrico produzido e a via de NOS. 
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Figura 25: L-NAME bloqueia a atividade de NOS sob Shear stress reduzindo a liberação de 
NO em pASC. * p<0,05, sendo SS vs. células em condição estática e vs. células sob SS+L-
NAME (N=3). Experimentos realizados em placas de 15 cm. 

4.7.4. Dosagem de VEGF em pASC submetidas ao SS 

Considerando que é conhecida a alça de regulação entre o óxido 

nítrico e o VEGF, por exemplo, em células endoteliais, musculares lisas, 

linhagens cancerígenas e também em hASC (36, 49, 50) onde o NO pode 

induzir a liberação de VEGF, neste trabalho foi verificado se as pASC são 

células produtoras de VEGF em condições estáticas, se essa produção é 

alterada quando essas células são submetidas ao estímulo mecânico de SS 

e se existe relação entre a produção de NO e VEGF. 

Em um primeiro momento as pASC foram submetidas a 15 dyn/cm² 

de SS por 48 horas (Figura 26 A). Ao fim de 48 horas as células foram 

lisadas com Trizol para posterior a expressão gênica de VEGF foi analisada 

por PCR quantitativo (Figura 26 C). Na figura 26 A é possível observar que 

as pASC apresentam uma produção basal, ainda que baixa, de VEGF 

quando em condição estática. Interessantemente foi observado que a 
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produção de VEGF é aumentada quando sob estímulo de SS. Verificamos 

também que após 48 horas o nível de expressão gênica de VEGF em pASC 

submetidas ao SS foi muito superior ao observado em pASC estáticas 

(Figura 26 C). Curiosamente, a taxa de produção de VEGF nas pASC 

submetidas ao SS não foi constante no período avaliado (Figura 26 B). Isto 

pode estar ocorrendo devido às condições experimentais aplicadas. 
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Figura 26: Shear stress induz a liberação de VEGF em pASC. A) Produção cumulativa de 
VEGF demonstrando diferença significativa entre SS e Ctrl e entre os tempos. B) Taxa de 
liberação de VEGF em pASC. Não há um aumento constante na produção de VEGF no 
intervalo e nas condições avaliadas. C) qRT-PCR para VEGF, mostrando aumento na 
expressão deste gene após 48 hr de estímulo. * p<0,05, 48h SS e 24h SS e ambos 
diferentes de 48 e 24 h estático respectivamente, # p<0,05, 48h SS diferente de 24 h SS 
(N=7). Experimentos realizados em placas de 10 cm. 

Testada a habilidade de pASC em produzir VEGF, foi investigada 

então a relação entre esta proteína e o NO. Como previamente 

demonstrado, quando as pASC foram submetidas a 15 dyn/cm² de SS por 

até 24 horas, em presença do inibidor de NOS L-NAME, não foi possível 

detectar diferenças na liberação de NO comparativamente a células não 

inibidas. Sendo assim, o mesmo experimento de 96 horas de estímulo de SS 

utilizado para dosagem de NO ao longo do tempo e em presença de inibidor 

L-NAME, foi utilizado para dosagem de VEGF por ELISA. Os dados obtidos 

foram expressos no gráfico de barras da figura 27. 
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Figura 27: Shear stress induz a liberação de VEGF mediado por NO em pASC. Note a 
produção cumulativa de VEGF em 1, 24, 48, 72 e 96 horas após inicio do estímulo. * 
p<0,05; Shear stress vs. Estático, Estático+ L-NAME e SS+L-NAME (N=3). Experimentos 
realizados em placas de 15 cm. 

4.7.5. Avaliação da fosforilação de ERK e AKT em pASC 
submetidas a curto período de SS 

Esse gráfico demonstra que a partir de 72 horas houve diferenças 

estatisticamente significativas na produção de VEGF pelas pASC 

submetidas ao SS, quando comparadas com células nas mesmas 

condições, porém tratadas com inibidor de NOS. Juntos estes dados 

corroboram para a ideia de que a produção de VEGF é mediada pela 

produção e liberação de NO em pASC submetidas ao shear stress. 

