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RESUMO 

 

Barros PL. Plasticidade e características gerais das células-tronco mesenquimais 
derivadas do tecido adiposo humano coletado por lipoaspiração convencional e 
lipoaspiração por laser [dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade 
de São Paulo; 2022. 

 

As células-tronco mesenquimais (CTMs) são atualmente amplamente estudadas, 

incluindo para a formulação de novas terapias, objetivando o uso clínico para inúmeras 

doenças. Elas são obtidas de uma variedade de tecidos; porém, o tecido adiposo é um 

tecido vantajoso para a extração das CTMs, sendo chamadas de células-tronco 

mesenquimais derivadas do tecido adiposo (CTMTAs). Existem vários procedimentos 

médicos para a coleta do tecido adiposo, sendo a lipoaspiração a mais utilizada, por ser 

menos invasiva ao paciente. Os lasers são amplamente utilizados na área da saúde, em 

diagnósticos, cirurgias e procedimentos médicos e/ou reparatórios. Entre as vantagens 

do seu uso estão a atuação nas funções celular e tecidual, levando, por exemplo, à 

redução da dor ou aceleração da cicatrização. Entretanto, existem diferentes técnicas de 

lipoaspiração, como a lipoaspiração convencional pela técnica de Coleman (LC), e a 

recente lipoaspiração a laser, utilizando a técnica ONE STEP (LL), a qual utiliza laser 

infravermelho com comprimento de onda de 1.210nm, com afinidade para tecido rico em 

lipídios. Neste estudo, estes dois métodos de lipoaspiração foram comparados, em 

relação à coleta do tecido adiposo humano, e efeitos do uso do laser na caracterização 

das CTMs humanas foram avaliados: imunofenotipagem, plasticidade celular, expressão 

das proteínas Sox2, Nanog, PPARγ, Runx2, VEGF, survivina e ki67. Nossos resultados, 

demonstraram a capacidade de diferenciação das CTMs em: adipócitos, osteócitos e 

condrócitos em ambos os grupos, LC e LL. Ambos apresentaram expressão homogênea 

para: Sox2, Nanog, survivina, ki-67, VEGF e colágeno I. Porém, a expressão do fator de 

transcrição Runx2 foi maior no grupo LL. Este resultado pode estar relacionado com a 

ativação de alguma via de sinalização, a qual o Runx2 participa. Concluímos que a 

caracterização das CTMTAs provenientes da técnica de coleta a laser One S.T.E.P.TM 

(Selective Tissue Engineering Photostimulation) se mostra muito semelhante às 

CTMTAs provenientes da técnica convencional, o que torna esta primeira técnica viável 

na obtenção de células-tronco para a utilização clínica. 

Palavras-chave: Lasers; Lipectomia; Células-tronco mesenquimais; Tecido adiposo; 

Diferenciação celular; Matriz extracelular.  

 

 



 

  

ABSTRACT 

 

Barros PL. Plasticity and general characteristics of mesenchymal stem cells derived from 
human adipose tissue collected by conventional liposuction and laser liposuction 
[dissertation]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2022. 

Mesenchymal stem cells (MSCs) have been widely studied, including with the aim to 

provide new therapies, beside their clinical use for numerous diseases. They are obtained 

from a variety of tissues; however, adipose tissue is an advantageous tissue for the 

extraction of MSCs, being called adipose tissue-derived mesenchymal stem cells 

(MTCTs). There are several medical procedures for the collection of adipose tissue, 

liposuction being the most used, as it is less invasive to the patient. Lasers are widely 

used in healthcare, diagnostics, surgeries and medical and/or repair procedures. They 

have advantageous effects on cellular and tissue functions, like reduced pain or increased 

healing speed. However, there are different liposuction techniques, such as conventional 

liposuction using the Coleman technique (LC); and the recent laser liposuction, using the 

ONE STEP (LL) technique, which uses an infrared laser with a wavelength of 1210nm, 

with affinity for lipid-rich tissue. In this study, we compared these two liposuction methods, 

used in the collection of human adipose tissue, and evaluated the effects of the use of 

laser in the characterization of human MSCs: immunophenotyping, cellular plasticity, 

expression of Sox2, Nanog, PPARγ, Runx2, VEGF, survivin and ki67. Our results have 

shown the ability of MTCTs to differentiate inyo adipocytes, osteocytes and chondrocytes 

in both groups, LC and LL. The groups showed homogeneous expression of Sox2, 

Nanog, survivin, ki-67, VEGF and collagen I. However, the expression of the transcription 

factor Runx2 was higher in the LL group. This may be related to the activation of some 

signaling pathway in which Runx2 participates. We conclude that the characterization of 

MTCTs from the One S.T.E.P.TM (Selective Tissue Engineering Photostimulation) laser 

collection technique is very similar to MTCTs obtained by the conventional technique, 

which makes this laser technique viable in obtaining stem cells for clinical use. 

 

Key-words: Lasers; Lipectomy; Mesenchymal stem cells; Adipose tissue; Cell 

differentiation; Extracellular matrix. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Tecido adiposo 

 O tecido adiposo (TA) pode ser considerado como um grande órgão 

endócrino, com a propriedade de estocar e disponibilizar energia conforme a viabilidade 

de nutrientes e a demanda do organismo. Ele também secreta uma variedade de 

moléculas como hormônios e moléculas inflamatórias, e participa de processos 

metabólicos como a adipogênese e inflamação crônica (1). Possui função endócrina, 

pois sintetiza e secreta moléculas que mantêm a homeostase metabólica (por exemplo, 

leptina, adiponectina, interleucina-6, angiotensina; vascular endotelial growth factor 

(VEGF), entre outras). O tecido adiposo é composto por 50% de adipócitos e 50% de 

uma população celular heterogênea chamada de fração vascular estromal (stroma 

vascular fraction, SVF), o qual consiste em uma população de células que inclui: 

macrófagos, células endoteliais, fibroblastos, pericitos, células de músculo liso, linfócitos, 

neutrófilos, pré-adipócitos e células tronco mesenquimais (2). 

O volume do tecido adiposo é dependente  da quantidade de formação de 

adipócitos (adipogênese) e da quantidade e tamanho das gotículas de lipídios no 

adipócito (1). 

A classificação dos adipócitos é embasada na sua função metabólica e fisiológica, 

matriz genética e biomarcadores proteicos específicos (3). Quatro tipos de tecido 

adiposo são descritos: branco, marrom, bege (1,3) e amarelo (3). 

O tecido adiposo branco é o que está presente em maior quantidade no corpo 

humano adulto (3), tendo localização subcutânea ou visceral (1). Ele desempenha várias 

funções como: imunomodulação, estoque energético, secreção de adipocinas 

(leptina,adiponectina, resistina, apelina e visfatina), sendo, portanto, considerado um 

órgão endócrino (3), tendo, inclusive, atuação no risco de desenvolvimento de diabete 

mellitus, hiperlipidemia e doença vascular (1). Está distribuído por quase todo o corpo 

adulto (2,4), fornecendo proteção mecânica, diminuindo o impacto a batidas, auxiliando 

o deslizamento dos feixes musculares, protegendo a integridade funcional, auxiliando a 

regulação da temperatura corporal (2) através do estoque de energia (4). O adipócito do 
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tecido adiposo branco tem uma única e extensa gotícula de lipídio e poucas mitocôndrias 

(5), e é derivado das células-tronco mesenquimais (3). 

 O tecido adiposo marrom era relacionado, no passado, ao período de 

desenvolvimento neonatal.  Hoje sabe-se que está presente nos adultos (1), apesar de 

numa  quantidade muito menor se comparada ao branco. Tem função na termogênese 

pela sua atuação na eliminação e geração de calor. Caracteristicamente, atua 

diretamente na membrana mitocondrial, transformando energia em calor (3). O tecido 

exibe ampla vascularização e seus adipócitos exibem a presença de inúmeras 

mitocôndrias  (2), e abundantes gotículas de lipídios (5). Origina-se principalmente dos 

progenitores do músculo esquelético, do que dos adipócitos brancos e das CTMs (3). 

O tecido adiposo bege ou brite (marrom/branco) apresenta funções metabólicas 

entre as descritas para os tecidos adiposos marrom e branco. Como o marrom, 

apresentam função termogênica (3). Os adipócitos bege estão presentes no tecido 

adiposo branco e em vários lugares distintos do corpo adulto (1), e desempenham 

funções semelhantes como de estoque energético. Eles se desenvolvem principalmente 

a partir de células-tronco mesenquimais e de células-tronco do tecido adiposo (3). 

O tecido adiposo da medula óssea pode ser classificado como tecido adiposo 

amarelo. Ele atua no controle da biologia das células-tronco hematopoiéticas, auxiliando 

a hematopoiese e secreta citocinas, como a leptina e adiponectina (3). 

 

1.2 Células-tronco 

 As células-tronco foram descobertas na década de 1970 pelo pesquisador russo 

Alexander Friedenstein e colaboradores (6–8). Eles isolaram células mononucleares 

provenientes da medula óssea (9–11) e observaram que estas células podiam 

diferenciar-se em outros tipos de células, como osteoblastos, adipócitos e condrócitos 

(8,12). Estas células isoladas foi caracterizada como células clonogênicas, aderentes ao 

plástico e semelhantes a fibroblastos (13), tendo sido definidas inicialmente como 

unidades formadoras de fibroblastos (CFU-F) (9,11). 

As células-tronco (CT) são células indiferenciadas, ou seja, não especializadas, 

que apresentam as seguintes características sob estímulo: capacidade de proliferação e 

autorrenovação e de diferenciação em várias linhagens celulares distintas (14–17). 
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A diferenciação celular pode ser definida como os processos que uma célula 

indiferenciada sofre através de alterações: metabólicas, fenotípicas (17), químicas, 

morfológicas e funcionais para se tornar uma célula diferenciada, capaz de exercer 

funções específicas (18). No processo de diferenciação celular estão envolvidas algumas 

etapas como: 

- Interação célula-matriz extracelular, onde ocorre a transdução da sinalização 

química para a expressão de diferentes fenótipos (19);  

- atuação de forças mecânicas intracelulares (citoesqueleto) e extracelulares, com 

a transdução da força mecânica em sinalização química, que resulta em alterações 

fisiológicas tais como a motilidade pelo citoesqueleto, multiplicação e diferenciação 

celular (19);  

- interação célula-célula: através de fatores de crescimento sintetizados pela 

própria célula alvo de forma autócrina ou de maneira parácrina, sintetizados pelas células 

vizinhas. São inúmeros os fatores de crescimento que atuam na multiplicação e 

diferenciação das células-tronco. Dentre eles, o fator de crescimento endotelial vascular 

(VEGF), o fator de crescimento derivado de plaquetas (PDGF), fator de crescimento de 

fibroblastos básico (bFGF), fator de crescimento transformador-beta (TGFβ), fator de 

crescimento epidérmico (EGF) e fator de crescimento semelhante à insulina (IGF) (19);  

- epigenética, mudanças hereditárias na expressão gênica que acontecem na 

cromatina: heterocromatina, altamente condensada e com transcrição inativa; 

eucromatina: menos densa e transcrição ativa (13); 

- divisão celular que pode ocorrer de duas maneiras: divisão simétrica e divisão 

assimétrica (16,20).  

 A capacidade de autorrenovação das células-tronco ocorre por divisão celular 

simétrica, onde uma célula-tronco mãe dá origem a duas células-tronco filhas iguais, 

mantendo assim suas características iniciais (20). A característica de diferenciação 

celular ocorre por divisão assimétrica, onde uma célula-tronco mãe origina duas células: 

uma célula-tronco filha idêntica a ela e uma célula progenitora (16), sendo que a célula-

tronco mantem seu potencial de diferenciação, e a outra célula diferencia-se para uma 

determinada linhagem celular (20). 
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 A principal fonte de células-tronco por anos foi a medula óssea (10); atualmente 

as CTs também são obtidas de diferentes tecidos do indivíduo adulto (21). As células-

tronco podem ser classificadas de duas formas. Uma delas é conforme a sua origem: 

células-tronco embrionárias e células-tronco adultas (12). 

As células-tronco embrionárias (CTEs) são células-tronco indiferenciadas e estão 

presentes no organismo em desenvolvimento (zigoto) (22,23). Elas também são isoladas 

da massa celular interna do blastocisto (10,16), com 5-7 dias pós-fertilização (23). Estas 

células apresentam a capacidade de diferenciar-se nas três camadas germinativas: 

ectoderma, mesoderma e endoderma (22,23), podendo assim originar um organismo 

completo (6,10,20,21). 

 Porém, as células-tronco embrionárias apresentam problemas éticos na sua 

utilização (23). Além disso, estudos demonstraram que a infusão de células-tronco 

embrionárias em indivíduos imunodeficientes levou à formação de teratoma (6,16,22,23). 

As células-tronco adultas (CTAs) – mantém a homeostase tecidual, gerando 

novas células em resposta a uma injúria (20). Sua fonte e reserva está em tecidos e 

órgãos de indivíduos adultos e estão disponíveis ao longo da vida (20,24). Entretanto, 

elas permanecem em estado quiescente (7). 

 Além da classificação conforme origem, as células-tronco podem ser identificadas 

pela sua plasticidade, ou seja, pelo seu potencial de diferenciação, sendo denominadas 

em células-tronco: totipotentes, pluripotentes, multipotentes e unipotentes (10,21,23). 

 As células-tronco totipotentes têm a capacidade de gerar todos os tecidos de um 

organismo, incluindo os folhetos embrionários e extra-embrionários, como a placenta 

(10,21,23).  

Células-tronco pluripotentes são células com a capacidade de originar qualquer 

tipo de célula, excluindo os anexos extra-embrionários, e que oferecem suporte ao feto, 

como a placenta e o cordão umbilical (10,20). Elas são obtidas no período entre 4-14º 

dia  após-fertilização (21).  

 Células-tronco multipotentes são células-tronco adultas e que têm a capacidade 

de autorrenovação e de diferenciação em todos os tipos de células de uma linhagem 

específica (10,21). Esta diferenciação celular inclui células mesenquimais e endoteliais 

(12), e tecidos como: tendão, pele, tecido adiposo, cordão umbilical, sangue e âmnio 
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(10), fibroblastos, tenócitos, células musculares lisas, mioblastos e neurônios (12), 

podendo ser encontradas no indivíduo adulto (18). 

 Células-tronco unipotentes diferenciam-se em apenas uma linhagem celular 

(21,25), e elas são encontradas nos diferentes tecidos do corpo humano (20).  

As células-tronco pluripotente induzidas – iPSs são células-tronco derivadas de 

células somáticas adultas, que são induzidas a expressar alguns genes específicos (26). 

O estado de pluripotência é uma característica natural das células-tronco embrionárias. 

Entretanto, células já diferenciadas são induzidas a retornarem a seu estado pluripotente 

(27). O processo de reprogramação da célula requer uma superexpressão de oncogenes 

ou fatores de transcrição como: c-Myc (Avian Myelocytomatosis vírus oncogene cellular 

homolog) e Klf4 (Kruppel-like factor 4), OCT4/3 (octamer-binding transcription factor 4/3), 

Sox2 (sex determinig region Y-box 2) (23,27). A reprogramação celular também inclui o 

downregulation de genes promotores da estabilidade genômica, como o p53 (27), o que 

pode estar associado ao surgimento de câncer (23).  

