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_____________________________________________________________________ 

 



 
 

RESUMO 

 

AGUIAR, L.M. Arcabouços 3D funcionalizados ou não com Aptamer anti-

fibronectina na formação do coágulo e sua influência em células-tronco. Estudo 

ex vivo e in vitro. Dissertação (Mestrado) – Ribeirão Preto. Faculdade de Odontologia 

de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, 2020. 108p. 

 

Aptamers são oligonucleotídeos capazes de se ligarem à alvos específicos com alta 

afinidade, especifidade e estabilidade por meio de sua conformação tridimensional. Em 

qualquer processo regenerativo, o sangue é o primeiro componente a entrar em contato 

com biomateriais. Dentre os biomateriais utilizados na regeneração periodontal, 

arcabouços tridimensionais (3D) têm sido estudados devido sua capacidade em 

proporcionar uma distribuição celular mais homogênea, favorecendo proliferação, 

migração e diferenciação celular. Assim, esse estudo avaliou o efeito da 

funcionalização de arcabouços 3D (SCA) com Aptamers anti-fibronectina (APT) na 

formação do coágulo fisiológico (PhC) e no comportamento de células-tronco (MSC) 

derivadas da medula óssea (BM- MSC) de ratos. Para isso, arcabouços 3D com e sem 

APT foram inseridos cirurgicamente na região subcutânea do dorso de ratos 

(isogênicos Wistar Kyoto) por 16 horas, permitindo a formação do PhC. Em seguida, o 

SCA com PhC foi removido, transferido para o laboratório e MSCs CD45- e CD90+ 

selecionadas por Soorting em citometria de fluxo (CF) foram então semeadas. Quatro 

grupos experimentais foram investigados: SCA+MSC; SCA+APT+MSC; 

SCA+PhC+MSC e SCA+APT+PhC+MSC. Para caracterização da população celular do 

PhC formado sobre o SCA foi realizada CF utilizando os marcadores CD45, CD90 e 

CD34. Para verificar a morfologia do PhC e das MSCs sobre o biomaterial foi utilizada 

Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV). Para avaliar a viabilidade celular, a 

formação de matriz mineralizada e a expressão da fosfatase alcalina (ALP) e da 

osteopontina (OPN) gerada pelas MSCs foi realizado MTT, ensaio de vermelho de 

Alizarina (ARS) e imunofluorescência indireta (IF) em microscópio Multifóton, 

respectivamente. Nos ensaios de MTT, ARS e IF não houve diferença estatisticamente 

significante entre os grupos testados. Entretanto, na CF o grupo SCA+APT+PhC+MSC 

demonstrou elevada imunomarcação do CD34 (p = 0,0198). Além disso, na MEV o 

mesmo grupo exibe uma enriquecida malha de fibrina, composta de células sanguíneas 



 
 

brancas. Sendo assim, foi observado que o APT possui um efeito seletivo no coágulo, 

proporcionando um maior recrutamento de células hematopoiéticas, importantes para 

a cicatrização e regeneração tecidual. 

 

Palavras- chave: Aptamers, Arcabouço 3D, Fibronectina, Coágulo, Células-tronco, 

Regeneração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Abstract 
_____________________________________________________________________ 

 



 
 

ABSTRACT 

 

AGUIAR, L.M. 3D scaffolds funcionalized or not with anti-fibronectin Aptamers on 

blood clot formation and its influence on stem cells. Ex vivo and in vitro study. 

Dissertation (Masters) – Ribeirão Preto. School of Dentistry of Ribeirão Preto, University 

of São Paulo, 2020. 108p. 

 

Aptamers are oligonucleotides capable of binding specific targets with high affinity, 

specificity and stability through their three-dimensional conformation. In regenerative 

procedures, blood plasma is one of the first components to come into contact with 

biomaterials. Among the biomaterials used in periodontal regeneration, three-

dimensional (3D) scaffolds have been studied due to their ability to provide 

homogeneous cell distribution, favoring their proliferation, cell migration and 

differentiation. Thus, this study evaluated the effect of functionalization of 3D scaffolds 

(SCA) with anti-fibronectin Aptamers (APT) on the formation of the physiological clot 

(PhC) and on the behavior of stem cells (MSC) derived from bone marrow (BM-MSC) 

of rats. For this, 3D scaffolds with and without APT were surgically inserted in the 

dorsum subcutaneous region of the rats (isogenic Wistar Kyoto) for 16 hours, aiming at 

the formation of the PhC. Then, the SCA with PhC was removed and cultivated with 

MSCs CD45- and CD90 + selected by Soorting in flow cytometry (FC). Four 

experimental groups were investigated: SCA+MSC; SCA+APT+MSC; SCA+PhC+MSC 

and SCA+APT+PhC+MSC. To characterize the cell population of the PhC formed on 

the SCA, FC was performed using the markers CD45, CD90 and CD34. To verify the 

PhC and MSCs morphology on the biomaterial, Scanning Electron Microscopy (SEM) 

was used. To evaluate cell viability, the formation of mineralized matrix and the 

expression of alkaline phosphatase (ALP) and osteopontin (OPN) by MSC, MTT, 

Alizarin red assay (ARS) and indirect immunofluorescence (IF) in a Multiphoton 

microscope were performed, respectively. In the MTT, ARS and IF tests, there was no 

statistically significant difference between the groups tested. However, 

SCA+APT+PhC+MSC group demonstrated high CD34 immunostaining (p = 0.0198). In 

addition, in SEM, the same group exhibits an enriched fibrin mesh, composed of white 

blood cells. Thus, it was observed that APT has a selective effect on the clot, providing 

a greater recruitment of hematopoietic cells, important for healing and tissue 

regeneration. 



 
 

Key words:  Aptamers, 3D scaffold, Fibronectin, Clot, Stem cells, Regeneration.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

          A periodontite é uma doença imuno-inflamatória que atinge os tecidos de 

sustentação dentário (LIN et al., 2008; TASSI et al., 2017). Quando não tratada, resulta  

na destruição das estruturas periodontais (cemento, ligamento periodontal e osso 

alveolar), podendo levar à perda dentária (HAN et al., 2014). Atualmente, a periodontia 

tem como um dos seus principais objetivos a restauração completa desses tecidos 

perdidos (HAN et al., 2014; IVANOVSKI et al., 2014), por procedimentos regenerativos 

que estimulem eventos moleculares e celulares (LIN et al., 2008). Porém, a 

regeneração dos tecidos periodontais é complexa e é necessária uma resposta 

coordenada dos tecidos moles e duros (IVANOVSKI et al., 2014). Neste contexto, 

células-tronco mesenquimais (MSCs - do inglês, mesenchymal stem cells) têm 

grandes habilidades de renovação, mantendo o seu potencial proliferativo e de 

diferenciação em múltiplas linhagens celulares (BARTOLD & GRONTHOS, 2017). 

Além disso, em estudos in vivo as MSCs demonstram elevada capacidade 

regenerativa nos tecidos dentais (HYNES et al., 2015).  

         Em 2006, Chen e colaboradores (CHEN et al., 2006) identificaram e localizaram 

MSCs no ligamento periodontal saudável e com doença utilizando marcadores de 

superfície para células mesenquimais indiferenciadas. Estas, foram encontradas na 

região paravascular, em sua maior parte, e em pequenos aglomerados na região 

extravascular. Desde então, diversos procedimentos regenerativos têm sido utilizados, 

muitos deles com a utilização de células-tronco derivadas da medula óssea (BM-

MSCs – do inglês, bone marrow mesenchymal stem cells). Isso tem demonstrado ser 

promissor na regeneração de fraturas e defeitos ósseos (WANG et al., 2016). 

         Biomateriais do tipo arcabouço (SCA- do inglês, scaffold) vem amplamente 

sendo utilizados para regeneração periodontal. Esses SCAs facilitam a regeneração 

tecidual por proporcionar uma distribuição celular homogênea sobre sua estrutura e 

subsequente formação tecidual.  Além disso, regulam a dispersão das células no 

tecido além de facilitarem a proliferação das mesmas (LIU et al., 2016). Diversos 

materiais são utilizados para sua confecção, podendo inclusive serem sintetizados em 

combinação com quitosanas (polissacarídeo natural biodegradável) (VARONI et al., 

2018), ou com colágenos e hidroxiapatitas (LIU et al.,2016), sendo que os mais 
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comumente utilizados são os produtos naturais e sintéticos (AMROLLAHI et al., 2015) 

e também os de cerâmicas e metais (CHIA & WU, 2015).  

          Os SCAs, preferencialmente, devem ser biodegradáveis, de  modo que sua taxa 

de degradação seja similar à tecidual (AMROLLAHI et al., 2016). Além disso, deve 

permitir sua total substituição pelo tecido neoformado durante a regeneração (ASTI & 

GIOGLIO, 2014). Nesse contexto, arcabouços 3D (SCAs 3D) são rotineiramente 

utilizados principalmente na medicina regenerativa. É possível criar estruturas para a 

reconstrução de órgãos e tecidos com arquitetura complexa, assim como para a 

restauração de defeitos anatômicos (CHIA & WU, 2015). Esses biomateriais 

promovem um ambiente de suporte para recrutamento celular, facilitando sua adesão, 

diferenciação e subsequente, regeneração tecidual (AMROLLAHI et al., 2016). A 

macroestrutura desses SCAs 3D geralmente promovem biocompatibilidade favoráveis 

além da migração celular (HOGREBE et al., 2017).  

         Um dos materiais utilizados para produção de SCAs 3D são os hidrogéis, que 

auxiliam na confecção de canais vasculares (BERTASSONI et al., 2014). Hidrogéis 

são polímeros biodegradáveis e que têm se destacado devido sua biocompatibilidade 

e mínima tensão friccional e mecânica. Além disso, sua composição se assemelha à 

da matriz extracelular (MEC) (QASIM et al., 2017),  facilitando a adesão e proliferação 

celular e favorecendo a formação de um novo tecido (ASTI & GIOGLIO, 2014). 

         A regeneração dos tecidos depende de fatores como a disponibilidade de células 

mesenquimais indiferenciadas para se diferenciarem em células desejadas e das 

sinalizações desencadeadas para seu recrutamento, estimulando sua proliferação. A 

estrutura responsável pela regulação desses sinais é a MEC (POLIMENI et al.,2006),   

tendo um papel imprescindível na adesão e em processos como a proliferação, 

diferenciação e migração celular, além da organização do citoesqueleto celular por 

meio das suas proteínas de adesão, mediando a conexão  entre a matriz e as células 

que residem no local (SAWICKA et al., 2015). A MEC do tecido conjuntivo é composta, 

em sua maior parte, por colágeno, proteoglicanas e glicoproteínas (HALPER &   

KJAER, 2014; SAWICKA et al., 2015) como a fibronectina (SAWICKA et al., 2015).  

         A fibronectina (FN) é uma glicoproteína presente em grande quantidade na MEC 

(SAWICKA et al., 2015). Essa possui a capacidade de se ligar aos receptores 

presentes na membrana celular, desencadeando sinalizações autócrinas e parácrinas 

relacionadas à adesão, migração e diferenciação celular (WANG & NI, 2016). A FN 
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também está intimamente relacionada com processos de cicatrização de feridas 

(LENSELINK, 2015; WANG & NI, 2016) e pode ser encontrada em processos 

inflamatórios. Essa glicoproteína está amplamente disponível no plasma sanguíneo, 

desempenhando um papel crítico nos primeiros eventos relacionados a formação do 

coágulo sanguíneo fisiológico (PhC- do inglês, physiological clot) (WANG & NI, 2016).     

Além disso, está diretamente envolvida com a agregação plaquetária e a 

fibrinogênese, contribuindo para a hemostasia (XU., et al 2016). 

          No reparo tecidual, a FN é adsorvida à malha de fibrina inicialmente formada no 

coágulo (WANG & NI, 2016). A formação do coágulo ocorre imediatamente após um 

trauma, servindo como matriz para a migração celular e cicatrização, além de proteger 

o tecido lesionado (POLIMENI et al., 2006). Assim, a FN nessa estrutura fibrilar 

reforçará a formação de um arcabouço que servirá de suporte para o recrutamento de 

células progenitoras (SCHULTZ & WYSOCKI, 2009). Sendo assim, é necessário o 

entendimento dos processos que ocorrem fisiologicamente no organismo do 

hospedeiro após a inserção de um biomaterial em uma região cirúrgica, que levarão à 

formação do coágulo e subsequente cicatrização tecidual, além de identificar meios 

de promover uma melhora na bioatividade dos SCAs, por meio do controle das 

proteínas do plasma e células recrutadas pelo PhC, que poderão favorecer a 

cicatrização tecidual, permitindo a aplicação desse tipo de biomaterial em 

procedimentos regenerativos periodontais. Partindo desse contexto, recentemente 

têm sido demonstrado que a associação de Aptamers (APT) enriquecidos com FN 

promovem uma melhora no SCA facilitando assim, a proliferação e colonização celular 

(GALLI et al., 2016; PARISI et al., 2017). APTs são oligonucleotídeos de RNA ou DNA 

de cadeia simples (ssDNA) que podem se ligar a alvos com alta especificidade e 

estabilidade através de sua conformação estrutural tridimensional (RAHIMIZADEH et 

al., 2017; SONG et al., 2012). A forma de produção, seleção e isolamento dos APTs 

contra alvos específicos são realizadas in vitro de várias maneiras. O mais usado é o 

método de Evolução Sistemática dos Ligantes por Enriquecimento Exponencial 

(SELEX, do inglês Systematic Evolution of Ligands by Exponential enrichment)  

(SONG et al., 2012). Inicialmente, o sistema SELEX realizará a síntese química in vitro 

de nucleotídeos aleatórios e sua respectiva ligação ao antígeno. Em seguida, as 

moléculas ligadas aos antígenos são selecionadas, removidas dos mesmos e 
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amplificadas para obtenção dos APTs específicos para o alvo (STOLTENBURG; 

REINEMANN; STREHLITZ, 2007) 

          Os APTs, já estão consolidados na medicina, em especial na oncologia, para 

detecção e tratamento de cânceres específicos (ABRAHAM & MALIEKAL, 2017). Não 

obstante, eles vêm sendo utilizados para combater vírus e bactérias, objetivando 

reduzir as elevadas taxas de resistência desses microorganismos aos fármacos 

(ZIMBRES et al., 2013). Adicionalmente, podem ser utilizados como alternativa para 

fatores de crescimento (do inglês; growth factors- GF) e anticorpos pois, além da sua 

baixa imunogenicidade e alta estabilidade (SONG et al., 2012), não necessitam de 

organismos vivos para a sua produção (KEEFE et al., 2010). 

          Na odontologia, o uso dos APTs como estimuladores regenerativos vêm sendo 

investigado (ALJOHANI et al., 2018; ZHANG; LAI; JUHAS, 2019). Sua abordagem 

varia desde a liberação de determinados fármacos (ASHRAFUZZAMAN, 2014) até a 

sua ligação a tipos celulares específicos, como as MSCs (GUO et al., 2006). Sua 

funcionalização em SCAs pode ser promissora, pois induzirá a adsorção de proteínas 

específicas para as quais ele foi sintetizado, atraindo células efetoras (MASCINI; 

PALCHETTI; TOMBELLI, 2012;  PARISI et al., 2017). 

          A habilidade dos APTs anti-FN em enriquecer biomateriais com agentes 

bioativos tem sido demonstrada in vitro (GALLI et al., 2016; PARISI et al., 2017). 

Nestes, o enriquecimento de diferentes SCAs levou à melhora na adsorção de 

proteínas especificas e na adesão celular. Isso sugere a possibilidade de explorar 

esse método para ancorar moléculas desejadas na superfície dos SCAs/biomateriais.