Depois de demonstrado que o SS induz a produção de VEGF 

mediada por NO, avaliamos se essa produção pode estar relacionada com a 

via de sinalização ERK/AKT. Em uma primeiro experimento pASC foram 

submetidas a 15 dyn/cm² de SS por 30, 60 e 180 minutos (Figura 28). 

Observamos que o pico de fosforilação de ERK e também de AKT se dá aos 
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30 minutos de estimulação, comparativamente com os controles estáticos 

em cada tempo testado. 

 

Figura 28: Pico de fosforilação de ERK e AKT em pASC submetidas a SS. Blotting 
representando a fosforilação da proteínas ERK e AKT e gráficos de quantificação por 
densitometria de bandas. Note que a fosforilação de ERK e AKT são superiores após 30 
minutos de estímulo de SS comparativamente com células em condição estática e sob 
mesmo tempo para análise. (N=1). Experimentos realizados em placas de 10 cm. 

Baseado nesses resultados um novo experimento foi elaborado onde 

as pASC foram submetidas por 30 minutos a diferentes intensidade de SS 

(1-3, 5, 15 e 25-30 dyn/cm² ) e a fosforilação de ERK e AKT avaliadas. Para 

ERK observou-se uma fosforilação estatisticamente maior em 25-30 dyn/cm² 

comparado às células em condição estática (Figura 29). 
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Figura 29: Fosforilação de ERK em pASC submetidas a SS. Quantificação e blotting 
representativo para fosforilação de ERK após diferentes magnitudes de SS (* indica p<0.05 
quando 25-30 dyn/cm² vs. 0 dyn/cm²; N=4). Experimentos realizados em placas de 10 cm. 

Já para AKT observou-se uma fosforilação estatisticamente maior nos 

grupos 1-3, 5, 15 e 25-30 dyn/cm² versus o grupo de células estáticas e 

entre 1-3 dyn/cm² e os grupos 5 e 25-30 dyn/cm² (Figura 30). 
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Figura 30: Fosforilação de AKT em pASC submetidas a SS. Quantificação e blotting 
representativo para fosforilação de ART após diferentes magnitudes de SS (p<0.05 são 
indicados por * quando 5, 15 e 25-30 dyn/cm² vs. 0 dyn/cm² ; # quando 1-3 dyn/cm² vs. 0, 5 
e 25-30 dyn/cm² ; N=4). Experimentos realizados em placas de 10 cm. 

4.7.6. Dosagem de NO e VEGF em pASC submetidas a diferentes 
magnitudes de SS 

Depois de ter sido demonstrado que o SS induz a produção de VEGF 

mediada por NO2 avaliamos se diferentes intensidades de SS podem 

alteram a produção de óxido nítrico e VEGF de forma significativa. Em um 

primeiro experimento as pASC foram submetidas a 30 minutos de SS de 

diferentes magnitudes (1-3, 5, 15 e 25-30 dyn/cm²) no sistema para placas 

de 10 cm. Medidas de nitrito e nitrato foram obtidas a dosagem de meio 

condicionado e os dados obtidos foram somados e corrigidos por volume e 

número de células e expressos no gráfico de barras da figura 31, 
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demonstrando não haver diferença na produção de NO em curto período de 

tempo. 

 

Figura 31: Diferentes intensidades de Shear stress de curta duração não alteram a 
liberação de NO em pASC. * p<0,05; Diferentes intensidades de Shear stress vs. Estático 
(N=4). Experimentos realizados em placas de 10 cm. 

