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Figura 12. 

 
Epifluorescência de cultura de FGH em ColB-2D (A, D e G), ColB-3D (B, 
E e H) e MCS-3D (C, F e I), em 3 (A-C), 7 (D-F) e 10 (G-I) dias. 
Fluorescência vermelha (anticorpo secundário conjugado com Alex 
Fluor 594) indica marcação com anticorpo anti-actina e azul (marcação 
de DNA por DAPI), os núcleos celulares. Aos 3 dias, a marcação para 
actina era notada de forma difusa pelo citoplasma celular  em células 
cultivadas sobre ColB-2D (detalhe em A), enquanto aquelas crescidas 
sobre ColB-3D e MCS-3D exibiam um padrão puntiforme (detalhe em B 
e C). Aos 7 e 10 dias, células cultivadas sobre ColB-2D exibiam feixes 
de filamentos de actina bem delimitados por todo citoplasma (detalhe 
em D e G), enquanto aquelas crescidas sobre as matrizes 3D 
demonstravam filamentos de actina arranjados de forma compacta 
(detalhes E-F; H-I). Barra para A-I = 100µm e para detalhes A-I = 35 µm. 
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RESUMO	  

 
 

Mandetta CMR. Avaliação in vitro de matriz colágena suína como arcabouço 
tridimensional para cultivo de fibroblastos gengivais. Dissertação (Mestrado) – 
Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão 
Preto; 2012. 
	  

Introdução: Fibroblastos gengivais desempenham um importante papel na 

regeneração de tecidos moles de proteção. Mucograft® (MCS-3D) é um substituto 

xenógeno novo que vem sendo utilizado na periodontia em técnicas de recobrimento 

radicular e aumento de tecido queratinizado. O objetivo do presente estudo foi 

avaliar morfológica, bioquímica e imunohistoquimicamente, se a MCS-3D é uma 

matriz tridimensional adequada para o crescimento, in vitro, de fibroblastos gengivais 

humanos (FGH). Material e Métodos: FGH foram obtidos pela técnica do explante a 

partir de tecido conjuntivo gengival de três indivíduos. Os FGH foram cultivados 

sobre colágeno bovino bidimensional (ColB-2D), colágeno bovino tridimensional 

(ColB-3D) e matriz colágena suína tridimensional (MCS-3D) por até 10 dias. Em 3, 7 

e 10 dias, os seguintes parâmetros foram avaliados: número, morfologia e 

distribuição de FGH por fluorescência direta; viabilidade celular por MTT; 

proliferação celular e expressão de proteínas citoesqueléticas: actina e tubulina e 

proteínas da matriz extracelular não colágena: fibronectina imunofluorescência 

indireta. Os dados quantitativos foram submetidos aos testes estatísticos de 

Friedman para comparação intra e intergrupos para as variáveis da análise de 

expressão das proteínas: fibronectina, actina e tubulina. O teste de Kruskal-Wallis foi 

utilizado para comparações intra e intergrupos, seguido do teste de Tukey para as 

variáveis das análises de viabilidade, proliferação e número total de células. 

Resultados: A epifluorescência revelou que em 3 dias os FGH apresentavam-se 

aderidos em todos os grupos experimentais. FGH cultivados sobre ColB-2D exibiram 

forma menos alongada, ampla e achatada com maior quantidade de projeções e 

numerosas fibras de estresse em 3, 7 e 10 dias. Por outro lado, os FGH cultivados 

sobre ColB-3D e MCS-3D demonstraram, em todos os períodos experimentais, 

fenótipo fusiforme, alongado ou cilíndrico com menor quantidade de projeções do 

que observado no substrato 2D, com algumas das células cultivadas sobre MCS-3D 



	  

demonstrando aspecto estrelado. O ensaio de MTT revelou viabilidade celular 

significantemente superior no ColB-2D e MCS-3D  do que no ColB-3D (p<0,001), em 

todos os períodos experimentais. Em 3 dias, foi observado maior número de FGH 

cultivados sobre ColB-2D seguido por MCS-3D e ColB-3D respectivamente, 

havendo diferença estatística entre ColB-2D e MCS-3D (p<0,001) e entre ColB-2D e 

ColB-3D (p<0,001). No sétimo dia houve redução no número de células no ColB-2D 

e aumento na MCS-3D e ColB-3D, em que o número de células foi significantemente 

superior no ColB-2D com relação a MCS-3D (p=0,002). Ao final do período 

experimental, foi observado aumento no número de células em todos os grupos 

experimentais, sendo o número de células, mais uma vez, significantemente superior 

no ColB-2D do que na MCS-3D (p=0,002). Maior porcentagem de FGH no ciclo 

celular pode ser observado em ColB-2D seguido por ColB-3D e MCS-3D, 

respectivamente, em todos os períodos experimentais. Na MCS-3D praticamente 

não houve marcação por Ki-67 e o ColB-2D apresentou redução significativa de 

FGH ciclando entre o período de 3 e 10 dias (p=0,036). A expressão de proteínas 

não colágenas e citoesqueléticas foi similar em todas as matrizes experimentais 

durante o estudo. Conclusão: Podemos concluir que a MCS-3D constitui uma matriz 

adequada para o cultivo de fibroblastos gengivais humanos, uma vez que, no interior 

da matriz, importantes propriedades foram verificadas, dentre as quais, morfologia, 

proliferação, e expressão de proteínas, semelhantes a uma matriz colágena 

tridimensional já consagrada na literatura. 

 

 

Palavras-chave: Matriz colágena suína, Fibroblastos gengivais, Cultura 
tridimensional, Engenharia de tecidos.  
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ABSTRACT	  

 
 

Mandetta CMR. In vitro evaluation of porcine collagen matrix as a three-
dimensional scaffold for gingival fibroblasts seeding. Thesis (Master) – 
Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão 
Preto; 2012. 
 

Introduction: Gingival fibroblasts play a central role in oral soft tissue regeneration. 

Mucograft® (PCM-3D) is a new xenogeneic substitute that has been used in 

periodontics in techniques such as root coverage and increasing keratinized tissue. 

The aim of this investigation was to verify if PCM-3D is a suitable three-dimensional 

matrix though its in vitro response to the culture of human gingival fibroblasts (HGF). 

Methods: HGF culture was established by the explant technique of gingival 

connective tissues of three healthy patients. HGF were seeded on bidimensional 

bovine collagen matrix (BCol-2D), three-dimensional bovine collagen matrix (BCol-

3D) and three-dimensional porcine collagen matrix (PCM-3D). HGF were grown for 

up to 10 days. At 3, 7 and 10 days the following parameters were assessed: HGF 

number, morphology and distribution by direct fluorescence; cell viability by MTT; cell 

proliferation and expression of proteins of the extracellular matrix non-collagenous – 

fibronectin and cytoeskeletic proteins – actin and tubulin by indirect 

immunofluorescence. Quantitative data were submitted to Friedman and Kruskal-

Wallis test, and the last one was followed by Tukey’s test. Results: Epifluorescence 

revealed that at 3 days HGF grown on BCol-2D were broader, more flattened and 

had more cell protrusions and stress fibers in all experimental times. On the other 

hand, HGF seeded on BCol-3D and PCM-3D displayed a spindle-shaped, elongated, 

or cylindrical phenotype with fewer protrusions as well as less total cell spread area 

than on the 2D matrix, with some cells on PCM-3D showing stellate appearance. 

MTT assay showed cell viability higher in cultures grown on BCol-2D and PCM-3D 

than in BCol-3D (p<0,001). At 3days a greater number of cells in BCol-2D samples 

followed by PCM-3D and BCol-3D, respectively, was observed with statistical 

difference between BCol-2D and PCM-3D and between BCol-2D e PCM-3D  

(p<0,001). At 7 days, there was a decrease in cell number grown on BCol-2D and an 

increase in BCol-3D and PCM-3D, where the number of cells were significantly 



	  

higher in BCol-2D in relation to PCM-3D (p=0.002). At the end of the experimental 

period, there was an increase in total cell number in all of the experimental groups, 

and it was again significantly greater in BCol-2D than in PCM (p=0.005). Between 3 

and 10 days, there was an increase in total cell number in ColB-3D (p<0.001), which 

showed higher counts within 10 days. Higher percentage of HGF in the cell cycle 

could be seen in BCol-2D followed by BCol-3D and PCM-3D, in all of the 

experimental groups. In PCM-3D there was almost no expression of Ki-67. BCol-2D 

showed a decrease in HGF cycling between 3 and 10 days (p=0,036). The 

expression of non-collagenous and cytoskeletal proteins were similar all matrices 

during the period of the study. Conclusion: PCM-3D is a suitable matrix for HGF 

cultivation, since important properties were found inside the matrix, such as 

morphology, proliferation and expression of proteins similar to those seen in a three-

dimensional collagen matrix well established in the literature. 

 

 

Key-words: Porcine collagen matrix, Gingival fibroblasts, Three-dimensional culture 
Tissue engineering. 
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A manipulação dos tecidos moles orais tornou-se um dos principais desafios 

entre as cirurgias crânio-maxilo-faciais. Em décadas recentes, o objetivo principal 

das cirurgias mucogengivais sofreu modificações, passando, sobretudo, da simples 

busca pela restauração ou manutenção da saúde gengival para a resolução 

concomitante da demanda estética do paciente1,2. A fim de melhorar os resultados 

funcionais e estéticos, além da previsibilidade e estabilidade dos casos que 

envolvem a reconstrução de tecidos gengivais perdidos, enxertos autógenos, entre 

os quais o enxerto gengival livre e o enxerto de tecido conjuntivo subepitelial, ainda 

são considerados como padrão ouro, devido aos excelentes resultados estéticos 

alcançados e à alta previsibilidade da técnica3. Estes procedimentos exigem, no 

entanto, um segundo sítio cirúrgico, na maioria das vezes realizado no palato, para a 

remoção do tecido a ser enxertado e, por isso, são associados com efeitos adversos 

indesejados, como dor e desconforto pós-cirúrgicos, além do risco de sangramento 

aumentado na área doadora4,5, e da possibilidade de não haver tecido suficiente 

para a realização de determinados procedimentos6,7. 

A fim de evitar a morbidade associada ao paciente e sobrepor as demais 

desvantagens dos enxertos autógenos de tecido mole, enxertos de matriz dérmica 

acelular humana - MDA têm sido utilizados como substitutos ao tecido removido do 

palato para aumentar a faixa de gengiva queratinizada ao redor de dentes e 

implantes8-10, para o tratamento de deformidades de rebordo alveolar11 e 

procedimentos de recobrimento radicular12-14. Entretanto, devido a esse aloenxerto 

ser derivado de cadáveres humanos, associa-se o seu uso a preocupações éticas e 

com o possível risco de transmissão de doenças. Uma opção alternativa, evitando 

tanto a necessidade de remoção de tecido autógeno como o emprego de enxertos 

alógenos, é o uso de membranas de colágeno de origem suína, que já são 

consideradas padrão em procedimentos de cicatrização de feridas orais em 

associação com aumento ósseo15,16. Recentemente, uma nova matriz colágena de 

origem suína (MCS-3D) foi desenvolvida, tendo sua eficácia avaliada tanto no 

estabelecimento de nova faixa de tecido queratinizado17-19 como para o 

recobrimento radicular de retrações gengivais classe I e II de Miller20-24 com 

resultados promissores.  
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No entanto, a MCS-3D exibe diferenças estruturais significantes em relação 

aos enxertos autógenos. O processo de cicatrização e revascularização de um 

enxerto autógeno baseia-se na anastomose entre os vasos sanguíneos do leito 

receptor e aqueles pré-existentes no enxerto25. Devido a sua estrutura não vital, a 

MCS depende apenas de células e vasos sanguíneos do hospedeiro para alcançar a 

reorganização, o que leva a uma incorporação mais lenta19 e contração26,27. A 

incorporação mais lenta aos tecidos do hospedeiro pode resultar em deficiências 

estruturais e funcionais já que as interações célula-célula e a manutenção de vasos 

sanguíneos apresentam uma importante influência na maturação dos enxertos28. 