  Os APTs têm se mostrado promissores, apesar da sua utilização na 

odontologia ser algo ainda a ser explorado e não haver na literatura, até o momento, 

estudos que avaliam o efeito de APTs anti-FN em MSCs. Logo, são necessários mais 

estudos para analisar o comportamento desses oligonucleotídeos em procedimentos 

regenerativos na periodontia e estabelecer uma comparação com os achados in vitro 

(GALLI et al., 2016). Sendo assim, nesse estudo, será analisado o efeito de 

arcabouços 3D funcionalizados com APTs anti-FN na formação do coágulo sanguíneo 

e, adicionalmente, no comportamento de MSCs. 
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2. REVISTA DE LITERATURA 

 

2.1 Células-tronco mesenquimais  

 

          Células-tronco mesenquimais (MSCs), são células multipotentes que possuem 

a capacidade de diferenciação em vários tipos celulares diferentes, como adipócitos, 

condrócitos, neurônios e osteoblastos, além de também possuírem um grande 

potencial de auto-renovação (HUANG et al., 2014) e viabilidade a longo prazo (PARK 

et al., 2019). Essas células vêm sendo estudadas atualmente para serem utilizadas 

em diversos procedimentos regenerativos na engenharia tecidual (PARK et al., 2019) 

e na medicina regenerativa (LOTFY et al., 2019). As MSCs são bem visadas para 

utilização em estudos e procedimentos clínicos devido suas características como o 

potencial regenerativo, baixa imunogenicidade e migração aos locais de injúria 

tecidual (LOTFY et al., 2019), além de serem acessíveis e não provocarem respostas 

imune imediatas (HUANG et al., 2014). Além disso, possuem outras habilidades que 

contribuem para sua eficiência como a modulação da resposta inflamatória, pela sua 

interação com células imunoinflamatórias podendo regular funções de outras células 

presentes no tecido (ZHENG et al., 2019). Esse tipo celular pode ser isolado de 

diferentes tecidos, como do cordão umbilical, tecido adiposo, polpa dentária e da 

medula óssea (BM) (LOTFY et al., 2019). O isolamento mais frequente dessas células 

é o da BM. A BM é um tecido complexo que possui vários tipos de células progenitoras 

(JONES & SCHAFER, 2015), incluindo uma população de MSCs não-

hematopoiéticas. Esse tecido contribui para manutenção e regeneração de diferentes 

tipos teciduais do organismo e possui um papel substancial na hematopoese (LI et al., 

2016; ROSTOVSKAYA & ANASTASSIADIS, 2012). 

         As MSCs têm sido reportadas em diversos estudos, sendo isoladas e 

caracterizadas para a sua utilização em experimentos in vivo e in vitro. Esse tipo 

celular já foi extraído de diversas espécies, dentre eles ratos, humanos, coelhos, cães 

e cabras (HU et al., 2018; HUANG et al., 2014). O modelo de estudo em ratos vêm 

sendo amplamente utilizado em estudos in vivo pré-clínicos para se entender as 

principais propriedades regenerativas das células-tronco provenientes da BM 

(ROSTOVSKAYA & ANASTASSIADIS, 2012). O potencial osteogênico das MSCs é o 

que mais têm sido investigado recentemente, em comparação ao seu potencial de 

diferenciação adipocítica e condrogênica (BAHSOUN et al., 2019). Isso se dá, devido 
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a atenção que as células-tronco e as osteoblásticas vêm ganhando em terapias de 

engenharia tecidual óssea (BAGHABAN et al., 2010). A diferenciação osteogênica das 

MSCs é um procedimento crítico, induzido por diferentes meios e  regulados por 

diversos fatores biológicos (YANG et al., 2019).  

         A matriz extracelular (MEC) é um componente fundamental para que ocorra a 

diferenciação osteogênica das MSCs. Ela é sintetizada pelas células, principalmente 

na primeira semana de indução osteogênica, produzindo diversas proteínas como 

fibronectina (FN) e osteopontina (OPN) (HANNA et al., 2018). A maioria dos estudos 

in vivo e in vitro atuais, demonstraram a elevada capacidade osteogênica e 

osteoindutora das MSCs (ORYAN et al., 2017). Para que ocorra a diferenciação, as 

células devem ser cultivadas em meio osteogênico para que, assim, ocorra a 

expressão de marcadores usualmente expressos por osteoblastos durante a formação 

óssea. Dentre esses marcadores estão a fosfatase alcalina (ALP), OPN e osteocalcina 

(OCN) (BIRMINGHAM et al., 2012). A expressão desses marcadores resultará na 

diferenciação e subsequente deposição de cálcio e fosfato na matriz óssea 

(BIRMINGHAM et al., 2012).  

         Devido essas diversas propriedades das MSCs, alguns estudos têm induzido a 

diferenciação osteogênica dessas células, cultivando-as em diferentes tipos de 

arcabouços (SCAs) (MATTA et al., 2019; WESTHRIN et al., 2015; XUE et al., 2017), 

principalmente os 3D. Os SCAs 3D, criam um ambiente semelhante ao in vivo (IIJIMA 

et al., 2018). Além disso, a estrutura desse biomaterial favorece a diferenciação das 

MSCs em células osteoblásticas, levando à produção de matriz mineralizada 

(PERSSON et al., 2018). Sendo assim, a terapia celular por meio do cultivo de MSCs 

em biomateriais, pode representar um avanço nas técnicas atuais na regeneração de 

diferentes tipos teciduais, reestabelecendo sua função (JAFAR et al., 2019). 

 

2.2 Arcabouços 3D 

 

Evidências atuais têm demonstrado que as células preferem biomateriais com 

a conformação tridimensional em comparação às culturas celulares em ambientes 2D. 

Isso pode ocorrer devido à maior similaridade de SCAs 3D com o ambiente de origem 

celular (SOBACCHI et al., 2018). Atualmente, os SCAs 3D possuem grande potencial 

na engenharia tecidual devido sua capacidade de mimetizar o ambiente presente em 

organismos vivos (WILLERTH & SAKIYAMA-ELBERT, 2008). Esses tipos de SCAs, 



  REVISTA DE LITERATURA  |  34 
 

quando utilizados em experimentos in vitro permitem que as células desenvolvam uma 

interação tridimensional intercelular, além disso, promovem um ambiente propício ao 

crescimento e troca de nutrientes entre as células, semelhante ao ambiente in vivo 

(YUAN et al., 2018). Uma das estratégias de maior sucesso na regeneração tecidual 

foi a criação de SCAs 3D naturais ou sintéticos e o cultivo de células sobre os mesmos, 

permitindo que esses biomateriais pudessem ser colocados nos tecidos dos indivíduos 

(SOUNESS et al, 2018).  

         Para uma adequada cicatrização tecidual no hospedeiro, os SCAs devem ser 

biocompatíveis, ter um ambiente favorável para os eventos celulares e uma 

porosidade que facilite a comunicação celular (WAHL et al., 2015). Alguns dos fatores 

que auxiliam na seleção de biomateriais para confecção dos SCAs é a sua taxa de 

degradação, suporte mecânico tecidual e capacidade de desencadear uma resposta 

imune adequada para o reparo tecidual (LI et al., 2019). Materiais como biocerâmicas 

sintéticas de tricálcio fosfato (TCP), hidroxiapatita (HA) ou sua mistura com o cálcio- 

fosfato bifásico são frequentemente utilizados em procedimentos de regeneração 

óssea devido principalmente às suas propriedades osteocondutoras e fácil 

maleabilidade de seu formato e arquitetura (MEBARKI et al., 2017).  

         Outros materiais interessantes para confecção dos SCAs são a quitosana e o 

hidrogel. Enquanto a quitosana é um polissacarídeo bastante utilizado na engenharia 

tecidual juntamente com células-tronco devido ao seu potencial de promover 

regeneração óssea, os hidrogéis auxiliam no recrutamento de células-tronco in vivo 

(WILLERTH & SAKIYAMA-ELBERT, 2008). 

 

2.3 Coágulo fisiológico 

 

A partir do momento em que um biomaterial é inserido em uma região, durante 

procedimentos cirúrgicos regenerativos, o principal evento biológico é a absorção de 

plasma sanguíneo e proteínas de fluidos biológicos, fator esse, que pode mediar a 

comunicação e interação inter-celular (PARISI et al., 2020). O coágulo sanguíneo 

fisiológico (PhC) consiste em um aglomerado de células sanguíneas vermelhas, 

brancas e plaquetas em uma matriz composta de fibrina, fibronectina plasmática entre 

outros componentes do sangue (POLIMENI et al., 2006). Toda essa estrutura também 

serve como matriz para a migração celular assim como adesão das células no tecido 

agredido, durante os processos de cicatrização tecidual (MAKOGONENKO 2002). Um 
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dos componentes fundamentais durante a formação do PhC e cicatrização após uma 

injúria é a fibronectina (FN).  

          A FN é uma glicoproteína adesiva secretada por algumas células, que funciona 

como uma ‘ponte’, facilitando a ligação entre as células da MEC. Algumas células 

usam a FN como um condutor para que haja o desenvolvimento de uma malha de 

conexão entre as células e a própria FN na formação do PhC (MIRON-MENDOZA et 

al., 2017). Além disso, essa proteína pode afetar a migração e adesão de células após 

a sua incorporação no PhC (MAKOGONENKO et al., 2002). A presença da FN, que 

pode se ligar à fibrina na matriz extracelular, ocorre imediatamente após a injúria 

tecidual e aparenta estimular a migração celular para a região agredida. A cicatrização 

tecidual formada após a formação do PhC ocorre devido ao papel fundamental da 

dessa glicoproteína, que já está presente nos processos iniciais após uma agressão 

tecidual e regula a adesão celular, proporcionando a formação de uma MEC ideal para 

a posterior deposição de colágeno (BARKER & ENGLER, 2017).  

          Outro fator importante, é o papel da FN na odontologia regenerativa, onde já foi 

demonstrada a influência da mesma na adesão de células na superfície radicular 

assim como a interação da FN com integrinas que podem desempenhar uma 

importante função em procedimentos regenerativos periodontais e ósseos (PARISI et 

al., 2020). 

 

2.4 Aptamers 

 

          A engenharia tecidual busca encontrar formas de aperfeiçoar os biomateriais 

utilizados nos processos regenerativos de maneira a aumentar a bioatividade dos 

mesmos. Uma das formas de promover isso, é com a utilização de Aptamers (APTs), 

que vem sendo estudados como uma alternativa aos anticorpos e fatores de 

crescimento (GF) na biomedicina (PARISI et al., 2017). APTs são pequenos 

oligonucleotídeos formados a partir de uma fita simples de DNA ou RNA que podem 

se ligar a alvos específicos com alta afinidade e através de uma conformação 

tridimensional (PARISI et al., 2017; RAHIMIZADEH et al., 2017; SUN & ZU, 2015). 

Essas moléculas, podem ser criadas contra um número ilimitado de alvos, e já foram 

desenvolvidos contra diferentes estruturas como drogas, proteínas, íons, tecidos ou 

células (SUN & ZU, 2015).  
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          Os APTs são moléculas sintetizadas quimicamente que possuem excelentes 

propriedades como a facilidade de modificação de sua conformação, sem que ele 

perca as suas afinidades pelo alvo escolhido, baixa imunogenicidade, rápida 

penetração celular e efeitos adversos reduzidos, o que faz com que sejam 

futuramente, um potencial substituto dos anticorpos que hoje vem sendo utilizados 

nesse tipo de terapia (RAHIMIZADEH et al., 2017). Sendo assim, os APTs são 

desenvolvidos a partir de um procedimento chamado SELEX, que consiste na 

produção de oligonucleotídeos a partir de DNA ou RNA que reconhecem alvos 

colocados em uma “biblioteca” e a repetição desses passos de produção é feita a fim 

de produzir e isolar os  APTs que possuem alta especificidade ao alvo requerido 

(HASEGAWA et al., 2016). Essa biblioteca ou “piscina” de nucleotídeos é formada 

com possíveis “candidatos” a APTs e as moléculas alvo são incubadas na biblioteca 

e parte dos oligonucliotideos se ligará a eles, a outra parte será eliminada da solução. 

Após esse procedimento, os APTs que se ligarem aos alvos serão amplificados e esse 

processo se repetirá até a obtenção de APTs com alta afinidade pelo alvo escolhido 

(PARISI et al., 2017).  

          Apesar dessas moléculas terem um papel importante como agentes 

terapêuticos e como diagnóstico clínico (ZHANG et al., 2019), poucos deles foram 

aprovados para a comercialização devido às suas aplicações clínicas limitadas. Isso 

pode estar relacionado com as limitações ainda encontradas na produção e utilização 

dos APTs, além da falta de respostas em estudos para determinar se muitos dos APTs 

gerados in vitro possuem comportamento semelhante em experimentos in vivo 

(PARISI et al., 2017). Sendo assim, apesar de ser um campo promissor, essa área 

ainda requer muitos estudos de forma a aperfeiçoar a produção e obtenção dos APTs 

a fim de que essas moléculas possam ter seu uso ampliado em terapias clínicas. 
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3. OBJETIVOS 
 

3.1 Objetivos gerais 

 

Investigar os padrões de coagulação fisiológica (PhC) em arcabouços 3D 

funcionalizados ou não com APT anti-FN e, além disso, ver o efeito desses diversos 

substratos no comportamento de BM-MSCs em estudo ex vivo e in vitro. Neste 

trabalho, será abordado um modelo ex vivo utilizando coágulo fresco fisiológico 

formado em modelo cirúrgico. 

 

3.2  Objetivos específicos 

 

• Investigar os efeitos de SCAs funcionalizados com APT anti-FN, na 

formação do PhC. 

 

• Avaliar as características morfológicas do PhC formado sobre os SCAs 

3D com e sem APTs, assim como a população celular recrutada durante 

esse processo. 

 

• Analisar o comportamento de MSCs sobre esses substratos avaliando a 

viabilidade celular e o potencial de diferenciação osteogênica das MSCs.  
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

4.1 Aspectos éticos 

 Esse projeto de pesquisa foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso de 

Animais (CEUA) da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto da Universidade de 

São Paulo (FORP/USP) (Protocolo n° 2018.1.589.58.5, Anexo A). 

 

4.2 Obtenção das BM-MSCs  

          As BM-MSCs foram obtidas a partir dos fêmures de ratos machos isogênicos 

Wistar Kyoto, adquiridos no Biotério de produção de ratos do Instituto de Ciências 

Biológicas (ICB) da Universidade de São Paulo. Os ratos, com cerca de 6 semanas, 

foram eutanasiados por sobredose de anestésico com Ketamina (Ceva, BR) e Xilazina 

(Ceva ®) por via intraperitoneal (IP). Os fêmures de cada rato foram retirados e 

transportados em tubo Falcon (Corning Incorporated, EUA) contendo meio de cultivo 

celular composto pelo Meio Essencial Mínimo de Eagle- modificação alfa (α-MEM) 

(Gibco-Life Technologies, EUA), suplementado com 500 µg/mL de gentamicina 

(Gibco®) e 3 μg/mL de fungizona (Gibco®).  