Em um segundo momento, após observar que em curto período de 

estímulo as pASC não sofreram alterações significativas na produção óxido 

nítrico, estas células foram submetidas a diferentes intensidades de SS (5, 

10 e 15 dyn/cm²) por até 48 horas. Nestas condições foi possível observar 

diferenças significativas na produção de NO (medida relativa de nitrito) bem 

como na produção de VEGF (Figura 32 A e B respectivamente). Também 

foram observadas diferenças significativas na expressão gênica de VEGF de 

pASC, por RT-PCR, nas diferentes intensidades de SS aplicadas após 48 

horas de estímulo (Figura 32 C e D). 
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Figura 32: Diferentes intensidades de Shear stress de longa duração induzem diferentes 
níveis de liberação de NO e VEGF em pASC. A) Produção de NO 24 e 48 horas após inicio 
do estímulo com 5, 10 e 15 dyn/cm² de shear stress (* 5, 10 e 15 dyn/cm² vs. 0 dinas /cm² e 
grupos 24 horas; & 5 dyn/cm² 48 horas vs. 15 dyn/cm² 48 horas; α 10 dyn/cm² 48 horas vs. 
15 dyn/cm² 48 horas; # 5 dyn/cm² 24 horas  vs. 0, 10 e 15 dyn/cm² 24 horas; p<0,05. B) 
Produção de VEGF 24 e 48 horas após inicio do estímulo com 5, 10 e 15 dyn/cm² shear 
stress (* 5, 10 e 15 dyn/cm² vs. 0 dyn/cm² e grupos 24 horas; & 5 dyn/cm² 48 horas vs. 10 e 
15 dyn/cm² 48 horas; # 10 dyn/cm² 24 horas vs. 0, 5, e 15 dyn/cm² 24 horas; p<0,05. C) 
Quantificação de RT-PCR Semi-quantitativo demonstrando expressão de VEGF. * 5 
dyn/cm² vs. 0 e 15 dyn/cm² ; p<0,05. D) Gel de agarose representativo do RT-PCR semi-
quantitativo de VEGF (N de todos os experimentos = 4). Experimentos realizados em placas 
de 10 cm. 

Juntos os dados acima demonstraram que as diferentes intensidades 

de shear stress aplicadas à pASC induziram diferentemente a produção 

tanto de óxido nítrico com de VEGF. 

C
 



 

 

 
 
 
 
 
 
5. Discussão
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Nossos dados demonstram características das células-tronco 

mesenquimais derivadas do tecido adiposo de suínos em cultura, após uma 

extração em grande escala e processo de criopreservação. Usando as 

metodologias descritas, fomos capazes de colher células de gordura 

subcutânea de quatro porcos, sendo um deles um doador e os outros 3 

animais usados para comparações entre as condições estudadas. Durante 

os primeiros dias em cultura foi possivel observa alguns pequenos nichos de 

células com caracteristicas endoteliais, no entanto por volta da passagem de 

4 estas poucas células desapareceram e a cultura passou a apresentar 

apenas células com morfologia de fibroblastos. Esta morfologia é consistente 

com ASC de roedores e humanos (9, 28). 

Duas semanas após a extração, em passagem 4, foram obtidas cerca 

de 3 bilhões de células CD29+, CD90+, CD44+ e CD31- (Figura 3), 

semelhantes a hASC (28) e cASC (70). Nesta passagem não foi observada 

heterogeneidade de marcadores de superfície como observado por Mitchell 

e colaboradores (71). A análise de viabilidade de pASC após ciclo de 

congelamento/descongelamento foi sempre superior a 90% para todos os 

criotubos testados, de acordo com os dados obtidos para este tipo celular 

em outras espécies (50, 51, 53). Além disso, pASC não sofreram alterações 

nas suas características morfológicas nem na expressão de marcadores de 

superfície após descongelamento (passagens 4 e 5; Figura 6). 

A cinética de crescimento de pASC durante o período avaliado 

(passagens 5-10) foi homogênea e constante. O tempo de dobramento de 

pASC foi calculado com base em curvas de crescimento (64) geradas a 
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partir de experimentos controlados.  O tempo de dobramento obtido para 

pASC é consistente com obtido por outros (72, 73). Estas células 

apresentam uma relação linear entre o acumulado de duplicação da 

população e número de passagem. Estes dados indicam uma taxa constante 

de duplicação da população ao longo das passagens 5 a 10, conforme já 

observado para pASC  (73, 74) e hASC (29). Além disso, menos de 3,5% do 

pASC apresentaram fenótipo senescente na passagem 5 (células deixam de 

se dividir, morfologia alongada, forma irregular com citoplasma disperso e 

aparecimento de vacúolos citoplasmáticos) também semelhante a dados 

obtidos por Williams e colaboradores em células não congeladas (73). 

Curiosamente, a cinética de crescimento de pASC frescas não diferiu 

da observada para pASC submetidas a ciclos de 

congelamento/descongelamento. Este dado permite sugerirmos a idéia de 

que se possa produzir um banco de células-tronco de porcos com potencial 

terapêutico para uso em estudos pré-clinicos. 