A engenharia tecidual e a medicina regenerativa fazem parte de um campo 

multidisciplinar e interdisciplinar, no qual os princípios de biologia, química e 

engenharia são aplicados em razão da geração de substitutos biológicos que 

buscam preservar, restaurar ou criar um tecido funcional29-31. Dessa forma, na 

engenharia tecidual periodontal busca-se especificamente restaurar a estrutura e a 

função do osso alveolar, cemento associado ao dente, ligamento periodontal e 

tecidos moles de proteção31-32. Com essa finalidade, três abordagens têm sido 

adotadas para a criação de novos tecidos: isolamento de células, arcabouços 

biocompatíveis e moléculas sinalizadoras30. A tecnologia da engenharia tecidual 

através do transplante de células autógenas é um dos conceitos terapêuticos em 

desenvolvimento mais promissores, por permitir a resolução de uma série de 

problemas, incluindo a morbidade da área doadora nos casos de enxertos 

autógenos, imunogenicidade de enxertos alogênicos e perda de implantes 

aloplásticos33. Um dos objetivos principais da pesquisa na área da periodontia é a 

busca por materiais biocompatíveis, que possam ser aplicados como matrizes, 

capazes de substituir os tecidos gengivais perdidos, que são integrados e 

gradualmente substituídos ou incorporados pelos tecidos do hospedeiro. Estes 

materiais ajudariam na obtenção de contornos gengivais harmoniosos para melhoria 

da condição estética e da saúde periodontal34. 

 Diferentes biomateriais vêm sendo estudados para serem empregados como 

arcabouços. Estes incluem polímeros sintéticos, como os ácidos polilático e 

poliglicólico, e polímeros naturais, como os alginatos35, colágeno36,37 e fibrina38,39. 

Um dos materiais mais interessantes é o colágeno, pois compreende o principal 

componente da (MECN), promove interações celulares naturais tais como a 
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migração e a proliferação, é biocompatível e pode ser remodelado in vivo. Além da 

baixa imunogenicidade, o uso do colágeno é perpetuado pela posse das menores 

influências bioativas conhecidas, não observadas com o uso de materiais sintéticos 

que podem influenciar a adesão, morfologia e espraiamento celular35. 

Diversos tipos celulares têm sido utilizados para cultivo e correção de defeitos 

orais. As culturas de fibroblastos humanos representam um modelo válido para 

estudar os processos moleculares que organizam o tecido conjuntivo, uma vez que 

in vitro estas células exibem morfologia e distribuição espacial similar ao sistema in 

vivo. Os fibroblastos são células de forma irregular que exercem importante papel na 

cicatrização e reparo tecidual através da regulação da deposição da matriz40,41  e 

síntese de uma variedade de fatores de crescimento42. 

Culturas de fibroblastos em diferentes tipos de matrizes têm sido investigadas 

como alternativa para alcançar a cicatrização precoce, melhorar a incorporação e 

diminuir a contração dos enxertos em procedimentos de reconstrução de tecidos 

moles ou aumento tecidual34,43-45. Entretanto para alcançar sucesso com essa 

terapia é importante encontrar um arcabouço ideal, capaz de manter a arquitetura 

para a formação dos novos tecidos, manter as distâncias entre as células do 

parênquima para permitir a difusão de gases e nutrientes e, possivelmente a invasão 

dos vasos sanguíneos provenientes dos tecidos hospedeiros adjacentes46,47. Ainda 

mais importante que essas características, um material ideal para a engenharia 

tecidual deve apresentar densidade de colágeno e resistência adequados para 

permitir distribuição homogênea das células através do arcabouço48,49. 

A pesquisa de novas alternativas que possam melhorar a incorporação de 

enxertos xenógenos e reduzir o tempo de cicatrização desses materiais na 

reconstrução de tecidos moles ou aumento de tecidos orais ainda é limitada. A 

possibilidade de cultivo de células autógenas na MCS-3D previamente à sua 

utilização deve ser considerada. No entanto, são necessários estudos in vitro para 

avaliar o tempo e a complexidade desse procedimento e, sobretudo, o 

desenvolvimento celular nesse biomaterial. Futuros estudos em modelo animal, 

envolvendo a cultura de células, e em especial fibroblastos gengivais em um 

arcabouço 3D, permitirão avaliar a aplicabilidade do método.	  
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2.1.	  Bioengenharia	  Tecidual	  	  

	  

	  

 A engenharia tecidual faz parte de um campo multidisciplinar e interdisciplinar 

emergente que aplica os princípios da engenharia e biologia para o desenvolvimento 

de substitutos biológicos. Apresenta potencial para revolucionar a maneira como a 

saúde e a qualidade de vida serão melhoradas para milhares de pessoas através da 

restauração, manutenção ou preservação das funções de tecidos e órgãos31,50. 

Aplicada à biologia periodontal, a engenharia tecidual exibe potencial para melhorar 

a regeneração das complexas estruturas de suporte dentárias perdidas, de maneira 

mais previsível do que os tratamentos periodontais convencionais51. A engenharia 

periodontal utiliza tecnologias avançadas de engenharia e biologia para restaurar a 

estrutura e função do osso alveolar, ligamento periodontal, cemento e tecidos 

gengivais recriando a complexa interface periodontal caracterizada pela integração 

de vários tecidos e orientação adequada dos mesmos52. 

A engenharia tecidual depende de três elementos fundamentais: células, 

moléculas sinalizadoras adequadas e arcabouços. As células fornecem o maquinário 

para o crescimento e diferenciação do novo tecido, enquanto os fatores de 

crescimento e outras moléculas modulam a atividade celular e fornecem estímulos 

para que as células se diferenciem e suportem a formação tecidual. Uma estrutura 

tridimensional, formada por um biomaterial que atua como matriz extracelular (MEC) 

sintética, ou seja, um arcabouço é fornecido para suportar e facilitar este processo 

que é critico para a regeneração tecidual31,53,54. Três caminhos têm sido explorados 

na criação de novos tecidos com base na estratégia da engenharia tecidual para a 

regeneração periodontal: a injeção de células isoladas, o desenvolvimento de 

sistemas encapsulados de transporte e o transplante de células em matrizes55,56. A 

técnica baseia-se na observação biológica de que células dissociadas irão se 

reorganizar in vitro em estruturas que se assemelham ao tecido original quando 

fornecido um ambiente adequado46.  

Procedimentos de engenharia que se baseiam no transplante de células em 

matrizes empregam MEC exógenas desenvolvidas para colocar os diferentes tipos 
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celulares em contato, em um ambiente tridimensional (3D) adequado. Este irá 

funcionar como um arcabouço para guiar as células para locais específicos do 

organismo, manter a arquitetura para a formação de novos tecidos, fornecer suporte 

mecânico temporário suficiente para suportar forças in vivo até que o tecido formado 

tenha integridade mecânica suficiente para se sustentar. Ainda, deverá manter a 

distância entre as células do parênquima que permite a difusão de gases e 

nutrientes e, possivelmente, o crescimento vascular proveniente do hospedeiro47. 

Essa interação matriz-célula fornecerá sinais específicos para orientar a expressão 

gênica de células que formam o tecido entrem em equilíbrio43,46,48. Com isso, a 

engenharia tecidual pode contornar as principais limitações das terapias 

convencionais, que incluem uma oferta limitada de tecidos doadores e limitada 

função de materiais substitutos46. 

A fonte das células para cultivo in vitro é de grande importância para o 

desenvolvimento de substitutos orais para enxerto. Uma terapia baseada em células 

para a regeneração de tecidos orais deve utilizar células autógenas, pelo fato do 

sistema imunológico do organismo hospedeiro poder destruir enxertos heterógenos 

ou xenógenos. Além disso, as células devem ser de fácil obtenção, com mínima 

morbidade na área doadora. Os arcabouços devem conter células capazes de 

produzir um tecido funcional in vivo, quer de forma autônoma ou através da 

modificação genética ou em resposta a estímulos exógenos indutivos48.  

As células isoladas a partir de amostras ou biopsias de tecidos são 

expandidas in vitro e colocadas em matrizes sintéticas 3D as quais permitem a 

interação célula-célula e célula-matriz57. Esta interação deve ser devidamente 

regulada durante o processo de desenvolvimento dos tecidos, a fim de induzir o 

padrão requerido de expressão gênica. A expressão de genes por células em 

tecidos artificiais pode ser regulada por múltiplas interações com o microambiente, 

incluindo interações com a superfície de aderência, com outras células, com fatores 

de crescimento solúveis, e estímulos mecânicos sobre as células46. 

Os biomateriais desempenham papel central em estratégias de engenharia 

tecidual como ambientes biofísicos e bioquímicos tridimensionais, que mimetizam as 

características regulatórias da MECN, direcionando o complexo processo espacial e 

temporal multicelular, além da função celular, culminando na formação e 

regeneração tecidual58-60. Nesse contexto, diversos biomateriais têm sido 
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desenvolvidos a fim de mimetizar as características únicas da MECN. Em geral, 

estes biomateriais podem ser divididos em 4 grupos: metais, cerâmicas, polímeros e 

compósitos61. Entre eles, os materiais poliméricos, que podem ser de origem natural 

ou sintética, recebem atenção substancial devido à grande flexibilidade na 

concepção da composição e estrutura para necessidades específicas62.  

 

 

2.2.	  Cultura	  Tridimensional	  

 
 

Está bem estabelecido que nos organismos vivos as células residem, 

diferenciam-se e proliferam-se em um complexo ambiente tridimensional – MECN. A 

MECN é normalmente composta por componentes sintetizados e depositados pela 

superfície externa das células, que fornecem integridade funcional e estrutural ao 

tecido conjuntivo e órgãos. A síntese e deposição de MEC ocorrem amplamente em 

resposta a fatores de crescimento, citocinas e sinais mecânicos mediados por 

receptores de superfície celular, denominados integrinas, que mediam esta 

comunicação entre a MEC e as células. Estes receptores proporcionam pontos de 

fixação que as células podem utilizar para detectar perturbações mecânicas e para 

remodelar a matriz depositada a fim de torná-la estruturalmente e funcionalmente 

viável56.  

A adesão célula-matriz media as respostas fisiológicas que regulam o 

crescimento, migração, diferenciação e sobrevivência celular além da organização 

tecidual e remodelação da matriz63. Os tipos de adesão célula-matriz mediadas por 

integrinas in vitro, e os sinais de transdução são fortemente afetados pelas 

superfícies planas e rígidas das placas de cultura que caracterizam a cultura 

bidimensional (2D), portanto, uma maior aproximação ao ambiente in vivo pode ser 

atingida pela cultura de células em géis ou matrizes 3D64. Assim, arcabouços 

funcionais que permitem o crescimento celular enquanto promovem organização e 

função tecidual devem tentar igualar-se à MECN em múltipla escala65. 