 

1.3 Células-tronco mesenquimais – CTMs 

 Células-tronco mesenquimais (CTMs) são células-tronco adultas multipotentes, 

indiferenciadas com alta capacidade de autorrenovação e diferenciação em diferentes 

tipos celulares como: condrócitos, adipócitos e osteoblastos (14,23,28–30). Inicialmente, 

as células-tronco mesenquimais foram isoladas da medula óssea (10), mas atualmente 

elas também são encontradas em quase todos os tecidos, tais como: tecido adiposo, 

cordão umbilical (23), osso, tendão, pele (30), sangue (31), âmnio (32), líquido sinovial, 

polpa dentária, folículo piloso (20,21). 

 Como resultado da sua plasticidade e autorrenovação, as células-tronco 

mesenquimais tornaram-se o objeto de estudos para a aplicação clínica (17), e 

experimentais nas áreas da terapia celular/gênica e engenharia tecidual (33), medicina 

regenerativa (6,34–36), no tratamento de várias doenças como: terapia gênica 

oncológica, tratamento da doença do enxerto contra o hospedeiro (37), doenças 

isquêmicas (31), doenças cardiovasculares, doença hepática, doenças inflamatórias 

intestinais, doenças osteoarticulares, doenças autoimunes, diabetes mellitus tipo 1, 

doenças pulmonar e doença renal (21). 
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As células-tronco mesenquimais apresentam vantagens em relação as células-

tronco embrionárias, pois não têm problemas éticos e não há relatos de formação de 

teratomas (6,16,21). Para serem classificadas como células-tronco mesenquimais, a 

Sociedade Internacional de Terapia Celular (Internacional Society for CellularTherapy - 

ISCT) estabeleceu três critérios aos quais devem ser observados durante o cultivo celular 

(38): 

– Aderência ao plástico, quando conservadas em meio de cultura padrão usando 

frascos de cultura (38); 

– Expressão positiva ≥95% dos antígenos marcadores de superfície: CD105 

(endoglina), CD73 (ecto’5 nucleotidase) e CD90 (Thy-1); Expressão negativa para os 

seguintes marcadores de células de linhagens hematopoiéticas e endoteliais (≤2% 

positiva) de: CD45 (presente em todas as células hematopoiéticas), CD34 (receptor de 

células endoteliais), CD14 (receptor de lipopolissacarídeo - LPS) ou CD11b (marcador 

de célula imune – integrina Mac-1), CD79α (marcadores de células B) e HLA-classe II 

(não são expressas em CTM), além de expressarem níveis baixos de MHCI (complexo 

de histocompatibilidade classe I), e serem negativas para MHC-II (complexo de 

histocompatibilidade classe II) (12,13,38). 

– Capacidade de diferenciação celular em três linhagens: osteoblastos, adipócitos 

e condroblastos, em condições padrões de cultura in vitro (10,38). 

 

1.3.1 Células-tronco mesenquimais do tecido adiposo - CTMTAs 

A medula óssea foi a primeira fonte de células-tronco a ser estudada (10). 

Entretanto, a coleta do tecido adiposo humano comparada a coleta da medula óssea 

apresenta algumas vantagens como: ser menos invasiva e mais segura para o doador, 

além de fornecer um número expressivo de células-tronco. O valor de células-tronco 

obtidas de um grama de tecido adiposo humano pode alcançar até 1x106  (39).  Outra 

questão é que as CTMMOs possuem um período de duplicação mais longo, alcançam a 

senescência mais cedo (9), e constituem apenas 0,01 – 0,001% das células nucleadas 

da medula óssea (18,40).  

Os estudos relacionados ao tecido adiposo abordavam temas como: 

armazenamento de energia, metabolismo dos hormônios sexuais, importância endócrina 

no metabolismo, imunidade e saciedade. Porém, nas últimas décadas, o tecido adiposo 
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ganhou o patamar de nova fonte de células-tronco adultas, denominadas de células-

tronco mesenquimais derivadas do tecido adiposo - CTMTAs (41).  

A descoberta das células-tronco derivadas do tecido adiposo, confirmada pela sua 

capacidade em diferenciação em adipócitos, osteócitos, condrócitos e neuronal; 

caracterização fenotípica similar às das CTMMO, poderia ser isolada de forma mais 

simples quando comparado a coleta das CTMMOs (28). A opção da coleta de células-

tronco mesenquimais provenientes da medula óssea é uma técnica cirúrgica invasiva 

para o doador (42). 

Portanto, outra vantagem do tecido adiposo é a obtenção de grandes quantidades 

obtidas por coleta, pois o procedimento é fácil e não oferece maiores riscos ao paciente. 

A espécime coletada é a fração vascular do estroma (SVF), que consiste em um meio 

heterogêneo de células (43). Além disso, sabe-se que as células-tronco derivadas do 

tecido adiposo estão presentes em alta concentração, diminuindo o tempo de cultura in 

vitro e com propriedades clonogênicas (41). 

Contudo, as CTMTAs e células progenitoras são uma alternativa para a terapia 

celular regenerativa (44) e engenharia tecidual, tendo grande potencial de utilização na 

clínica (45).  

  

1.4 Diferenciação celular 

1.4.1 Diferenciação Adipogênica: 

A adipogênese é o processo de diferenciação do pré-adipócito em adipócito 

(10,46,47). As transformações morfológicas e funcionais que ocorrem durante esse 

processo, e são  consequências das alterações na expressão e ação de fatores de 

transcrição, resultando na mudança na morfologia celular e acúmulo de lipídios (2).  

Para a diferenciação celular das CTMs em adipócitos são necessários vários 

fatores de transcrição entre eles estão: o receptor ativado por proliferadores de 

peroxissomo γ (peroxisome proliferator-activated receptor gama) - PPARγ, e a proteína 

de ligação estimuladora α CCAAT / α (C / EBPα) são os principais reguladores da 

adipogênese (46–48), e o fator de crescimento semelhante à insulina I (IGF-1) (46). As 

BMP2 e BMP4 da família das proteínas morfogenética óssea (BMP), atuam como fatores 

de diferenciação dos pré-adipócitos branco, e a BMP7 atua como o único indutor de pré- 

adipócito marrom. In vitro, o meio de cultura de diferenciação inclui dexametasona (48), 
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soro fetal bovino, insulina (10) e 3-isobutil-1-metilxantina (IBMX) que atua no momento 

pós-mitótico do ciclo celular (49).   

 

1.4.2 Diferenciação Condrogênica 

A cartilagem articular é um tecido conectivo avascular de estrutura de carga, 

composto de condrócitos. Os condrócitos estão incorporados em uma matriz extracelular 

(MEC), para formar a base da articulação lisa, e que apresenta moderada capacidade 

de autorregeneração. O envelhecimento e o trauma são as principais causas da 

degeneração da cartilagem, causando sérias consequências na saúde da população 

humana (50,51), como dor e incapacidade (52). As células-tronco mesenquimais 

apresentam capacidade de diferenciar-se em condrócitos, sendo foco de estudos nas 

áreas de engenharia de tecidos para o reparo ou regeneração da cartilagem (6,52).  

A diferenciação condrogênica ocorre por alterações biofísicas, químicas e fatores 

mecânicos, altamente regulados, processos pelos quais as células-tronco mesenquimais 

sofrem para a formação dos condrócitos (50). Esta diferenciação celular inicia-se com a 

condensação das células-tronco mesenquimais (50,53), até o aperfeiçoamento da 

cartilagem, dividida em três etapas: condensação mesenquimal, formação de interzona 

e estabilização da cartilagem articular (48). 

In vitro, a condrogênese pode ser induzida com meio de cultura suplementado 

com os seguintes fatores de diferenciação condrogênica: fator de crescimento 

transformador-β (TGF-β), ITS (insulina, transferrina e selênio), dexametasona, glicose, 

ácido ascórbico, piruvato e prolina. Os fatores de crescimento relacionados com a 

diferenciação são: proteína morfogenética óssea (BMP), proteína relacionada ao 

paratormônio (PTHrP), fator de crescimento de fibroblasto (FGF) e Indian hedgehog 

(IHh). Estes fatores de crescimento podem favorecer a condrogênese in vitro, porém 

apresentam muitas limitações e por isso não são utilizados rotineiramente (10,50). O 

fator de transcrição Sox9 é fundamental na diferenciação condrogênica, pois atua na 

indução e manutenção de fenótipos condrocíticos, juntamente com Sox5 e Sox6 

(10,48,50). 
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 1.4.3 Diferenciação Osteogênica 

A principal função dos osteoblastos derivados de CTMMO nos adultos é produzir 

e secretar fatores osteóides e de mineralização de forma interligada ao lado da atividade 

dos osteoclastos (que reabsorvem a matriz óssea) para remodelar o osso, conforme as 

necessidades metabólicas e estruturais da mudança corporal (54). Os osteoblastos são 

responsáveis por depositar a matriz e o mineral durante a formação de novos ossos in 

vivo (55). 

 A osteogênese é um processo rigorosamente regulado que depende de diferentes 

mecanismos de sinalização ao longo do desenvolvimento e durante a idade adulta. Os 

primeiros reguladores da osteogênese na população de CTMMO incluem sinalização 

Wnt / β-catenina, proteínas morfogenéticas ósseas (BMPs), proteínas hedgehog, 

hormônios endócrinos, como hormônio paratireóide (PTH), reguladores epigenéticos e 

vários fatores de crescimento (54). Os principais fatores de crescimento osteoblástico 

são:  transformador-β (TGF-beta1/ 2), fator de crescimento semelhante à insulina (IGF), 

fator de crescimento de fibroblastos 2 (FGF-2), fatores de crescimento endotelial 

vascular (VEGF) (56). Os principais fatores de transcrição osteoblástico são: o fator de 

transcrição 2 - runt-related transcription factor 2 (Runx2) e Osterix 1 (Osx1 / Sp7), pois 

eles são fundamentais e sequenciais na indução da diferenciação osteogênica e alteram 

o perfil de expressão gênica das CTM para genes osteogênicos que controlam o 

colágeno tipo I com base na deposição na matriz extracelular - MEC (54). 

 O meio de cultura osteogênico in vitro inclui: dexametasona  que serve para ativar 

a expressão de Runx2 dependente de sinalização Wnt/ β-catenina, ácido ascórbico 

desempenha papel de co-fator para hidroxilar enzimas como prolina e lisina em pró-

colageno, e β-glicerofosfato utilizado como fonte de fosfato para o mineral ósseo e induz 

a expressão do gene osteogênico pela fosforilação de ERK (55), e combinação de fator 

de crescimento transformador-beta (TGF-β), proteínas morfogenéticas ósseas (BMPs) e 

vitamina D3 (10,57). 

 

1.5 Fatores de Pluripotência: Sox2 e Nanog 

A pluripotência das CTEs é resultado da ação de fatores de transcrição, sendo 

que alguns são comuns aos humanos e camundongos. Existem três fatores de 

transcrição que são reguladores centrais na autorrenovação das CTEs, são eles: a 



24 

 

  

proteína de ligação ao octâmero 4 (Oct4), o gene HMG-box relacionado a SRY 2 (Sox2), 

e Nanog. Eles atuam se unindo a uma variedade de genes transcritos e inativos, com 

funções diferentes, como manter as CTEs, contendo a autorrenovação e pluripotência 

(58).  

Na família do gene Sox há 20 genes distintos, que são classificados em grupos 

de A a H. O gene Sox2 pertence à família SoxB1. Sox2 desempenha algumas funções 

importantes nas células-tronco, tais como: participar da conservação da pluripotência; 

definir o seu destino celular; coordenar a autorrenovação das CTEs; manutenção das 

CTMs nos tecidos adultos e está presente no desenvolvimento das iPSCs (59). 

O fator de transcrição Sox2 apresenta o domínio HMG fundamental para o 

crescimento de células pluripotentes. Sox2 é gene alvo de Oct4, eles se unem e formam 

um complexo com o objetivo de favorecer a expressão de grande parte dos genes ligados 

a indiferenciação, como Nanog, Fgf4, Utf1 e Lefty1 (58).   

A expressão de Sox2 ocorre a partir da massa celular interna. Sua deleção no 

zigoto resulta na morte embrionária prematura, pois ocorre erro na formação do epiblasto 

pluripotente. A expressão de Sox2 no córtex cerebral é essencial para a formação e 

desenvolvimento. No início da formação e crescimento do tubo neural, Sox2 é muito 

expressa. Com o desenvolvimento fetal, a expressão de Sox2 se restringe a camada 

ventricular do córtex neuronal. Nos tecidos adultos, Sox2 é necessária para o 

desenvolvimento e homeostase de diferentes tecidos (59).   

O fator de transcrição Nanog é uma proteína preferencialmente expressa nas 

células pluripotentes da massa celular interna (58), e fundamental para o 

desenvolvimento inicial do embrião. Sua função é manter a capacidade de 

autorrenovação das CTEs, pois quando ele está expresso, ocorre a inibição do processo 

de diferenciação (60).   

 

1.6 Fatores de transcrição: Runx2 

Os fatores de transcrição são moléculas reguladoras que agem na via de 

diferenciação celular.  O fator de transcrição Runx2, também denominado de Core-

binding fator alpha (CBFα1), é um fator de transcrição osteogênico fundamental para o 

comprometimento, diferenciação, crescimento, imunomodulação, síntese de matriz e 

mineralização dos osteoblastos no processo de formação óssea. Ele ainda influencia a 
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expressão de genes marcadores osteogênicos, tais como: ALP (fosfatase alcalina), OPN 

(Osteopontin), OSX (Osterix), COL1A1 (colágeno tipo I), BSP (sialoproteína óssea) e 

OCN (Osteocalcina) (61).  

A proteína Runx2 pertence à família de fatores de transcrição RUNX, que incluem 

também os fatores Runx2 e Runx3. Os fatores Runx estão presentes no núcleo celular 

(62).  

Os fatores de transcrição Runx integram um complexo heterodimérico composto 

pela dimerização entre as subunidades α, β e Runx. A subunidade α de ligação ao DNA.  

A subunidade essencial é a β, denominada de fator de ligação ao núcleo (CBFβ). O CBFβ 

é um componente controlador não associado ao DNA, que age na elevação alostérica 

da compatibilidade na união ao DNA e no equilíbrio do complexo (56).  

A regulação dos fatores Runx acontecem na etapa pós-traducional, pois há a 

checagem do seu poder transcricional, manutenção e posição em relação a diversas vias 

de sinalização. Alguns fatores estão ligados ao trabalho transcricional de Runx, tais 

como: o processo de acetilação ou a interação com transformadores de cromatina (p300 

– EP300/CBP - CREBBP); fosforilação dos aminoácidos serina e treonina através de 

várias cascatas de sinalização, elevam a ação de Runx em inúmeras atividades 

celulares; o processo de metilação resulta em efeitos antagônicos, como elevar a união 

ao DNA ou inibir a transcrição dependendo da situação celular; a fosforilação do 

aminoácido tirosina e a ligação com histonas desacetilases (HDACs) inibem as proteínas 

Runx (62).  