          No fluxo laminar, os fêmures foram submetidos à assepsia com álcool 70% e 

clorexidina 2% para sua descontaminação e remoção de pelos, músculos e tecido 

adiposo. As epífises dos fêmures foram cortadas, permitindo a extração da BM 

presente no centro das diáfises por meio de intensa irrigação com uma seringa de 20 

mL (Descarpack-BR) utilizando o meio α-MEM (Gibco®), suplementado com 10% de 

soro fetal bovino (SFB) (Gibco®), 50 µg/mL de gentamicina (Gibco®) e 0,3 μg/mL de 

fungizona (Gibco®). As células foram colocadas em frascos de 75 cm2 (Corning 

Incorporated®) que foram mantidas a 37°C em atmosfera umidificada, contendo 5% 

de CO2 e 95% de ar atmosférico. Essa etapa permitiu a seleção das BM-MSCs por 

meio da aderência ao poliestireno (DOMINICI et al., 2006). 

 

4.3 Separação das MSCs por Sorting 

          Esse procedimento foi realizado para separar uma população celular específica 

de MSCs existente nas BM-MSCs por Sorting em citometria de fluxo (CF). Após 

adquirirem aproximadamente 70% de confluência nas garrafas de cultivo, as células 

sofreram dissociação enzimática por meio do tratamento com EDTA a 1 mM (Gibco®), 

tripsina a 0,25% (Gibco®) e 0,075% de colagenase (Gibco®), possibilitando sua 
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remoção dos frascos de cultivo celular. A tripsina foi bloqueada com meio α-MEM 

(Gibco®), suplementado com 10% de SFB (Gibco®). Posteriormente, as células foram 

centrifugadas por 5 minutos (min) a 2000 rpm, contadas na câmara de Newbauer 

(Fisher Scientific, Pittsburgh, PA, EUA) e incubado o anticorpo primário monoclonal 

anti-CD45 (1 µl/1 x 106 células, mouse- anti-Rat CD45/PE, BD – 

Biosciences,Pharmingen™,EUA) por 30 min, em temperatura ambiente (TA). A 

utilização desse marcador objetivou a seleção negativa de parte das células 

hematopoiéticas da BM, levando a sua remoção da cultura primária de BM-MSCs. 

Após esse procedimento, houve a incubação do anticorpo monoclonal anti-CD90 (1 

µl/1 x 106 células, mouse anti- Rat CD90/PE-BD, Biosciences®) por 30 min, em TA. 

Esses foram selecionados positivamente, objetivando a seleção de MSCs CD45- 

CD90+. Esse experimento foi realizado no citômetro de fluxo digital BD FACSAria™ III 

(BD Biosciences®) com o software FlowJo (Ashland, EUA). 

 

4.4 Congelamento celular 

         As MSCs CD90+/CD45- foram cultivadas em garrafas de 75cm2 (Corning®) com 

α-MEM (Gibco®), suplementado com 10% de SFB (Gibco®), 1% de penicilina- 

estreptomicina (Gibco®) e expandidas até a 5ª passagem. Neste momento, as células 

foram dissociadas enzimaticamente das garrafas de cultivo com tripsina a 0,25% 

(Gibco®), EDTA a 1 mM (Gibco®) e 0,075% de colagenase (Gibco®). Estas foram 

estocadas em tubos criogênicos (Corning®) com α-MEM (Gibco®), 10% de SFB 

(Gibco®) e 10% de Dimetilsulfóxido (DMSO) (Pierce™, EUA) na densidade de 1,5 x 

106 células por vial. Os vials com as células foram mantidos à -80ºC por 24 horas e 

estocados em tambores com nitrogênio líquido à -120°C.  

 

4.5 Confirmação da separação das MSCs por citometria de fluxo 

          Para confirmação da separação da população de MSCs CD90+/CD45- pelo 

Sorting, foi realizada citometria de fluxo. Para isso, um vial com células foi 

descongelado e as MSCs foram cultivadas em um frasco de 75 cm2 (Corning®) por 7 

dias, nas mesmas condições de cultivo celular citadas anteriormente. Após esse 

período, as células foram tratadas com EDTA a 1 mM (Gibco, Invitrogen, EUA), tripsina 

a 0,25% (Gibco®), contadas em câmara de Newbauer (Fisher Scientific®) e separadas 

em tubos Falcon (Corning®) na densidade de 2 x 105 células/tubo. Os anticorpos anti-

CD45 (1ul/1x106 células, mouse anti- Rat, CD45/PE, BD- Biosciences®) e anti-CD90 
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(1ul/1x106 células, mouse anti- Rat CD90/PE, BD- Biosciences®) foram incubados, 

por 30 min, em TA. Em seguida, as amostras foram lavadas com solução salina 

tamponada com fosfato (PBS) (Invitrogen®), centrifugadas por 5 min à 2000 rpm, 

fixadas com solução de Paraformaldeído (Merk- EUA), diluído a 1% em PBS 

(Invitrogen®) e analisadas no citômetro (BD FACsCanto™, II - BD Biosciences®).  

 

4.6 Crescimento das MSCs 

          Para cada experimento, vials com MSCs foram descongelados e as células 

foram cultivadas por 7 dias, em frascos de 75 cm2 (Corning®) contendo meio de 

cultura celular α-MEM (Gibco®) com 10% de soro fetal bovino (FBS) (Gibco®) e 1% 

de penicilina- estreptomicina (Gibco®). Durante todo o tempo de cultivo, as células 

foram mantidas em uma incubadora a 37 °C em atmosfera umidificada, contendo 5% 

de CO2 e 95% de ar atmosférico. Os meios dos frascos foram trocados a cada 2-3 

dias e o crescimento das células foi monitorizado diariamente em microscópio 

invertido de contraste de fase (Axiovert 40C, Carl Zeiss, Oberkochen, Alemanha). 

 

4.7 Caracterização celular das MSCs 

          A caracterização das MSCs foi realizada a fim de averiguar o potencial de 

diferenciação das mesmas. Para isso, as células foram cultivadas em placas de 24 

poços (Corning®), na densidade de 2.104 células/ poço em meios de cultura celular 

específicos para indução da diferenciação osteogênica e adipocítica. As células foram 

mantidas em atmosfera úmida com 5% de CO2 e 95% de ar atmosférico, a 37°C. 

          Para a diferenciação osteogênica, as MSCs foram cultivadas em meio de 

diferenciação D-MEM (Gibco®) suplementado com 10% de SFB (Gibco ®),  5 µg/mL 

de ácido ascórbico (Gibco®), 7 mM β-glicerofosfato (Sigma Aldrich- EUA) e 10-5 M de 

dexametasona (Sigma®) em períodos de 7, 14 e 21 dias. A avaliação da diferenciação 

osteogênica foi realizada por meio de análise qualitativa dos depósitos de cálcio 

produzidos pelas células. Após o cultivo celular, as amostras foram lavadas com PBS 

(Invitrogen®), fixadas com etanol a 70% a 4ºC por 1 hora. A quantidade de depósitos 

minerais produzidos pelas células foi detectada utilizando o corante Vermelho de 

Alizarina (Alizarin Red Stain – ARS, Sigma®) por 15 min, em temperatura ambiente 

(TA). Posteriormente, as amostras foram lavadas com água bidestilada e deixadas em 

TA para secagem. As placas foram fotografadas e as imagens foram obtidas 
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digitalmente com câmera Canon EOS Digital Rabel, sensor de 6.3 Megapixel CMOS, 

com lentes macro Canon EF 100 mm f/2.8 (Canon, Lake Sucess NY, EUA).   

          Para a diferenciação adipocítica, as MSCs foram cultivadas por um período de 

10 e 14 dias  em meio de diferenciação suplementado com 10-6 M de dexametasona 

(Sigma®), 0,5 µM de 3-isobutil-1-metilxantina (Sigma ®), 10 μg/ml de insulina 

(Sigma®) e 0,1M de indometacina (Sigma®). Para avaliação qualitativa da 

diferenciação adipocítica e acúmulo lipídico, as amostras foram lavadas com PBS 

(Invitrogen®) e fixadas em formalina a 10% por 1 hora. Após esse procedimento, foi 

adicionado isopropanol 60% e as amostras foram coradas com óleo vermelho O (Oil 

Red, Sigma®) a 2% por 15 minutos em TA. As células foram fotografadas em um 

microscópio invertido de contraste de fase (Axiovert 40C, Carl Zeiss, Oberkochen, 

Alemanha). 

 

4.8 Confecção dos APTs e SCAs 3D  

APTs ssDNA de cadeia simples (ATW0008, Base Pair Biotechnologies,EUA), 

contendo 40 nucleotídeos de comprimento e 12597,4 g/mol, foram selecionados e 

rastreados contra Fibronectina (FN) pela tecnologia SELEX (STOLTENBURG; 

REINEMANN; STREHLITZ, 2007). Essa tecnologia foi realizada para permitir a 

seleção de APTs especificos para FN. Estes foram modificados, formando uma cadeia 

curta de carbono contendo uma ligação dissulfeto na sua extremidade 3 'e com uma 

biotina na sua extremidade 5' (5’- biotinTEG- Aptamer- thiol -3’). Os SCAs 3D, a base 

de 4% de quitosana e 20% de Beta-tricálciofosfato (b-TCP) foram confeccionados com 

hidrogel em uma impressora 3D desenvolvida pela Faculdade de Farmácia  da 

Universidade de Parma (Parma, IT), produzindo um SCA 3D com porosidade de 200 

μm, semelhante a das trabéculas osseas. Essa parte da metologia foi realizada pelo 

Departamento de Ciências Biomédicas, Biotecnológicas e Translacionais da 

Universidade de Parma (Parma, IT). Nesse estudo, foram avaliados dois tipos de 

arcabouços: com e sem APTs anti-FN.  

4.9 Preparo dos SCAs e do APT anti- FN 

          Os SCAs com 4mm de espessura, foram cortados circunferencialmente no 

diâmetro de 5mm utilizando punch (Harte instrumentos, BR) no fluxo laminar. Em 

seguida, os SCAs foram mantidos por 24 horas em uma placa de Petri na incubadora 
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de CO2 à 37 °C em atmosfera umidificada, contendo 5% de CO2 e 95% de ar 

atmosférico, para sua desidratação.  

          Os APTs contidos no vial do fabricante foram hidratados com Resuspension 

Buffer (Base Pair- Biotechnologies®), resultando na concentração final de 

aproximadamente 2000 µg/mL de solução. Após isso, alíquotas foram preparadas a 

partir desta solução e armazenadas à -20ºC. No momento da funcionalização dos 

SCAs, as alíquotas foram descongeladas e adicionado Reducing Buffer (Base Pair- 

Biotechnologies®), na proporção 1:1, por 10 min, em TA (seguindo as recomendações 

do fabricante). Essa solução, contendo cloridrato de Tris (2-carboxietil) fosfina (TCEP) 

à 2 mM e pH 7,8,  permitirá a redução das cadeias dissulfeto ligados à extremidade 3’ 

dos APTs, liberando os grupos tióis capazes de se ligarem à quitosana presente no 

SCA, evitando a funcionalização (PARISI et al., 2017).  

          Para eliminar o excesso TCEP, a solução foi adicionada em colunas 

cromatográficas purificadoras de oligonucleotídeos (mini coluns Quick Spin Oligo, 

Roche Life Science, EUA) e centrifugadas por 5 min a 3600 rpm. Após a purificação, 

o APT foi quantificado no espectrofotômetro (Nanovue Plus™- GE Healthcare, Reino 

Unido) e posteriormente diluídos em Folding Buffer (Base Pair Biotechnologies®) na 

concentração desejada para a funcionalização (Figura 1).  

 
Figura 1. Passo a passo do preparo do APT para funcionalização do SCA. 
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4.10 Funcionalização dos SCAs           

Os SCAs desidratados foram colocados em placas de 96 poços (Corning®) e 

funcionalizados por simples adsorção com 20 μg de APT em cada SCA (PARISI et al., 

2017), contidos em 200 µl de Folding Buffer (Base Pair Biotechnologies ®), por 17 

horas. Após isso, a solução foi removida e adicionado PBS (Invitrogen®), completando 

24 horas de funcionalização. Para confirmação da funcionalização nos SCAs, o 

Folding Buffer e o PBS foram quantificados no espectrofotômetro NanoVue Plus™ 

(GE Healthcare®). O valor emitido pelo equipamento foi de aproximadamente 0 

µg/mL, indicando que o APT se aderiu à superfície dos SCAs, demonstrando a 

efetividade do procedimento (Figura 2).  

 

Figura 2. Funcionalização do SCA com APT e sua confirmação. 

 

4.11 Formação do coágulo “fisiológico” (PhC) 

          Para  a formação do PhC foram utilizados ratos isogênicos Wistar Kyoto, de 8 

semanas, machos, adquiridos no Biotério de Produção de ratos do Instituto de 

Ciências Biológicas (ICB) da Universidade de São Paulo. O protocolo experimental  foi 

realizado a partir de uma adaptação do procedimento descrito por Monroe & Hoffman 

(2012). Os animais foram anestesiados com Xilazina (6 mg/Kg) (Ceva®)  e Ketamina 

(70 mg/Kg) (Ceva®), via intramuscular (IM). Após terem atingido plano anestésico 

profundo, foram colocados em decúbito ventral sobre a mesa cirúrgica, realizando a 

tricotomia da região dorsal anterior, seguida de antissepsia com PVPI. O procedimento 

cirúrgico foi realizado na região dorsal do rato, entre as orelhas e próxima à região da 

calota craniana do animal. Essa foi a região de escolha para o procedimento devido a 

uma menor quantidade de tecido adiposo nesse local, que poderia se aderir ao SCA, 

além da presença de mais vasos sanguíneos, facilitando a formação do PhC. Foi 

realizada uma incisão de 3 cm de comprimento com bisturi 15C (Solidor,BR) na derme, 
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e o SCA, com 5 mm de diâmetro e 4 mm espessura, esterilizado, foi introduzido na 

região subcutânea direita e outro, de mesmas características, na região esquerda do 

mesmo animal. A incisão foi suturada com fio Seda 4.0 (Ethicon, EUA). Os animais 

receberam como analgésico Flunixina Meglumina (UCBVet, BR) a 1 mg/kg, via IP. Os 

ratos foram mantidos em gaiolas viveiros por 16 horas e  eutanasiados com sobredose 

anestésica  para a retirada do biomaterial com PhC e início dos ensaios ex vivo.  

          O biomaterial com a presença do PhC foi transferido para o fluxo laminar onde 

foram colocados em placas de 96 poços e foi adicionada uma solução de PBS com 

2% de penicilina/ estreptomicina com o objetivo de evitar qualquer tipo de 

contaminação dos SCAs durante o periodo de retirada do biomaterial dos ratos e 

transporte ao laboratório. As lavagens foram realizadas por 3 vezes mantendo a 

solução por um período de 15 minutos entre cada lavagem e subsequentemente foi 

realizado o plaqueamento das MSCs sobre os SCAs. O período de 16 horas de 

formação do coágulo foi determinado por um estudo piloto no qual o SCA com PhC foi 

avaliado por imagens de Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) (Apêndice A). 