A plasticidade das pASC descongeladas foi testada através da 

indução química de diferenciação. A morfologia de pASC foi alterada quando 

estas células foram submetidas a adipogênese. Durante três semanas de 

tratamento, as células apresentaram morfologia estendida e acúmulo de 

gotículas lipídicas no citopoplasma. No entanto, este evento sempre foi 

reduzido a pequenas regiões espalhadas por toda a placa de cultura (Figura 

15). Comparado com o hASC (Figura 17) (23, 28) as gotículas lipídicas 

obtidas em pASC eram menores e escassas, dificultando a visualização e 

posterior coloração das mesmas.  
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A indução osteogênica resultou na alteração de morfologia de pASC 

quando comparadas com o controle negativo. Nódulos mineralizados 

corados pelo vermelho de alizarina foram observados, assim como em hASC 

(23, 28) e outros trabalhos com porcos (72, 75). Como observado na indução 

adipogênica, esse padrão de nódulos mineralizados foram observados 

apenas em algumas áreas da placa (Figura 19). Esta peculiaridade 

experimental observada pode sugerir que algumas células têm maior 

plasticidade do que outras em uma mesma população (76). 

Células-tronco mesenquimais derivadas do tecido adiposo foram 

isoladas e caracterizadas pela primeira vez por Zuk e colaboradores (23, 40) 

em humano submetidos à lipoaspiração cirurgia estética. O isolamento de 

células-tronco do tecido adiposo permite a extração de várias regiões do 

corpo com o mínimo de desconforto para o paciente, além disso, a 

quantidade de células-tronco que podem ser obtidas do tecido adiposo é 

superior à obtida em extração da medula óssea (23). Essas células foram 

capazes de se diferenciar, por indução química, em células das linhagens 

adipogênica, osteogênica, condrogênica e miogênica demonstrando sua 

plasticidade. Após o isolamento e caracterização de ASC em humanos, 

outros animais como ratos (77), coelhos (78), camundongos (79), cães (80) 

e porcos (75) têm sido utilizados como fonte de ASC.  

O porco é um interessante modelo pré-clínico para o estudo de 

doenças cardiovasculares (17, 18), sendo assim um modelo importante para 

testar abordagens terapêuticas. Células-tronco têm sido extensamente 

testadas como tratamento alternativo e complementar para uma variedade 
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de doenças incluindo a reparação cardíaca após infarto do miocárdio (9, 10, 

16, 81). Considerando a falta de evidências robustas para transdiferenciação 

de cardiomiócitos, a melhora de função cardíaca observada até aqui tem 

sido atribuída a efeitos secundários relacionados à liberação de fatores de 

crescimento, pró-angiogênicos e anti-apoptóticos pelas células 

transplantadas (13, 14, 82). A variedade de citocinas e proteases 

normalmente liberadas no microambiente do infarto ou peri-infarto colaboram 

para uma melhora global do coração e podem estar sendo potenciadas pelo 

transplante de células-tronco (5, 7). 

Neste trabalho além de caracterizarmos as pASC criopreservadas, 

testamos a hipótese de que o SS pode diferenciar ou ao menos modificar 

funcionalmente estas células para o fenótipo endotelial in vitro. Para tanto, 

pASC foram submetidas a diferentes intensidades de SS em sistema de 

viscometro, o qual demonstrou anteriormente ser um sitema capaz de induzir 

alinhamento de células endoteliais de porcos (83) e células embrionárias 

mesenquimais progenitoras de murinos (84). No entanto, tal indução não foi 

observada em hASC (27), a despeito destas células apresentarem outras 

caracteristicas funcionais compativeis com um perfil de células endoteliais. 