 

1.6.1 PPARγ 

O fator de transcrição receptor proliferador ativado γ (PPARγ) pertence a 

superfamília de receptor nuclear. O PPARγ é o principal regulador na adipogênese (63).  

A elevação da expressão dos fatores de transcrição receptor gama ativado por 

proliferador de peroxissoma (PPARγ) e C/EBPα (CCAAT/proteína de ligação alfa) são 

relevantes na diferenciação adipogênica. O meio de cultura indutor de diferenciação 

adipogênica induz o gene C/EBPα que atua na ativação da transcrição de PPARγ (49).  
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A diferenciação adipogênica e osteogênica passa por dois processos primordiais: 

o comprometimento da linhagem (de CTM para célula progenitora), e a maturação celular 

(da célula progenitora para fenótipos maduros). Assim que se inicia a indução 

adipogênica, há a elevação da síntese de AMP, o que resulta à fosforilação do CREB, 

levando à produção dos fatores transcricionais CEBPB e D, e conseguinte fosforilação, 

o que resulta na transcrição de CEBPα e PPARγ. Durante o processo inicial adipogênico 

(0-6 dias) estão presentes os genes CEBPB e D, complexo SWI/SNF (BAF60b) e fatores 

de transcrição como SLUG e FKHR. Na fase posterior (7-14 dias), estão presentes os 

genes CEBPB e D, proteínas quinases ativadas por mitógeno, CDC2- proteína 

associada, ciclina G1, PPARG, CEBPA, FABP-a e LPL (17).  

 

1.7 Matriz extracelular - MEC 

A multiplicação celular ocorre como resultado de vários fatores, entre eles: 

interações célula-célula, moléculas de sinalização solúveis e adesão à matriz 

extracelular - MEC pelos receptores de membrana (64).   

A MEC era vista somente como suporte estrutural celular; porém, tem uma 

composição biologicamente ativa, influenciando a homeostase de tecidos distintos, como 

a reestruturação do tecido vascular (65). Portanto, a MEC é um integrante relevante e 

fundamental que organiza as atividades individuais celulares e de todo o tecido ao redor 

(66).   

Entre as muitas funções importantes que a matriz extracelular desempenha  no 

organismo, estão o apoio para as células; atividades mecânicas importantes para a 

fisiologia do organismo; demarcação entre sua estrutura e tecido; sinalizações matriz-

célula, com a interação de trocas de informações e estímulos mecânicos por via da 

mecanotransdução, intermediado pelos receptores de integrina presentes na membrana 

celular, e a sinalização célula-célula, que permite a conexão e liberação de inúmeros 

fatores de crescimento e de moléculas sinalizadoras. A MEC também atua de forma 

contundente na migração celular, podendo orientar esta migração celular no 

crescimento, regeneração e reparo com a participação das moléculas de adesão (67).  

A MEC é composta por aproximadamente 1.000 proteínas. A classificação de 

todos os genes que expressam tais proteínas é chamada de matrissoma. As proteínas 
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que estão em maior quantidade no matrissoma são: colágenos, elastina, proteoglicanos 

e glicoproteínas, com a função de manter aporte estrutural (67), que formam uma malha 

macromolecular tridimensional não celular, presente em todos os tecidos e órgãos (65).  

A família dos colágenos apresenta características próprias como, estrutura 

helicoidal tripla; a proteína deve ter sua localização externa a célula e desempenhar a 

função estrutural para conservar a integridade tecidual. A proteína elastina tem a função 

de oferecer elasticidade e extensibilidade aos tecidos pelos microfilamentos em 

andaimes. Ela possui um único gene, porém suas isoformas decorrentes das variações 

proteicas, são efeito do splicing alternativo do mRNA (67).   

Os proteoglicanos são compostos de uma grande concentração de carboidrato, e 

uma concentração menor de núcleos proteicos. São classificados conforme sua 

localização: intracelular, superfície celular, pericelular ou extracelular (65).  

As glicoproteínas são compostas por uma grande concentração de proteínas, e 

uma concentração menor de carboidrato. Exemplos de glicoproteínas são fibronectina, 

proteína de matriz oligomérica de colágeno e lubricina (67).  

 

1.7.1. Colágeno tipo I 

A proteína colágeno é uma macromolécula, com presença predominante na matriz 

extracelular (MEC) de vertebrados. No tecido conjuntivo humano, há a expressão 

genética de aproximadamente trinta tipos de colágeno. A sequência genética, em 

formato de tripla hélice, é prevalente nos tipos de colágeno, gerando uma conformação 

resistente (68). Nos vertebrados, o colágeno tipo I é a proteína que aparece em maior 

quantidade (69).   

No corpo humano, o colágeno tipo I representa três quartos do peso seco da pele 

(70), equivalente a aproximadamente 7kg do peso seco de um humano adulto. Há em 

torno de 1 x 1023 moléculas de colágeno tipo I no corpo humano (68). 

A estrutura do colágeno compreende de fragmentos de fibrilas de dimensão 

intermediária denominada de microfibrilas. O tamanho de uma tripla hélice de colágeno 

tipo I tem ˂ 2nm de diâmetro e aproximadamente 300nm de comprimento (70). As fibrilas 
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se unem a outras moléculas colagenosas e não colagenosas, como os proteoglicanos, 

e compõem os feixes e fibras fibrilares (69).   

A família de colágenos formadores de fibrilas em vertebrados subdivide - se em 7 

tipos: Colágenos I, II, III, V, XI, XXIV e XXVIII. Há o grupo de colágeno presente na 

membrana basal, que são os Colágenos tipo IV, tipo VII e tipo XXVIII (71).  Há a família 

de colágenos associados a fibrilas com bloqueios na tripla hélice, que totalizam 9 tipos: 

Colágenos IX, XII, XIV, XVI, XIX, XX, XXI, XXII, XXVI (72).   

Existe a família de colágenos que apresentam domínios transmembrânicos com 

quatro tipos: Colágenos XIII, XVII, XXIII, XXV. Este grupo desempenha a função de criar 

sítios de contato célula-matriz, como os hemidesmossomos e adesão localizada. A 

fração extracelular do colágeno pode ser destruída por proteases na membrana externa 

da célula, e auxiliar na restauração da matriz (72).  

Alguns tipos de colágeno podem gerar tramas hexagonais que são: Colágenos 

VIII e X. Há o tipo de colágeno que gera filamentos em formato de esfera como o 

Colágeno VI. Outro grupo de colágenos auxilia no equilíbrio das moléculas da membrana 

basal, que são os Colágenos XV e XVII (72).   

As funções fisiológicas desempenhadas pelo colágeno tipo I são inúmeras. 

Algumas delas são: sustentação tecidual e de carga, como em membranas basais, 

ligamentos, tendões, pele e vasos sanguíneos (69). No tecido conjuntivo, incluindo os 

tendões, os ligamentos e pele, e grande parte da fase orgânica do osso são compostos 

por moléculas de colágeno tipo I, que oferecem sustentação e configuração a tantos 

outros tecidos por intermédio do tecido conjuntivo. No tecido ósseo, o colágeno tipo I 

atua como área de mineralização direta ou indiretamente, se unindo às proteínas de 

nucleação de mineralização. A proteína ainda participa da hemostasia, angiogênese e 

biomineralização, além de algumas patologias humanas, como o câncer, fibrose e 

aterosclerose (68). 

A angiogênese induzida por colágeno acontece a partir da destruição da MEC 

pelas células endoteliais, que em seguida se deslocam, multiplicam-se e se diferenciam 

e sintetizam novos vasos. Esta atuação em conjunto das células endoteliais com a MEC 

também tem a participação das moléculas de adesão da membrana celular, as 

integrinas, os fatores de crescimento e citocinas (68). 
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1.7.2 Fator de Crescimento Endotelial Vascular – VEGF 

As CTMs liberam muitos fatores de crescimento e de citocinas, tais como o fator 

de crescimento vascular (VEGF), fator de crescimento semelhante a insulina (IGF), fator 

de crescimento de fibroblastos (FGF) e fator de crescimento de hepatócitos (HGF). Estes 

fatores têm relevância fisiológica e participam da angiogênese, imunorregulação, 

compromisso na diferenciação celular e no reparo tecidual através da ação parácrina 

(73), além de elevar a multiplicação, transferência e sobrevivência das células 

endoteliais, e facilitar a permeabilidade vascular (74).  

Um importante fator angiogênico é a família do fator de crescimento endotelial 

vascular – VEGF, que coordena a angiogênese e comanda o crescimento fisiológico e 

patológico dos vasos sanguíneos e linfáticos. Todos estes processos ocorrem via 

sinalização pelos seus receptores (75).  

Integram a família VEGF os seguintes membros: VEGF-A, VEGF -B, VEGF -C e 

VEGF -D e fator de crescimento derivado da placenta - PlGF e três receptores: VEGF-

R1, VEGF-R2 e VEGF-R3. Os membros VEGF-C e VEGF-D participam da angiogênese 

linfática pelo receptor VEGF-R3. Os membros VEGF-A, VEGF-B e PIGF atuam no 

crescimento dos vasos sanguíneos pelo receptor VEGF-R1 e VEGF-R2 (75). Os 

receptores de VEGF são os receptores específicos de tirosina quinase (76).  

A ação dos membros da família VEGF ainda não estão totalmente elucidados. 

Porém, é conhecido o efeito da ação de: VEGF-A participa da osteogênese; VEGF-C 

induz a linfangiogênese e multiplicação de células endoteliais linfáticas e VEGF-D pode 

participar da diferenciação osteogênica em osteoblastos (76).  

O objetivo da angiogênese é extremamente importante no reparo tecidual. Para 

que a angiogênese aconteça são necessárias algumas condições celulares, como a 

transferência, multiplicação e a geração de microtúbulos nas células endoteliais (73).  

A definição de angiogênese é a ampliação de uma malha microvascular tecidual, 

partindo dos capilares pré-existentes, com diâmetro de 8 a 12μm, com a função de 

efetuar as trocas metabólicas. Também há a criação de vasos arteriais maiores que 

direcionam o fluxo sanguíneo em torno do dano tecidual, através da expansão e 

maturação de pequenos e pouco perfundidos vasos pré-existentes pelo estresse e por 

células inflamatórias (75).  
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A angiogênese acontece por brotamento, sendo que o VEGF se liga à matriz 

extracelular e é comandada pela via de sinalização Notch. É possível que a angiogênese 

também aconteça por intussuscepção, ou angiogênese de divisão. As células endoteliais 

entram em estado quiescente quando iniciam a maturação e estabilização vascular (75). 

 

1.7.3 F-actina 

A comunicação celular tem por objetivo trocar elementos bioquímicos e biofísicos, 

com ação no deslocamento, multiplicação e diferenciação celular (77). A relevância do 

deslocamento celular está na coordenação do desenvolvimento biológico, como no 

embrionário, na cicatrização de feridas e nas respostas imunes.  Para que aconteça a 

migração celular, o citoesqueleto de actina e as organelas de adesão são realocadas no 

interior da célula. A trama de filamentos de actina são formadas para impulsionar a 

membrana celular adiante (78). 

A actina possui seis isoformas, e suas diferentes funções, como auxilio na 

motilidade celular, estrutura, morfologia e sinalização celular dependem da sua isoforma. 

A maioria das isoformas de actina pertencem ao aparelho contrátil (α-actinas - Actα), 

como: músculo esquelético 1 e 2 (α-actinas 1 - Actα1 e α-actinas 2 – Actα2, 

respectivamente), músculo liso 2 (γ-actina – ACTG2) e músculo cardíaco 1 (α-actinas1 

– ActC1). As isoformas citoplasmáticas, βcito-actina (ACTβ) e γcito-actina (ACTG1) 

estão presentes nas células não musculares e compõem o citoesqueleto e participam da 

motilidade celular (79).  

A ACTβ também aparece nas fibras de estresse e auxilia na fixação e contração 

celular; e a ACTγ, atua na criação da malha de filamentos de actina próxima da 

membrana plasmática e protuberâncias lamelipodiais (80), filopódios e anéis contráteis 

(81). 

A formação do citoesqueleto celular apresenta três elementos diferentes, que são: 

os microtúbulos, os filamentos intermediários e os filamentos de actina - F-actina (81). 

No córtex celular, a F-actina forma uma rede delgada de filamentos próxima da 

membrana plasmática, e ordena a morfologia e a motilidade celular (80).  A ligação da 

MEC com o citoesqueleto de actina, acontece através das proteínas integrinas. Elas 

recebem a sinalização externa pela membrana celular, e traduzem para o meio 

intracelular, desencadeando as cascatas de sinalização (73). 
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 A criação da G-actina monomérica é resultado da desestruturação da molécula 

de F-actina, sendo que a G-actina se une a fatores de transcrição iniciando resposta de 

diferenciação celular (80).   

As funções da actina são dependentes de sua polimerização e despolimerização. 

Ao ser expressa, a actina está na forma de monômero globulares, denominados de G-

actina. A polimerização desses monômeros gera os filamentos de actina, chamados de 

F-actina, os quais participam do citoesqueleto celular fornecendo estrutura, suporte para 

a transferência e divisão celular. Os processos de polimerização e despolimerização da 

actina ocorrem simultaneamente, e são dependentes de proteínas do fator de 

polimerização (APF), como por proteínas do fator de despolimerização (ADF). Cada 

família de proteína atua em uma extremidade da actina. Neste processo, existe a atuação 

de outras proteínas com funções de evitar a polimerização e despolimerização da actina; 

de equilibrar o tamanho e a montagem do filamento e de equilibrar a concentração de 

actina polimerizada na célula em estado estacionário (79).  

 

1.8 Ciclo Celular 

A célula é caracterizada pela ação dos fatores de transcrição próprios de sua 

linhagem celular, como também pela distribuição da cromatina e as alterações 

epigenéticas que mantêm as atividades de transcrição celular inerentes a sua população 

celular. A transformação de uma condição celular para outra exige da célula alterações 

sistemáticas no seu transcriptoma, nos fatores epigenéticos e na sua morfologia 

cromossômica. O ciclo celular é fundamental na definição da mudança do estado celular, 

mediando essas alterações e definindo a diferenciação celular (82).  

A síntese de proteínas, lipídios e ácidos nucleicos são primordiais para que 

aconteça a divisão celular. A participação das quinases dependentes de ciclina (CDKs) 

e as ciclinas também são essenciais para formação de novas células (83). A união de 

CDK-ciclina coordena a fosforilação de compostos que participam na multiplicação e 

divisão celular, replicação do DNA, espessamento da cromatina, formação do fuso 

mitótico e destruição da membrana nuclear (84).   