 

4.12 Caracterização do PhC por citometria de fluxo 

          Para caracterização da população celular presente no PhC formado sobre os 

SCAs foi realizada citometria de fluxo, no Laboratório de Imagens de Alta Resolução 

e Estudos Celulares (LIAREC) – USP. Os grupos avaliados foram: SCA com PhC 

(SCA+PhC) e SCA com APT anti-FN e PhC (SCA+APT+PhC). Inicialmente, os SCAs 

com PhC foram colocados em uma placa de 24 poços (Corning®) e lavados 

gentilmente com PBS (Invitrogen®). Para remoção das células do PhC aderidas aos 

SCAs foi realizado tratamento com tripsina a 0,25% (Gibco®) por 5 min. O bloqueio 

da atividade enzimática da tripsina foi realizado com meio essencial mínimo (α-MEM, 

Gibco®) suplementado com 10% de SFB (Gibco®). As células removidas foram 

homogeneizadas e centrifugadas a 2000 rpm por 5 min. O pellet formado foi lavado 

com PBS (Invitrogen®), novamente centrifugado a 2000 rpm por 5 min e tratado com 

tampão de lise para células sanguíneas vermelhas (RBC Lysis Life eBioscienceTM, 

Thermo Fisher Cientific, EUA), por 10 min. Isso resultou na lise das hemácias, 

facilitando a leitura pelo citômetro das células sanguíneas brancas presentes nas 

amostras. Após essa etapa, as células remanecentes foram centrifugadas 2000 rpm 

por 5 min, lavadas com PBS (Invitrogen®), contadas com o auxilio de um 

hemocitômetro (Fisher Scientific, Pittsburgh, PA, EUA) em microscópio invertido de 
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contraste de fase (Axiovert 40C, Carl Zeiss, Oberkochen, Alemanha) e separadas em 

tubos Falcon (Corning®) na densidade de 2 x 105 células/tubo.  

          Para detecção das populações celulares foram usados os anticorpos 

monoclonais anti-CD34 (1µg/1x106 células, mouse anti-rat CD34/PE-Santa Cruz 

Biotechnology-EUA), anti-CD90 (1µg/1x106 células, mouse anti-rat CD90/FITC, BD- 

Biosciences®) e anti-CD45 (1µg/1x106 células, mouse anti-rat CD45/PE, BD- 

Biosciences®), diluídos em tampão fosfato (PB), por 30 min, em TA. A utilização 

desses marcadores de superfície foi realizada para detectar a presença de células 

hematopoiéticas progenitoras, células mesenquimais indiferenciadas e leucócitos, 

respectivamente. As amostras foram fixadas com Paraformaldeído a 4% (Merck- 

EUA), diluído em PBS (1:1, Invitrogen®) e avaliadas pelo citometro de fluxo (BD 

FACsCanto™ II, BD Biosciences®). As análises foram realizadas com o auxílio do 

software BD FACSDIVA (BD Biosciences®) e os resultados foram dados em 

porcentagem de células marcadas para cada anticorpo. Esse experimento foi 

realizado em três repetições (n=3).  

 

4.13 Cultivo das MSCs sobre o substrato  

          Após atingir confluência de aproximadamente 70% nas garrafas de cultivo, as 

células foram removidas dos frascos de cultura por meio do tratamento com EDTA 1 

mM (Gibco®) e tripsina a 0,25% (Gibco®), sendo posteriormente contadas em 

microscópio invertido (Axiovert 40C, Carl Zeiss®) com auxílio de um hemocitômetro 

(Fisher Scientific®). As células foram plaqueadas sobre os SCAs com e sem APT, em 

placas de 96 poços, e cultivadas em meio de cultura para diferencicação osteogênica, 

contendo D-MEM (Gibco®) suplementado com 10% de SFB (Gibco®),  5 µg/mL de 

ácido ascórbico (Gibco®), 7 mM β-glicerolfosfato (Sigma®) e 10-5 M de dexametasona 

(Sigma®). As células foram mantidas em atmosfera úmida com 5% de CO2 e 95% de 

ar atmosférico, a 37 °C.  

 

4.14 Viabilidade celular (MTT)   

 Após 72hrs de cultivo celular, a viabilidade celular das MSCs sobre os SCAs 

com e sem APTs foi investigada pelo ensaio colorimétrico MTT. O sal de {brometo de 

[3-(4,5-dimetilitiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazoliol]} (Sigma Aldrich - EUA) que é reduzido 

por proteinases mitocondriais, ativas apenas em células viáveis (MOSMANN, 1983), 
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foi utilizado como um indicador de viabilidade celular. As células foram cultivadas 

sobre os SCAs em placas de cultura de 96 poços a uma densidade de 1x105 

células/poço. Foram utilizadas alíquotas de MTT a 5 mg/mL em PBS (Invitrogen®) e 

preparada uma solução de 10% de MTT e 90% de MTS 10% filtrado (meio de cultura 

celular). Em seguida foi feita a adição dessa solução nos poços com cultura celular, 

por 4 horas a 37 °C, em atmosfera úmida contendo 5% de CO2 e 95% de ar 

atmosférico.  

          Após esse período, as culturas foram lavadas com 100 μL de PBS (Invitrogen®) 

sendo assim adicionado 200 µL de solução de isopropanol ácido (Merck®) em cada 

poço sob agitação por 5 min. Uma quantidade de 150 µL da solução foi retirada dos 

poços e transferida para outra placa de 96 poços para leitura colorimétrica em 

espectrofotômetro µQuanti (BioTek Instruments, Inc., Winooski, EUA) em um 

comprimento de onda de 570 nm. Esse experimento foi realizado em 3 repetições (n= 

3) e quatro grupos foram avaliados: SCA+MSC; SCA+APT+MSC; SCA+PhC+MSC e 

SCA+APT+PhC+MSC. 

 

4.15 Ensaio de mineralização (ARS) 

          Os ensaios de mineralização foram realizados para avaliar a presença e 

conteúdo de cálcio produzido pelas MSCs nos períodos de 10 e 14 dias. Para tal, 

1x105 células/poço foram cultivadas em meio para diferenciação celular osteogênica 

em placa de 96 poços (Corning®), como descrito previamente. A metodologia 

referente à utilização do corante Vermelho de Alizarina para a análise qualitativa dos 

depósitos minerais produzidos pelas células, também já foi descrita previamente no 

tópico de caracterização das MSCs.  

          A avaliação bioquímica da quantidade de cálcio produzido por cada grupo foi 

realizada segundo o protocolo de extração do ARS descrito por Gregory e 

colaboradores (2004). Sendo assim, foi adicionado em cada poço 280 μL de ácido 

acético a 10%, mantendo-se a placa sob agitação suave por 30 min. A camada de 

células do SCA foi removida com o uso de ponteiras para pipetagem, de forma a 

degradar os SCAs para a liberação das células aderidas aos mesmos, e a solução 

obtida após esse procedimento foi transferida para microtubos de 1,5 mL (Eppendorf, 

GER) e agitada em vórtex por 30 segundos (s). Em seguida, as amostras foram 

aquecidas a 85ºC por 10 min, resfriadas em gelo por 5 min e centrifugadas a 13.000 

g por 20 min. De cada grupo experimental foram transferidos 100 μL de sobrenadante 
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para placa de 96 poços e adicionados 40 μL de hidróxido de amônio a 10% em cada 

poço. As amostras foram lidas no espectrofotômetro (µQuanti- BioTek®), utilizando 

comprimento de onda de 405 nm. Esse experimento foi realizado em 3 repetições 

(n=3). Os grupos avaliados foram: SCA+MSC; SCA+APT+MSC; SCA+PhC+MSC e 

SCA+APT+PhC+MSC. 

4.16 Morfologia do PhC e MSCs em Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

          Após a formação do PhC sobre os SCAs, as MSCs foram cultivadas sobre os 

mesmos na densidade de 1x105 células/poço por 72 horas, em placa de 96 poços 

(Corning®). Após esse período, as amostras foram lavadas com Tampão Cacodilato 

a 0,1 M e fixadas por 2 horas com solução de Glutaraldeído a 2,5%. As amostras 

foram desidratadas em concentrações crescentes de etanol (30%, 50%, 70%, 90%, 

95% e absoluto) e metalizadas com banho de ouro por 120s (Bal-Tec SCD 050, Los 

Angeles, EUA). Essas etapas foram realizadas no Laboratório Multiusuário de 

Microscopia Eletrônica (LMME) – USP, assim como a obtenção das imagens dos 

SCAs pelo equipamento de Microscopia Eletrônica de Varredura (Jeol JSM -6610 LV, 

Tóquio, JP) que possui resolução de 5.0 nm (at 25 kV, WD10 mm) e magnificação de 

x15 a 200.000. Essa metodologia foi realizada a fim de observar a morfologia do PhC 

e das MSCs sobre os SCAs com e sem APT. Essa parte do estudo foi realizada com 

1 repetição e os grupos avaliados foram: 1) SCA; 2) SCA+APT; 3) SCA+MSC 4) 

SCA+APT+MSC; 5) SCA+PhC; 6) SCA+APT+PhC; 7) SCA+PhC+MSC e 8) 

SCA+APT+PhC+MSC.  

 

4.17 Morfologia celular e quantificação de proteínas por imunofluorescência 

          Esta metodologia foi desenvolvida no Laboratório Multiusuário de Microscopia 

Multifóton (LMMM)- USP com o objetivo de observar a morfologia celular e a 

expressão da Fosfatase Alcalina (ALP) e da Osteopontina (OPN) nas MSCs sobre os 

SCAs em diferentes grupos experimentais. A Microscopia Multifóton utiliza um laser 

no espectro próximo ao infravermelho que tem como vantagem a capacidade de 

penetrar mais profundamente nas amostras analisadas, sem perder a qualidade da 

imagem. Após 10 dias de cultivo celular, as amostras foram fixadas com 

Paraformaldeído a 4% diluído em PB (Sigma®) a 0,1M por 10 min e lavadas por 3 

vezes consecutivas com PB (Sigma®), 5 min cada. A membrana celular foi 

permeabilizada com Triton X-100 (Sigma®) a 0,5% por 10 min, seguido pelo bloqueio 
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de marcação inespecífica com leite desnatado em pó a 5% em PB (Sigma®) por 30 

min.  

          Os SCAs foram transferidos para uma placa de Petri com ambiente umidificado. 

Nesta placa, foi realizada a incubação dos anticorpos primários para ALP (rabbit, 

1:100, Bioss- EUA) e OPN (mouse, 1:800, MPIIIB10-1, DSHB, EUA) por 60 min, em 

TA. Após esse período, os anticorpos secundários Alexa Fluor 647 anti- rabbit IgG 

(1:200, Invitrogen®), Alexa Fluor 488 anti-mouse IgG (1:200, Invitrogen®) e o 

marcador de Faloidina conjugado com Alexa Fluor 594 (1:200, Invitrogen®), foram 

incubados em ambiente úmido com ausência de luz por 50 min, em TA. Os anticorpos 

primários, secundários e o marcador foram diluídos em PB (Sigma®). Entre as 

incubações as amostras foram lavadas 3 vezes com PB por 5 min cada lavagem. Os 

núcleos celulares foram corados com DAPI (Molecular Probes - EUA) a 300 nM por 5 

min e as amostras foram lavadas rapidamente com água bidestilada. Os SCAs foram 

montados em duas lâmínulas de vidro 24x32mm (Knittel Glass- GER) utilizando o meio 

de montagem ProLong™ Glass Antifade Mountant (Invitrogen®).  

         Os SCAs foram analisados pelo sistema de imagem Multifóton, LSM 7MP (Carl 

Zeiss®), acoplado em um Microscópio Invertido AxioObserver que contém os 

detectores NDD, 1 BigGasp e 3 canais de detectores externos na luz transmitida, 

utilizando uma objetiva W Plan-Apochromatica 20X/1.0 (Carl Zeiss®). O sistema de 

laser utilizado foi Ti:Saphire Chameleon Vision II (Coherent, Inc., EUA). Essa análise 

foi realizada no Laboratório Multiusuário de Microscopia Multifóton da Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto (FMRP) - USP. Para a quantificação da imunomarcação 

da ALP e OPN foi utilizada a ferramenta "Straight Lines" do software ImageJ (software 

de domínio público, desenvolvido por Wayne Rasband - NIMH, NIH, Bethesda, MD, 

USA, http://rsbweb.nih.gov/ij/). 10 células (n=10) foram selecionadas e quantificadas 

em cada grupo avaliado (SCA+MSC; SCA+APT+MSC; SCA+PhC+MSC e 

SCA+APT+PhC+MSC). Os dados obtidos foram em intensidade de fluorescência (IF) 

de cada célula analisada. 

 

5. Análise estatística 

          Os dados obtidos a partir dos experimentos foram analisados usando o software 

GraphPadPrism 5.0 (GraphPad Software Inc., San Diego, CA, USA). Todos os valores 

apresentados nos gráficos estão expressos em média ± desvio padrão. A distribuição 

dos dados foi verificada pelo teste de normalidade Shapiro- Wilk. Para comparação 
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de mais de dois grupos foi utilizado o teste ANOVA seguido pelo pós teste de Tukey. 

Para os dados que apresentaram distribuição anormal, foi utilizado o teste de Kruskal 

Wallis seguido pelo pós teste de Dunns. O nível de significância adotado foi de 5% (p 

≤ 0,05). 
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6. RESULTADOS 

 

6.1 Separação das MSCs CD45-/CD90+ por sorting.         

          Na população celular de cultura primária das BM-MSCs (Figura 3.A), foi 

realizado primeiramente a seleção de MSCs CD45 negativas. O índice percentual 

dessas células foi de 31,5 % (Figura 3.B). Dessa população CD45- (Figura 3.C), 88,3% 

das MSCs marcaram positivamente para CD90 (Figura 3.D). 

 

 

Figura 3. Imagem demonstrando a separação das MSCs por sorting. A- Dot-Plot mostrando a dispersão 
da população celular selecionada (P4) de acordo com a complexidade (SSC) e tamanho (FSC). B- 
Células CD45- selecionadas (P5) da cultura primária de BM-MSCs. C- População celular CD45- (P4). 
D – MSCs CD45- que marcaram positivamente para CD90 (P5). 
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6.2 Confirmação da separação das MSCs por citometria de fluxo 

         Para confirmação do Sorting, foi verificada a expressão de CD45 e CD90 por 

citometria de fluxo. Os resultados mostraram baixa marcação para CD45 (0,5%) e 

elevada imunodetecção para CD90 (99,4%), validando a efetividade do Sorting para 

MSCs CD45-/CD90+ (Figura 4). 

 
Figura 4. Imagem demonstrando a confirmação da separação das MSCs por citometria de fluxo. Dot-
Plot (A) mostrando a dispersão da população celular selecionada no gate (P1) de acordo com a 
complexidade (SSC) e tamanho (FSC). Os histogramas mostram a expressão de CD45 (B) (P3) e CD90 
(C) (P3) nas MSCs.  
 
 

6.3 Caracterização celular das MSCs 

          Na caracterização das MSCs para diferenciação osteogênica, as amostras 

foram coradas com ARS e posteriormente fotografadas. Houve uma produção de 

cálcio, visualmente maior, em 14 dias de cultura, sendo este um indicativo de que 

houve diferenciação celular nesse período. Em 7 dias de cultura praticamente não é 

possível visualizar depósitos minerais (Figura 5.A), havendo um aumento considerável 

em 14 dias de cultura (Figura 5.B) e em 21 dias uma decaída na diferenciação (Figura 

5.C). 

          Em relação à diferenciação adipocítica, pode-se observar, pelas fotografias 

obtidas, que houve diferenciação em ambos os períodos de cultura, porém houve uma 

maior quantidade de células diferenciadas em 14 dias, quando comparado com o 

período de 10 dias (Figura 6). 
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Figura 5. Fotografias demonstrando a quantidade de matriz mineralizada produzida pelas MSCs, 
coradas com o Vermelho de Alizarina, em 7(A), 14(B) e 21(C) dias de cultura. Detalhe para a presença 
de maior quantidade de depósitos minerais produzidos pelas MSCs no período de 14 dias.  
 
 

 

 

Figura 6. Imagens obtidas em microscópio invertido de contraste de fase, demonstrando a 
diferenciação adipocítica das MSCs. Pode- se observar a presença grânulos lipídicos nas MSCs, 
corados em vermelho, indicando que houve diferenciação celular. Escala: 100μm. 