Nossos dados demonstraram que pASC sofrem alterações 

morfológicas tendendo ao alinhamento, mas curiosamente essa alteração 

ocorre perpendicularmente ao fluxo. Já foi observado que células endoteliais 

quando em placas de cultura subconfluentes, tendem ao alinhamento 

perpendicular ao fluxo (85), o que poderia explicar o evento observado. Nós 

também observamos que a intensidade (5, 10 e 15 dyn/cm²) e tempo (24 e 
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48 horas) que pASC são submetidas ao SS parece estar relacionada com as 

alterações morfológicas observadas nas células estímulas (fusiforme) versus 

as células em condição estática (fibroblastos-like) (Figura 20). Apesar de as 

pASC apresentarem alterações morfológicas após o SS, marcadores 

endoteliais como CD31, VE-caderina e FLK-1 não foram detectados nestas 

células.  

O FLK-1 ou KDR é uma proteína transmembrana que atua como um 

dos receptores de VEGF em células endoteliais. A proteína VE-caderina ou 

CDH5, é responsável por realizar conexão e, desta maneira, auxilia as 

células endoteliais na ancoragem e ligação intercelular. Outra proteína 

característica de superfície de células endoteliais é a PECAM-1 ou CD31, 

que atua como molécula de adesão encontrada em junções intercelulares. 

Trabalhos na literatura demonstraram que células-tronco submetidas a SS 

associadas a estímulos químicos passam a expressar essas proteínas 

características de células endoteliais (62, 63). 

Nas condições experimentais ensaiadas, o SS não induziu alterações 

nos padrões de marcadores de superfície tipicamente mesenquimais (CD29, 

CD90 e CD44), sugerindo que o SS isoladamente não é suficiente para 

induzir a diferenciação endotelial de pASC, assim como observado 

anteriormente para hASC (27). 

A despeitos dos resultados obtidos com estimulos físicos em hASC e 

agora pASC, o sinergismo entre SS e estímulos químicos tem sido 

apresentado por outros grupos de pesquisadores como uma solução para a 
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indução de marcadores endoteliais em células-tronco adultas. hASC pré-

tratadas por três semanas com meio de cultura suplementado (ECGS) em 

sinergismo com SS por até 8 dias, foram capazes de formar conexões em 

Matrigel, incorporar LDL acetilado e expressar o marcador CD31  (62). Em 

outro estudo, células-tronco de pacientes idosos, cultivadas em meio de 

cultura de crescimento endotelial (EGM-2, Lonza) suplementado com VEGF, 

quando submetidas a SS foram capazes de incorporar LDL acetilado e 

lectina, expressar CD31 e, além disso, expressar outros marcadores 

endoteliais como vWF, VE-caderina e eNOS (63). 

Embora não tenhamos encontrado evidências para a diferenciação 

endotelial de pASC, com base em marcadores de superfície celular e perfis 

de expressão gênica e protéica, observamos que estas células sofreram 

alterações funcionais quando submetidas a SS. Detectamos inicialmente um 

aumento na liberação de óxido nítrico (NO) em meio condicionado, conforme 

previamente demonstrado para células endoteliais (86, 87) e hASC (27). 

O NO é uma molécula importante na sinalização intra e extracelular e 

apresenta entre outras funções, uma potente ação vaso dilatadora agindo 

sobre o endotelio vascular (88). O NO é produzido por enzimas chamadas 

de óxido nítrico sintetases (do inglês, NOS). Esta enzima podem ser 

encontrada em três isoformas em mamíferos. A NOS induzível (iNOS), que 

leva este nome por ter sido isolada inicialmente em macrófagos 

imunoativados, a NOS neuronal (nNOS) isolada inicialmente em tecidos 

neuronais e a NOS endotelial (eNOS) principalmente em células endoteliais, 
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mas também encontrada em cardiomiócitos, plaquetas, células do 

hipocampo cerebral entre outros tecidos (89). 

Existem evidências que apoiam a produção de NO mediada por iNOS 

em hASCs induzidas a diferenciar-se em condrócitos (90) ou influenciando a 

proliferação de células T (91). Em hASC submetidas a SS, a unica isoforma 

NOS detectada e em baixa quantidade, foi a eNOS (27). , deste modo, 

acreditamos que o mesmo mecanismo pode estar envolvido na regulação de 

liberação de NO em pASC sob SS. No entanto, devido a dificuldades 

técnicas, como a obtenção de anticorpos ou mesmo primers para esta 

espécie (porco), experimentos mais aprofundados como análise de proteínas 

da NOS não foram desenvolvidos até o presente momento. 