Ao longo dos últimos anos, inúmeros estudos in vitro têm investigado os 

mecanismos moleculares que conduzem à remodelação da MEC. Tem sido 

demonstrado que as propriedades das células e de sua MEC em cultura 2D diferem 
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substancialmente daquelas em ambiente tridimensional66-68. Tais estudos inspiraram 

a recente transição de técnicas de cultura 2D para 3D objetivando recapitular a 

biologia in vivo e têm criado significante impacto no conhecimento da arquitetura  da 

MEC e seu papel na remodelação69,70. 

Nesse sentido, os arcabouços tridimensionais foram introduzidos com o 

objetivo de superar as limitações do cultivo de células sobre a estrutura rígida e 

plástica das culturas bidimensionais. Essas matrizes ou arcabouços são substratos 

porosos capazes de suportar o crescimento, organização e diferenciação celular em 

sua estrutura, com as quais as células interagiriam in vivo62.  De acordo com Tibbitt 

& Anseth71 para o correto estudo da fisiologia, mecanotransdução celular e 

morfogênese tecidual in vitro, células devem ser cultivadas em modelos 3D, que 

recapitulam o crítico desempenho mecânico e bioquímico presentes na MECN, 

facilitando os processos hierárquicos como a migração e a organização tecidual. Os 

arcabouços são projetados para serem implantados em pacientes como um suporte 

temporário para restaurar ou manter a função de tecidos originais ou para serem 

usados em sistemas de modelo in vitro que facilitam a análise da biologia celular e 

molecular melhorando o entendimento biológico72. 

Segundo Lee e colaboradores62, um material ideal para ser utilizado como matriz 

3D no desenvolvimento de novos tecidos deve ser biocompatível, facilitar o 

transporte de células para locais específicos do organismo, fornecer integridade 

estrutural temporária suficiente até que o tecido neoformado apresente integridade 

mecânica adequada para suporte próprio. Para substituir completamente um tecido 

perdido ou deficiente, esse material deve ser totalmente integrado aos tecidos do 

hospedeiro em termos de suprimento vascular. Para tanto, é necessário que a matriz 

seja passível de invasão de vasos sanguíneos que facilitariam o transporte 

metabólico do leito receptor, o que pode ser controlado através da porosidade do 

material, que permite ainda a difusão de gases e nutrientes. Outra função importante 

de uma matriz é guiar a reestruturação que ocorre através da proliferação das 

células transplantadas e da penetração de tecidos do leito receptor46,47. Esta matriz 

deve ainda apresentar velocidade de degradação compatível com aquela do 

crescimento do tecido para o qual serve como suporte73, e permitir a associação 

com fatores de crescimento celular específicos para indução de respostas celulares 

mais rápidas e específicas74, além apresentar características ambientais que 
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induzam a expressão gênica requerida para a reconstrução tecidual, já que funções 

e fenótipos celulares são regulados pelo microambiente de residência das células 

em questão 57,75. 

O cultivo de células em matrizes 3D não é uma ideia nova. Cerca de 50 anos 

atrás, Paul Weiss76, mostrou que fibroblastos cultivados em um coágulo de plasma 

sanguíneo variaram em morfologia, de estrelados a bipolares, dependendo da 

orientação da rede fibrosa do coágulo, e utilizou essa informação para enfatizar a 

dinâmica interação entre as células e seu ambiente físico. Em 1972, Elsdale & 

Bard77 descreveram um modelo de sistema para fibroblastos no corpo usando 

matrizes polimerizadas de colágeno tipo I, in vitro, para formar uma rede fibrosa 3D. 

Estes géis de colágeno 3D induziram mudanças morfológicas nos fibroblastos que 

parcialmente mimetizaram células do tecido conjuntivo in vivo. 
Desde então, tem se observado que o sistema de cultura de células 3D 

constitui um modelo útil para analisar as características funcionais e bioquímicas das 

interações recíprocas e adaptativas entre as células e a matriz circunjacente em um 

ambiente semelhante àquele encontrado in vivo78,79. Nas matrizes 3D, o resultado da 

migração celular inclui não apenas translocação das células, mas também a 

remodelação da matriz80. Sinais mecânicos da matriz remodelada que voltam para 

modular o fenótipo da célula em um processo interativo apresentam particular 

importância na morfogênese do tecido conjuntivo. A mecânica do tecido não 

depende somente das características individuais de células e moléculas da matriz, 

mas também das complexas interações organizacionais e recíprocas que ocorrem 

entre os grupos de células e a matriz que as circunda81,82.  Dessa forma, as 

propriedades do arcabouço, como a rigidez e nanoestrutura, também apresentam 

importante papel na resposta celular. Estudos recentes têm demonstrado que a 

rigidez de substratos 2D e 3D afetam a diferenciação, morfologia, espraiamento de 

vários tipos celulares83-85 e expressão de proteínas86-91.  

Uma série de trabalhos vem sendo realizados com a finalidade de avaliar o 

ingresso de fibroblastos em matrizes 3D. Hillman et al.48 mostraram em estudo 

comparativo entre matrizes que nos arcabouços de colágeno com densas redes de 

fibrilas a migração celular foi menor para o interior da matriz, não estabelecendo 

adequada organização em rede 3D para o cultivo de FGH. As fibras de colágeno 

apresentavam arranjo muito denso para permitir distribuição homogênea de células 
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e estabelecimento de uma rede semelhante aos tecidos. Por outro lado, o arcabouço 

sintético testado (ácido poliglicólico associado ao ácido poli lático) facilitou a 

distribuição homogênea das células entre as fibras do arcabouço e a orientação das 

células comparavelmente ao que ocorre nas situações in vivo. Ojeh et al.92 

observaram a presença de fibroblastos até aproximadamente a metade da 

profundidade de um equivalente dérmico. Moscato et al.93 mostrou fibroblastos 

distribuídos sobre a superfície e através de uma matriz preparada por uma mistura 

de poli (álcool vinílico) e gelatina, produzindo quantidades similares de fibronectina e 

outras proteínas tanto na matriz 3D como na 2D. 

 Mais recentemente, outros trabalhos in vitro foram realizados a fim de avaliar 

eficácia da MDA como matriz 3D, com isso demonstraram formação de 

monocamada de células na superfície da MDA com maior porcentagem celular na 

superfície da matriz do que em seu interior. Concluindo assim que a MDA não é 

adequada como matriz 3D para o crescimento de fibroblastos gengivais, uma vez 

que estes só puderam ser localizados na porção superficial da matriz94,95.  

 

 

2.3.	  Colágeno	  

	  

	  

 Dentre os materiais poliméricos, os de origem natural, especialmente o 

colágeno, recebe bastante evidência por ser biocompatível, estar envolvido em 

inúmeros processos fisiológicos96, além de suas propriedades mecânicas, biológicas 

e químicas serem muito semelhantes às do tecido humano97.  

O colágeno é o material estrutural primário dos vertebrados e é a proteína 

mais abundante do organismo vivo, representando cerca de 20-30% das proteínas 

totais do corpo. Apresenta importância fundamental na constituição da MEC do 

tecido conjuntivo, sendo responsável por grande parte de suas propriedades 

físicas98. O colágeno tipo I é o principal constituinte do tecido conjuntivo, constituindo 

mais de 90% do total de colágeno presente nos mamíferos99, portanto, apresenta 

importante papel na biologia celular e nas aplicações biomédicas. Muitos estudos 

sobre comportamento celular em matrizes colágenas mostram que o colágeno 

influencia a morfologia, migração, adesão e diferenciação celular35 sendo degradado 
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pelas metaloproteinases, especificamente as colagenases. Além disso, substratos 

de colágeno são capazes de alterar o perfil de progressão do fenótipo celular100.  

Nesse contexto tem-se utilizado MEC formadas por colágeno e elastina, 

obtidas de matrizes homólogas ou heterólogas, dos quais células e outros 

componentes responsáveis por respostas biológicas não desejáveis tenham sido 

convenientemente removidas101,102. Em geral, materiais derivados de fontes naturais, 

como os componentes de proteínas purificadas como o colágeno de tecidos animais, 

são vantajosos devido as suas propriedades inerentes de reconhecimento biológico, 

incluindo a apresentação de ligantes aos receptores e susceptibilidade de 

desencadeamento de degradação proteolítica e remodelação72. 

Os géis de colágeno são capazes de tomar qualquer forma desejada e, 

portanto, adaptar-se a qualquer tamanho e formato de defeito. Inversamente a 

outros tipos de biomateriais, em que geralmente as células só podem ser semeadas 

sobre a superfície do arcabouço, os géis de colágeno mostram uma distribuição 

celular uniforme, o que permite a síntese homogênea de componentes da matriz 

extracelular103. O problema principal dos géis de colágeno é a contração, que é 

dependente da densidade e proliferação celular dentro do gel, concentração de 

colágeno, fatores de crescimento, bem como o número e comprimento das fibras104-

106. Quando os fibroblastos interagem com matrizes colágenas, ao contrário das 

superfícies planas, as células podem penetrar as substâncias da matriz e envolver-

se em suas fibrilas107,108, e as adesões celulares ficam limitadas às fibrilas da matriz 

ao invés de campos contínuos da matriz adsorvida108. Células interagindo com estas 

matrizes exibem padrões distintos de sinalização e migração64,109 além de remodelar 

as fibrilas da matriz em estruturas reorganizadas tanto local quanto globalmente78,110. 

Enquanto as células, sobre superfícies planas, podem modular sua função 

citoesquelética em resposta à superfície mecânica111, apresentam pequena 

capacidade de modular a organização molecular global e propriedades mecânicas 

da MEC plana revestida. 

Durante a cultura de fibroblastos em matriz de colágeno, alterações na 

propriedade da matriz, causadas pela atividade migratória das células estão 

associadas tanto a parâmetros locais quanto globais78. Ao nível local, a remodelação 

causa um aumento proximal na densidade das fibrilas imediatamente ao redor dos 

fibroblastos, muitas vezes atingindo a concentração de proteína encontrada nos 
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tecidos maduros, por sua vez, este aumento da densidade leva ao aumento na 

rigidez da matriz112. Ao nível global, o aumento na densidade da matriz resulta em 

uma diminuição correspondente em seu volume, frequentemente mencionado como 

contração.  O arranjo da matriz durante a remodelação – se é restrito (fixo a 

superfície onde esta sendo feita a cultura) ou livre (flutuando no meio de cultura) 

determina a organização das fibrilas de colágeno da matriz em resposta a 

remodelação. Isto é, se a matriz é contida, então, em resposta à força exercida pelas 

células, as fibrilas de colágeno tornam-se orientadas no mesmo plano que o sistema 

de retenção subjacente. Sob esta condição, ocorre o desenvolvimento de carga 

mecânica (tensão) no interior da matriz. Inversamente, se a matriz é flutuante, as 

fibrilas de colágeno oferecem pouca resistência à força celular, e a remodelação 

ocorre sem que as fibrilas colágenas desenvolvam uma orientação particular. Como 

resultado, a matriz não desenvolve tensão, isto é, permanece mecanicamente 

descarregada113.  

Estas mudanças mecânicas têm profundas consequências fenotípicas. Por 

exemplo, o carregamento mecânico conduz a um fenótipo celular sintético 

caracterizado por aumento da síntese e diminuição da degradação da matriz114,115. 