 

 

6.4 Caracterização do PhC por citometria de fluxo. 

          Na caracterização celular do PhC foi possível verificar que a média de células 

marcadas para CD90 (células mesenquimais indiferenciadas), CD45 (leucócitos) e 

CD34 (células progenitoras hematopoiéticas) foi de 2,1%, 99,4% e 16,2% no grupo 

SCA+PhC, enquanto que, no grupo SCA+APT+PhC foi de 1,7%, 99,2% e 33,7%, 

respectivamente (Figura 7). Quando realizado o ensaio estatístico, pode-se observar 

a predominância da marcação de CD34 no grupo SCA+APT+PhC (p=0,0198, 33.7 ± 

6.44) quando comparado ao grupo SCA+PhC (16.2 ± 4.82) (Figura 8). Não houve 

diferença estatisticamente significante na detecção de CD90 (p=0,4586) e CD45 

(p=0,4885) entre os grupos avaliados. Isso revela que a funcionalização de SCA com 
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APT anti-FN proporcionou um maior recrutamento de células progenitoras 

hematopoiéticas no PhC formado. 

 

 

Figura 7. Imagem demonstrando a caracterização do PhC por citometria de fluxo, em porcentagem de 
células marcadas em cada grupo experimental. Dot-Plots (A) mostrando a dispersão da população 
celular presente no PhC, de acordo com a complexidade (SSC) e tamanho (FSC) das células, formado 
sobre os SCAs sem e com APT. Os histogramas (B) mostram a média de células marcadas para CD90, 
CD45 e CD34 nos grupos SCA+PhC e SCA+APT+PhC.  
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Figura 8. Comparação entre a média de intensidade de fluorescência da CD90, CD45 e CD34 do PhC 
formado sobre os SCAs com e sem APT. A expressão de CD34 foi elevada no grupo SCA+APT+PhC 
(p=0,0198). (n=3). * p < 0,05. 
 

 

6.5 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

          As eletromicrografias adquiridas na MEV evidenciaram uma diferença na 

estrutura do SCA nos grupos SCA+APT e SCA+APT+MSC quando comparado aos 

grupos SCA e SCA+MSC, provavelmente devido a funcionalização do SCA com o 

APT anti-FN. Outro fator observado, foi a diferença estrutural no PhC formada nos 

grupos SCA+APT+PhC e SCA+APT+PhC+MSC. Visualmente, essa diferença foi 

detectada na rede de fibrina, sendo bem mais espessa e extensa do que nos grupos 

SCA+PhC e SCA+PhC+MSC. Em relação à presença das MSCs nos SCAs, houve 

dificuldade na localização dessas células, tanto nos grupos sem PhC (SCA+MSC e 

SCA+APT+MSC) quanto nos grupos com PhC (SCA+PhC+MSC e 

SCA+APT+PhC+MSC). Esse fator pode ter sido ocasionado devido à distância entre 

poros do SCA, fazendo com que as células migrassem para dentro da estrutura do 

mesmo, e dificultando a localização das MSCs na superfície do biomaterial (Figura 9). 

 

 

 

 



  RESULTADOS  |  58 
 

 

Figura 9. Eletromicrografias mostrando os SCAs não funcionalizados (A, C, E, G) e funcionalizados 

com APT (B, D, F, H). Detalhe para a diferença na estrutura do SCA funcionalizado com APT (B, D), 

apontada com as setas amarelas, em comparação ao arcabouço sem APT (A, C) e para a rede de 

fibrina formada nos grupos com APT (F, H) em comparação aos grupos sem APT (E, G), apontada com 

as setas azuis. As setas vermelhas apontam as células brancas do PhC. Escala: 10 µm. 
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6.6 Morfologia celular e quantificação proteica por imunofluorescência indireta  
           

          Após 10 dias de cultura celular em meio de diferenciação, a morfologia celular 

dos grupos SCA+MSC e SCA+APT+MSC apresentou-se de formato espraiado, com 

forte marcação da faloidina (marcador de citoesqueleto celular). Já nos grupos com 

PhC (SCA+PhC+MSC e SCA+APT+PhC+MSC) a morfologia celular apresentou-se 

em formato arredondado, diferente da morfologia espraiada observada nos grupos 

sem PhC e usualmente encontrada em cultivo celular 2D. Isso pôde ser observado 

por meio da marcação com faloidina, presente apenas ao redor do núcleo, corado por 

DAPI (Figura 10).  
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Figura 10.  Imagens de imunofluorescência obtidas em Microscopio Multifóton mostrando a morfologia 
das MSCs nos SCAs com e sem PhC, funcionalizados (B, D) e não funcionalizados (A, C) com APT e 
os canais separados das marcações avaliadas nas MSCs presentes nos SCAs. O núcleo celular foi 
corado pelo DAPI (E, F, G, H), o citoesqueleto por Faloidina (M, N, O, P). Pode- se observar uma 
marcação de ALP um pouco mais elevada no grupo SCA+PhC+MSC (S) quando comparado aos 
demais grupos. Em relação à OPN pode-se observar pontos específicos com uma maior intensidade 
de marcação no grupo SCA+APT+PhC+MSC (L). Não foi possível detectar marcação da OPN nos 
grupos SCA+MSC (I) e SCA+APT+MSC (J). Escala: 50 µm. 
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          Em relação a quantificação da fluorescência da ALP nas MSCs, o grupo SCA+ 

PhC+MSC (39444 ± 8911) teve uma maior expressão de ALP que os demais grupos 

avaliados, havendo uma diferença estatisticamente significante em comparação com 

o grupo SCA+MSC (17692 ± 23576) (p=0,0196) (Tabela 1, Figura 11). Em relação a 

expressão de OPN não foi possível detectar uma marcação nos grupos SCA+MSC e 

SCA+APT+MSC. Já nos grupos com PhC, houve uma marcação bem maior no grupo 

SCA+APT+PhC+MSC (24366 ± 30171) em comparação ao grupo SCA+PhC+MSC 

(12501 ± 2951), porém a diferença estatisticamente significante se deu apenas 

quando comparado os grupos SCA+MSC e SCA+APT+MSC com o grupo 

SCA+APT+PhC+MSC (p< 0,0001) (Tabela 2, Figura 11). 

 

Tabela 1: Valores referente a média e desvio padrão da intensidade de fluorescência 

da ALP nas MSCs. 

Grupos ALP Média Desvio Padrão 

SCA+MSC 

SCA+APT+MSC 

SCA+PhC+MSC 

17692 

32757 

39444 

23576 

23108 

8911 

SCA+APT+PhC+MSC 37117 40117 

Os valores estão em intensidade de fluorescência (IF) 

 

Tabela 2: Valores referentes a média e desvio padrão da intensidade de fluorescência 

da OPN nas MSCs. 

Grupos OPN Média Desvio Padrão 

SCA+MSC 

SCA+APT+MSC 

SCA+PhC+MSC 

0 

0 

12501 

0 

0 

2951 

SCA+APT+PhC+MSC 24366 30171 

Os valores estão em intensidade de fluorescência (IF) 
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Figura 11. Comparação realizada entre os 4 grupos experimentais sem (SCA+MSC e SCA+PhC+MSC) 
e com APT (SCA+APT+MSC e SCA+APT+PhC+MSC) representando a marcação da ALP (A) e OPN 
(B). Em relação à expressão da ALP, houve diferença estatisticamente significante entre os grupos 
SCA+MSC e SCA+PhC+MSC (p=0,0196) (*p < 0,05). Na expressão da OPN, houve diferença 
estatisticamente significante apenas entre o grupo SCA+APT+PhC+MSC com os grupos SCA+MSC e 
SCA+APT+MSC, devido à ausência da expressão de OPN por esses dois últimos grupos (p <0,0001) 
(*p <0,05). (n=10). Escala: IF 

 

 

6.7 Formação de matriz mineralizada (ARS) 

          A formação de depósitos de matriz mineralizada foi avaliada após 10 e 14 dias 

de cultivo celular das MSCs sobre os diferentes substratos. Em 10 dias de 

mineralização não houve diferença estatisticamente significante entre os 4 grupos 

experimentais avaliados: SCA+MSC (0,76 ± 0,07); SCA+APT+MSC (0,82 ± 0,08); 

SCA+PhC+MSC (0,76 ± 0,11) e SCA+APT+PhC+MSC (0,66 e 0,06) (p=0,2115) 

(Figura 12). O mesmo ocorreu em 14 dias, não havendo diferença estatisticamente 

significante entre os grupos SCA+MSC (0,79 ± 0,08); SCA+APT+MSC (0,84 ± 0,10);  

SCA+PhC+MSC (0,70 ± 0,02) e SCA+APT+PhC+MSC (0,72 ± 0,04) (p= 0,0526) 

(Figura 13).  
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Figura 12. Imagens mostrando os SCAs após 10 dias de ensaio de mineralização, corados com ARS, 
referentes aos grupos SCA+MSC; SCA+APT+MSC; SCA+PhC+MSC e SCA+APT+PhC+MSC, 
respectivamente (A). Gráfico demonstrando os valores obtidos pela quantificação da extração do ARS 
nos 4 grupos experimentais (B). Não houve diferença estatisticamente significante entre os grupos (p > 
0,05). (n=3). Escala: nm. 
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Figura 13. Imagens mostrando os SCAs após 14 dias de ensaio de mineralização, corados com ARS, 
referentes aos grupos SCA+MSC; SCA+APT+MSC; SCA+PhC+MSC e SCA+APT+PhC+MSC, 
respectivamente (A). Gráfico demonstrando os valores obtidos pela quantificação da extração do ARS 
nos 4 grupos experimentais (B). Não houve diferença estatisticamente significante entre os grupos (p > 
0,05). (n=3). Escala: nm. 

 
 

6.8 Viabilidade Celular por MTT 

          A comparação da viabilidade celular das MSCs após 72 horas de cultivo sobre 

os SCAs com e sem APT não teve diferença estatisticamente significante entre os 

grupos SCA+MSC (0,76 ± 0,20); SCA+APT+MSC (0,90 ± 0,12); SCA+PhC+MSC (1,24 

± 0,55) e SCA+APT+PhC+MSC (0,86 ± 0,09) (p= 0,3167) (Figura 14). 
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Figura 14. Comparação estatística realizada entre a viabilidade celular nos 4 grupos experimentais 
avaliados. Não houve diferença estatisticamente significante entre os grupos (p > 0,05). (n=3). Escala: 
nm 
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7. DISCUSSÃO 

 

          Nesse trabalho foi investigado o efeito da funcionalização de arcabouços 

tridimensionais (SCA) com aptamer anti-fibronectina (APT anti-FN) na formação do 

coágulo fisiológico (PhC) e no comportamento de células mesenquimais 

indiferenciadas (MSCs CD45-/CD90+) de ratos isogênicos. Os resultados 

demonstraram que houve elevada imunodetecção da marcação de CD34, detectado 

por citometria de fluxo (CF), nos SCAs funcionalizados pelos APTs anti-FN. Na 

Miscroscopia Eletrônica de Varredura (MEV) foi perceptível, no mesmo grupo, uma 

densa rede de fibrina enriquecida com células brancas sanguíneas, corroborando com 

os achados da CF. Essas duas evidências, somadas, denotam um maior recrutamento 

de células progenitoras hematopoiéticas e de fibrina no PhC formado sobre SCAs 

funcionalizados com APT anti-FN.  

        Esse estudo foi um dos pioneiros quanto a utilização de coágulo fresco, formado 

em modelo animal e levado subsequentemente à realização dos experimentos in vitro, 

caracterizando assim um estudo ex vivo. O ensaio ex vivo se caracterizou pela adição 

do PhC aos experimentos in vitro no cultivo celular. O modelo de formação do PhC 

em animal foi realizado como uma adaptação do protocolo de Monroe & Hoffman e 

também baseado na tese de doutorado de Leonardo Zuardi, que foi um dos únicos 

estudos a utilizar o coágulo fisiológico formado sobre um biomaterial a fim de avaliar 

as propriedades do mesmo e sua influência nas células cultivadas sobre esse 

substrato. A utilização do PhC foi substancial para entendermos a interação das 

células do hospedeiro no comportamento das MSCs. Sabe-se que o coágulo 

sanguíneo é enriquecido com diferentes tipos celulares e fatores de crescimento 

(DAVIS; MILLER-DOREY; JENNE, 2016). Estes irão atuar mediante à um estímulo 

local para levar ao reparo tecidual (HANKENSON; GAGNE; SHAUGHNESSY, 2015; 

YANG et al., 2016). Assim, a presença do coágulo foi imprescindível para observar a 

atuação de diferentes células sanguíneas e GFs nas sinalizações autócrinas e 

parácrinas desencadeadas pelo PhC formado nos SCAs com a presença das MSCs. 

          Outro ponto a ser discutido é a utilização do PhC formado em modelo animal. 

Neste quesito, o PhC se caracteriza pelo coágulo formado em condições fisiológicas 

mediante a interação do hospedeiro. O fenômeno biológico da coagulação sanguínea 

compreende uma série de acontecimentos quimiotáticos e biomoleculares mediados 

por diferentes tipos celulares (DAVIS; MILLER-DOREY; JENNE, 2016). Diversos 
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estudos já avaliaram biomateriais funcionalizados com proteínas específicas 

provenientes do coágulo ou plasma sanguíneo e o comportamento de células sobre 

essas superfícies (YANG et al., 2016; RAO et al., 2019; RIEDEL et al., 2011; TEJERO 

et al., 2013). A utilização do coágulo como arcabouço para cultivo de MSCs, a fim de 

avaliar sua eficácia em procedimentos regenerativos, também tem sido investigada 

(TROMBI et al., 2008; WITTIG et al., 2018). Porém, esses trabalhos não levaram em 

consideração a formação fisiológica do coágulo em modelo in vivo, utilizando um 

coágulo sintetizado em laboratório para a realização dos experimentos, que não 

possui exatamente as mesmas propriedades do PhC formado no organismo do 

hospedeiro, podendo gerar uma avaliação ineficiente desse componente. Por isso, 

nesse estudo optou-se pela a utilização do modelo ex vivo para realização dos 

experimentos associados ao comportamento das MSCs cultivadas sobre esse 

substrato. 

          Nesse estudo, foram utilizadas BM-MSCs extraídas da BM de ratos isogênicos. 

A BM é um tecido enriquecido com diferentes tipos de células progenitoras. A 

separação de BM-MSCs da BM foi realizada, a princípio, da forma mais clássica, pela 

técnica da aderência plástica (DOMINICI et al., 2006). Uma das habilidades das MSCs 

é a fácil adesão física ao plástico de frascos ou placas de cultivo celular, ao contrário 

das células hematopoiéticas (HUANG et al., 2014). Entretanto, essa metodologia 

acaba não sendo seletiva, levando à adesão de diferentes tipos de MSCs. Mediante a 

isso, foi escolhido o método de sorting celular para a separação das MSCs específicas, 

utilizando CD45 e CD90, ambos marcadores de sucesso, já testados em humanos e 

ratos (JONES & SCHAFER, 2015). É de extrema importância a correta separação 

desse tipo celular, principalmente para possibilitar a sua utilização, de forma 

adequada, em experimentos envolvendo terapia celular e regeneração tecidual (PARK 

et al., 2019). O sorting atualmente se encontra bem estabelecido na literatura, com 

revisões sobre esse método e vários trabalhos publicados que lançaram mão dessa 

técnica (JOHNSON et al., 2007; ZHANG & CHAN, 2010; ROJEWSKI et al., 2008). 