As CDKs apresentam regularidade na sua concentração durante o ciclo celular, 

entretanto, suas funções variam conforme a ocorrência de fosforilação e alteração na 

concentração de ciclinas. As ciclinas são degradadas pela via ubiquitina (85).  
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A fase G1 (gap-1), é o primeiro passo para ativar o ciclo celular. Esse processo 

ocorre pela expansão e estruturação da cromatina, comandadas por elementos doados 

de cada célula. Esta doação acontece de maneira assimétrica, o que impacta no tempo 

que acontece cada fase do ciclo celular, e na diferenciação celular (86).   

Nesta fase, há o aumento da concentração das ciclinas D, em respostas aos sinais 

de multiplicação externos à célula e a diminuição da proteólise. Há a formação do 

complexo CDK4/6-Ciclina D, que é fosforilado e ativado, conduzindo o ciclo celular para 

a fase S (87).  

Durante a transferência das fases G1/S, a coordenação do ciclo celular é 

responsabilidade do complexo CDK2-Ciclina E (84). Terminando a fase G1, há a 

verificação da mudança da fase G1/S. Neste ponto de verificação, sendo detectado 

alguma anormalidade, o ciclo celular é interrompido (87).   

Na fase S, o material genético da célula é sintetizado e duplicado. A nova 

replicação celular só pode acontecer após o correto término da divisão celular (87). Os 

cromossomos duplicados serão divididos em células-filhas na fase M (82). Nesta fase S, 

o complexo que coordena a evolução do ciclo celular é CDK2-Ciclina A (84).   

A etapa seguinte, se inicia a fase G2, denominada de gap-2, e antecede a fase M. 

Na fase G2 ocorre processos de correção/checagem de erros na sinalização celular, 

verificando se ele foi corretamente replicado em duas cromátides irmãs, para que 

aconteça a divisão celular. Ao se constatar danos ao material genético e/ou erros na 

duplicação durante a fase S, no ponto de verificação, o ciclo celular é interrompido. A 

interrupção acontece pela diminuição de CDK1, e consequentemente, evita a progressão 

do ciclo celular para a fase mitótica (87). 

Durante a transferência das fases G2/M, a coordenação do ciclo celular é 

responsabilidade do complexo CDK2 e CDK1, em conjunto com as Ciclina A e a Ciclina 

B. O complexo CDK1-Ciclina B1 é denominado de Fator promotor de mitose – MPF (84). 

O aumento do fator promotor de mitose - MPF, inicia a fase mitótica do ciclo 

celular, denominada também como fase M. A ativação deste complexo resulta na 

fosforilação de proteínas motoras e de ligação aos microtúbulos, que atuam de forma 

relevante no espessamento do DNA, no rompimento do envoltório nuclear, na armação 

do fuso e na divisão do centrossomo. Uma proteína-ubiquitina ligase comanda a divisão 

das cromátides irmãs e a retirada da fase mitótica. A ligação das cromátides irmãs no 
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cinetócoro é feita pela proteína coesina. A enzima separese é disponibilizada pelo seu 

inibidor, chamado de securina. A quebra da ligação entre as cromátides irmãs é feita 

pela proteína coesina (87).   

Há um ponto de checagem na fase mitótica, que inibe o início da separação das 

cromátides irmãs (anáfase), até a verificação completa da união dos pares formados de 

cromátides irmãs aos microtúbulos do fuso mitótico. O resultado da verificação não 

encontrando nada de errado, a mitose reinicia, levando ao final do ciclo celular (87). 

 

1.8.1 Proteínas do Ciclo Celular - Survivina 

 A survivina (SVN) é uma proteína integrante da família das Proteínas Inibidoras 

de Apoptose (IAP) (88–90). Ela é composta por 142 aminoácidos, com peso de 16,5KDa 

(91).   

A proteína survivina desempenha importantes funções que variam entre o controle 

do ciclo celular, apoptose, angiogênese e no surgimento e avanço do câncer (90). Ela 

também influencia o aumento da transcrição do fator de crescimento vascular endotelial 

(VEGF), e participa da angiogênese (91), e participa no reparo aos danos ao DNA, 

resposta imune e a lesão tecidual (90).   

A função da SVN depende da sua localização nas células, sendo encontrada no 

núcleo, citoplasma, mitocôndrias, exossomos, superfície externa da membrana celular e 

na matriz celular (92).   

No núcleo, ocorre um minucioso posicionamento dos cromossomos, e é 

fundamental para a mitose, multiplicação e viabilidade celular (92).   

O destaque para SVN deve a sua atuação no controle da mitose, manutenção 

celular e apoptose simultaneamente, principalmente nas células cancerígenas, que têm 

o crescimento descontrolado como forte característica, sendo identificada na maior parte 

dos pacientes oncológicos, como por exemplo no câncer de mama. A SVN também é 

superexpressa em metástases e evolução tumoral, doenças autoimunes e inflamatórias 

(92). Nas células sadias, a expressão da SVN é baixa ou praticamente inexistente (91).  

Durante a mitose, a função da survivina é certificar o pareamento dos 

cromossomos na prometáfase, o que ocorre com o auxílio da proteína aurora-B quinase, 

verificando os cromossomos desalinhados. A survivina também comanda a citocinese. 

Seu papel no ciclo celular é extremamente importante, pois sua ausência ou diminuição 



34 

 

  

resultarão em erros na prometáfase, na citocinese, distúrbios irreversíveis na mitose com 

elevação da morte celular (91). 

Quando presente no citoplasma, a survivina desempenha função citoprotetora, 

anti-apoptótica (89,90,93). A SVN citoplasmática é decorrente do núcleo celular e das 

mitocôndrias. Ela atua juntamente com a caspase 3, ou formando os complexos SVN-

XIAP e SVN-HSP60, se unindo ao inibidor de apoptose da família X – XIAP, e as 

chaperonas HSP60 e 90, respectivamente, impedindo o processo de apoptose (92).  

Porém, quando ela está presente nas mitocôndrias esta função protetora anti-

apoptótica se eleva (91). A SVN se une as proteínas indutoras de apoptose, Cyt-C e 

SMAC/Diablo, formando o complexo SVN/ SMAC/DIABLO, não sendo exportado das 

mitocôndrias, prejudicando a formação do complexo apoptossomo no citoplasma, e 

consequentemente impossibilitando o processo de apoptose pela ação da pró-caspase 

9. Ela também se une com o fator indutor de apoptose (AIF) na mitocôndria, destruindo 

o DNA, e evitando a apoptose, e sem necessitar da caspase (92). 

A survivina presente na porção extracelular, está localizada no exossomo (91), 

pois é a forma utilizada pela survivina,  ao atravessar a membrana celular, do citoplasma 

para alcançar a matriz extracelular (92).  

 

1.8.2 Ki-67 

A proteína nucleolar Ki-67 é utilizada como marcador de multiplicação celular. Ela 

está presente no ciclo celular. Durante a mitose, o Ki-67 contorna os cromossomos 

mitóticos, que são definidos como o acondicionamento da cromatina, após o resultado 

da destruição do envelope nuclear, em formato de bastonete, resultando na camada 

pericromossômica (94).  

A camada pericromossômica constitui de uma camada de proteínas nucleolares 

que contorna o cromossomo, e desempenha função protetora aos cromossomos (95). 

Ela também participa na duplicação das cromátides, na ligação dos cinetócoros irmãos 

ao fuso mitótico, e na separação correta dos genes com a formação das células-filhas 

(94), momento que ocorre a divisão das proteínas nucleolares das células-filhas (95). O 

Ki-67 faz parte desta camada, ficando até a telófase (96). 

A proteína Ki-67 também é utilizada como marcador no diagnóstico; no 

prognóstico tumoral, avaliando a evolução e sobrevida dos pacientes; e também pode 



35 

 

  

ser utilizado como marcador de metástases, como nos casos de mieloma múltiplo, 

sarcoma de partes moles e câncer de próstata e de mama. É importante ressaltar que, 

o uso do Ki-67 como marcador de tumores, é relevante nos tratamentos que objetivam 

atacar a divisão celular, ou seja, para direcionar o tipo de tratamento a ser aplicado no 

paciente (97). Além de desenvolver uma função importante de “surfactante biológico” 

evitando o colabamento das cromátides-irmãs (94). 

A posição nucleolar varia conforme as etapas do ciclo celular (95).  

Na mitose a proteína Ki-67 apresenta compostos fosforilados por quinase 

dependente de ciclina (CDK1) (95). Entretanto, ao iniciar a mitose, o Ki-67 está 

extremamente fosforilado, estando posicionado às margens do cromossomo com grande 

deslocamento, permanecendo até a anáfase (96).  

A expressão de Ki-67 está ausente na fase G0, entretanto, ela está presente nas 

fases G1, S, G2 e mitose (97).   

Na fase G1 do ciclo celular, ocorre dois processos antagônicos que são: a 

elevação das taxas de mRNA Ki-67; e a destruição da proteína Ki-67, pelo complexo de 

proteassoma de ubiquitina APC/C-Cdh1 (96). 

Nas fases G2 e mitose, sua concentração está aumentada. Durante a interfase, 

contorna os nucléolos, em formato de bastonetes (95), e justapõe-se a heterocromatina 

perinuclear, estando neste momento desfosforilado (96).  

A saída do ciclo celular e o desempacotamento da heterocromatina, ao iniciar a 

senescência celular, destroem o Ki-67 (95).  

1.9 Laser 

O acrônimo laser é a união das palavras “light amplification by the stimulated 

emission of radiation”, ou seja, amplificação de luz por emissão estimulada de radiação 

(98–100). Os lasers são amplamente utilizados na área da saúde: como nos 

diagnósticos, cirurgias e tratamentos médicos e/ou reparatórios (101), e também nas 

áreas: dermatológica, oftalmológica, odontológica e urológica. O uso do laser na urologia 

diminui o risco de complicações como hemorragias nos pós- procedimentos como 

litotripsia (102). 

A utilização do laser na prática terapêutica é reconhecida em: redução da dor, 

inflamação e edema; acelera a cicatrização de traumas; diminui riscos ao tecido; 

aumenta ou impede a função celular e tecidual (103). 
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Para determinar o uso clínico e efetividade do resultado do laser é preciso 

identificar quatro fatores nos feixes de luz do laser: monocromacia, coerência, alta 

colimação  (104) e alta intensidade (99,101). 

Monocromacia: é a emissão da luz em apenas um comprimento de onda (105), 

resultando em uma única cor. O meio manipulado no laser determina o seu comprimento 

de onda (99). 

Coerência: é a correlação entre a luz do laser e a direção para que haja emissão 

estimulado do laser (99), sendo formados no mesmo momento e lugar (105). 

Colimação: os feixes do laser são paralelos (105), e mantêm a estabilidade do 

diâmetro fino do feixe de laser independente do aumento da distância do seu alvo (99).  

Alta intensidade: a emissão da luz do laser ocorre em alta intensidade (106). A 

unidade que determina o comprimento de onda do laser é o nanômetro, sendo 1 

nanômetro igual a 10-6mm ou 0,000001mm (99).   

 A administração do feixe do laser pode ser contínua ou pulsada (101). Contínua, 

quando os feixes do laser apresentam duração maiores que 0,25 segundos; ou pulsada, 

a aplicação do laser ocorre de forma rápida e intermitente (105). A interação do feixe de 

laser com o seu alvo resulta em quatro formas (106): 

Absorção: absorvido totalmente pelo seu alvo, sendo denominados de 

cromóforos. A melanina, (oxi)hemoglobina e água são exemplos dos cromóforos da pele 

(99).  Outros exemplos de cromóforos são: a enzima citocromo C oxidase, presente nas 

mitocôndrias (107). Esta é a principal forma de interação do feixe de laser com o seu 

cromóforo alvo, presente no tecido alvo (101).  

Espalhamento: ocorre dentro do tecido (106). É a distribuição do feixe de laser de 

forma aleatória logo que alcança o seu tecido alvo (108). A relação de espalhamento da 

ação do feixe de laser é oposta quando comparada ao comprimento de onda, quanto 

menor for o comprimento de onda maior será o efeito do espalhamento (106). 

Reflexão: o feixe de laser é refletido pela pele no ângulo de 90 graus, e ocorre 

com cerca de 4 a 6% da luz a laser. Quanto menor este valor, melhor será o resultado 

no tecido alvo (99). 

Transmitido: onde a transmissão dos feixes de laser atravessarão o tecido alvo, e 

não apresentará o resultado esperado (106). O restante do feixe de laser, o qual não foi 

utilizado nas três interações já descritas acima, será transmitida no alvo com localização 
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mais profundo. A transmissão ocorre com feixes de laser com comprimentos de onda 

maiores, pois os menores comprimentos de ondas interagem com o tecido pelo 

espalhamento. Entretanto, o comprimento de onda de 2.940nm apresenta atração pela 

água, sendo absorvido pelas camadas superiores (99). 

O efeito da ação do feixe de laser no tecido alvo pode ser: mecânica, térmica ou 

química (108).  

Fototérmico onde ocorre a produção de energia térmica. O aumento de diferentes 

temperaturas no tecido terá resultados distintos, como: lesão com inflamação e reparo 

com aumento de 5°C na temperatura; coagulação do tecido e desnaturação de proteínas 

com aumento de 60°C na temperatura, e a vaporização da água intracelular com o 

aumento da temperatura em 100°C (99). 

Fotomecânico onde ocorre a dilatação térmica acelerada e obliteração 

fotomecânica (99). 

Fotoquímica decorrente da absorção da luz do laser por cromóforos inseridos no 

tecido alvo resultando em efeitos fotoquímicos (99). 

Os resultados da ação do laser no organismo podem ser benéficos. À nível celular 

atuando na transformação da fisiologia celular, na sua multiplicação, diferenciação, no 

ciclo e divisão celular, e na produção de RNA e DNA. E à nível tecidual, esta ação pode 

influenciar os processos inflamatórios e da resposta imune  (108). O comprimento de 

onda do laser, a densidade de energia e a capacidade de absorção do tecido alvo 

determinam o resultado final da ação do laser (102).  

Os diferentes valores de comprimentos de onda diferem dos diferentes tipos de 

laser, e consequentemente a sua capacidade de penetração (109). Quanto maior o 

comprimento de onda, maior será a profundidade alcançada por ele. Os exemplos de 

tipos de luzes utilizados na terapia fotodinâmica são os seguintes (110):  

Raio-x: Apresenta característica de curto comprimento de onda (0,01 a 10nm), 

porém com alta energia (110).   

  Raio ultravioleta (UV): Apresenta comprimento de onda (10 a 400nm), e origem 

solar, sendo indispensável à vida (101). Sua absorção é fundamental para a síntese da 

vitamina D, porém, sua exposição prolongada e sem proteção, pode causar câncer de 

pele (110). 
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A luz UV subdivide-se em três grupos: UVA (320 – 400nm), absorvida pelas 

camadas profundas da pele; UVB (280 – 320nm), a porção absorvida pelas camadas 

superficiais da pele e que não foi barrada pela camada de ozônio, e UVC (200 – 280nm), 

fica retida na camada de ozônio (101).  