Já os fibroblastos em matrizes flutuantes tornam-se quiescentes e as alterações nas 

integrinas levam ao aparecimento de apoptose em uma subpopulação de células116. 

Dessa forma, as interações dos fibroblastos com as matrizes de colágeno são 

determinadas pelo menos em parte pelo estado de tensão célula-matriz. 

Fibroblastos em matrizes de colágeno, em estado de baixa tensão célula-matriz, 

apresentam morfologia dendrítica.  Eles formam uma rede celular por toda a matriz 

separados por meio de lacunas e interligados por junções. Fibroblastos dendríticos 

são quiescentes e exibem baixa atividade de biossíntese na matriz. Já os 

fibroblastos em estado de alta tensão célula-matriz tem aparência lamelar e lembram 

células em culturas interagindo com superfícies planas revestidas por colágeno. 

Fibroblastos lamelares são proliferativos e exibem alta atividade de biossíntese na 

matriz. Estas células correspondem aos fibroblastos, presentes em feridas, 

responsáveis pela biossíntese de tecido conjuntivo e contração durante a 

cicatrização. Os fibroblastos em estado de alta e baixa tensão célula-matriz regulam 

suas morfologias através de diferentes mecanismos citoesqueletais.  Células em 

estado de baixa tensão requerem microtúbulos para a formação das extensões 
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dendríticas, além de participarem no espraiamento celular enquanto que as células 

em alto estado de tensão requerem os microtúbulos para sua polarização e não para 

o espraiamento celular117,118. 

 

 

2.4.	  Fibroblastos	  Gengivais	  Humanos	  

 
 

A fonte das células para cultivo in vitro é de grande importância para o 

desenvolvimento de substitutos orais para enxerto. Uma terapia baseada em células 

para a regeneração de tecidos orais deve utilizar células autógenas, pelo fato do 

sistema imunológico do organismo hospedeiro poder destruir enxertos heterógenos 

ou xenógenos. Além disso, as células devem ser de fácil obtenção, com mínima 

morbidade na área doadora. Os arcabouços devem conter células capazes de 

produzir um tecido funcional in vivo, quer de forma autônoma ou através da 

modificação genética ou em resposta a estímulos exógenos indutivos48. 

Nesse sentido, diversos tipos celulares têm sido utilizados para cultivo e 

correção de defeitos orais. As culturas de fibroblastos humanos representam um 

modelo válido para estudar os processos moleculares que organizam o tecido 

conjuntivo, uma vez que in vitro estas células exibem morfologia e distribuição 

espacial similar ao sistema in vivo. Os fibroblastos gengivais desempenham papel 

importante na regeneração dos tecidos, uma vez que chegam ao local da injúria em 

estágios bastante precoces e proliferam-se rapidamente de acordo com a 

progressão da cicatrização dos tecidos119. Assim, aceleram o processo de 

cicatrização através da regulação da deposição de matriz (colágeno tipo I e IV, 

elastina e laminina)40,41, síntese de uma variedade de fatores de crescimento, entre 

os quais se destacam o fator de crescimento semelhante a insulina (IGF), fator de 

crescimento de queratinócitos (KGF), fator de crescimento vascular (VEGF), fator de 

crescimento derivado das plaquetas (PDGF-A) e fator de crescimento beta 

transformador (TGF-β1) e citocinas envolvidas no processo de cicatrização, além de 

estimular a diferenciação de células epiteliais28. Uma vez presentes no equivalente 

dérmico, os fibroblastos não estimulam apenas a produção de queratinócitos e sua 

diferenciação, mas também a regeneração da membrana basal, acelerando e 
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aumentando a qualidade dos tecidos regenerados41. 

Na dermatologia, culturas de fibroblastos/queratinócitos foram associadas a 

MDA e outros tipos de arcabouços com o intuito de desenvolver substitutos de pele 

para o tratamento de feridas, em estudos pré-clínicos  em  modelo animal, a fim de 

obter cicatrização precoce, melhorar a incorporação da MDA, e diminuir a contração 

da ferida, melhorando assim significativamente o prognóstico. Demonstrando que os 

fibroblastos desempenham importante papel na cicatrização de feridas e reparo de 

tecidos28,120. O mesmo vem ocorrendo na odontologia, onde esses tipos de culturas 

compostas têm sido empregadas no desenvolvimento de mucosa oral, 

demonstrando que em arcabouços colágenos, os fibroblastos povoam as matrizes, 

tornando-as mais fáceis de manipular, evitando a contração e diminuindo o tempo de 

cicatrização121,122. 

Fibroblastos humanos cultivados em matrizes de colágeno tridimensionais 

experimentam ambientes completamente novos, mais complexos e ricos física e 

geometricamente, relativos àqueles encontrados nas superfícies bidimensionais, 

mais comumente utilizados. Sobretudo, a estrutura fibrilar da matriz colágena 3D 

confere um ambiente mecanicamente complacente para as células, que 

proporcionam um efeito recíproco na mecânica da célula e da matriz. 

Estruturalmente, os fibroblastos apresentam uma morfologia característica mais 

alongada como in vivo. Porém, quando cultivados em monocamada, tendem a 

espalhar sobre um substrato 2D, adquirem uma parte superior (dorsal) e superfície 

inferior (ventral), aderências de células proeminentes seguindo a forma do substrato 

sobre a superfície ventral e crescem até a confluência com uma taxa de proliferação 

elevada. Quando colocados de volta em uma matriz 3D os fibroblastos perdem essa 

polaridade dorso-ventral artificial e recuperam a sua morfologia in vivo66,78,123. 

A morfologia dos fibroblastos, incluindo a organização do citoesqueleto e tipos 

de aderência celular, são mais semelhantes ao seu comportamento in vivo quando 

os fibroblastos são cultivados em matrizes 3D do que em matrizes 2D. Isto também 

é verdadeiro para suas características de sinalização intracelular64,66,78,124 em que 

tanto a composição quanto a rigidez da matriz influenciam66,78. 

Com relação à migração celular, os fibroblastos em matrizes 3D apresentam 

padrões distintos quando comparados àqueles em superfícies planas 

bidimensionais125-127. Particularmente, quando os fibroblastos estão em superfícies 
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2D, a força de tração contra o substrato rígido resulta em migração celular. 

Entretanto, quando encontram-se em uma matriz 3D colágena, a força de tração 

pode ser utilizada como um indutor mecânico para a remodelação tanto localmente 

quanto globalmente79. Nestes tipos de matrizes, observa-se que  os fibroblastos 

translocam-se 1.7 vezes mais rápido do que em matrizes 2D128 e parecem usar um 

modo mesenquimal de migração, caracterizado por ciclos de protrusão, inserção e 

retração129,130. 

Funcionalmente, essas células em ambiente 3D demonstraram um aumento 2 

vezes maior na taxa de proliferação e 1,5 na taxa de migração em comparação com 

as células cultivadas em superfícies de cultura 2D revestidas com laminina-1 ou 

colágeno IV66. Também tem sido demonstrado que a síntese de colágeno pelos 

fibroblastos em culturas 2D é muito maior do que em uma matriz de colágeno 

3D131,86, o que pode ser resultado da distribuição 3D de fibras de colágeno em torno 

das células que induz uma inativação mitótica132,133 por um confinamento 

bioquímico134. As moléculas sintetizadas e secretadas por fibroblastos são 

aprisionadas pela rede de colágeno do gel, inibindo a produção de colágeno135,136. 

Existe evidência de que a síntese de colágeno in vivo por fibroblastos 

humanos normais é muito mais lenta do que em culturas em mono camada86,137. 

Uma diminuição de 6 a 8 vezes na biossíntese de colágeno tem sido descrita em 

matriz equivalente a tecido quando comparada a células em mono camada131. 

 

 

2.5.	  Mucograft®	  

 

 

A pele porcina começou a ser utilizada, na área médica, na década de 60 no 

tratamento de queimaduras138. Atualmente é a mais utilizada em enxertos 

heterólogos139 e tem sido investigada como fonte de tecido rico em colágeno com 

potencial para ser utilizada como biomaterial devido à sua inerente 

biocompatibilidade, resistência mecânica e baixa imunogenicidade138,140-142. 

Dispositivos de colágeno de origem xenógena têm sido o foco de 

investigações durante anos na odontologia143,144. Devido a suas propriedades 

químicas que conduzem a reações biológicas favoráveis, os dispositivos de 
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colágeno foram utilizados como membranas para regeneração óssea guiada (ROG) 

e em procedimentos de regeneração tecidual guiada (RTG), para conduta em 

alvéolos frescos, como agentes hemostáticos, e recentemente com a finalidade de 

aumentar a espessura de tecido queratinizado17,144-147. Numerosos estudos pré-

clínicos tem demonstrado angiogênese transmembranosa precoce, mas também 

rápida degradação das membranas colágenas xenogênicas nativas por atividade 

enzimática de células imunológicas148-150. 

Recentemente, uma nova matriz colágena foi liberada pela FDA (Food and 

Drug Administration) e lançada nos EUA, entretanto no Brasil embora já esteja 

aprovada pelos órgãos competentes e lançada oficialmente, ainda não se encontra 

comercialmente disponível para toda a comunidade odontológica. O produto possui 

nome comercial de Mucograft® (Geistlich Pharma AG, Wolhusen, Switzerland) e seu 

uso é indicado como um substituto para enxertos de tecido conjuntivo, podendo ser 

utilizado para aumento de tecido mole ao redor de dentes e implantes, em ROG, 

reconstrução de rebordo alveolar, fechamento de alvéolos, para cobertura de tecido 

ósseo exposto e para recobrimento radicular. 

De acordo com o fabricante, a MCS-3D constitui uma matriz dérmica acelular 

produzida a partir da pele de porcos selecionados, sendo naturalmente obtido o 

colágeno tipo I e III. Em seguida, o colágeno é purificado para evitar possíveis 

reações alergênicas. No entanto as moléculas de colágeno já se apresentam unidas 

formando estruturas tridimensionais, sem a necessidade de processo químico para 

produzir este estado. Isto permite que a MCS-3D apresente maior estabilidade e a 

sua degradação que ocorre ao longo da cicatrização, não gera prejuízo aos tecidos 

gengivais já que não libera substâncias tóxicas. Matrizes colágenas produzidas 

através de processos químicos artificiais para reticular o colágeno possuem 

resquícios de produtos químicos na sua constituição, os quais são liberados nos 

tecidos gengivais quando ocorre a degradação destas matrizes durante cicatrização, 

podendo prejudicar os tecidos gengivais, inclusive gerar deiscências dos retalhos151. 

Segundo o fabricante, este produto apresenta dupla camada com espessura 

total de aproximadamente 2,5 mm, sendo uma camada mais compacta, que tem 

efeito oclusivo, permitindo a aderência do tecido mole sobre a mesma, além de 

apresentar consistência elástica que facilita a sua sutura ao leito receptor. A 

segunda camada é mais espessa e porosa, fica voltada para o leito receptor, 
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adsorvendo o sangue, facilitando a deposição do coágulo e a formação de novos 

vasos sanguíneos além da integração com os tecidos do hospedeiro. Este material é 

projetado como uma matriz colágena reabsorvível para suportar crescimento 

tecidual e regeneração, dessa forma, a MCS-3D fornece suporte para migração 

celular para a mucosa culminando em regeneração17,152. Por ser fabricada como 

matriz, apresenta benefícios sobre a forma em membrana por ser mais espessa 

tornando sua manipulação mais fácil e mais resistente às forças mastigatórias, 

resultando na ocorrência de cicatrização sem complicações153. 