        Esse estudo também inova na avaliação dos efeitos do APT anti- FN em SCAs 

3D com a presença de um PhC e MSCs. Sendo assim, a literatura presente sobre 

esses temas é muito escassa e trabalhos sobre o conjunto desses fatores é 

inexistente. Estudos sobre APT estão começando a ganhar força atualmente, sendo 

que em sua maioria são revisões para melhor entendimento sobre o potencial do APT, 

assim como a forma de fabricação dos mesmos e rastreamento contra alvos 
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específicos selecionados. Alguns trabalhos com APT e MSCs têm sido realizados na 

área de medicina como CAMORANI e colaboradores (2017), que utilizaram um APT 

rastreado contra o fator de crescimento derivado de plaquetas (PDGFRβ) causando 

uma inibição da sinalização que permitiria o recrutamento de BM-MSCs para a região 

de tumores, o que pode aumentar a progressão e agressividade do mesmo. 

SCHAFER e colaboradores (2007) avaliaram a utilização de BM-MSC que foram 

separadas com a utilização de APTs rastreados contra esse tipo celular, no coração 

de porcos com isquemia no miocárdio e por fim, WANG e colaboradores (2019), 

funcionalizaram arcabouços com APTs rastreados contra MSCs e colocaram esse 

biomaterial em defeitos de cartilagens em coelhos para avaliar o potencial do APT de 

recrutamento das MSCs dos tecidos até a região de defeito a fim de obter a 

regeneração do mesmo. Entretanto esses trabalhos são predominantemente in vivo e 

com objetivos e metodologia diferentes do estudo presente. 

          Na Citometria de Fluxo, foi avaliado o PhC formado no SCA com e sem APT 

para saber se o mesmo teria alguma influência no recrutamento de células 

mesenquimais indiferenciadas (CD90), leucócitos (CD45) e células progenitoras 

hematopoiéticas (CD34). Não houve diferença estatisticamente significante entre os 

grupos SCA+PhC e SCA+APT+PhC em relação a marcação do CD90 e CD45. No 

caso do CD45, isso pode ter ocorrido devido ao alto recrutamento de leucócitos que 

sempre ocorre em qualquer processo de injuria tecidual e cicatrização, mantendo 

assim ambos os grupos com números elevados desse tipo celular no coágulo formado. 

Em relação ao CD90, foi observado um número baixo dessas células recrutadas em 

ambos os grupos. Isso pode demonstrar que grande parte da diferenciação de células 

mesenquimais ocorreu durante as 16 horas de formação do PhC nos ratos, restando 

assim, poucas células indiferenciadas.  

          Em relação às células progenitoras hematopoiéticas, marcadas pelo CD34, 

houve predominante marcação no grupo SCA+APT+PhC. Isso demonstra que o APT 

teve uma influência positiva no PhC, e que a presença do APT nos SCAs, juntamente 

com os fatores quimiotáticos produzidos pelo coágulo durante a sua formação, 

possivelmente auxiliou no recrutamento desse tipo celular. Um dos fatores que 

também colaborou nesse processo foi a afinidade do APT utilizado nesse estudo à 

FN. A FN é uma glicoproteína presente na matriz extracelular, permitindo sua ligação 

à várias células e mediando a comunicação entre os ambientes intra e extra celulares. 

Além disso, essa proteína pode estar presente em tecidos lesionados em regeneração 
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(PARISI et al., 2020). Pesquisas já determinaram que a FN é um dos maiores 

componentes presentes durante a cicatrização tecidual, assim como já foi 

demonstrado in vitro o seu papel facilitando a adesão celular na superfície de 

biomateriais (GRINNELL; BILLINGHAM; BURGESS, 1981).  

          Alguns estudos atuais corroboram com essa afirmação: PARISI et al., 2019, 

funcionalizou discos de quitosana com APT anti-FN e demonstrou um potencial do 

APT no controle da adsorção da FN no biomaterial, melhorando a bioatividade do 

mesmo e a capacidade de adesão celular na quitosana. Outro estudo (SACCANI et 

al., 2019), também funcionalizou filmes de quitosana com APT anti- FN para avaliar a 

atividade de osteoblastos nesse substrato. Entretanto, nesse estudo, os APTs não 

afetaram a quantidade de FN adsorvida na quitosana, embora possam ter influenciado 

sua conformação. Isso gerou uma melhora na bioatividade do biomaterial, 

aumentando a adesão dos osteoblastos assim como sua proliferação. Em ambos os 

estudos houve uma alteração na conformação da FN no biomaterial provavelmente 

ocasionada pelo APT, o que pode ter influenciado no maior recrutamento celular, 

melhorando a bioatividade do biomaterial avaliado. O mesmo pode ter ocorrido nesse 

estudo, gerando uma fibronectina com diferente conformação por meio do APT, 

podendo também ter sido influenciada pelos componentes do PhC, ocasionando um 

maior recrutamento de células progenitoras hematopoiéticas assim como maior 

quantidade de rede de fibrina, tornando o arcabouço um ambiente mais favorável para 

a cicatrização tecidual. 

          Sendo assim, de acordo com os resultados observados na CF, provavelmente 

a presença do APT anti-FN tenha favorecido a deposição de FN sobre o SCA durante 

a formação do PhC. Além disso, houve um maior recrutamento de células 

hematopoiéticas progenitoras. Essas células possuem fundamental importância na 

revascularização durante reparo e cicatrização (QING, 2017). As células 

hematopoiéticas são auto-renováveis e se localizam na BM, dando origem à todas as 

células sanguíneas do organismo, sendo responsável pela sua substituição ao longo 

da vida (KAVANAGH & KALIA, 2011; SZADE et al., 2018). Estudos identificaram 

algumas células hematopoiéticas circulantes na corrente sanguínea após vários 

processos de injuria tecidual, clinicamente e experimentalmente (KAVANAGH & 

KALIA, 2011). Além disso, as propriedades dessas células têm sido estudadas a fim 

de determinar sua capacidade de contribuição na regeneração tecidual (LEE & HONG, 

2020).  
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          A utilização das células endoteliais e hematopoiéticas, positivas para o 

marcador CD34, pode promover neovascularização isquêmica em ratos com isquemia 

do miocárdio e em pacientes com doenças coronárias e com isquemia crítica nos 

membros (NAKAMURA et al,. 2012). Além disso, estudos experimentais já injetaram 

esse tipo celular em ratos, e verificaram um grande potencial na regeneração de 

lesões no fígado (NAKAMURA et al,. 2012;  HU et al., 2016), assim como na 

osteogênese e angiogênese em cicatrização de fraturas (KURODA et al., 2014) e na 

cicatrização e neogênese de folículos capilares (LI; HU; LORENZ, 2020). 

          As imagens obtidas por MEV corroboraram com os achados obtidos pela CF. 

Foi observada uma extensa rede de fibrina formada, sendo mais densa nos grupos 

SCA+APT+PhC e SCA+APT+PhC+MSC quando comparadas às imagens dos grupos 

SCA+PhC e SCA+PhC+MSC. Isso pode ter ocorrido, novamente, devido à presença 

do APT anti-FN funcionalizado no SCA, agindo diretamente no PhC, e facilitando o 

recrutamento de fibrina sobre o SCA. Na coagulação, a FN liga- se à fibrina, sendo de 

extrema importância para a estabilização do coágulo e recrutamento de células 

durante a cicatrização (MAKOGONENKO et al., 2002). A fibrina é um dos principais 

componentes do coágulo, sendo responsável pela hemostasia, obstrução e 

estabilidade do mesmo. Não obstante, auxilia na migração, adesão, proliferação, 

cicatrização, inflamação, entre outros eventos (LITVINOV & WEISEL, 2017). Sendo 

assim, a rede de fibrina extensa, formada nos grupos com APT, é importante para a 

formação do PhC e pode auxiliar em uma melhor cicatrização e reparo tecidual. Nos 

grupos SCA+MSC; SCA+APT+MSC; SCA+PhC+MSC e SCA+APT+PhC+MSC não 

foi possível localizar as MSCs, devido à dimensão porosa ampla do SCA, 

possivelmente dificultando a identificação dessas células. Além disso, a presença de 

poros avantajados, pode ter provocado um deslocamento das MSCs para o fundo do 

biomaterial, não sendo possível identificá-las na superfície do mesmo. 

          A imunofluorescência foi realizada por Microscopia Multifóton, sistema de laser 

que possibilita capturar imagens em diferentes planos focais. Apesar da microscopia 

confocal ter um menor custo e ser mais comumente utilizada, esse sistema pode obter 

imagens na profundidade de apenas 100 μm, ao contrário da Microscopia Multifóton, 

que consegue penetrar em até 1mm da estrutura analisada, em suas melhores 

condições (USTIONE & PISTON, 2011). Visto que o SCA possui 4 mm de espessura, 

esse método foi o de melhor escolha para obtenção das imagens. 
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          As proteínas produzidas pelas MSCs em meio de diferenciação, são preditoras 

da diferenciação osteogênica dessas células em osteoblastos. A ALP é um marcador 

precoce da diferenciação osteogênica (DATTA et al., 2005). Já a OPN também é um 

marcador bem estabelecido durante a osteogênese além de poder ser secretado pelas 

MSCs regulando, posteriormente, a diferenciação dessas células (CHEN et al., 2014). 

Em relação a expressão da ALP, houve diferença estatisticamente significante apenas 

entre os grupos SCA+MSC e SCA+PhC+MSC, esse último tendo produzido uma 

quantidade superior de ALP. É sabido que a ALP também pode ser produzida por 

células endoteliais, auxiliando a vasodilatação e a liberação de mediadores anti-

inflamatórios em processos de injúrias teciduais (GALLO et al., 1997). Entretanto, 

como podemos observar nesse estudo, houve uma marcação dessa proteína em 

todos os grupos avaliados, demonstrando a alta probabilidade da ALP presente nos 

grupos com PhC ter sido produzida apenas pela diferenciação das MSCs e não pelas 

células endoteliais presentes durante a cicatrização tecidual. Já em relação a OPN, o 

grupo SCA+APT+PhC+MSC apresentou um número bem maior de OPN produzida 

quando comparado com o grupo SCA+PhC+MSC. Isso demonstra algum tipo de efeito 

do APT anti-FN na produção dessa proteína, mesmo não havendo diferença 

estatisticamente significante entre esses dois grupos. Os grupos SCA+MSC e 

SCA+APT+MSC não apresentaram marcação de OPN. Esse fator pode significar um 

efeito do PhC nessa proteína, que proporcionou uma antecipação da produção da 

OPN nos grupos com PhC. Alguns estudos já demonstraram que além de estar 

presente na matriz extracelular, a OPN também pode estar presente nos fluidos 

biológicos como no sangue e seus níveis elevados podem estar relacionados com 

processos fisiológicos ou patológicos (RANGASWAMI; BULBULE; KUNDU, 2006). 

Parte da OPN presente nos tecidos e fluidos é proveniente do processo de clivagem 

dessa proteína pela trombina, gerando fragmentos proteolíticos de OPN 

principalmente durante a coagulação sanguínea (CHRISTENSEN et al., 2010). 

Partindo desse contexto, outra hipótese é que parte da OPN presente nos grupos com 

PhC, pode ter sido um produto da clivagem pela trombina e não produzidas de fato, 

pelas MSCs. Sendo assim, novos estudos similares e com diferentes tempos de cultivo 

celular devem ser realizados para validar ou refutar esse aspecto.  

          A morfologia das MSCs também foi observada por meio da marcação do 

citoesqueleto celular com faloidina. Em ambos os grupos com PhC (SCA+PhC+MSC 

e SCA+APT+PhC+MSC) pode-se observar as células com um formato circular, 
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diferentemente do formato de citoesqueleto celular espraiado, encontrado nos grupos 

SCA+MSC e SCA+APT+MSC e como ocorre normalmente em cultivo celular 2D. Isso 

pode ter ocorrido devido a presença do PhC nos SCAs, que a partir da matriz 

provisória formada pela fibrina, foi gerada uma matriz extracelular tridimensional 

(RAMANATHAN & KARURI, 2014; MIDWOOD et al., 2006). Essa conformação pode 

ter ocasionado uma diferente morfologia das MSCs sobre os SCAs. 

          No ensaio de mineralização, em ambos os tempos, não houve diferença 

estatisticamente significante. Da mesma forma, a viabilidade celular não foi afetada 

em nenhum dos grupos experimentais. Alguns estudos recentes demonstram a 

efetividade do APT em culturas in vitro. GALLI e colaboradores em 2016, 

funcionalizaram SCAs a base de hidrogel com APT anti-FN. Após o cultivo de 

osteoblastos sobre esse substrato, foi observada maior viabilidade celular no grupo 

com APT, além da melhora na adesão e proliferação celular sobre o biomaterial. 

CHEN e colaboradores em 2012, também demonstraram a capacidade do APT em 

induzir maior adesão celular sobre SCAs de hidrogel sem afetar a viabilidade celular. 

Por fim, PARISI e colaboradores em 2017, demonstraram novamente a efetividade do 

APT ao proporcionar crescimento celular e influenciar na adesão, morfologia e 

comportamento de osteoblastos. 

          Apesar das limitações encontradas durante a realização desse estudo, como o 

manuseamento dos SCAs, custos elevados dos materiais utilizados, em especial o 

APT, e poucos estudos sobre esse tema encontrados na literatura para utilização 

como base comparativa dos resultados obtidos, é importante salientar que o estudo 

atual demonstrou um efeito positivo do PhC e do APT na cicatrização tecidual, por 

meio da melhora na bioatividade do SCA utilizado e recrutamento de células 

importantes para a cicatrização e reparo tecidual. Sendo assim, esses resultados 

podem abrir precedentes para novos estudos nessa área, de forma a investigar melhor 

o impacto do PhC e dos APTs nos biomateriais, assim como a relação desses fatores 

no recrutamento e comportamento de diferentes tipos celulares, melhorando o 

entendimento dos processos de cicatrização tecidual e aperfeiçoando os biomateriais 

com potencial de utilização em procedimentos regenerativos.     

          Como já mencionado anteriormente, até o momento não existem na literatura 

trabalhos que verificam o efeito de APTs no comportamento de MSCs cultivadas em 

SCAs com a presença de PhC, tornando-se necessários novos estudos in vitro e ex 

vivo de forma a refutar ou corroborar com os resultados discutidos nesse estudo.
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8. CONCLUSÃO 

             Pode-se concluir que o APT anti-FN utilizado nesse estudo proporcionou uma 

mudança positiva na formação no PhC, gerando um maior recrutamento de células 

progenitoras hematopoiéticas, importantes para a cicatrização tecidual. O APT anti-

FN também influenciou na morfologia do PhC devido a formação de uma rede de 

fibrina mais ampla e espessa nos grupos com APT. Em relação ao comportamento 

das MSCs cultivadas nos SCAs, não houveram índicios de um real efeito do APT na 

viabilidade celular assim como na diferenciação das MSCs.  
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10. ANEXOS 
 
ANEXO A- Folha de aprovação da Comissão de Ética no Uso de Animais 
(CEUA).  
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ABSTRACT 

Aptamers are oligonucleotides capable of binding to specific targets with high affinity, specificity and 

stability through their three-dimensional (3D) conformation. Their potential as a regenerative stimulator 

has been investigated. Thus, this study evaluated the effect of 3D scaffolds (SCA) functionalized with 

anti-fibronectin (anti-FN) Aptamers (APT) on blood clot formation and the behavior of mesenchymal 

stem cells (MSCs) derived from rats bone marrow (BM). For this, SCAs, based on 4% chitosan and 20% 

beta-tricalcium phosphate, with and without APT were surgically inserted in subcutaneous region of rats 

dorsum for physological coagulum (PhC) formation. After 16 hours, SCAs were removed and MSCs 

CD45-/CD90+ were seeded on them for ex vivo assays. To verify PhC and MSCs morphology on 

biomaterial, Scanning Electron Microscopy (SEM) was performed. To evaluate cell viability, 

mineralized matrix formation and alkaline phosphatase (ALP) and osteopontin (OPN) labelling, MTT, 

Alizarin red stain (ARS) and indirect immunofluorescence (IF) assays were performed, respectively. To 

characterize PhC cell population formed on SCA in diferents groups, flow citometry (FC) was performed 

using CD45, CD90 and CD34 markers. There was no statistically significant difference between tested 

groups for MTT, ARS and IF assays. Interestently, in FC, SCA+APT+PhC group demonstrated high 

CD34 immunostaining (p = 0.0198). In addition, in SEM, the same group exhibits an enriched fibrin 

network, composed of differents white blood cells. Thus, it was observed that APT has a selective effect 

on blood clot, providing a greater hematopoietic progenitor cells recruitment, important for healing and 

tissue regeneration. 