Observamos também que as pASC submetidas ao SS sofreram 

aumento da liberação de VEGF. Observamos em experimentos realizados 

em um sistema de cone-plate para placas de 10 cm, a 15 dyn/cm² de SS, 

que a taxa de produção de VEGF não é constante. Acreditamos que isso se 

deve a questões técnicas relacionadas com o sistema, já que para manter as 

células por 48 horas sob estímulo este sistema deve ser desligado a cada 24 

horas para reposição de meio de cultura, devido à evaporação do mesmo 

neste período. Especulamos que a parada repentina seguida do religamento 

do sistema de SS (intervalo de 15 minutos entre desligamento e religamento) 

possa dar um estímulo extra para liberação de VEGF, no período de parada. 

Tal fenômeno não foi observado nos experimentos de longa duração em 

sistema de SS para placas de 15 cm, onde a evaporação é bem menos 

importante ao longo do tempo e o sistema não precisa ser desligado para 
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reposição de meio de cultura. Contudo esse fenômeno precisa ser mais bem 

investigado. 

Outra observação curiosa é que a produção de VEGF em pASC é 

superior ao observado para hASC (27). Após 96 horas de SS, cinco vezes 

mais VEGF foi detectado em meio condicionado que o observado 

anteriormente para hASC em mesmas condições experimentais (27). 

Provavelmente esse evento deve-se a diferenças entre espécies, já que 

pASC em condições basais apresentaram níveis de produção de VEGF 

superiores quando comparadas com hASC verificado por nós e por outros 

(27, 92), o que por si explicaria as diferenças observadas sob SS. Além 

disso, nós também observamos que após 72 horas sob SS, cerca de 75% da 

produção do VEGF foi inibida, quando 1mM L-NAME (Figura 25), de maneira 

similar ao observado anteriormente para hASC (27). 

O VEGF é um fator de crescimento vascular produzido por uma ampla 

gama de células (93), incluindo macrófagos, células musculares lisas 

vasculares, pericitos, fibroblastos, queratinócitos, células tumorais, linfócitos, 

megacariocitos, neutrófilos, basófilos, mastócitos, astrócitos, células-tronco 

mesenquimais derivadas de medula óssea (MSC) (94) e hASC (27). Este 

fator é um importante mediador de permeabilidade vascular processos de 

angiogênese e inflamação intimamente envolvido na reparação de tecidos, 

levando à formação de novos vasos sanguíneos (95, 96). Em cultura de 

células endoteliais não estimuladas, a Ser1177 de eNOS não é fosforilada, 

enquanto que esta serina sofre fosforilação quando submetida a SS (97) ou  

tratamento com VEGF (98). As quinases envolvidas nestes processos 
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variam de acordo com os estímulos aplicados. Por exemplo, o SS provoca a 

fosforilação da Ser1177 via PKA, já o VEGF age via Akt (99). FLK-1, um dos 

receptores de VEGF, não é observado em hASC, mas o SS fosforila Akt, 

consistentemente com a via de ativação de eNOS (27). Nós não 

identificamos FLK-1 em pASC estáticas ou sob SS. Depois de demonstrada, 

em condições fisiológicas de SS (15 dyn/cm² ), a produção de VEGF 

mediada por NO em pASC, e baseados em dados da literatura que apontam 

para uma relação na via de sinalização entre ERK/AKT/eNOS (100), 

testamos a hipotese de que diferentes magnitudes de SS, em diferentes 

tempos de estimulação, pudessem influenciar na fosforilação de ERK e AKT 

e então na produção e liberação de NO. Quando submetidas a diferentes 

intensidade de SS (1-3, 5, 15 e 25-30 dyn/cm² ) por um curto período de 

tempo (30 minutos) resultaram em comparável indução de fosforilação de 

ERK e AKT e liberação de óxido nítrico versus os controles com células 

estáticas (Figura 29, 30 e 31). Apesar de não termos avaliado eNOS, os 

dados obtidos em nosso laboratório para hASC (27) somados a fosforilação 

de ERK a AKT sugerem fortemente que o SS ativa eNOS por esta via 

também em pASC. 