Testes in vitro utilizando um biorreator, projetado especificamente, foram 

conduzidos para testar as propriedades mecânicas e biológicas da MCS-3D. Foi 

demonstrado que o protótipo promoveu o crescimento de fibroblastos humanos 

primários e que o carregamento dinâmico das MCS-3D cultivadas resultaram em 

uma expressão aumentada de proteínas extracelulares (colágeno tipo I e 

fibronectina). Estes resultados indicam a habilidade da MCS-3D para ser empregada 

como arcabouço para fibroblastos e para promover remodelação tecidual. Além 

disso, o cultivo de MCS-3D em um aparato de estimulação biomecânica resultou no 

endurecimento do biomaterial e no aumento da força máxima necessária para 

comprimi-la154. 

Em estudo pré-clínico, realizado em cães, Thoma et al.155 investigaram o 

ganho de volume de tecido mole, em defeitos crônicos de rebordo, obtido a partir do 

uso de uma matriz colágena xenógena experimental, enxerto de tecido conjuntivo 

subepitelial (ETCSE) e rebordo mantido sem tratamento (controle). Para a detecção 

das mudanças de volume ocorridas ao longo do período experimental foi utilizado 

um método de escaneamento óptico 3D antes do procedimento cirúrgico, 28 e 84 

dias pós-cirúrgico. Com isso, puderam observar que o ganho de volume obtido com 

MC foi similar ao obtido com ETCSE, e a diminuição relativa do volume de tecido 

mole entre 28 e 84 dias foi ligeiramente maior para o grupo MC (10%) do que para o 

grupo ETCSE (5.7%), sendo a diferença não significante.  Dessa forma, concluíram 

que a MCS-3D experimental demonstrou ganho de volume de tecido mole em um 

nível não inferior ao da técnica gold standard (ETCSE). 

Com a finalidade de avaliar e comparar a tolerância local e desempenho de 

duas matrizes colágenas experimentais objetivando aumentar a faixa de tecido 

queratinizado através de analises macroscópicas e microscópicas, um estudo pré-
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clínico com modelo experimental em porcos foi realizado. Foram criados defeitos 

gengivais padrões bilaterais de 1 cm de altura x 4 cm de largura na porção vestibular 

da mandíbula dos animais. Posteriormente, as áreas desnudas em cada hemi-

mandíbula foram cobertas com uma das duas matrizes colágenas experimentais 

(M1- semelhante ao Mucograft® ou M2), cuja diferença entre elas era somente a 

fonte de colágeno, e o outro defeito foi deixado descoberto. As matrizes colágenas 

integraram-se bem aos tecidos circunjacentes com ausência de sinais de inflamação. 

Houve um aumento significativo tanto na espessura quanto na largura de tecido 

queratinizado ao longo do período experimental de 6 meses em ambos os grupos, 

revelando resultados levemente mais favoráveis para a MCS-M1 quando comparada 

à MCS-M2  com respeito à espessura de tecido queratinizado e para MCS-M2 

quando comparada à MCS-M1 com respeito à largura de tecido queratinizado. 

Nenhuma diferença pôde ser observada para qualquer um dos parâmetros clínicos e 

histológicos avaliados entre as três modalidades de tratamento. Dessa forma, os 

autores puderam concluir que ambos os protótipos de MCS podem ser utilizados de 

maneira segura no aumento de tecido queratinizado18. 

Mais recentemente, outro trabalho foi realizado com o uso de MCS-3D no 

tratamento de retrações gengivais, no entanto, com o objetivo de descrever os 

resultados clínicos e histológicos do uso da MCS-3D em combinação com retalho 

posicionado coronalmente, em modelo experimental em porcos. Foram selecionados 

12 animais em que foram confeccionados defeitos de deiscência bilateralmente com 

5 mm de altura x 4 mm de largura, apicalmente a junção cemento-esmalte (JCE), 

onde o lado teste recebeu  interposição de MC e o lado controle não.  Ambos os 

procedimentos reduziram significativamente a retração gengival e aumentaram a 

faixa de tecido queratinizado. Ao exame histológico, após 1 semana observaram que 

a MC foi bem tolerada pelo tecido conjuntivo circunjacente sem suscitar reação 

inflamatória pronunciada, além de  observar-se a presença de fibroblastos imaturos 

e alta densidade de canais vasculares no interior da matriz. Após 1 mês, houve total 

integração da MCS-3D ao tecido conjuntivo subjacente, e após 3 meses, os tecidos 

atingiram completa normalidade sem diferenças entre os grupos de tratamento. 

Além disso, observaram no grupo teste a presença de epitélio juncional com menor 

dimensão (2.26 mm) quando comparado ao grupo controle (2.79 mm), por outro lado 

contra, a quantidade de novo cemento formado foi maior no grupo teste (1.08 mm) 



	  	  Revisão	  da	  Literatura	  |	  49	  
	  

	   	   	  
 

do que no grupo controle (0.75 mm). Dessa forma, os autores puderam concluir que 

a MC demonstrou maior potencial de regeneração tecidual, caracterizada por um 

epitélio juncional com menores dimensões e maior formação de novo cemento21. 

Com objetivo de avaliar a eficácia da MCS-3D em estabelecer faixa de tecido 

queratinizado quando comparada clinicamente ao enxerto de tecido conjuntivo 

(ETC), sendo ambos aplicados de forma livre ao redor de dentes ou implantes com 

pouco tecido queratinizado (≤1 mm). Após 6 meses, observou-se que uma 

quantidade significativa de gengiva queratinizada foi alcançada com ambos os 

procedimentos cirúrgicos, ETC e MC, com média de largura de 2.60 mm e 2.50 mm, 

respectivamente. A maior parte da contração do enxerto acorreu durante o primeiro 

mês de cicatrização, tanto no grupo ETC quanto no MCS-3D (60% e 67%, 

respectivamente), e as diferenças entre 1 mês e 1 ano foram pequenas em ambos 

os grupos (ETC 17% e MC 8%). Embora os resultados clínicos obtidos com ambos 

os procedimentos cirúrgicos tenham sido similares, houve diferenças 

significativamente estatísticas em termos de morbidade do paciente e redução do 

tempo cirúrgico, favorecendo o grupo MCS-3D. Grande parte desta morbidade foi 

associada à necessidade do segundo sítio cirúrgico (palato) para obtenção do 

enxerto conjuntivo17. 

Em 2011, uma nova investigação com objetivo de avaliar a eficiência da 

MCS-3D em obter faixa de tecido queratinizado foi realizada por Nevins e 

colaboradores19. Nesta ocasião, um relato de caso abrangendo 5 pacientes com 

quantidade de tecido queratinizado ≤ 2 mm bilateralmente em dentes posteriores 

inferiores, em que um dos lados foi tratado com enxerto de MCS-3D (teste) e o outro 

com enxerto gengival livre (EGL – controle), sendo ambos aplicados livremente. O 

acompanhamento ocorreu por um período de até 12 meses e demonstrou que tanto 

o lado teste quanto o controle obtiveram cicatrização normal e aumento de tecido 

queratinizado estatisticamente significante. Entretanto, o contorno, cor e textura dos 

enxertos de MCS-3D se misturaram muito bem ao tecido adjacente, enquanto houve 

fronteiras visíveis que delimitaram as áreas tratadas com EGL, com contorno e cor 

diferentes dos tecidos circundantes. Aproximadamente após 13 semanas, foi 

realizada biópsia em 4 dos pacientes envolvidos no estudo, e os achados 

histológicos demonstraram-se notavelmente similares em ambos os grupos, com 

tecido conjuntivo maduro coberto por epitélio queratinizado bem formado, e sobre o 
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qual pequena faixa de tecido ortoqueratinizado. Células inflamatórias estavam 

notavelmente ausentes, e pequeno remanescente fibroso da MCS-3D foi a única 

evidência de que um material de enxerto foi previamente utilizado naquela região. 

Sendo assim, concluiu-se que a MCS-3D constitui uma alternativa viável ao EGL 

para aumento de tecido queratinizado em áreas deficientes. 

Posteriormente, Herford et al.153 utilizaram a MCS-3D como substituto ao ETC 

no tratamento de defeitos de tecido mole. Foram realizadas 30 cirurgias para recriar 

os tecidos moles perdidos, em defeitos que variavam de 50 a 900 mm2. A maioria 

dos casos tratados tinham indicação protética (22 casos), seguidos por tratamento 

de tumor (5 casos) e trauma (3 casos). O acompanhamento ocorreu em média 22 

meses e os resultados demonstraram uma contração média da área enxertada de 

14%, sendo o enxerto degradado entre 3 e 10 semanas, de acordo com o seu uso e 

tratamento empregado. A matriz apresentou reepitelização entre 4 e 8 semanas, 

com maior demora em defeitos mais amplos. Procedimentos para aumento ganho 

de vestíbulo apresentaram resultados em 2 e 10mm, com média de 3,4mm. 

Também foi relatada a capacidade hemostática da MCS-3D e ausência de cicatrizes. 

A MCS-3D também já foi utilizada no tratamento de retrações gengivais20, 

sendo comparado ao ETCSE. Foram tratados 25 pacientes, em modelo de boca 

dividida, com acompanhamento de 12 meses. Ambos os lados receberam retalho 

posicionado coronalmente (Langer & Langer, 1985), sendo que o lado controle 

recebeu ETCSE e o lado teste recebeu a MCS-3D. Após 6 meses, o grupo teste 

apresentou recobrimento radicular de 83,5% enquanto o grupo controle apresentou 

97%, com diferença estatística entre eles (p=0,0059). Aos 12 meses o grupo teste 

apresentou recobrimento radicular de 88,5% comparado ao 99,3% do grupo controle 

(p=0,0313). Embora exista diferença estatística no recobrimento radicular entre os 

tratamentos, clinicamente os autores afirmaram que os resultados são difíceis de 

serem distinguidos e após exclusão de quatro pacientes, que apresentaram 

problemas durante o período de avaliação, a porcentagem de recobrimento radicular 

passou a não demonstrar significância entre os grupos. Tanto o uso de ETCSE 

como da MCS-3D foram capazes de aumentar a faixa de tecido queratinizado (1,34 

para o grupo teste contra 1,26 para o grupo controle), sem diferença estatística entre 

os tratamentos. Os autores concluíram que a MCS-3D é uma alternativa para o uso 

de ETCS para o tratamento de retrações gengivais. 
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Posteriormente, alguns relatos de caso clínico demonstraram que o uso da 

MCS-3D é capaz de aumentar o tecido queratinizado tanto em altura como em 

espessura além de atingir recobrimento radicular adequado tanto quando associado 

ao retalho estendido avançado coronalmente22 como ao retalho avançado 

coronalmente23. Camelo et al.24 descreveram recobrimento radicular entre 83 e 

100% e ganho de tecido queratinizado de 3 mm. Sob avaliação histológica, 4 meses 

após procedimento cirúrgico, foi demonstrado que a MCS-3D continuou sendo 

evidente microscopicamente, entretanto em processo de reabsorção exibindo 

infiltrado inflamatório bastante restrito. Obtendo cicatrização por meio de epitélio 

juncional longo e inserção conjuntiva quando da associação de retalho avançado 

coronalmente e MCS-3D. 