Luz Azul (450 – 495nm): A radiação azul causa envelhecimento precoce da pele, 

mudanças moleculares e celulares, produção de espécies reativas de oxigênio e redução 

da expressão dos genes referentes a mitocôndria e ao citoesqueleto de actina (101).   

Luz Verde (495 – 570nm): A absorção da luz verde é mais superficial quando 

comparada a luz vermelha. Este tipo de radiação é muito utilizado nos tratamentos da 

pele (101).  

Luz Vermelha (620 – 740nm): Exemplo de luz vermelha é o laser de He-Ne 

(Helium-Neon) o qual irradia a luz vermelha no comprimento de onda de 632,8nm (101). 

As luzes de cores: azul, verde e vermelha são classificadas também como luz 

visível, e apresentam comprimento de onda com limitada profundidade (110). 

Luz infravermelha: Abrange um raio de comprimento de onda entre 700 a 

1.500nm, e com alta profundidade. A luz infravermelha age através de três formas: 

fotoativação, efeito fototérmico e fotoquímico (110).  

Luz de micro-ondas: Apresenta ondas eletromagnéticas com comprimento de 

onda entre 1mm a 1m, e com alta profundidade (110). 

A lipólise a laser deve considerar o comprimento de onda, para que a ação térmica 

nos cromóforos do tecido alvo apresente o resultado desejado. E também a energia 

dispendida pelo tipo de laser utilizado no procedimento cirúrgico, pela relação dose-

resultado (111). 

Os comprimentos de onda maiores que 2.500nm apresentam forte atração pela 

água, sendo absorvidos pelas camadas superiores do tecido. O intervalo de 

comprimentos de onda que ultrapassa a camada mais superficial do tecido, com a 

penetração da luz do laser nas camadas mais profundas, fica em torno de 900-2.800nm. 

Sendo o valor de 1.200nm, o comprimento de onda mais utilizado (112). 
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1.9 Técnicas de coleta do tecido adiposo humano 

A importância do tecido adiposo é devido a razoável facilidade da coleta em 

grande quantidade, proveniente do procedimento de lipoaspiração, sendo rápido e 

menos invasivo ao paciente (41), justificando a preferência dos cirurgiões por esta 

técnica para a coleta do tecido adiposo (43).  

Alguns métodos de lipoaspiração apresentam variações de procedimentos, como: 

lipoaspiração assistida, com ou sem assistência de força (113); e a lipoaspiração a laser, 

com variação nos comprimentos de onda, que podem ser de 1,064nm (114), 980nm, 

1440nm e de 1210nm (115). Por estas variações nos métodos, a técnica de coleta do 

lipoaspirado pode influenciar na obtenção das células-tronco (44). 

 

1.9.1 Técnica de lipoaspiração convencional – Técnica de Coleman 

A técnica de lipoaspiração convencional descrita por Coleman, foi desenvolvida 

inicialmente na coleta de tecido adiposo, e posterior utilização da gordura no enxerto 

autólogo. Sua utilização é considerada segura, duradoura e com resultado natural na 

aparência final no enxerto autólogo. O material é coletado através de movimentos suaves 

(116), sem utilização de força, de maneira lenta para não causar dano aos adipócitos e 

utilizando pressão negativa (117). 

 

1.9.2 Técnica de lipoaspiração por laser - Técnica One S.T.E.P (Selective Tissue 

Engineering PhotostimulationTM) 

A técnica de fotoestimulação seletiva de engenharia de tecidos (One S.T.E.P.TM) 

utiliza um diodo de laser infravermelho com 1210nm de comprimento de onda em tecido 

rico em gordura. Esta técnica prioriza as propriedades fotoquímicas e biomoduladoras 

do laser, enquanto os outros programas de laser enfatizam as propriedades fototérmicas 

e de quebra celular (118). Entretanto, os comprimentos de onda 980nm e 1440nm 

apresentam afinidade/absorção para a água. O resultado do uso de equipamentos com 

comprimentos de onda com afinidade para água, e a lise celular pelo aumento da 

permeabilidade da membrana do adipócito. Esta técnica ONE S.T.E.P. é promissora 

para a engenharia de tecido, pois mantém a integridade morfológica de 98% dos 

adipócitos (115). 
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2. JUSTIFICATIVA 

 Nas últimas décadas, as células-tronco mesenquimais têm sido estudadas 

incessantemente pela comunidade científica em todo o mundo. Sob condições 

específicas in vitro, as CTMs apresentam características de autorrenovação e 

diferenciação em importante linhagens celulares (24).  

O tecido adiposo se tornou um importante tecido fonte para a coleta e extração 

das CTMs. Entre as vantagens de estudar o tecido adiposo estão: a quantidade de 

células-tronco extraídas de um grama de tecido adiposo que pode chegar a 1x106 (39), 

diminuindo o tempo de cultura in vitro (41) e os riscos de contaminação e diferenciação 

na cultura celular. Desta forma,  necessitando de pouca quantidade de espécime, 

podendo ser colhido muitas vezes de forma rápida e simples (119), e em grandes 

quantidades, pois o procedimento é pouco invasivo ao paciente. As CTMTAs apresentam 

características anti-inflamatória e imunossupressora, além de atuarem na reparação e 

regeneração de tecidos, podendo ser utilizado na área clínica de modo alogênico (43). 

O tecido adiposo também apresenta propriedades clonogênicas e diferenciação em 

diferentes linhagens (41). Entretanto, um fator determinante na obtenção do número de 

células-tronco é o método de colheita do tecido adiposo, pois a técnica cirúrgica 

escolhida pode influenciar fatores importantes como o número e a viabilidade das 

CTMTAs (120). 

A lipoaspiração é o procedimento padrão ouro neste quesito. Porém, este 

procedimento apresenta muitas técnicas diferentes. Neste trabalho, estudamos duas 

técnicas de lipoaspiração: a amplamente presente na literatura científica, e utilizada 

pelos cirurgiões que corresponde a Técnica de Coleman. E também avaliamos a nova 

Técnica a laser ONE STEPTM, para entendermos a influência de cada um dos dois 

métodos nas características bioquímicas e funcionais das CTMTAs.    
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3. OBJETIVO 

O objetivo do projeto é de comparar dois métodos de lipoaspiração, o método 

convencional e o método a laser, utilizados na coleta do tecido adiposo humano, na 

avaliação das características das células-tronco mesenquimais humanas presentes 

nesse tecido:  

- Caracterização das CTMTAs: avaliada por imunofenotipagem por expressão dos 

marcadores de membrana celular - CD – clusters of differentiation e pela diferenciação 

celular em: adipócitos, osteócitos e condrócitos; 

- Análise da presença de proteínas de pluripotência, como de Sox2 e Nanog, e de 

proteínas de indiferenciação celulares, como PPARγ e Runx2 nas CTMTAs; 

- Análise da interação e os efeitos da utilização do laser nas células-tronco 

mesenquimais do tecido adiposo, via expressão do fator de crescimento endotelial 

vascular - VEGF;  

- Análise da interação e dos efeitos da utilização do laser no ciclo celular das 

células-tronco mesenquimais do tecido adiposo, via expressão de proteínas survivina e 

ki67; 

- Análise da interação e dos efeitos da utilização do laser na matriz extracelular - 

MEC das células-tronco mesenquimais do tecido adiposo, via expressão das proteínas 

colágeno I e F-actina.  
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1 Delineamento Experimental 

 Lipoaspiração Convencional   Lipoaspiração a Laser 

         

                    

         

                 

 

                               

            ↓ 

          

                    

                  

                          

 

 

          

            

  

                    
           

            

 

Figura 1. Desenho experimental desde a coleta até os ensaios funcionais. P= passagem cultura celular; 

CTMTA= Células-tronco mesenquimais de tecido adiposo; TMRE= tetramethylrhodamine, ethyl ester; FACS= 
Citometria de Fluxo; SOX2: sex-determining region Y-box 2; PPARγ: peroxisome proliferator-activated receptor gama; 
Runx2: runt-related transcription fator 2; VEGF: Vascular endotelial growth fator  
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4.2 Casuística 

O projeto foi realizado conforme aprovação emitida pela Comissão de Ética para 

Análise de Projetos de Pesquisa – CAPPesp da Faculdade de Medicina da Universidade 

de São Paulo sob o número: 13004019.7.0000.0068, e número do parecer: 3.373.836. 

As amostras de tecido adiposo foram gentilmente cedidas pelo Prof. Marco 

Demange, do Depto de Ortopedia e Traumatologia, FMUSP. As amostras foram 

coletadas após a obtenção do consentimento informado dos pacientes. Logo após a 

colheita, as amostras foram transportadas devidamente acondicionadas em caixa 

térmica identificada para transporte de Material Biológico, e levadas até o Laboratório de 

Histocompatibilidade e Imunidade Celular – LIM-19, localizado no INCOR para serem 

processadas. 

As CTMTAs foram isoladas de amostras de 8 doadoras sem comorbidades 

médicas entre as idades de 27 e 44 anos que foram submetidas a lipoaspiração eletiva 

do abdômen. Todos os procedimentos de lipoaspiração foram realizados pelo mesmo 

cirurgião plástico. Todos os doadores estavam dentro da faixa normal quanto ao índice 

de massa corporal (20-25kg / m2). Quatro amostras foram obtidas por lipoaspiração 

convencional e quatro amostras por lipoaspiração a laser. 

 

4.3 Lipoaspiração 

4.3.1 Técnica de infiltração 

 Solução salina fria (4 graus Celsius) + adrenalina 1: 500.000 sendo infiltrados em 

uma técnica denominada úmida, ou seja, é a relação entre o volume infiltrado e o volume 

aspirado. Foi infiltrado a solução fria e aspirado o tecido subcutâneo na proporção de 1: 

2,7ml. A solução salina foi aplicada na camada de gordura mais profunda, logo acima da 

fáscia superficial, usando uma agulha de Klein de 2 mm. A técnica de infiltração foi 

realizada com movimentos lentos e utilizada bolsa de infusão com pressão de 200 

mmHg. Uma vez aplicada, a solução fria produz vasoconstrição em toda a espessura da 

camada de gordura. O tecido adiposo é assim preservado e a arquitetura do tecido 

subcutâneo não é alterada. Além disso, foi realizada incisão de 2 mm com lâmina nº 11 

no local da aplicação (determinada na fase pré-operatória). 
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4.3.2 Lipoaspiração convencional 

Este método estabelecido foi realizado conforme descrito (116). Os lipoaspirados 

foram coletados usando um sistema de lipoaspiração com seringa de baixa pressão. A 

cânula de coleta tinha 3 mm de diâmetro com uma ponta romba de orifício único 

conectada a uma seringa de 10 ml. Após encher a seringa com o tecido coletado, a 

cânula foi removida da seringa. 

 

4.3.3 Lipoaspiração a laser 

Foi criado um protocolo para a técnica One S.T.E.P.TM (Selective Tissue 

Engineering Photostimulation) (115), utilizando um equipamento de diodo laser 1210nm 

(MediLaser S 1210, DMC Group, Brasil). O equipamento utiliza fibra ótica de 600μm por 

meio de uma cânula de 2,5mm de 25 cm de comprimento. Foi utilizado cânulas retas, 

pois sua ponta carrega a fibra óptica de 3 mm necessária para permitir uma emissão de 

laser de 360 graus. Os parâmetros de predefinição foram usados para a colheita de 

CTMTAs. Além disso, o laser foi aplicado com movimentos para frente e para trás, para 

alcançar diferentes camadas do tecido adiposo. Foi aplicado primeiro na camada 

profunda onde a solução fria foi infiltrada. Em seguida, foi aplicado na camada 

intermediária e finalmente na camada superficial. Terminada a aplicação do laser, a 

aspiração foi realizada com seringas de 50cc com a mesma cânula com movimentos 

lentos. A gordura liquefeita permitia uma fácil aspiração. A aspiração da seringa foi 

realizada da mesma maneira e sequência da aplicação do laser, a qual foi iniciada na 

camada profunda e terminou na camada superficial. 

 

4.4. Processamento para obtenção de células-tronco mesenquimais de tecido 

adiposo através de lipoaspiração convencional  

A amostra foi submetida a lavagens com solução salina tamponada com fosfato -

PBS (Phosphate Buffered Saline), para retirar o excesso de sangue do tecido gorduroso.  

 

4.4.1 Lipoaspiração convencional 

Após as lavagens, o lipoaspirado foi digerido em 30 ml meio de cultura com 30mg 

de colagenase tipo I, em agitação suave a 37° por 45 minutos. Após esta etapa, foi 
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adicionado meio de cultura para inativação da enzima, e a amostra foi centrifugada a 200 

X g por 10 minutos. Posteriormente, o sobrenadante foi desprezado, e as células foram 

ressuspendidas em 2 ml PBS e centrifugadas novamente a 200 X g por 10 minutos.  

 

4.4.2 Lipoaspiração por laser 

A amostra foi centrifugada a 200 X g por 10 minutos. Posteriormente, o 

sobrenadante foi desprezado, e as células foram ressuspendidas em 2 ml PBS e 

centrifugadas novamente a 200 X g por 10 minutos.  

 

4.4.3 Obtenção das CTMs 

Para obtenção das CTMs, as amostras foram ressuspendidas em meio de cultura 

Dulbecco's Modified Eagle's Medium – DMEM (Sigma-Aldrich®, EUA), suplementado 

com 20% de soro fetal bovino (SFB; Gibco, Brasil), penicilina 100 UI/mL e estreptomicina 

100μg/mL. Elas foram adicionadas na garrafa de cultivo celular de 75cm2 e mantidas em 

estufa na temperatura de 37°C, com atmosfera úmida na presença de 5% de CO2. As 

culturas foram acompanhadas diariamente, para observar e registrar a morfologia das 

células. O meio de cultivo foi substituído a cada 2 dias. Quando as células atingiram a 

confluência de 80% foi realizado o procedimento enzimático padrão com ATV 

(associação de tripsina e versene) para expansão das células para garrafas de cultura 

celular de 182cm2 e posteriormente a criopreservação até o momento da utilização nos 

experimentos. 

Para a criopreservação das células, após efetuar o procedimento enzimático 

padrão com ATV, as células soltas da garrafa cultivo celular foram transferidas para um 

tubo plástico de fundo cônico de 15mL e acrescentado meio de cultura Dulbecco's 

Modified Eagle's Medium – DMEM (Sigma-Aldrich®, EUA), sendo centrifugada e então 

preparadas para a criopreservação. 

As células coletadas por lipoaspiração convencional (LC) e lipoaspiração por laser 

(LL), foram criopreservadas em meio de cultura Dulbecco's Modified Eagle's Medium – 

DMEM (Sigma-Aldrich®, EUA), suplementado com 10% de soro fetal bovino (SFB; 

Gibco, Brasil) e 100µl DMSO (dimetilsulfóxido) para 1mL de meio de congelamento/vial, 

e armazenadas em ultrafreezer -80°C. 
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O descongelamento das células ocorreu rapidamente por imersão em água no 

banho-maria a 37°C, e cultivadas em meio cultura Dulbecco's Modified Eagle's Medium 

– DMEM (Sigma-Aldrich®, EUA), penicilina 100 UI/mL e estreptomicina 100μg/mL. Elas 

foram adicionadas na garrafa de cultivo celular de 75cm2 que é mantida em estufa na 

temperatura de 37°C, com atmosfera úmida na presença de 5% de CO2. 