Apesar de não termos obtido diferenças significativas na fosforilação 

de ERK e AKT com diferentes magnitudes de SS em 30 minutos, a literatura 

demonstra que células progenitoras FLK-1+ derivadas de células-tronco 

embrionárias, submetidas a diferentes intensidade de SS (1,5 e 5 dyn/cm² ) 

por ao menos após 48, apresentam diferença estatisticamente significativa 
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entre a expressão gênica de FLK-1, Flt-1 e PECAM-1 entre outros genes 

(101). 

Deste modo, foi avaliada a liberação de NO e VEGF em pASC 

submetidas a SS por 24 e 48 horas a 5, 10 e 15 dyn/cm² de SS. Nestas 

condições, a liberação de NO foi significativamente maior nas células 

submetidas a 5 dyn/cm² versus as à 10 e 15 dyn/cm² (Figura 32A). 

Considerando essa diferença observada na liberação de NO, avaliamos a 

liberação de VEGF. Nossos dados demonstram que a produção de VEGF foi 

alterada nessas condições, dependentemente do aumento da liberação de 

NO em diferentes magnitudes de SS (5 dyn/cm² versus 10, 15 dyn/cm²; 

Figura 32B). Estes dados sugerem que a intensidade SS e tempo de 

estimulo, de fato, tem influência sob a liberação de NO e VEGF nessas 

células, no entanto, ainda não está claro qual o mecanismo envolvido neste 

processo biológico. 

Dados de nosso laboratório mostram que fibroblastos geneticamente 

modificados para expressar VEGF injetados no coração de rato isquêmico 

estão associados com a preservação da função cardíaca destes animais e 

isso não é observado para injeção fibroblastos não modificados (102). 

Também já demonstramos que injeções intramiocárdicas de células-tronco 

mesenquimais derivadas da medula óssea ou tecido adiposo de ratos 

resultam na preservação do desempenho cardíaco de animais isquêmicos 

(9, 10, 16). 
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Dados da literatura corroboram que as células-tronco quando 

submetidas a diferentes estímulos químico/farmacológicos e/ou físicos, in 

vitro e in vivo são capazes de responder e expressar a uma série de fatores 

solúveis (57, 103-106), os quais podem estar relacionados com a melhora de 

orgãos submetidos a terapias com estas células, senão explicar boa parte do 

efeito. Neste contexto, o estudo de NO e o VEGF, faz-se importante, uma 

vez que estes fatores estão relacionados com a formação de novos vasos e 

em vias de sinalização celular que possivelmente estão ocorrendo no 

coração infartado. 
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6.1. 

 

Conclusões Sumarizadas 

a) A extração foi padronizada resultando um procedimento reprodutível 

capaz de isolar grandes quantidades viáveis de pASC de pequenas 

quantidades de tecido adiposo;  

b) Um banco de células de aproximadamente 3 bilhões de pASC foi gerado 

tendo estas células a viabilidade celular preservada após 

descongelamento

c) As pASC criopreservadas mantiveram suas características morfológicas, 

de crescimento e plasticidade quando comparadas com células não 

submetidas ao congelamento; 

; 

d) O uso do sistema de cone-plate para mimetizar de SS em culturas de 

pASC foi reprodutível; 

e) As pASC responderam ao SS com alterações morfológica e funcionais, 

mas não imunofenotípicas. 
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6.2. Conclusão Final 

 

Tomados em conjunto, os dados obtidos neste estudo fornecem 

evidências de que viabilidade celular, morfologia, características de 

crescimento e a capacidade de responder a estímulos químicos ou físicos 

não foram influenciados pelo longo prazo de congelamento de pASC nas 

condições de armazenamento utilizadas, o que pode ser importante à 

considerar uma proposta de uso de um banco de célula-tronco como 

ferramenta para fins terapêuticos. Além disso, a magnitude do SS afeta a 

liberação de NO e VEGF nestas células, quando estas são submetidas a 

longos períodos de exposição a este estímulo físico. 
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Anexo A – Cópia do parecer de aprovação do Comitê de Ética para Análise 

de projetos de Pesquisa – CAPPesq. 
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Anexo B – Cópia do parecer de aprovação para adição de subprojeto no 
processo 0022/09, pelo Comitê de Ética para Análise de projetos de 
Pesquisa – CAPPesq. 
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