Da mesma forma, Mandelaris et al.156, em relato de caso, onde foi empregada 

MC como substituta ao ETCS simultaneamente à instalação de implante em estágio 

único, demonstraram que a análise histológica de tecido coletado no lado 

contralateral ao lado teste, que não foi submetido a procedimento cirúrgico, revelou 

gengiva inserida de aparência normal com epitélio escamoso estratificado e tecido 

conjuntivo subjacente (lâmina própria) 10 semanas após a instalação do implante. 

Similarmente, o lado teste, onde foi empregado MCS-3D, o epitélio escamoso e a 

lâmina própria também se apresentaram normais, com crescimento tecidual para o 

interior da MCS-3D, e ausência de células inflamatórias (linfócitos ou macrófagos). 

Além disso, observaram vasos sanguíneos crescendo no interior da matriz, sendo 

desta forma, os lados teste e controle considerados comparáveis em termos de 

tecido conjuntivo e organização vascular. 
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3.	  PROPOSIÇÃO	  

 

O objetivo do presente estudo foi avaliar, morfológica, bioquímica e 

imunohistoquimicamente, se a matriz colágena de origem suína é uma matriz 

tridimensional adequada para o crescimento, in vitro, de fibroblastos gengivais 

humanos. 
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4.	  MATERIAL	  E	  MÉTODOS	  

 

 

4.1.	  Cultura	  de	  Células 

 
 

As células utilizadas nesse estudo foram obtidas de três indivíduos saudáveis, 
não fumantes, sem doenças sistêmicas e sem doença periodontal ou qualquer outra 
infecção bucal, que precisassem ser submetidos à cirurgia periodontal envolvendo a 
remoção de tecido gengival saudável. Fibroblastos gengivais humanos foram 
cultivados a partir da técnica do explante como descrito previamente por Somerman 
et al.157 com algumas modificações. O tecido gengival removido foi desepitelizado, 
submetido a duas lavagens com solução salina, e armazenado em tubos de 50 mL†, 
contendo meio de transporte – Meio de Dubelcco Modificado por Eagle (DMEM‡, da 
sigla em inglês), 2,5 µg/mL de vancomicina§, 250 µg/mL de gentamicina‡  e 0,3 
µg/mL de fungizona‡. Após 3 lavagens de 15 min cada, com o meio de transporte, o 
tecido foi colocado em uma placa de Petri, dividido em fragmentos de 
aproximadamente 1 mm3 com lâmina cirúrgica e transferido para garrafas de 25 
cm2¶ contendo D10 [DMEM suplementado com 10% de soro fetal bovino‡ (SFB),  50 
µg/mL de vancomicina§, 50 µg/mL de gentamicina‡ e 50 ng/mL de fungizona‡. As 
culturas foram incubadas a 37°C e mantidas em atmosfera úmida com 5% de CO2, e 
o meio foi trocado a cada 48 horas. Após confluência, os fibroblastos foram 
destacados das garrafas com solução de tripsina a 0.05% e EDTA‡, seguido de 
inativação com meio de cultura. As células destacadas e inativadas foram 
centrifugadas por 5 min a 2000 rpm, o pellet formado foi ressuspendido em novo 
meio de cultura e transferido para garrafas de 75 cm2*. Células entre a segunda e 
terceira passagem foram cultivadas sobre a MCS-3D, ColB-2D e ColB-3D na 
densidade de 1 x 106 células por poço, durante períodos de até 10 dias (Figura 1). 
Todos os procedimentos foram aprovados pelo Comitê de Ética em pesquisa da 
Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, Brasil 
(Protocolo no. 2007.1.1234.58.5). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
† Corning Incorporated, NY, USA  
‡ Gibco BRL Invitrogen, Gaithersburg, MD 
§ Acros Organics, Gell, Belgium 
‡ Gibco BRL Invitrogen, Gaithersburg, MD 
¶ Nunc, Roskilde, Denmark 
* Fisher Scientific, Pittsburgh, EUA	  
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Figura 1. Cultura de fibroblastos: A) Fragmentos de tecido conjuntivo gengival em uma 
garrafa de 25 cm2. B) Início da cultura com fibroblastos espraiando-se a partir do 
explante. C) Fibroblastos em confluência.  

 

 

4.2.	  Cultura	  de	  Tecido	  

	  

	  

4.2.1.	  Mucograft®	  

	  

	  

	   Primeiramente, uma matriz de 20 x 30 mm foi dividida em 6  fragmentos de 

aproximadamente 10 x 10 mm cada, em uma placa de Petri, com o auxílio de sonda 

periodontal milimetrada e lâmina cirúrgica no 15. As amostras de MCS-3D foram 

posicionadas em placas de poliestireno de 6 poços, sobre lamínulas de vidro†† 

previamente coladas ao fundo da placa com 10 µL de colágeno 3D. As amostras 

foram estabilizadas sobre as lamínulas de vidro por meio de fixação com 15 µL de 

colágeno 3D, por fim as células foram plaqueadas na densidade de 1 x 106 

células/poço sobre a MCS-3D pelo método over lay (Figura 2).  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
†† Fisher Scientific 
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Figura 2. Cultura em Tecido – Mucograft®: A) MCS-3D utilizada no experimento. B) 
Medida realizada com sonda periodontal para orientar a divisão da MCS-3D 
originalmente com 20 x 30 mm. C) MCS-3D sendo dividida em fragmentos com lâmina 
cirúrgica. D) Fragmento de MCS-3D com 10 x 10 mm. E) Fragmentos de MCS-3D. F) 
Preparação da placa de 6 poços. G) Lamínulas de vidro fixadas em placa de 6 poços. 
H) Amostras de MCS-3D aderidas a placa de 6 poços. I) Poço contendo MCS-3D + 
células. 

 

 

4.2.2.	  Colágeno	  Bovino	  Tridimensional	  

	  

	  

Para a preparação do arcabouço colágeno tridimensional foi utilizado 

Colágeno bovino tipo I††† (Collagen I, bovine, 30 mg), de acordo com as informações 

do fabricante. O colágeno apresenta-se em forma líquida com concentração de 3 

mg/mL. Primeiramente, foi adicionado salina tamponada com fosfato (PBS)‡‡‡ ao 

volume inicial do colágeno para obtenção de uma concentração de 2 mg/mL. Além 

disso, foram acrescentados D10 e solução de NaHCO3 e NaOH, obtendo-se uma 

solução final com pH de 7.4 ± 0.2. Após a junção de todos os componentes em tubo 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
††† BD Biosciences, MA 
‡‡‡ Gibco	  
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falcon de 15 mL, procedeu-se homogeneização, seguida por inserção de 250 µL da 

solução final em dispositivo de teflon de 10 x 10 x 2 mm sobre lamínula de vidro 

previamente fixada a placa de poliestireno de 6 poços com 10 µL de colágeno 3D, 

com a finalidade de obter um material com mesmo tamanho e formato que o material 

teste. Em seguida, as placas foram mantidas em atmosfera umidificada contendo 

5% de CO2 e 95% de ar atmosférico por 20 min a 37oC para promover gelificação da 

matriz. Por fim, as células juntamente com 1 mL de D10  foram plaqueadas na 

densidade de 1 x 106 células/poço pelo método over lay (Figura 3). 

 

 

	  
Figura 3. Cultura em Tecido: Colágeno Bovino Tridimensional: A) Colágeno bovino 
tipo I. B) Preparação da placa de 6 poços. C) Lamínula de vidro fixada ao fundo da 
placa de 6 poços. D) Dispositivo de teflon de 10 x 10 x 2 mm colocado sobre lamínula 
de vidro. E) Arcabouço colágeno tridimensional inserido em dispositivo de teflon sobre 
lamínula de vidro. F) Poço contendo ColB-3D + células. 

 

 

4.2.3.	  Colágeno	  Bovino	  Bidimensional	  	  

	  

	  

	   Para a preparação do arcabouço colágeno bidimensional, foi utilizado 

também o Colágeno bovino tipo I (Collagen I, bovine, 30 mg). Para tanto, a solução 

inicial de colágeno foi diluída (50 µg/mL do colágeno diluído em PBS) de acordo com 

as informações do fabricante. Em seguida, 100 µL dessa solução foi colocada sobre 

cada lamínula de vidro fixada em placa de 6 poços com 10 µL de colágeno 3D e 
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mantidas em atmosfera umidificada contendo 5% de CO2 e 95% de ar atmosférico 

por 1 hora a 37oC. Após este período, a solução remanescente de colágeno 2D 

sobre cada lamínula foi aspirada, seguida pelo plaqueamento das células na 

densidade de 1x106 células/poço juntamente com 1 mL de D10 (Figura 4). 

 

 

	  
Figura 4. Cultura de Tecido - Colágeno Bovino Bidimensional: A) Colágeno bovino tipo 
I. B) Preparação da placa de 6 poços. C) Lamínula de vidro fixada ao fundo da placa 
de 6 poços. D) Solução de ColB-2D sobre lamínula de vidro. E) Remoção do excesso 
e ColB-2D. F) Poço contendo ColB-2D + células. 

 

 

4.3.	  Morfologia	  e	  Distribuição	  Celular	  na	  MCS-‐3D,	  ColB-‐2D	  e	  ColB-‐3D	  

	  

	  

Em 3, 7 e 10 dias, as amostras de MCS-3D; ColB-2D; e ColB-3D + células 

foram fixadas em paraformaldeído a 4% em solução de fosfato tamponado a 0.1M, 

pH 7.2 (PB, da sigla em inglês), por 10 min à temperatura ambiente (TA), para 

avaliar morfologia e distribuição celular pelo método da fluorescência direta158-160. 

Após serem lavadas em PB, as culturas foram processadas rotineiramente para a 

marcação de fluorescência. Resumidamente, as amostras foram permeabilizadas 

em Triton X-100 a 0,5%†††† com solução PB por 10 min, seguido de bloqueio com 

leite desnatado a 5% em PB por 30 min. Na sequência, procedeu-se à incubação 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
†††† Acros Organiscs 
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com faloidina conjugada com Alexa fluor 488††††† (fluorescência verde, 1:200), por 

50 min, em ambiente úmido, ao abrigo de luz e à TA, para detecção do citoesqueleto 

de actina. Após lavagem em PB, os núcleos celulares foram marcados com 4 ́,6-

diamidino-2-phenylindole,dihydrochloride (DAPI, fluorescência azul)††††† a 300 nM 

por 5 min e as amostras foram lavadas rapidamente com água destilada. Após 

montagem com meio anti-fade‡‡‡‡‡ as amostras foram analisadas sob escaneamento 

a laser em microscópio de fluorescência confocal Leica SP2§§§§§,	   utilizando o 

software LCS LITE§§§§§. As imagens foram capturadas através das objetivas planas 

acromáticas de 20 x 0.7/óleo de imersão e 40 x 1.25/óleo de imersão, com formato 

de 1024 x 1024 pixels. As imagens digitais adquiridas foram processadas utilizando 

o software Image J¶¶¶¶¶. O número total de células na matriz foi determinado por 

meio de contagem nas amostras marcadas por fluorescência direta. 