Key words:  Aptamers, 3D scaffold, Fibronectin, Blood clot, Mesenchymal Stem cells. 

 

Statement of Significance: 

Aptamers have shown to be promising in  biomaterials functionalization in order to improve their 

bioactivity by desired molecules recruitment. It is known that the blood clot is an important component 

for tissue healing and that it is, frequently, in contact with scaffolds in regenerative procedures, despite 

being commonly neglected in studies on biomaterials. Therefore, we consider important the study of 

these components, to better understand the effect of Aptamers on physiological clot formation and on 

mesenchymal stem cells behavior. Further elucidation and study of these factors can be fundamental for 

improvement of biomaterials in regenerative procedures, generating a more effective tissue response. 

 

1. INTRODUCTION 

          Mesenchymal stem cells (MSCs) are multipotent cells that have the ability to differentiate into 

several different cell types and also have great potential for self-renewal [1]   and long-term viability 

[2]. These cells are well targeted for use in pre-clinical studies and clinical procedures due to their 

regenerative potential, low immunogenicity and migration to tissue injury sites [3]. Current evidence 

has shown that cells prefer biomaterials with three-dimensional (3D) conformation compared to cell 
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cultures in two-dimensional (2D) environments  [4]. This may be due to the greater 3D scaffolds (SCAs) 

similarity with cellular origin environment [4].  

          3D SCAs have a great potential in tissue engineering due to their ability to mimic 3D environment 

present in living organisms [5]. These types of SCAs, when used in in vitro experiments, allow cells to 

develop a three-dimensional intercellular interaction  [6].  Moreover, it promotes an environment 

conducive to growth and exchange of nutrients between cells, similar to in vivo environment [6] . One 

of the most successful strategies in tissue regeneration was the creation of natural or synthetic 3D SCAs 

and cells cultivation on them, allowing these biomaterials to be placed in hosts tissues [7].  

         From the moment a biomaterial is inserted into a region, during regenerative surgical procedures, 

one of the first things that occurs is the absorption of blood plasma and proteins from biological fluids. 

This works as, a factor that can mediate inter-cellular communication and interaction [8]. The blood clot 

(BC) serves as a matrix for cell migration, as well as cell adhesion in injured tissue, during tissue healing 

processes [9]. One of the fundamental components during BC formation and healing after an injury is 

fibronectin (FN). 

         FN is an adhesive glycoprotein secreted by some cells, which acts as a 'bridge', facilitating the 

connection between extracelular matrix (ECM) [10]. In addition, this protein can affect cells migration 

and adhesion after their incorporation into BC [9]. The tissue healing formed after BC formation occurs 

due to the fundamental role of this glycoprotein, which is already present in the initial processes after a 

tissue aggression, providing an ideal ECM formation for subsequent collagen deposition [11]. From this 

context, it has recently been demonstrated that the association of Aptamers (APT) enriched with 

Fibronectin (FN) promote an improvement in SCA, facilitating cell proliferation and colonization 

[12,13]. 

          APTs are RNA oligonucleotides, or single-stranded DNA (ssDNA) that can bind to targets with 

high specificity and stability through their three-dimensional structural conformation [14, 15]. In 

production, APTs selection and isolation against specific targets are carried out in vitro in several ways 

[14]. APTs are already consolidated in medicine, especially oncology, for detection and treatment of 

specific cancers  [16]. On the other hand, they can be used as an alternative to growth factors (GF) and 

antibodies due to their low immunogenicity [14], high stability and live animals are not used for their 

production [17].  

         APT functionalization on scaffolds can be promising, because it can induce specific proteins 

adsorption on biomaterial surface, attracting effector cells [18, 13]. Anti-FN APTs ability to enrich 

biomaterials with bioactive agents has been demonstrated in vitro [12, 13]. This suggests the possibility 

of exploring this method to anchor desired molecules on SCAs/biomaterials surface. However, new in 

vivo and ex vivo tests are needed to analyze the behavior of these oligonucleotides in surgical procedures 

and establish a comparison with the in vitro findings [12] Thus, in this work were investigated 

physiologial coagulum (PhC) patterns on 3D SCAs functionalized with anti-FN APT and also analyzed 
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the effect of this substrate formed (SCA+APT+PhC) on MSC behavior in ex vivo study. In this work, ex 

vivo model were approached using a fresh PhC formed in a surgical animal model. 

 

2. MATERIALS AND METHODS 

2.1 Ethical Aspects  

This research was approved by Committee on Ethics in the Use of Animals (CEUA) of our 

Institution (#2018.1.589.58.5). The animals experiments are in agreement with ARRIVE guidelines and 

in accordance with UK Animal Act (Scientific Procedures) 1986 and associated guidelines, EU Directive 

2010/63/EU. 

 

2.2 MSCs isolation and cell culture 

           MSCs were obtained from femurs of isogenic male Wistar Kyoto rats (6 weeks old). The rats 

were euthanized by anesthetic overdose with Ketamine (Ceva, BR) and Xylazine (Ceva®). The femurs 

of each rat were removed and transported in a Falcon tube (Corning, USA) containing Eagle's Minimum 

Essential Medium-alpha modification (α-MEM) cell culture medium (Gibco - Life Technologies, USA), 

supplemented with 500 µg/ml gentamicin (Gibco®) and 3 μg/ml fungizone (Gibco®). In laminar flow, 

femurs epiphyses were cut, allowing BM extraction by intense irrigation with α-MEM medium 

(Gibco®), supplemented with 10% fetal bovine serum (FBS) (Gibco ®), 50 µg/ml gentamicin (Gibco®) 

and 0.3 μg / ml fungizone (Gibco®). BM-MSCs were cultivated in 75cm2 culture flasks to select MSCs 

by adherence to plastic [19]. 

 

2.3 MSCs CD45-/CD90+ separation by Sorting 

Until MSCs subconfluence in culture flasks, the cells suffered enzymatic dissociation through 

treatment with 1 mM EDTA (Gibco®), 0.25% trypsin (Gibco®) and 0.075% collagenase (Gibco®) 

which was blocked with α-MEM medium (Gibco®), supplemented with 10% FBS (Gibco®). 

Subsequently, the primary monoclonal anti-CD45 antibody was incubated (1 µl/1 x 106 cells, mouse - 

anti-Rat CD45/PE, BD - Biosciences, Pharmingen ™, USA) for 30 min, at room temperature (RT). After 

this procedure, the anti-CD90 monoclonal antibody (1 µl/1 x 106 cells, mouse anti-Rat CD90 / PE -BD- 

Biosciences®) was incubated for 30 min at RT. This experiment was performed by BD FACSAria ™ 

III digital flow cytometer (BD Biosciences®), using FlowJo software (Ashland, USA). The MSCs 

CD45-/CD90+ cells were expanded to 5th pass and stored in cryogenic tubes (Corning®) with α-MEM 

(Gibco®), 10% FBS (Gibco®) and 10% Dimethyl sulfoxide (DMSO) (Pierce , USA) at -120 ° C until 

ex vivo assays. 

 

2.4 APT Manufacture and 3D SCAs printing  

Single-stranded ssDNA APTs (ATW0008, Base Pair Biotechnologies, USA), containing 40 

nucleotides in length and 12597.4 g/mol, were selected and screened against Fibronectin (FN) by 
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SELEX technology. These were modified, forming a short carbon chain containing a disulfide bond at 

its 3' end and with a biotin at its 5' end (5'-biotinTEG-Aptamer-thiol-3 '). The 3D SCAs, based on 4% 

chitosan and 20% Beta-tricalcium phosphate (b-TCP), were made with hydrogel in a 3D printer, 

producing a 3D SCA with 200 μm porosity, similar to that of bony trabeculae. This part of methodology 

was carried out by Department of Biomedical, Biotechnological and Translational Sciences at University 

of Parma (Parma, IT). 

 

2.5 SCAs and anti-FN APT preparation 

 This step was followed as described in previous studies [13]. First, APTs were hydrated with 

Resuspension Buffer (Base Pair- Biotechnologies®), at 2000 µg/mL solution concentration. At the time 

of SCA functionalization, Reducing Buffer (Base Pair- Biotechnologies®) was added, 1: 1 proportion, 

for 10 min, in RT. This solution, containing 2 mM Tris (2-carboxyethyl) phosphine hydrochloride, pH 

7.8 (TCEP) will allow the reduction of the disulfide chains linked to 3' end of APTs. To eliminate excess 

TCEP, the solution was purified on chromatographic columns (mini Quick Spin Oligo columns, Roche 

Life Science, USA). After purification, APT was quantified by spectrophotometer (Nanovue Plus ™ , 

GE Healthcare, United Kingdom) and subsequently diluted in Folding Buffer (Base Pair 

Biotechnologies®) in the desired concentration for functionalization. 

 

2.6 SCAs functionalization  

Dehydrated SCAs were placed in 96-well plates (Corning®) and functionalized by simple 

adsorption with 20 μg of APT in each SCA [13], for 17 hours. After that, the solution was removed and 

PBS (Invitrogen®) was added. To confirm SCAs functionalization, Folding Buffer and PBS were 

quantified by NanoVue Plus ™ spectrophotometer (GE Healthcare®) (Figure 1). 

 

Figure 1. SCA functionalization with APT and its confirmation. 

 

2.7 PhC formation 

For PhC formation, male Wistar Kyoto isogenic mice (8 weeks old) were used. The experimental 

protocol was performed based on an surgical procedure adaptation [20]. The animals were anesthetized 

with Xylazine (6 mg/Kg) (Ceva®) and Ketamine (70 mg/Kg) (Ceva®), intramuscular injection (IM). 

After anesthesia, dorsal region trichotomy was performed, followed by antisepsis with PVPI. 3 cm long 

incision was made in dermis with 15C scalpel (Solidor®). The SCAs, 5 mm diameter and 4 mm thick, 
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sterilized, was introduced in subcutaneous region of animal. The incision was sutured with silk 4.0 thread 

(Ethicon, USA). The animals received Flunixin Meglumine (UCBVet®) as analgesic at 1 mg/kg, via 

intraperitoneal (IP). The rats were kept in cages for 16 hours and euthanized with anesthesic overdose 

to remove the biomaterial with PhC. 

 

2.8 PhC characterization by flow cytometry 

To remove PhC cells adhered in SCAs, the substrate (SCA+ PhC) was treated with 0.25% 

trypsin (Gibco®) for 5 min and trypsin enzymatic activity blocking was performed by minimal essential 

medium (MEM, Gibco®) supplemented with 10% FBS (Gibco®). The cells removed were 

homogenized and centrifuged at 2000 rpm for 5 min and formed pellet was treated with lysis buffer for 

red blood cells (RBC Lysis Life eBioscienceTM, Thermo Fisher Scientific, USA), for 10 min. The 

remaining cells (white blood cells) were separated in Falcon tubes (Corning®) at a density of 2 x 105 

cells / tube. For cell populations detection, anti-CD34 (1µg/1x106 cells, anti-mouse CD34/PE- Santa 

Cruz Biotechnology- USA), anti-CD90 (1µg/1x106 cells, anti-mouse CD90/FITC mouse - BD-

Biosciences®) and anti-CD45 (1µg/1x106 cells, mouse anti-rat CD45 / PE, BD-Biosciences®) 

monoclonal antibodies were used, diluted in phosphate buffer (PB), for 30 min, at RT. The samples were 

fixed with 4% Paraformaldehyde (Merck-USA), diluted in PB (1: 1, Invitrogen®) and evaluated by flow 

cytometer (BD FACsCanto ™ II, BD Biosciences®). The analyzes were performed by BD FACSDIVA 

software (BD Biosciences®) and the results were given in percentage of cells labeled and mean 

fluorescence intensity (IF) for each antibody. 

 

2.9 MSCs growth and cultivation on substrate  

Before the experiments, the cells were cultived for 7 days, in 75 cm2 flasks containing α-MEM 

medium (Gibco®) with 10% FBS (Gibco®) and 1 % penicillin-streptomycin (Gibco®), under humid 

atmosphere conditions, with 5% CO2 and 95% atmospheric air, at 37 ° C. The media were changed every 

2-3 days and cell growth was monitored daily using an inverted phase contrast microscope (Axiovert 

40C, Carl Zeiss, Oberkochen, Germany). The cells were seeded on SCAs with PhC with (SCA+ APT+ 

PhC+ MSC) and without APT (SCA+ PhC+ MSC) in 96-well plates with culture medium for osteogenic 

differentiation, containing α-MEM (Gibco ®) supplemented with 10% FBS (Gibco®), 50 mg / mL 

ascorbic acid, 10 mM β-glycerolphosphate and 10 -5 M dexamethasone.  

 

2.10 Cell viability (MTT) 

After 72 hours of cell culture, MSCs cell viability on different groups was investigated by MTT 

colorimetric assay. The 3- (4,5-dimethylithiazol-2-yl) -2,5-diphenyltetrazoliol bromide salt (Sigma 

Aldrich - USA) was used as an cell viability indicator [21]. 1x105 cells were seeded on SCAs. Aliquots 

of MTT at 5 mg/mL in PBS (Invitrogen®) were used and a solution of 10% MTT and 90% filtered 10% 

MTS (cell culture medium) and added to cell culture for 4 hours at 37°C, in a humid atmosphere 
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containing 5% CO2 and 95% atmospheric air. After this period, 200 µL of acid isopropanol solution 

(Merck®) was added under agitation for 5 min, at RT. 150 µL of this solution was removed from the 

cell culture and performed colorimetric reading by µQuanti spectrophotometer (BioTek Instruments, 

Inc., Winooski, USA) at 570 nm wavelength. 

 

2.11 Alizarin Red Stain (ARS) Assay  

          ARS assay was carried out in 10 and 14 days. For this purpose, 1x105 cells/well were cultured in 

a medium for osteogenic cell differentiation, as previously described. After this period, the samples were 

fixed with 70% ethanol at 4ºC for 1 hour. The amount of mineral deposits produced by the cells was 

detected using ARS (Sigma Aldrich- USA) for 15 min, at RT. The SCAs were photographed for visual 

assessment of mineralized region and images were obtained digitally by Canon EOS Digital Rabel 

camera (6.3 Megapixel CMOS sensor, with Canon EF 100 mm f/2.8 macro lenses (Canon, Lake Sucess 

NY, USA). The biochemical evaluation of calcium produced by each group was carried out according 

to the ARS extraction protocol described by Gregory et al., 2004 [22]. The samples were read by 

spectrophotometer (µQuanti- BioTek ®), at 405 nm wavelength. 