Todos os experimentos realizados com as células ocorreram na passagem 4 (p4). 

A contagem de passagem é realizada a cada vez que as células atingiram a confluência 

de 80% e foi realizado o procedimento enzimático padrão com ATV. 

 

4.5 Imunofenotipagem 

A caracterização da população das CTMTA foi determinada pela análise de 

proteínas de membrana através do método de citometria de fluxo. A identificação dos 

antígenos foi realizada através da utilização de diferentes anticorpos monoclonais 

conjugados com diferentes fluorocromos: isotiocianato de fluoresceína (FITC, do inglês 

fluorescein isothiocyanate) e ficoeritina (PE, do inglês phycoeritin). Controles de 

marcações inespecíficas foram utilizados para adequada calibração do aparelho, análise 

dos resultados e definição da positividade da amostra. 

Após a dissociação celular, as células foram quantificadas, e foram distribuídas 

5x105 células em tubos específicos para citometria (Becton Dickinson, EUA). Em cada 

tubo foi adicionado 1 ml de PBS para retirar o meio, e posteriormente foi feita 

centrifugação por 7 minutos à 300 x g. Posteriormente, as células foram incubadas com 

os anticorpos monoclonais CD29 (CD2004- RPE), CD44 (MHCD4401-FITC), CD105 

(MHCD10504RPE), CD34 (CD34-581-01), CD117 (CD11704-RPE), CD31 (MHCD3101-

4), CD45 (MHCD4504R-PE), CD14 (MHCD1404- RPE) e CD80 (MHCD8001- FITC) 

(Invitrogen, USA) na diluição 1:100, seguida por um período de 60 minutos em campo 

escuro à temperatura ambiente.  

Em seguida, foram acrescentados 1 ml de PBS e feita centrifugação a 300 x g por 

7 minutos. O sobrenadante foi descartado. O precipitado celular foi homogeneizado e 

ressuspenso em 500µl de solução de paraformaldeído (Sigma-Aldrich, EUA) diluído a 

1% em PBS.  

As células foram adquiridas e a intensidade de fluorescência foi captada pelo 

citômetro de fluxo no aparelho FacScaliburTM (Becton Dickinson, EUA). Os dados foram 
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analisados no CELLQuestTM (Becton Dickinson, EUA). Para cada amostra foi realizada 

uma aquisição de 10.000 eventos. Os resultados foram fornecidos e analisados na forma 

de histogramas e em percentual da população celular com reação positiva para cada 

anticorpo.  

 

4.6 Plasticidade das células-tronco mesenquimais de tecido adiposo 

4.6.1 Diferenciação osteogênica 

Foi utilizado meio indutor de diferenciação osteogênica (Stem Cell Technologies). 

Foram transferidas 0,5x103 células para placas de 96 poços para realização da 

diferenciação osteogênica. O protocolo teve início no momento em que as culturas 

atingiram aproximadamente 70-80% de confluência, e nesta ocasião, todo o meio de 

cultura foi substituído por um meio de indução próprio para diferenciação osteogênica.  

Os controles de indiferenciação tinham somente meio de cultura DMEM com 20% 

de SFB e 1% penicilina/estreptomicina. A placa foi mantida em estufa úmida a 37° C com 

5% de CO2 por 21 dias, sendo o meio trocado 3 vezes por semana. Após 21 dias de 

incubação, o meio de diferenciação osteogênica foi removido e as células foram 

submetidas a duas lavagens com solução salina balanceada - DPBS (Dulbecco´s 

Phosphate Buffered Saline). Em seguida foram fixadas com solução de paraformaldeído 

a 4% por 30 minutos. Após esta etapa, foram realizadas duas lavagens com DPBS, e 

posteriormente as células foram coradas com 100 µL da solução de Alizarina Red 

(Sigma-Aldrich, EUA) por 3 minutos para visualizar a produção de íons cálcio pelas 

células tratadas e confirmar o protocolo de diferenciação óssea. Posteriormente, as 

células foram lavadas por 3 vezes com DPBS, para posterior visualização e captura de 

imagens em microscópio de inversão. A solução de Alizarina foi preparada com a 

dissolução de 2g de corante em 100ml de água MiliQ. O pH da solução foi ajustado à 4,2 

com solução de 1% de hidróxido de amônio. 

 

4.6.2 Diferenciação adipogênica 

Foi utilizado meio indutor de diferenciação adipogênica (Stem Cell Technologies). 

As células-tronco mesenquimais de tecido adiposo foram transferidas na concentração 

de 0,5x 103 células por poço para placas de 96 poços, e cultivadas até atingirem 

aproximadamente 70-80% de confluência. Após este período foram incubadas por 14 
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dias em meio indutor próprio para diferenciação adipogênica. O meio de cultura foi 

trocado 3 vezes por semana. A diferenciação adipogênica foi confirmada pelo acúmulo 

de vacúolos lipídicos citoplasmáticos neutros através da coloração Oil Red O (Sigma-

Aldrich, EUA).  

Após o período de diferenciação o meio indutor foi descartado, as células foram 

lavadas por duas vezes com DPBS e fixadas com paraformaldeído 4%. Em seguida, as 

foram coradas com 100 µl da solução de Oil Red O por 15 minutos em temperatura 

ambiente. Dado o tempo de incubação, foi feita a lavagem das culturas com DPBS por 2 

vezes a fim retirar o excesso de coloração. Em seguida, as placas de culturas foram 

visualizadas em microscópio de inversão. A solução estoque do corante foi preparada 

com 0,5 g de Oil Red O e foi dissolvida em 100 ml de isopropanol seguida de filtração. 

No momento das colorações foi preparada a solução de trabalho que consiste na mistura 

de 20 ml da solução estoque mais de 30 ml de água MiliQ seguida de filtração. 

 

4.6.3 Diferenciação condrogênica 

Foi utilizado meio indutor de diferenciação condrogênica (Stem Cell 

Technologies). As células-tronco mesenquimais de tecido adiposo foram transferidas na 

concentração de 1,0 x 105 células para um tubo de polipropileno de 2,0 ml. As células 

foram centrifugadas a 200 X g por 10 minutos e o meio de cultura foi trocado 

cuidadosamente para não desfazer o botão celular. O meio de cultura foi trocado 3 vezes 

por semana. O tubo cônico foi mantido em estufa úmida a 37° C com 5% de CO2 por 21 

dias, sendo o meio trocado 3 vezes por semana.   

A diferenciação condrogênica foi confirmada pela coloração de Safranina O 

(Sigma-Aldrich, EUA). Após o período de diferenciação o meio indutor foi descartado, as 

células foram lavadas por duas vezes com DPBS e fixadas com paraformaldeído 4%. 

Em seguida, as células foram coradas com a solução de Safranina O 0,1% por 3 minutos 

em temperatura ambiente. Dado o tempo de incubação, foi feita a lavagem das culturas 

com DPBS por 2 vezes a fim retirar o excesso de coloração. Em seguida, as placas de 

culturas foram visualizadas em microscópio de inversão. A solução de Alizarina foi 

preparada com a dissolução de 0,05 g de corante em 50 ml de água MiliQ. 
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4.7 Detecção das proteínas SOX2, Nanog, colágeno I, VEGF, PPARγ, RUNX2, Ki67, 

Survivina e F-actina por imunofluorescência indireta 

As CTMs do tecido adiposo foram transferidas na concentração de 1,5103 células 

em duplicata, em microplacas pretas de fundo chato com 96 poços (Corning, MA, USA) 

As placas foram mantidas em estufa na temperatura de 37°C, com atmosfera úmida na 

presença de 5% de CO2 por 24 horas. Após foi realizada a fixação em 4% de 

parafolmoldeído (Sigma Aldrich) por 2 horas a 4º C. Após a lavagem das placas com 

DPBS (Dulbecco’s Phosphate Buffered Saline), as células foram permeabilizadas com 

0,1% da solução de Triton X-100 a 4º C por 15 minutos, seguido do bloqueio com BSA 

a 5% por 40 minutos em temperatura ambiente. 

As células foram incubadas por 16 horas com os anticorpos (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Anticorpos utilizados na análise das proteínas por imunofluorescência indireta 

Anticorpo Diluição Marca Catálogo 

SOX2 1:100 ABCam Ab92494 

Nanog 1:200 BD 560791 

Colágeno I 1:100 Rockland 600-401-103-0 

VEGF 1:100 Invitrogen MA5-12184 

PPARγ 1:100 Novusbio NB120-19481 

RUNX2 1:100 Novusbio H860-M06 

Ki67 1:50 BD 556026 

Survivina 1:500 Cell Signaling 71G4B7 

F-actina 1:500 Molecular probes A12380 
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Após incubação com os anticorpos anti- colágeno I, PPARγ, SOX2 e survivina as 

células foram incubadas por 2 horas com anticorpo secundário anti-rabbit AlexaFluor 488 

(diluição 1:500; A-11008- Molecular Probes) e com 1μL (0,1 μg/mL) de Hoechst 33342.  

As células incubadas com os anticorpos anti-RUNX2, VEGF foram incubadas por 

2 horas com anticorpo secundário anti-mouse R-phycoerythrin (diluição 1:500; P852- 

Molecular Probes) e com 1μL (0,1 μg/mL) de Hoechst 33342. Os anticorpos Nanog, Ki67 

e F-actina já são marcados com AlexaFluor 488 e foram incubados somente com 

Hoechst 33342 por 2 horas. Após o período de incubação as células foram lavadas 2 

vezes com DPBS e as intensidades de fluorescência foram determinadas usando o 

ImageXPress Micro High Content System (Molecular Devices, CA, USA). Cinco sítios por 

poço e dois poços marcados com o mesmo anticorpo foram adquiridos. A intensidade de 

fluorescência das células e a porcentagem de células positivas foram determinadas 

utilizando o Cell Scoring MetaXpress Software. 

 

4.7.1 Avaliação do potencial de membrana mitocondrial (PΨm) por TMRE 

As CTMs do tecido adiposo foram transferidas na densidade de 1,5103 células 

em duplicata, em microplacas pretas de fundo chato com 96 poços (Corning, MA, USA). 

Após 24 horas as células foram incubadas com 1μL (0,1 μg/mL) de Hoerchst 33342 e 50 

nM TMRE (87917-Sigma Aldrich, MO, USA) por 40 minutos a 37º C. O TMRE 

(tetramethylrhodamine, ethyl ester) é utilizado para marcar mitocôndrias ativas, as 

mitocôndrias despolarizadas ou inativas tem um potencial de membrana diminuído e não 

conseguem sequestrar o TMRE. A fluorescência do TMRE foi determinada usando 

ImageXPress Micro High Content System (Molecular Devices, USA). Cinco sítios por 

poço e dois poços de cada tipo celular foram adquiridos. O potencial transmembranar 

mitocondrial foi determinado usando o software Cell Scoring MetaExpress (Molecular 

Devices, CA, USA). 

 

4.7.2 Ciclo Celular das CTM de tecido adiposo  

A análise do ciclo celular foi investigada pela intensidade de fluorescência dos 

núcleos marcados com 1μL (0,1 μg/mL) de Hoechst 33342. Este corante é um 

intercalante de DNA e a intensidade de fluorescência é diretamente proporcional ao 

conteúdo de DNA. O Hoechst 33342 foi incubado nas células por 2 horas antes da 
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realização da leitura no ImageXPress Micro High Content System (Molecular Devices, 

USA). Cinco sítios por poço e dois poços de cada tipo celular foram adquiridos. O 

software Cell Cycle MetaExpress (Molecular Devices, CA, USA) foi utilizado para analisar 

as diferentes fases do ciclo celular. 

 

4.8 Curva de Crescimento 

A curva de crescimento foi feita para investigar a capacidade de proliferação e 

tempo de dobramento das células. As células foram transferidas em triplicata com um 

inóculo inicial de 1x 104 por poço, em placa de seis poços, com meio de cultura DMEM 

suplementado com 20% SFB e 1% penicilina/estreptomicina. A cada dia as células foram 

lavadas com PBS, dissociadas enzimaticamente com ATV, e contadas em câmara de 

Neubauer com auxílio de microscópio óptico. Ao final do período de 14 dias, os pontos 

(número de células) foram extrapolados para um gráfico linear (dias x número de 

células), e o valor do tempo de dobramento (doubling time) foi obtido através do 

programa estatístico GraphPad Prism 8. 

 

4.9 Análise de Dados 

As análises estatísticas foram realizadas entre os parâmetros das células-tronco 

mesenquimais de gordura obtidas por lipoaspiração convencional ou por lipoaspiração a 

laser. Os dados foram analisados usando teste t utilizando o pacote estatístico GraphPad 

Prism 8. Os resultados foram expressos como média ± DP de três diferentes 

experimentos realizados em duplicata considerando um valor de P <0,05 

estatisticamente significativos. 
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5. RESULTADOS 

5.1 Amostras coletadas pelos métodos de Lipoaspiração: Convencional e a Laser.  

 As coletas das amostras ocorreram em momentos distintos, devido às diferenças 

das técnicas de lipoaspiração aplicadas em cada um dos dois grupos: a convencional 

(LC) e a laser (LL). As amostras foram coletadas por uma equipe de cirurgiões plásticos. 

Em seguida, todas as amostras de gordura foram devidamente acondicionadas e 

rapidamente transferidas para o Laboratório de Histocompatibilidade e Imunidade 

Celular (LIM – 19) para o seu devido processamento.  

 As amostras foram recebidas no LIM19 em seringas estéreis (figura 2A) e 

imediatamente transferidas para tubos cônicos de 50 ml, onde foram lavadas e 

processadas conforme descrito acima (figura 2B). A diferença entre as amostras é que 

a proveniente da técnica LC foi tratada com colagenase, enquanto que na LL não tem 

essa necessidade. Após a remoção da parte gordurosa e a lavagem tem a formação do 

SVF no fundo do tubo cônico, que é a parte que vai ser transferida para a garrafa de 

cultura (Figura 2C) 

 

 

 

Figura 2. Lipoaspirados: A: forma de transporte do lipoaspirado; B: lipoaspirado após centrifugação; C: 

formação do pellet de SVF 
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5.2 Caracterização das CTMTAs 

 Foi realizada a caracterização imunofenotípica das células-tronco mesenquimais 

do tecido adiposo (CTMTAs), provenientes de dois grupos distintos, Lipoaspiração 

Convencional (LC) e Lipoaspiração a Laser (LL), contendo 4 indivíduos cada grupo. Os 

experimentos foram feitos por citometria de fluxo para análise de marcadores 

mesenquimais e hematológicos (Figura 3). As células estavam na passagem 4 (P4) da 

cultura celular. 

  

 

Figura 3. Exemplo de análise da imunofenotipagem das CTMTAs. Representação em forma de histograma dos 

marcadores positivos (CD29, CD44 e CD105) e dos marcadores negativos (CD14, CD31, CD45, CD80 e CD117). 