 

 

4.4.	  Localização	  de	  proteínas	  da	  matriz	  extracelular	  não	  colágena	  e	  de	  proteínas	  

do	  citoesqueleto 
 
 
 Nos períodos 3, 7 e 10 dias, as amostras foram fixadas em metanol absoluto***** 

por 10 min  à  -20oC, para a imunolocalização de proteínas da matriz extracelular 

não-colágena – fibronectina e proteínas do citoesqueleto – actina e tubulina por 

imunofluorescência indireta. Em seguida, as células foram processadas rotineiramente 

como descrito anteriormente158-160. Cada amostra foi lavada 3 vezes por 5 min em PB, 

seguida por bloqueio com leite desnatado a 5% em PB por 30 min. Utilizaram-se 

anticorpos primários monoclonais para tubulina (1:200)¥¥¥¥¥, actina (1:100)¥¥¥¥¥, e 

fibronectina (1:100, clone IST-3) ¥¥¥¥¥, seguidos de anticorpos secundários goat anti-

mouse (1:200)††††† conjugados com fluoróforo Alexa Flúor 594 (fluorescência 

vermelha; 1:200). Todas as incubações dos anticorpos foram feitas em atmosfera 

úmida por 60 min a TA. Entre cada incubação, as amostras foram lavadas três vezes 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
††††† Molecular Probes, Eugene, OR 
‡‡‡‡‡ Vectashield 
§§§§§ Leica 
¶¶¶¶¶ National Institute of Mental Health, Bethesda, Maryland 
***** Merck, Darmstadt, Germany 
¥¥¥¥¥ Sigma-Aldrich, St Louis, EUA	  



	  	  Material	  e	  Métodos	  |	  61	  	  
	  

	   	   	  
 

(5 min cada) em PB. Antes da montagem para observação microscópica, os núcleos 

celulares foram marcados com DAPI (fluorescência azul) †††††† a 300 nM por 5 min e 

as amostras foram lavadas rapidamente com água deionizada. As amostras foram 

montadas em lâminas de vidro, seguidas pela montagem de lamínula de vidro‡‡‡‡‡‡ 

de 12 mm com meio de montagem anti-fade§§§§§§ sobre as superfícies contendo 

células, com exceção das amostras de ColB-2D cultivadas sobre lamínulas de vidro 

revestida com colágeno que foram viradas diretamente sobre lâmina de vidro com o 

mesmo meio de montagem. Posteriormente as amostras foram examinadas em 

microscópio confocal SP2¶¶¶¶¶¶ e as imagens adquiridas foram processadas com o 

programa Image J******. 

   
 

4.5.	  Proliferação	  Celular	  por	  imunolocalização	  do	  antígeno	  nuclear	  Ki-‐67	  	  

 

 

 Em 3, 7 e 10 dias, foi determinada a proporção de células no ciclo celular por 

imunomarcação ao antígeno nuclear ki-67, expresso apenas por células no ciclo 

celular e não por células em G0161 nos diferentes grupos (MCS-3D, ColB-2D e ColB-

3D). Inicialmente as amostras foram fixadas em paraformaldeído a 4% em tampão 

fosfato a 0,1 M, pH 7,2 (PB), por 10 minutos à TA. Em seguida, as células foram 

processadas rotineiramente para imunofluorescência indireta158-160. As células foram 

permeabilizadas com solução de Triton X-100 a 0,5%¥¥¥¥¥¥ em PB por 10 min, 

seguida de bloqueio com leite desnatado a 5% em PB por 30 min. Utilizou-se 

anticorpo primário policlonal para ki-67 (1:70,)øøøøøø, seguido de anticorpo 

secundário goat anti-rabbit 594 (1:200,)ßßßßßß conjugado com fluoróforo Alexa Fluor 

594 (fluorescência vermelha; 1:200,) em mesma solução de faloidina conjugada com 

Alexa Fluor 488 (fluorescência verde; 1:200)†††††††, para visualização do 
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citoesqueleto de actina. Todas as incubações dos anticorpos foram feitas em 

atmosfera úmida por 60 min à temperatura ambiente. Entre cada incubação, as 

amostras foram lavadas três vezes em PB por 5 min. Antes da montagem para 

observação microscópica, as amostras foram lavadas rapidamente com água 

deionizada e os núcleos celulares, marcados com DAPI††††††† a 300 nM por 5 min. 

As amostras foram montadas em lâminas de vidro, e em seguida, após montagem 

de lamínula de vidro de 12 mm‡‡‡‡‡‡‡ com meio de montagem anti-fade§§§§§§§  sobre 

as superfícies contendo células, as amostras foram examinadas em microscópio 

confocal SP2¶¶¶¶¶¶¶. As imagens adquiridas foram processadas com o programa 

Image J*******. 

 

 

4.6.	  Viabilidade	  celular	  

 

 

A viabilidade celular foi determinada quantitativamente através do ensaio 

colorimétrico MTT (3-[4,5-dimethylthiazol-2-yl]-2,5-diphenyl tetrazolium 

bromide)¥¥¥¥¥¥¥ (5mg/mL de PBS). O MTT é um sal que é reduzido em cristais de 

formazan (de cor púrpura) por proteinases mitocondriais, ativas apenas em células 

viáveis162. Em 3, 7 e 10, as amostras foram transferidas para novos poços e 

incubadas com MTT a 10% em meio de cultura, em atmosfera umidificada contendo 

5% de CO2 e 95% de ar atmosférico por 4 horas a 37oC. Após esse período, o meio 

foi então aspirado dos poços, e as culturas foram lavadas gentilmente com 1 mL de 

PBS aquecido. Em seguida, foi adicionado 1 mL de isopropanol ácido (HCl 0.04 N 

em isopropanol)  a cada poço e as placas foram mantidas sob agitação em agitador 

de placas por 5 min, em velocidade constante, para solubilização completa do 

precipitado formado. Alíquotas de 150 µL da solução foram transferidas para uma 

placa de 96 poçosøøøøøøø para medida colorimétrica em espectrofotômetro 
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µQuantßßßßßßß, utilizando o comprimento de onda de 570nm. Para controle negativo 

foi utilizada uma amostra da MCS-3D. Os dados foram expressos em absorbância. 

 
 

4.7.	  Análise	  estatística 
 
 
 Os dados apresentados neste trabalho representam as médias dos resultados 

de três culturas, estabelecidas a partir de três pacientes diferentes. Os experimentos 

foram realizados em triplicata (n=3) para os ensaios de MTT e fluorescência direta e 

em duplicata (n=2) para a imunofluorescência indireta. Inicialmente todas as 

variáveis foram testadas em relação à normalidade dos dados. 

 O teste de Friedman foi utilizado para comparação intra e intergrupos para as 

variáveis da análise de expressão das proteínas: fibronectina, actina e tubulina. O 

teste de Kruskal-Wallis foi utilizado para comparações intra e intergrupos, seguido 

do teste de Tukey para as variáveis das análises de viabilidade, proliferação e 

número total de células. 
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5.	  RESULTADOS	  

	  

	  

5.1.	  Morfologia	  e	  distribuição	  de	  células	  na	  MCS-‐3D,	  ColB-‐2D	  e	  ColB-‐3D	  

 
 

Ao final dos períodos de 3, 7 e 10 dias, as células cultivadas sobre MCS-3D, 

ColB-2D e ColB-3D foram submetidas à fluorescência direta para a avaliação de 

presença, morfologia e distribuição. A epifluorescência revelou que em 3 dias os 

FGH apresentavam-se aderidos em todos os grupos experimentais (Fig. 5A-C). FGH 

cultivados sobre ColB-2D exibiram forma menos alongada, ampla e achatada com 

maior quantidade de projeções e numerosas fibras de estresse em todos os 

períodos experimentais (Fig. 5A, D e G). Por outro lado, os FGH cultivados sobre 

ColB-3D e MCS-3D em 3, 7 e 10 dias demonstraram fenótipo fusiforme, alongado ou 

cilíndrico com menor quantidade de projeções do que observado no substrato 2D 

(Fig. 5C, B, E, F, H e I) com algumas das células cultivadas sobre MCS-3D 

demonstrando aspecto estrelado (Fig. 5F e I). Na MCS-3D e ColB-3D os FGH 

distribuíram-se de forma irregular formando uma rede celular por toda a matriz 

interligados por junções. Na MCS-3D observou-se maior concentração de células, 

formando verdadeiros aglomerados, na camada menos compacta (Fig. F) do que na 

camada com maior densidade de fibras (Fig. 5C-I), onde as células apresentaram-se 

mais espaçadas em todos os períodos estudados. Já no ColB-2D houve 

espraiamento formando uma camada contínua de células, que aos 3 dias 

demonstrava aproximadamente 80% de confluência (Fig. 5A), estando 100% 

confluente no 7º e 10º dia (Fig. 5D e G). 
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Figura 5. Epifluorescência de cultura de FGH em ColB-2D (A, D e G), ColB-3D (B, E e 
H) e MCS-3D (C, F e I), em 3, 7 e 10 dias. Fluorescência verde revela o citoesqueleto 
de actina, e azul, núcleos celulares. Nota-se em: A, D e G, FGH menos alongados, mais 
amplos e achatados com maior projeção de fibras de estresse, distribuídos de forma 
regular, com poucos espaços vazios em A e completamente preenchidos em D e G; em 
C, B, E, F, H e I, FGH com fenótipo fusiforme, alongado ou cilíndrico com menor 
quantidade de projeções, distribuídos de forma irregular formando rede celular por toda 
matriz interligados por junções; em F e I aspecto estrelado característico de alguns FGH 
cultivados sobre MCS-3D. Barra para A-I = 100µm e para detalhes A-I = 35 µm. 
 

 
	  

	  



Resultados	  	  |	  67	  	  
	  

	   	   	  
 

5.2.	  Viabilidade	  celular	  

	  

	  

O ensaio de MTT, comparando a viabilidade celular entre os três diferentes 

grupos experimentais, aos 3, 7 e 10 dias, indicou maior viabilidade celular em 

culturas crescidas sobre MCS-3D em 3 dias do que em 7 e 10 dias, com diferença 

estatisticamente significante apenas entre 3 e 7 dias (p=0,006). Com relação à 

avaliação intergrupos, em 3 dias FGH cultivados sobre MCS-3D  apresentaram 

maior viabilidade do que aqueles cultivados sobre ColB-3D (p<0,001), da mesma 

forma, FGH cultivados sobre ColB-2D apresentaram maior viabilidade do que 

aqueles cultivados sobre ColB-3D (p<0,001), evento este que se repetiu nos 

períodos experimentais de 7 e 10 dias (Figura 6). 

 

Viabilidade Celular 

 
 
Figura 6. Medida da viabilidade celular de FGH em matriz colágena suína tridimensional 
(MCS-3D), colágeno bovino bidimensional (ColB-2D) e colágeno bovino tridimensional 
(ColB-3D) determinada pelo ensaio colorimétrico MTT, expressa em absorbância em 3, 7 e 
10 dias. Os dados são apresentados como média ± desvio padrão. O asterisco indica 
diferença estatisticamente significante (p<0,05) para a comparação intergrupos e 
intragrupos. 
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5.3.	  Número	  total	  de	  células	  

 
 

O número total de células presente nas amostras dos diferentes grupos 

experimentais foi determinado através de contagem por epifluorescência. A tabela 1 

mostra a média do número de células presentes nas amostras de MCS-3D, ColB-2D 

e ColB-3D nos períodos avaliados. Em 3 dias foi observado maior número de células 

nas amostras de ColB-2D seguido por MCS-3D e ColB-3D respectivamente, 

havendo diferença estatística entre ColB-2D e MCS-3D (p<0,001) e entre ColB-2D e 

ColB-3D (p<0,001). Em 7 dias houve redução no número de células no ColB-2D e 

aumento na MCS-3D e ColB-3D, e o número de células foi significantemente 

superior no ColB-2D com relação a MCS-3D (p=0,002). No décimo dia foi observado 

aumento no número de células em todos os grupos experimentais, sendo o número 

de células, mais uma vez, significantemente superior no ColB-2D do que na MCS-3D 

(p=0,005). Entre 3 e 10 dias houve um aumento significativo no número total de 

células no ColB-3D o qual apresentou maior quantidade de células no período de 10 

dias (Figura 7). 