 

2.12 PhC and MSC morphology by Scanning Electron Microscopy (SEM) 

After PhC formation on SCAs, MSCs were seeded on SCAs at a density of 1x105 for 72 hours 

in a 96-well plate (Corning®). After this period, the samples were washed with 0.1 M Cacodilato Buffer 

and fixed for 2 hours with 2.5% Glutaraldehyde solution. The samples were dehydrated in increasing 

ethanol concentrations (30%, 50%, 70%, 90%, 95% and absolute) and metallized with gold plating for 

120 seconds by Bal-Tec SCD 050 (Bal- tec, LA- USA). SCAs images acquisition were performed by 

SEM equipment Jeol JSM -6610 LV (Jeol, JP) with 5.0nm resolution (at 25kV, WD10mm) and x15 to 

200,000 magnification. 

 

2.13 Cell morphology and protein labelling by immunofluorescence assay 

After 10 days, MSCs seeded on SCAs were fixed with 4% paraformaldehyde diluted in PB 

(Sigma ®) at 0.1M for 10 min. The cell membrane was permeabilized with 0.5% Triton X-100 (Sigma 

®) for 10 min, followed by blocking of unspecific marking with 5% skimmed milk powder in PB (Sigma 

®) for 30 min. The primary antibodies for ALP (rabbit, 1: 100, Bioss- USA) and OPN (mouse, 1: 800, 

MPIIIB10-1, DSHB, USA) were incubated for 60 min at RT. Then, Alexa Fluor 647 anti-rabbit IgG (1: 

200, Invitrogen®), Alexa Fluor 488 anti-mouse IgG (1: 200, Invitrogen®) and phalloidin conjugated 

with Alexa Fluor 594 (1: 200, Invitrogen®) secondary antibodies, were incubated for 50 min, at RT. 

Cells nuclei were labelled by DAPI (Molecular Probes - USA) at 300 nM for 5 min. SCAs were mounted 

on two 24x32mm glass slides (Knittel Glass- GER) using the ProLong ™ Glass Antifade Mountant 

(Invitrogen ®) mounting medium. The SCAs were analyzed by Multifoton image system, LSM 7MP 

(Carl Zeiss ®), using a W Plan-Apochromatica 20X objective /1.0 (Carl Zeiss ®). The laser system used 
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was Ti: Saphire Chameleon Vision II (Coherent, Inc., USA). For ALP and OPN quantification 

immunostaining, "Straight Lines" tool from ImageJ software (public domain software, developed by 

Wayne Rasband - NIMH, NIH, Bethesda, MD, USA, http://rsbweb.nih.gov / ij /) was used. The data 

obtained were on mean of the IF of each cell analyzed. 

 

3. RESULTS 

3.1 MSCs CD45-/CD90+ Separation by sorting 

         In primary culture cell population of BM-MSCs (Figure 2.A), MSCs selection CD45 negative  was 

first performed. The percentage index of these cells was 31.5% (Figure 2.B). From this CD45- population 

(Figure 2.C), 88.3% of MSCs scored positively for CD90 (Figure 2.D). 

 

 

Figure 2. Image showing MSCs separation by sorting. A - Dot-Plot showing the dispersion of selected cell 

population (P4) according to complexity (SSC) and size (FSC). B - CD45- cells (P5) selected from primary BM-

MSCs culture. C - CD45- (P4) cell population. D - CD45- MSCs that scored positively for CD90 (P5). 

 

 3.2 PhC characterization by flow cytometry 

         In  PhC cellular characterization it was possible to verify that the average of cells marked for CD90 

(undifferentiated mesenchymal cells), CD45 (leukocytes) and CD34 (hematopoietic progenitor cells) 

was 2.1%, 99.4% and 16.2% in SCA+PhC group, while in SCA+APT+PhC group it was 1.7%, 99.2% 

and 33.7%, respectively (Figure 3). When performing the statistical test, the predominance of CD34 

labeling in SCA+APT+PhC group (p = 0.0198, 33.7 ± 6.44) can be observed when compared to 

SCA+PhC group (16.2 ± 4.82) (Figure 4). There was no statistical difference in CD90 (p = 0.4586) and 

CD45 (p = 0.4888) detection between the groups evaluated. 
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Figure 3. Image demonstrating PhC characterization by flow cytometry, in percentage of marked cells in each 

experimental group. Dot-Plots (A) showing cell population dispersion present in PhC, according to complexity 

(SSC) and size (FSC) of cells, formed on SCAs without and with APT. The histograms (B) showing the average 

of cells labeled for CD90, CD45 and CD34 in SCA+PhC and SCA+APT+PhC groups. 
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Figure 4. Comparison between the average of fluorescence intensity of the CD90, CD45 and CD34 of the PhC 

formed on the SCAs with and without APT. CD34 expression was elevated in SCA+APT+PhC (p = 0.0198) (n = 

3). * p <0.05. 
 
3.3 Scanning electron microscopy (SEM) 

         The electrofotomicrographs acquired at SEM showed a difference SCA structure in SCA+ APT 

group when compared to SCA group, probably due to SCA functionalization with anti-FN APT. Another 

difference observed was the structural difference in PhC formed in SCA+APT+PhC and 

SCA+APT+PhC+MSC groups. Visually, this difference was detected in fibrin network, being much 

thicker and more extensive than in SCA+PhC and SCA+PhC+MSC groups (Figure 5). 
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Figure 5. Electrofotomicrographs showing non-functionalized (A, C, E) and functionalized SCAs with APT (B, D, 

F). Detail for the difference in SCA structure functionalized with APT (B) compared to SCA without APT (A) and 

for fibrin network formed in APT groups (D, F) compared to groups without APT (C, E) . Scale: 10 µm. 

 

3.4 Cell morphology and protein quantification by indirect immunofluorescence 

          After 10 days of cell culture in a differentiation medium, the cell morphology was presented in a 

rounded format in both groups, different from the spread morphology usually found in 2D. This could 

be observed by means of staining with phalloidin (cell cytoskeleton marker) present only around the 

nucleus, stained by DAPI (Figure 6). Regarding of ALP fluorescence quantification in MSCs, in 

SCA+PhC+MSC group (39440 ± 8911) there was a slightly higher expression when compared to 

SCA+APT+PhC+MSC group (37120 ± 40120), but there was no statistically significant difference (p = 

0.1655) (Figure 7). In OPN labelling there was a much higher labeling in SCA+APT+ PhC+MSC group 

(24370 ± 30170) compared to SCA+PhC+MSC group (12500 ± 2951), but also without a statistically 

significant difference (p = 0.2317) (Figure 7). 

 

Figure 6. Immunofluorescence images obtained at Multiphoton Microscopy showing MSCs morphology on PhC 

formated on SCAs non-functionalized (A, C, E, G, I) and funcionalized (B, D, F, H, J) with APT. The cell nucleus 
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was stained with DAPI (C, D), OPN with Alexa Fluor 488 (E, F), the cytoskeleton  with Faloidin (G, H) and ALP 

with Alexa Fluor 647 (I, J). A slightly higher ALP marking can be observed in  SCA+PhC+MSC group when 

compared to SCA+ATP+PhC+MSC group. In relation to OPN labelling, it is possible to observe specific points 

with a greater intensity of marking in SCA+APT+PhC+MSC group (F). Scale: 50 µm. 

 

 
Figure 7. Comparison between ALP (A) and OPN (B) labelling in SCA+PhC+MSC and SCA+APT+PhC+ MSC 

groups. There was no statistically significant difference between groups in both markings (ALP and OPN) (p> 

0.05) (n = 10). Scale: IF. 

 
3.5 Formation of mineralized matrix (ARS) 

          The formation of mineralized matrix deposits was evaluated after 10 and 14 days of MSCs cell 

culture on different substrates. In 10 days of mineralization there was no statistically significant 

difference between the groups SCA+PhC+MSC (0.76 ± 0.11) and SCA+APT+ PhC+MSC (0.66 ± 0.06) 

(p = 0.2439) (Figure 8) . The same happened in 14 days when SCA+PhC+MSC group (0.70 ± 0.02) was 

compared to SCA+APT+PhC+MSC (0.72 ± 0.04) (p = 0.44692) (Figure 9). 

 

Figure 8. Images showing the SCAs after 10 days after mineralization assay, stained with ARS, referring to 

SCA+PhC+MSC (A) and SCA+APT+PhC+MSC (B) groups. Graph showing the values obtained by quantifying 
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the ARS extraction (C). There was no statistically significant difference between groups (p> 0.05) (n = 3) Scale: 

nm. 

 
Figure 9. Images showing the SCAs after 14 days of mineralization test, stained with ARS, referring to the 

SCA+PhC+MSC (A) and SCA+APT+PhC+MSC (B) groups. Graph showing the values obtained by quantifying 

the ARS extraction (C), with no statistically significant difference between the groups (p> 0.05) (n = 3). Scale: 

nm. 

 

3.6 Cell Viability by MTT 

          The cell viability of MSCs and PhC after 72 hours of cultivation on SCAs with and without APT 

had no statistically significant difference between SCA+PhC+MSC (1.23 ± 0.56) and 

SCA+APT+PhC+MSC groups (0, 86 ± 0.09) (p = 0.3245) (Figure 10). 

 

Figure 10. Statistical comparison between cell viability in SCA+PhC+ MSC and SCA+APT+PhC+MSC groups. 

There was no statistically significant difference between groups (p> 0.05) (n = 3). 
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4. STATISTICAL ANALYSIS 

           The data obtained from experiments were analyzed using GraphPadPrism 5.0 software 

(GraphPad Software Inc., USA). Student t test was used to compare two groups. In the 

immunofluorescence assay, Mann- Whitney test was performed. The level of significance adopted was 

5% (p ≤ 0.05) and all values shown in graphs are expressed as mean ± standard deviation. 

 

5. DISCUSSION 

 This work investigated effect of 3D scaffolds functionalized with anti-fibronectin aptamers in 

the physiological coagulum formation and on CD45-/CD90+ BM-MSCs rats behavior. This research was 

pioneering regarding the use of fresh coagulum formed in an animal model and, subsequently, analyzed 

in ex vivo experiments. The results showed that there was a high immunodetection of CD34 when the 

3D scaffolds were funcionalized with anti-fibronectin aptamers. Under the same conditions, on the SEM, 

a denser fibrin network enriched with white blood cells was noticeable in same group, corroborating the 

flow cytometry findings. Thus, this evidence denotes a greater recruitment of hematopoietic progenitor 

cells and fibrin in PhC formed on SCAs functionalized with anti-FN APT. 

         The use of PhC is substantialy important to understand host cells interaction in MSCs behavior in 

cell culture. Normally, in vitro tests are performed under conditions that mimic what happens in the host. 

It is known that BC is enriched with different cell types and GFs [23]. These will act by providing a 

local stimulus to lead to tissue repair [24, 25]. Thus, the presence of BC was essential to observe the 

action of different blood cells and GFs in autocrine and paracrine signals, triggered by PhC formed in 

SCAs on MSCs behavior. Another point to be discussed is the use of PhC formed in an animal model. 

The use of BC as scaffold for MSCs cultivation in order to evaluate its effectiveness in regenerative 

procedures, has already been investigated [26, 27]. However, no work has taken into account the 

physiological formation of BC in  in vivo model. 

         In this study, BM-MSCs extracted from isogenic rats BM were used. The BM-MSCs separation 

from BM was performed in the most classic way, using plastic adhesion  technique [19]. However, this 

methodology ends up not being selective, leading to adhesion of different MSCs types. The cell sorting 

method was chosen to separate the specific MSCs, using CD45- and CD90+ markers, both markers of 

success, already tested in humans and rats [28]. Sorting is currently well established in literature  [29, 

30, 31]. This research is pioneer in evaluating the effects of anti-FN APT on SCAs with presence of PhC 

and MSCs. Therefore, the literature on these topics is very scarce and there is no work on these factors 

as a whole. Some studies with APT and MSCs have been carried out in the field of medicine  [32, 33, 

34], but they are predominantly in vivo and with different objectives and methodology when compared 

to this research.  

        There was a predominant CD34 labelling, hematopoietic progenitor cells surface marker, in APT 

group, as observed in FC results. This shows that APT had a positive influence on PhC patterns, possibly 

helping to recruit this cell type. This can be explained due to the affinity of the APT used in this study 
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to FN. Research has already determined that FN is one of major components present during tissue 

healing, as well as its role in facilitating cell adhesion on biomaterials surface [35]. 

       The hematopoietic progenitor cells are fundamental important in revascularization during repair and 

healing [36]. Studies have identified some hematopoietic cells circulating in the bloodstream after 

several tissue injury processes, clinically and experimentally [37]. In addition, these cells properties have 

been studied to determine their ability to contribute to tissue regeneration [38]. It has already been seen 

that transplantation of endothelial and hematopoietic cells circulating in the bloodstream, positive for 

CD34 marker, can promote neovascularization in rats [39]. In addition, experimental studies have 

already injected this cell type into rats, and have found great potential in regeneration of liver injuries 

[39, 40], as well as in osteogenesis and angiogenesis in fracture healing [41] and in the healing and 

neogenesis of hair follicles [42]. 

         The images obtained by SEM corroborated, in part, with the findings obtained by FC. An extensive 

fibrin network formed was observed, being more dense in SCA+APT+PhC and SCA+APT+PhC+MSC 

groups. This may have occurred, again, due to APT connection with FN adhered to PhC, facilitating 

fibrin recruitment on SCA. In coagulation process, FN binds to fibrin, being extremely important to BC 

stabilization [9]. Thus, the extensive fibrin network, formed in APT groups, is important for PhC 

formation  and stabilization and is potentially important in assisting better healing and tissue 

regeneration. 

         The MSCs morphology was also observed, through cell cytoskeleton marker. In both groups, a 

circular cell shape can be observed, differently from spread cytoskeleton shape, as it usually occurs. This 

may have occurred due to presence of PhC in SCAs, which from provisional matrix formed by fibrin, a 

3D extracellular matrix was generated [43, 44]. This conformation may have caused a different MSCs 

morphology on SCAs due to the PhC presence. Although ALP and OPN expression in MSC by IF, were 

not statistically different , the OPN was higher in the aptamers group. This may call for some type of 

anti-FN APT effect on the production of this protein, which is considered a well-established marker 

during osteogenesis, in addition to being able to be secreted by MSCs, subsequently regulating the 

differentiation of these cells [45]. Therefore, new similar studies with different cell culture times must 

be carried out to validate or refute this hypothesis in the future. 

       Some recent studies have already demonstrated APT effectiveness in in vitro cultures, influencing 

especially osteoblasts adherence, morphology and behavior [13].  As previously mentioned, to date there 

are no studies in literature that verify the effect of APTs on MSCs behavior grown in SCAs with PhC 

presence, making further studies in vitro and ex vivo necessary in order to refute or corroborate with the 

results discussed in this study. 
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6. CONCLUSION 

          It can be concluded that the anti-FN APT used in this study provided a change in PhC, through a 

greater hematopoietic progenitor cells recruitment and formation of a broader and thicker fibrin network. 

There was no evidence of an effect of APT on cell viability as well as on the differentiation of MSCs. 
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11. APÊNDICE 
 
APÊNDICE A 
 
 

 
 
Figura suplementar 1. Eletromicrografia referente ao estudo piloto realizado para determinar o período 
de formação do PhC nos SCAs. SCAs sem APTs foram colocados na região do dorso de ratos e foram 
removidos 16 horas após o procedimento cirúrgico. Pode-se observar a formação de uma rede de 
fibrina na qual estão aderidas hemácias e células brancas. Escala: 10 µm. 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 