Foram adquiridos 10.000 eventos na discriminação de tamanho por granulosidade (FCSxSSC) 

 

As CTMTAs expressaram os marcadores CD29, CD44 e CD105 com resultados 

acima de 95%. E expressaram os marcadores hematopoiéticos CD14, CD31, CD34, 

CD45, CD80 e CD117 com valores abaixo de 5% (Tabelas 2 e 3, respectivamente). 
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Tabela 2. Resultados de citometria de fluxo para marcadores de células tronco mesenquimais das CTMTAs obtidas 

através de lipoaspiração convencional e pela técnica One S.T.E.P.TM Os resultados foram expressos como média ± 
desvio padrão (DP) 

 CD29 CD44 CD105 

Convencional 96,6 ± 0,12 96,0 ± 0,10 96,4 ± 0,49 

One S.T.E.P. 98,4 ± 0,53 99,5 ± 0,22 97,2 ±0,37 

 

 

Tabela 3. Resultados de citometria de fluxo para marcadores de células hematopoiéticas e endoteliais das CTM-TA 

obtidas através de lipoaspiração convencional ou pela técnica One S.T.E.P.TM Os resultados foram expressos como 
média ± desvio padrão (DP) 

 CD14 CD34 CD45 CD80 CD117 CD31 

Convencional 0,7 ± 0,01 0,6 ± 0,02 3,9 ± 0,01 2,6 ± 0,02 0,7 ± 0,03 0,5 ± 0,03 

One S.T.E.P. 1,2 ± 0,03 1,8 ±0,01 0,7 ± 0,08 2,1 ± 0,04 0,8 ± 0,03 0,7 ± 0,05 

 

5.3 Diferenciação das CTMTAs em adipócitos, osteócitos e condrócitos 

Para caracterizar as CTMTAs, é necessário verificar a capacidade de 

diferenciação das células em três tipos celulares, sendo eles: adipócitos, osteócitos e 

condrócitos. Realizamos a diferenciação em adipócitos, osteócitos e condrócitos das 8 

amostras testadas. Imagens representativas de cada grupo estão na figura 4.  

 A diferenciação adipogênica ocorreu através do cultivo em meio indutor de 

diferenciação adipogênica pelo período de 14 dias. A formação de vacúolos lipídicos foi 

confirmada com utilização da coloração Oil Red. A diferenciação em osteócitos ocorreu 

através da cultura em meio indutor de diferenciação osteogênica pelo período de 21 dias. 

A produção de íons de cálcio foi confirmada com a coloração Vermelho de Alizarina. A 

condrogênese ocorreu através do cultivo em meio indutor de diferenciação em 

condrócitos pelo período de 21 dias. A formação do agregado celular condrogênico foi 

confirmada com a coloração de Safranina O. 
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Figura 4. Diferenciação CTMTAs. A-D: lipoaspiração convencional; E-H: lipoaspiração a laser.  A e E: 

Controles, em meio de cultura DMEM. B e F: Após tratamento com reagentes para diferenciação 

adipogênica, e a coloração Oil Red nos grânulos de gordura. C e G: Após tratamento com reagentes 
para diferenciação osteogênica, e a coloração Vermelho de Alizarina. D e H: Após tratamento 
com reagentes para diferenciação condrogênica, e coloração Safranina O; barra de calibração 
= 50 M  
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5.4 Análise da expressão dos fatores de transcrição de indiferenciação celular 

SOX2 e Nanog 

 Analisamos os fatores de transcrição de indiferenciação embrionário Sox2 e 

Nanog dos dois grupos para verificar possíveis alterações referentes ao método da 

colheita das amostras. Sox2 (sex-determining region Y-box 2) é importante na 

manutenção na característica de autorrenovação das células-tronco (121). Nanog é uma 

proteína marcador de pluripotência celular (122). 

 A expressão de Sox2 não apresentou diferença significativa entre os dois grupos 

(p = 0,456 – Figura 5A). Na análise da expressão da proteína Nanog também não houve 

diferença entre os dois grupos (p=0,245 - Figura 5B). 

 

 

Figura 5. Gráfico da análise dos fatores de transcrição de indiferenciação SOX2 (A) e Nanog (B). Os dados 

são representados pela porcentagem de células positivas que foram determinadas utilizando o software Cell 

Scoring MetaXpress Software. Foi realizado o Teste t. As análises foram feitas no software GraphPad Prism 8. 

SOX2 p=0,456 e Nanog p = 0,245 

 

 

5.4.1 Análise das proteínas dos fatores de transcrição PPARγ e Runx2 

 Para diferenciação adipogênica ocorrer é necessário a expressão da proteína 

peroxisome proliferator-activated receptor gama - PPARγ (123). Observa-se a presença 

da proteína no citoplasma da célula de forma homogênea, sendo que a intensidade de 

fluorescência para PPARγ (Figura 6 A e B) não apresentou diferença significativa entre 

o grupo LC e o grupo LL (p = 1,00 - Figura 6C).  

Observou-se diferença significativa na intensidade de fluorescência para a 

proteína Runx2 no grupo LL quando comparado ao grupo LC (p = 0,048 - Figura 7C). A 
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confirmação da diferença na intensidade de fluorescência para a proteína Runx2, na cor 

vermelha, e nos núcleos corados em azul, pode ser observada nas imagens referentes 

ao grupo LL (Figura 7B) em comparação ao grupo LC (Figura 7A). 

  

 

 

Lipoaspiração convencional   Lipoaspiração a laser 

 

Figura 6. Fotomicrografia das CTMTAs por imunofluorescência indireta da proteína PPARγ (A e B) e gráfico 
da análise de intensidade de fluorescência da proteína PPARγ (C). Os núcleos das células estão corados com 

Hoechst 33342, na cor azul; e a expressão da proteína PPARγ está no citoplasma, na cor verde. A: Lipoaspiração 

convencional. B: Lipoaspiração a laser. Barra de calibração = 50m. C: Os dados são representados pela 
intensidade de fluorescência das células que foram determinadas utilizando o software Cell Scoring MetaXpress 
Software. Foi realizado o Teste t. As análises foram feitas no software GraphPad Prism 8. p = 1,000 
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Lipoaspiração convencional   Lipoaspiração a laser 

 

Figura 7. Fotomicrografia das CTMTAs por imunofluorescência indireta da proteína Runx2 (A e B) e gráfico da 
análise de intensidade de fluorescência da proteína Runx2 (C). Os núcleos das células estão corados com Hoechst 

33342, na cor azul; e a expressão da da proteína Runx2 está no citoplasma, na cor vermelha. A: Lipoaspiração 

convencional. B: Lipoaspiração a laser. Barra de calibração = 50m. C: Os dados são representados pela intensidade 
de fluorescência das células que foram determinadas utilizando o software Cell Scoring MetaXpress Software. Foi 
realizado o Teste t. As análises foram feitas no software GraphPad Prism 8. * p = 0,048. 

 

 

 

5.5 Análise do VEGF das CTMs do tecido adiposo 

 O fator de crescimento vascular endotelial  (VEGF) está envolvido na angiogênese 

e na reparação do dano vascular (124). A expressão do fator VEGF foi confirmado em 

ambos os grupos, demonstrado nas fotomicrografias dos grupos LC e LL (Figuras 8 A e 

B). Não se observou diferença significativa na expressão da proteína VEGF entre os 

grupos LC e LL (p= 1,000 - Figura 8C). 
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Figura 8. Fotomicrografia das CTMTAs por imunofluorescência indireta da proteína VEGF (A e B) e Gráfico da 
análise de intensidade de expressão da proteína VEGF (C). Os núcleos das células estão corados com Hoechst 

33342, na cor azul; e a expressão da proteína VEGF aparecem no citoplasma na cor vermelha. A: Lipoaspiração 

convencional (LC). B: Lipoaspiração a laser (LL). Barra de calibração = 50m. C: Os dados são representados pela 
intensidade de fluorescência das células que foram determinadas utilizando o software Cell Scoring MetaXpress 
Software. Foi realizado o Teste t. As análises foram feitas no software GraphPad Prism 8. p = 1,000. 

 

5.6 Análise da expressão da proteína de matriz extracelular colágeno I 

 A matriz extracelular (MEC) é uma rede complexa composta por quatro grandes 

classes de macromoléculas: colágenos, proteoglicanos (PGs), glicosaminoglicanos 

(GAGs) e glicoproteínas adesivas. Os componentes da MEC desempenham papéis 

diferentes e essenciais, regulando o crescimento, a proliferação, o movimento, a 

morfologia e a diferenciação das células (125). 

Na imagem fotomicrografada, é possível observar as fibras colágenas do tipo I 

nos dois grupos estudados, LC e LL, na cor verde. (Figura 9A e 9B). A expressão do 

A B 

C 
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colágeno I foi estudada por imunofluorescência indireta e não foi observado diferença 

significativa na expressão desta proteína entre os grupos LC e LL, p= 0,412 (Figura 9C). 
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Figura 9. Fotomicrografia das CTMTAs da proteína colágeno I (A e B) e Gráfico da análise de expressão da 
proteína colágeno I (C). Os núcleos das células estão corados com Hoechst 33342, na cor azul; e as fibras de 

colágeno I aparecem no citoplasma na cor verde. A: Lipoaspiração convencional. B: Lipoaspiração a laser. Barra de 

calibração = 50m. C: Os dados são representados pela intensidade de fluorescência das células que foi determinado 
utilizando o software Cell Scoring MetaXpress Software. Foi realizado o Teste t. As análises foram feitas no software 
GraphPad Prism 8. p = 0,412. 

  

5.7 Análise da proteína F-actina das CTMTAs 

 Para avaliar a integridade do citoesqueleto das CTMTAs, analisamos as fibras de 

F-actina nos grupos: LC (Figuras 10: A e C) e LL (Figuras 10: B e D). O comprimento dos 

filamentos é similar entre os grupos (cor verde), demonstrando a manutenção da 

integridade dos filamentos. 

A B 

C 
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5.8 Análise da expressão da proteína Ki67 

 Para avaliarmos o potencial de proliferação celular, realizamos o ensaio com a 

proteína nuclear Ki-67. Sua expressão pode ser observada em todas as fases do ciclo 

celular. Porém, a saída da fase ativa do ciclo resulta em uma diminuição na regulação 

de sua expressão, estando a célula em quiescência ou não (126). Nós observamos a 

ausência da expressão da proteína Ki-67 nos dois grupos analisados, LC e LL (Figuras 

11: A e B, respectivamente). 

 

 

 

 

 

 

A B 

C D 

Figura 10. Fotomicrografia das CTMTAs por imunofluorescência indireta da proteína F-actina. Os núcleos das 

células estão corados com Hoechst 33342, na cor azul; e as fibras de f-actina na cor verde. A e C: Lipoaspiração 

convencional (LC). B e D: Lipoaspiração a laser (LL). Barra de calibração = 100m. 
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5.9 Análise da expressão da proteína Survivina 

 Avaliamos a expressão da proteína survivina em duas localizações nas CTMTAs, 

no núcleo e no citoplasma. Sua função depende necessariamente da sua posição nas 

células, pois no citoplasma, ela desempenha função anti-apoptótica; e quando localizada 

no núcleo, seu compromisso está na regulação do ciclo celular (42). 

 Podemos ver na imagem fotomicrografada a similaridade da intensidade de 

fluorescência e da presença da proteína survivina no núcleo e citoplasma das CTMTAs 

LC e LL (Figura 12 A e B). 

Na figura 12C, não observamos diferença significativa nos resultados em relação 

à presença da expressão da proteína no núcleo das CTMTAs, em ambos os grupos, LC 

e LL, ela aparece com valor aproximado de 80% (p=1,000). Entretanto, observamos uma 

pequena diferença na intensidade de fluorescência no citoplasma. Nas CTMTAs do 

grupo LC, a intensidade de fluorescência está em 40%, e no grupo LL, está em 30%, 

porém essa alteração não é significativa, p = 0,109 (Figura 12D). 

  

 

 

 

 

A B 

Figura 11. Fotomicrografia das CTMTAs por imunofluorescência indireta da proteína Ki-67. Os núcleos das 

células estão corados na cor azul. E é possível verificar a ausência da expressão das proteínas Ki-67 na cor verde. 

A: Lipoaspiração convencional (LC). B: Lipoaspiração a laser (LL). Barra de calibração = 50m. 
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Figura 12. Fotomicrografia das CTMTAs por imunofluorescência indireta da proteína survivina (A e B), 
Porcentagem de células com a proteína no núcleo (C) e gráfico da análise de intensidade de fluorescência da 
proteína no citoplasma (D). Os núcleos das células estão corados com Hoechst 33342, na cor azul; e a expressão 

da proteína survivina está no citoplasma, na cor verde. A: Lipoaspiração convencional. B: Lipoaspiração a laser. Barra 

de calibração = 50m. C: Os dados são representados pela positivade de expressão no núcleo e D: intensidade de 
fluorescência das células que foram determinadas no citoplasma utilizando o software Cell Scoring MetaXpress 
Software. Foi realizado o Teste t. As análises foram feitas no software GraphPad Prism 8. C: p = 1,000 e D: p = 0,109. 

 

5.10 Análise do ciclo celular das CTMs do tecido adiposo 

 A avaliação do ciclo celular é importante para verificar o desenvolvimento normal 

das CTMTAs, sua capacidade de autorrenovação e homeostase do tecido (127). Nós 

analisamos o ciclo celular para verificar as fases do crescimento celular que cada grupo 

estudado se encontrava. O método utilizado foi a verificação da intensidade de 

fluorescência dos núcleos marcados com Hoechst 33342 (Figura 13). As fases 

estudadas foram: G0 /G1, S e G2 /M. Na fase G0 /G1 foi observado diferenças significativas 

entre os grupos LC e LL. O grupo LL apresentou menor porcentagem de células na fase 

G0 /G1, estágio de transição entre a fase de quiescência e replicação dos cromossomos 

quando comparado ao grupo LC (p=0,007). Entretanto, na fase S, momento que 



64 

 

  

acontece a síntese do DNA, o grupo LL apresentou maior quantidade de células nesta 

fase quando comparado com o grupo LC (p = 0,04). Não foram observadas diferenças 

na análise da fase G2/M entre as linhagens estudadas (p = 0,557). 
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Figura 13. Gráfico da análise das fases do ciclo celular das CTMTAs. Os dados são 

representados pela porcentagem de células nas diferentes fases do ciclo celular. Foi utilizado o 
software Cell Cycle MetaXpress Software. A análise foi realizada através do Teste t feitas no 
software GraphPad Prism 8. 

 

5.11 Análise do potencial de membrana mitocondrial (PΨm)  

 Para analisarmos a atividade mitocondrial das CTMTAs dos grupos LC e LL, 

utilizamos o reagente TMRE. O TMRE (tetramethylrhodamine, ethyl ester) é utilizado 

para marcar mitocôndrias ativas. Portanto, as mitocôndrias despolarizadas ou inativas 

têm um potencial de membrana diminuído e não conseguem sequestrar o TMRE (cor 

vermelha). Os núcleos das células foram corados com Hoechst e aparecem na cor azul 

(Figuras 14 A e B). Podemos observar a localização perinuclear das mitocôndrias, e sua 

morfologia não demonstrou a ocorrência de fissão mitocondrial nos dois grupos 

analisados.  Os grupos LC e LL não mostraram diferença significativa na intensidade de 

fluorescência emitidas pela membrana das mitocôndrias (Figura 14 C), demonstrando a 

atividade mitocondrial igual das CTMTAs em ambos os grupos. 
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Figura 14. Fotomicrografia das CTMTAs das mitocôndrias através da utilização do corante TMRE (A e B) e 
gráfico da análise de intensidade de fluorescência do TMRE (C). Os núcleos das células estão corados com 
Hoechst 33342, na cor azul; as mitocôndrias foram coradas com TMRE no citoplasma, na cor vermelha. A: 

Lipoaspiração convencional. B: Lipoaspiração a laser. Barra de calibração = 100m. C: Os dados são representados 

pela intensidade de fluorescência das células que foram determinadas utilizando o software Cell Scoring MetaXpress 
Software. Foi realizado o Teste t. As análises foram feitas no software GraphPad Prism 8. p = 0,798. 

 

 

5.12 Análise da curva de crescimento - Doubling time   

 O resultado da curva de crescimento das CTMTAs dos grupos LC e LL apresentou 

tempo médio de dobramento similares, não mostrando diferença significativa entre os 

grupos. Contudo, podemos notar uma discreta diferença no tempo médio de duplicação 

da população celular do grupo LC comparado ao grupo LL (figura 15).   
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Figura 15. Gráfico da Comparação do doubling time (DT) das 
CTMTAs originadas da lipoaspiração convencional e do 
protocolo One S.T.E.P techniqueTM.  Os dados foram analisados 

usando teste t através do pacote estatístico GraphPad Prism 8. Os 
resultados foram expressos como média ± desvio padrão (DP). p = 
0.6514. 
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6. DISCUSSÃO 

 

 A importância das células-tronco mesenquimais nas áreas da medicina 

regenerativa e terapias autólogas vem sendo estudadas, incessantemente, nas últimas 

quatro décadas  (128).  A explicação está em suas funcionalidades bioquímicas, como 

expressão de fatores imunomoduladores, baixa imunogenicidade e sua eficiência na 

diferenciação e proliferação celular (23), além da sinalização parácrina na angiogênese 

(117). Porém, sua descoberta ocorreu através de estudos da medula óssea, o que torna 

sua coleta invasiva para o doador. 

 A descoberta de novos tecidos fontes para as células-tronco viabilizou a expansão 

de estudos, principalmente com o objetivo de futuras terapias regenerativa e celular (40). 

Atualmente, o tecido adiposo é preferencialmente estudado para a obtenção das células-

tronco, sendo denominadas de células-tronco derivadas do tecido adiposo – CTMTAs 

(129). 

A colheita das CTMTAs ocorre preferencialmente, pelo método de lipoaspiração, 

pois é uma técnica rápida e pouco invasiva ao paciente (41). Estudos mostram que o 

número e a viabilidade de CTMTAs podem variar dependendo da técnica de coleta (120). 

Nossos estudos se basearam na comparação das células provenientes de dois métodos 

de lipoaspiração: convencional (LC) e a laser (LL). O método de lipoaspiração 

convencional, já é bem descrito na literatura, denominado por técnica de Coleman 

(44,117), e a nova técnica de lipoaspiração a laser ONE S.T.E.P. (118). 

O objetivo da escolha da técnica a laser ONE S.T.E.P.  foi o comprimento de 

ondas utilizado, que é de 1.200nm (118). Observou-se que os comprimentos de onda 

nos valores de 915, 1.210 e 1.720nm apresentam maior atração pela gordura quando 

comparada com a água, porém, em 1.210nm, a absorção do laser pela gordura é 

praticamente o dobro quando comparada com a água (112).  

Além disso, a luz do laser liquefaz a gordura, o que facilita a sua aspiração de 

forma mais suave, quando comparada a técnica de lipoaspiração convencional. O fator 

fototérmico do laser diminui a hemorragia e os danos no tecido, pois leva à coagulação 

de pequenos vasos. Portanto, diminui o risco de hipovolemia (111). 

 



68 

 

  

O lipoaspirado da LC por Coleman, precisa ser centrifugado a 3000 rpm por 3 

minutos para a separação dos componentes inadequados e é necessário realizar a 

digestão do tecido com colagenase (119). Entretanto, o lipoaspirado pela técnica LL, 

ONE STEP, é homogêneo, sem necessidade de maiores processos, o que seria 

importante para a medicina regenerativa (118). Nossos dados confirmam a literatura, 

pois mostraram a diferença dos lipoaspirados dos grupos LC e LL. 

Nos nossos resultados, comparando a influência de dois métodos de 

lipoaspiração, LC e LL, as células foram caracterizadas conforme os três critérios 

propostos pelo International Society for Cellular Therapy – ISCT (38): aderência ao 

plástico; expressão acima de 95% para os marcadores de membrana mesenquimais; 

expressão abaixo de 5% para o marcadores hematológicos e diferenciação celular em 

adipócito, osteócito e condrócito.  

Nas análises de imunofluorescência indireta, as CTMTAs dos grupos LC e LL, não 

mostraram diferenças significativas para a expressão da maioria das proteínas 

analisadas.  SOX2 e Nanog, utilizadas como fatores de indiferenciação celular. 

A F-actina é uma estrutura uniforme de filamentos em paralelo de actina, sendo 

observados em cultura de CTMs (130). Nosso trabalhou avaliou a integridade do 

citoesqueleto das CTMTAs dos grupos LC e LL através da análise da proteína f-actina. 

Os resultados mostraram a integridade dos longos filamentos de f-actina nos dois grupos 

estudados, LC e LL. A distribuição da F-actina varia conforme a célula entra no processo 

de diferenciação, devido a tração da MEC. A morfologia e o potencial de diferenciação 

da célula, influenciam diretamente as transformações no citoesqueleto. Nas células 

indiferenciadas, os filamentos da proteína F-actina são bem nítidos e preenchem todo o 

citoplasma das células de maneira esticada e alongada (131), dados estes que 

corroboram os nossos resultados.  

A expressão do colágeno I foi semelhante nos grupos LC e LL. O colágeno I é um 

dos componentes da matriz extracelular (MEC), e o tecido adiposo é um tecido que 

apresenta alta concentração dos componentes da MEC (125), principalmente o colágeno 

I (71). 

A proteína VEGF, um importante fator para a angiogênese e reparo tecidual (132), 

não apresentou alterações entre os grupos.  Porém, o aumento da transcrição da VEGF 

é influenciado pela proteína survivina (90). Nossas análises foram realizadas por 
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imunofluorescência indireta, com a detecção de presença ou ausência da proteína no 

núcleo celular e também através da sua quantificação no citoplasma, e não verificamos 

alterações na expressão desta proteína. 

A proteína survivina integra a família das Proteínas Inibidoras de Apoptose (IAP), 

com peso molecular de 16,5kDa (88). Ela apresenta expressões diferenciadas em 

células normais e células cancerosas. Nas células cancerosas, a survivina está presente 

no núcleo, onde regula a divisão celular; no citoplasma, desempenha função 

citoprotetora; na mitocôndria, apresenta relação com crescimento tumoral e resistência 

à apoptose; e no espaço extracelular, encontra-se em exossomos liberados por células 

cancerosas. Toda essa rede participa na comunicação célula-célula. Nas células-tronco 

mesenquimais humanas, as IAPs participam na manutenção da sobrevivência 

dependente de fator de crescimento, diferenciação e migração (90). No ciclo celular, sua 

expressão significativa ocorre principalmente nas fases G2/M; mas também em menores 

quantidades, nas fases G1/S (93). Nossos resultados mostraram que ambas as células 

expressam survivina em quantidades iguais no núcleo das CTMTAs, em ambos os 

grupos, LC e LL. No citoplasma, sua expressão teve uma pequena diferença entre os 

grupos, sendo menor no grupo LL, o que poderia ser resultado da síntese proteica no 

núcleo, porém esse resultado não foi significativo. Quando ela está exercendo a função 

anti-apoptótica, sua concentração aumenta no citoplasma. E em condições fisiológicas, 

ela também está presente no citoplasma, porém na interfase do ciclo celular  (133). 

Quando analisamos o ciclo celular, verificamos diferenças significativas entre os 

grupos LC e LL, nas fases G0 /G1 e S. Na fase G0 /G1, o grupo LC apresentou maior 

porcentagem das células, quando comparado ao grupo LL.  Entretanto, na fase S, o 

grupo LL teve maior porcentagem das células, em relação ao grupo LC.  

Nas CTMs, as mitocôndrias apresentam como característica a localização 

perinuclear, enquanto que nas células diferenciadas, sua presença é distribuída pelo 

citoplasma uniformemente. E no período que as CTMs entram em diferenciação celular, 

o potencial de membrana mitocondrial é reduzido (134). Outro fator relacionado ao 

resultado do potencial de membrana mitocondrial analisado no nosso trabalho, foi da 

proteína survivina, pois um dos seus efeitos na apoptose celular é a redução do potencial 

de membrana mitocondrial (135).   Assim, podemos confirmar com os nossos resultados, 

o estado de indiferenciação e não apoptótico das CTMs derivadas do tecido adiposo dos 

grupos LC e LL. 



70 

 

  

A proteína nuclear Ki67 é um marcador de proliferação celular (126). Ela está 

expressa em todas as fases do ciclo celular, com exceção da fase G0. Esta expressão a 

torna um notável marcador para definir o crescimento de uma determinada população 

celular, em todas as células proliferativas: as normais e as tumorais (97). Sua expressão 

é analisada nos fatores prognósticos e no diagnóstico de vários tipos de cânceres, como 

o câncer de mama (136). Também em relação a sua expressão, ela se eleva nas fases 

G2 e M do ciclo celular, e diminui consideravelmente nas fases pós-mitótica, 

especialmente na fase S (137). Ao cruzarmos este dado com os nossos resultados da 

análise do ciclo celular, observamos que as CTMTAs de ambos os grupos, LC e LL, 

estavam na sua grande maioria na fase S do ciclo celular, reforçando uma diferença 

significativa de p=0,04 do grupo LL, quando comparado ao grupo LC. Nossos resultados 

mostraram ausência na expressão da proteína Ki67 nas CTMTAs nos grupos estudados, 

demonstrando ausência de crescimento anormal das células. 

A diferença significativa encontrada nos nossos dados foi a superexpressão do 

fator de diferenciação osteogênico runt-related transcription fator 2  (Runx2) no grupo LL. 

O Runx2 é um importante fator de transcrição para a diferenciação de osteoblastos, 

formação óssea e morfogênese esquelética (138). Porém, o Runx2 atua de maneira 

equilibrada com o fator de diferenciação adipogênico PPARγ. Quando ocorre aumento 

da expressão de Runx2, para iniciar a diferenciação osteogência, o efeito inverso é 

observado com PPARγ, diminui o estímulo para a diferenciação adipogênica (139). 

 O aumento da expressão de Runx2 também é influenciado por diferentes vias de 

sinalização, como: P13K/AKT, NF-kB, Wnt/β-catenin, TGF- β, BMP, Notch e Hedgehog. 

Altos níveis de Runx2 promove as expressões de genes marcadores metastáticos como: 

VEGF, metaloproteinase 2 (MMP-2), osteopontina (OPN), bisulfite sequencing PCR 

(BSP), peptídeo relacionado ao hormônio paratireóide (PTHrP) e receptor activador of 

nuclear fator kB ligand (RANKL), o que pode promover a metástase óssea, aumentando 

a proliferação celular do câncer de mama, e podendo estar relacionado com um 

prognóstico ruim de câncer de mama. Entretanto, os autores acreditam em um único 

mecanismo de regulação do microambiente tumoral, no qual poderia regular a atividade 

celular do sistema imune, protegendo o sistema do tumor e contribuindo para a eficácia 

clínica (140).  

Alguns autores sugerem que a expressão positiva de Runx2 possa ser regulada 

pela atividade de micros ácido ribonucleicos – miRNAs. Os miRNAs são pequenas 
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frações de RNA endógeno não codificantes (141), com aproximadamente 22 

nucleotídeos (139). A expressão de muitos genes que atuam nas vias de diferenciação 

celular, é controlada pela ação dos miRNAs, Esta participação pode acontecer em todas 

as vias de sinalização (13), inclusive na via de diferenciação osteogênica.  

Os miRNAs podem agir regulando positiva ou negativamente a expressão de 

algum fator de transcrição. O miRNA-204, atua na regulação negativa do Runx2 em 

CTMMO (139). Outro estudo demonstrou que a baixa expressão do miRNA-31 nas 

células-tronco mesenquimais humanas, influencia de maneira positiva a expressão de 

Runx2, como também dos fatores de transcrição Osterix e BMPR2 (142).    

Portanto, podemos sugerir que a alteração demonstrada no fator de transcrição 

Runx2, no grupo LL, pode ter influência de fatores moleculares, como a ação de miRNAs, 

os quais não foram analisados neste trabalho. Porém, apesar da alteração na expressão 

de Runx2 no grupo LL, demonstrando alta síntese proteica, concluímos que a 

caracterização das CTMTAs provenientes da técnica de coleta a laser One S.T.E.P.TM 

(Selective Tissue Engineering Photostimulation) se mostra muito semelhante às 

CTMTAs provenientes da técnica convencional, o que torna esta técnica viável para 

obtenção de células-tronco para a utilização clínica. 
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7. CONCLUSÃO 

 
Com os resultados obtidos neste trabalho, conclui- se que: 

 

Células-tronco mesenquimais provenientes de tecido adiposo coletado por dois métodos 

de lipoaspiração, convencional (LC) e por laser (LL), apresentaram:  

– Expressão similar das proteínas de pluripotência Sox2 e Nanog, da proteína de 

transcrição PPARγ, das proteínas VEGF e survivina, proteínas da matriz extracelular, 

colágeno I e F-actina.   

 – A expressão do fator de transcrição Runx2 foi maior nas células-tronco mesenquimais 

do tecido adiposo do grupo LL. 

– Na análise do ciclo celular, a maior porcentagem das células no grupo LL encontrava-

se na fase S, enquanto que no grupo LC a maior porcentagem estava na fase G0/G1 no. 

Não houve expressão da proteína presente no ciclo celular Ki-67 em nenhum dos grupos.  

 

Concluímos que a coleta de tecido adiposo pela técnica de coleta a laser One 

S.T.E.P.TM (Selective Tissue Engineering Photostimulation) praticamente não altera as 

características das células-tronco mesenquimais deste tecido em relação à técnica de 

lipoaspiração convencional. Assim, esta técnica pode ser utilizada para obtenção de 

células-tronco mesenquimais. 
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9. ANEXOS 

9.1 Aprovação do Comitê de Ética 
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