 

 
Figura 7. Curva de crescimento de FGH presentes em matriz colágena suína tridimensional 
(MCS-3D), colágeno bovino bidimensional (ColB-2D) e colágeno bovino tridimensional 
(ColB-3D) em 3, 7 e 10 dias. Os dados são apresentados como média ± desvio padrão.  
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Tabela 1. Média do número total de células presentes na MCS-3D, ColB-2D e ColB-3D em 3, 
7 e 10 dias. 
 

 Período (dias) MCS-3D ColB-2D ColB-3D  
*p-valor 

N total de 
células 

3 100,3 ± 51,4b 383,0 ± 220,9ab 71,2 ± 61,7ABa <0,001* 

7 117,4 ± 55,7a 280,1 ± 0,2a 217,8 ± 130,0B 0,002* 
 

10 163,6 ± 89,7a 346,5 ± 128,6a 375,3 ± 289,8A 0,005* 

**p-valor  NS** NS** <0,001**  

MCS-3D: Matriz colágena suína tridimensional; ColB-2D: Colágeno bovino bidimensional; 
ColB-3D: Colágeno bovino tridimensional; NS (Não significante – p>0,05). 
*Teste de Kruskal-Wallis, seguido pelo teste de Tukey para comparações intergrupos. 
**Teste de Kruskal-Wallis, seguido pelo teste de Tukey para comparações intragrupos. 
Letras maiúsculas indicam diferença intragrupo e as minúsculas diferença intergrupo. Letras 
iguais indicam diferença estatisticamente significante (p<0,05) na análise comparativa 
múltipla. 
Grupos que compartilham pelo menos uma letra são estatisticamente diferentes (p<0,05). 
 

5.4.	  Proliferação	  celular	  

	  

	  

A proporção de células em proliferação nas amostras dos diferentes grupos 

experimentais foi determinada em 3, 7 e 10 dias, através de contagem por 

epifluorescência das células expressando o antígeno nuclear Ki-67, evidenciado pela 

técnica de imunofluorescência indireta. Os resultados demonstraram maior 

porcentagem de FGH no ciclo celular (G0) crescidos sobre ColB-2D seguidos por 

ColB-3D e MCS-3D, respectivamente, em todos os períodos experimentais. Na 

MCS-3D praticamente não houve marcação por Ki-67 e o ColB-2D apresentou 

redução significativa de FGH ciclando entre o período de 3 e 10 dias (p=0,036) 

(Figura 8). 
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Figura 8. Proliferação de FGH crescidos sobre MCS-3D, ColB-2D e ColB-3D, expressa em 
valores de % em 3, 7 e 10 dias. Os dados são apresentados como média ± desvio padrão. 
O asterisco indica diferença estatisticamente significante (p<0,05) para a comparação 
intergrupos e intragrupos. 

 

 

5.5	   Expressão	   de	   proteínas	   da	   matriz	   extracelular	   não	   colágena	   –	   fibronectina	  

(FIBRO)	  e	  das	  proteínas	  do	  citoesqueleto	  –	  tubulina	  (TUB)	  e	  actina	  (ACT).	  

	  

	  

A expressão das proteínas da MEC não colágena – fibronectina e do 
citoesqueleto – tubulina e actina foi determinada através da quantificação de 
expressão das proteínas evidenciada pela técnica de imunofluorescência indireta, 
nas amostras dos diferentes grupos experimentais em 3, 7 e 10 dias. 

	  
	  

5.5.1.	  Expressão	  de	  Fibronectina	  
	  
	  

Em 3 dias foi observada maior expressão de fibronectina por célula no ColB-
3D seguido por ColB-2D e MCS-3D, o que se manteve no período de 7 dias e sofreu 
ligeira modificação aos 10 dias, onde a MCS-3D apresentou um pequeno aumento 
na expressão enquanto ColB-2D e ColB-3D experimentaram redução. Na avaliação 
intragrupo, foi observado aumento da expressão por célula no ColB-2D e ColB-3D 
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entre 3 e 7 dias e redução entre 7 e 10 dias, na MCS-3D houve aumento na 
expressão no decorrer do período experimental. No entanto, embora tenha sido 
observada diferença numérica inter e intragrupos esta não demonstrou significância 
(Figura 9 e 10).  

 
 

 
 
Figura 9. Expressão de Fibronectina por FGH crescido sobre MCS-3D, ColB-2D e ColB-3D. 
Os dados são apresentados como média ± desvio padrão.  
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Tabela 2. Média da expressão de proteína da matriz extracelular não colágena - fibronectina 
(FIBRO) e das proteínas do citoesqueleto - tubulina (TUB) e actina (ACT) por FGH na MCS-
3D, ColB-2D e ColB-3D em 3, 7 e 10 dias. 
	  
 

 Período 
(dias) MCS-3D ColB-2D ColB-3D  *p-valor  

FIBRO 
3 4,5 ± 3,0 34,9 ± 6,5 37,9 ± 36,6 NS 

7 23,7 ± 9,9 33,9 ± 28,1 77,0 ± 23,5 NS 

 10 34,1 ± 8,4 18,5 ± 4,9 66,8 ± 19,4 NS 

**p-valor  NS NS NS  

TUB 
3 18 ± 6,1 20 ± 7,4 36 ± 37,1 NS 

7 15 ± 11,6 31 ± 11,8 52 ± 24,2 NS 

 10 21 ± 11,8 26 ± 16,7 13 ± 4,3 NS 

**p-valor  NS NS NS  

ACT 

3 26,6 ± 2,7 7,2 ± 1,5 0,0 ± 0,0A NS 

7 6,6 ± 0,4 10,4 ± 0,6 22,1 ± 8,2A NS 

10 2,2 ± 0,8 8,0 ± 0,8 16,2 ± 2,7 NS 

**p-valor  NS NS <0.05  

MCS-3D: Matriz colágena suína tridimensional; ColB-2D: Colágeno bovino bidimensional; 
ColB-3D: Colágeno bovino tridimensional; NS (Não significante – p>0,05). 
*Teste de Friedman para comparações múltiplas intragrupos. 
**Teste de Friedman para comparações múltiplas intergrupos. 
 Letras maiúsculas indicam diferença intragrupo. 
Grupos que compartilham pelo menos uma letra são estatisticamente diferentes (p<0,05). 
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Figura 10. Epifluorescência de cultura de FGH em ColB-2D (A, D e G), ColB-3D (B, E e 
H) e MCS-3D (C, F e I), em 3 (A-C), 7 (D-F) e 10 (G-I) dias. Fluorescência vermelha 
(anticorpo secundário conjugado com Alex Fluor 594) indica marcação com anticorpo 
anti-fibronectina e azul (marcação de DNA por DAPI), os núcleos celulares.  A marcação 
de fibronectina em culturas crescidas sobre ColB-2D exibia aspecto fibrilar típico, 
enquanto em ColB-3D e MCS-3D predominava um aspecto puntiforme e compacto. 
Barra para A-I = 100µm e para detalhes A-I = 35 µm. 
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5.5.2.	  Expressão	  de	  Actina	  

	  

	  

Em 3 dias foi observada maior expressão de actina por célula na MCS-3D 

seguida por ColB-2D. No sétimo dia houve uma redução da expressão por célula na 

MCS-3D e aumento no ColB-2D e ColB-3D. Contudo não houve diferença estatística 

significante na análise intergrupos. Ao final do período experimental observou-se 

uma redução na expressão por células em todos os grupos experimentais. Na 

comparação intragrupos observou-se expressão significativamente maior na 

expressão por célula no ColB-3D no período de 7 dias do que em 3 dias (p<0,05) 

(Figura 11 e 12).  

 

 

 
 
Figura 11. Expressão de Actina por FGH crescido sobre MCS-3D, ColB-2D e ColB-3D. Os 
dados são apresentados como média ± desvio padrão. O asterisco indica diferença 
estatisticamente significante (p<0,05) para a comparação intragrupos. 
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Figura 12. Epifluorescência de cultura de FGH em ColB-2D (A, D e G), ColB-3D (B, E e 
H) e MCS-3D (C, F e I), em 3 (A-C), 7 (D-F) e 10 (G-I) dias. Fluorescência vermelha 
(anticorpo secundário conjugado com Alex Fluor 594) indica marcação com anticorpo 
anti-actina e azul (marcação de DNA por DAPI), os núcleos celulares. Aos 3 dias, a 
marcação para actina era notada de forma difusa pelo citoplasma celular  em células 
cultivadas sobre ColB-2D (detalhe em A), enquanto aquelas crescidas sobre ColB-3D e 
MCS-3D exibiam um padrão puntiforme (detalhe em B e C). Aos 7 e 10 dias, células 
cultivadas sobre ColB-2D exibiam feixes de filamentos de actina bem delimitados por 
todo citoplasma (detalhe em D e G), enquanto aquelas crescidas sobre as matrizes 3D 
demonstravam filamentos de actina arranjados de forma compacta (detalhes E-F; H-I). 
Barra para A-I = 100µm e para detalhes A-I = 35 µm. 
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5.5.3.	  Expressão	  de	  Tubulina	  

	  

	  

Em 3 dias foi observada maior expressão de tubulina por célula no ColB-3D 

do que no ColB-2D e na MCS-3D, com o ColB-2D demonstrando expressão 

ligeiramente superior a MCS-3D  e ColB-3D demonstrando expressão superior a 

MCS-3D e ColB-2D, entretanto, sem diferenças estatísticas.  Em 7 dias houve 

aumento da expressão por célula no ColB-2D e ColB-3D e redução na MCS-3D, 

embora a expressão tenha sido numericamente superior no ColB-3D em relação ao 

ColB-2D, não houve diferença significante. Ao final do período experimental houve 

maior expressão por células no ColB-2D seguido por MCS-3D  e ColB-3D, sem 

diferenças significativas entre os grupos. Na comparação intragrupos, foi observado 

aumento da expressão por células no ColB-3D entre 3 e 7 dias e redução entre 7 e 

10 dias acentuados, no entanto, sem significância (Figura 13 e 14).    

 

 

 
Figura13. Expressão de Tubulina por FGH crescido sobre MCS-3D, ColB-2D e ColB-3D. Os 
dados são apresentados como média ± desvio padrão.  
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Figura 14. Epifluorescência de cultura de FGH em ColB-2D (A, D e G), ColB-3D (B, E e 
H) e MCS-3D (C, F e I), em 3 (A-C), 7 (D-F) e 10 (G-I) dias. Fluorescência vermelha 
(anticorpo secundário conjugado com Alex Fluor 594) indica marcação com anticorpo 
anti-tubulina e azul (marcação de DNA por DAPI), os núcleos celulares. As células 
cultivadas sobre as três superfícies exibiam expressão da proteína citoesquelética 
tubulina. Aos 3, 7 e 10 dias, a marcação para tubulina em células crescidas sobre ColB-
2D, ColB-3D e MCS-3D era caracterizada por arranjos filamentosos que se projetavam 
da região nuclear e se estendiam pelo citoplasma celular. Contudo, aos 7 dias, um 
número significante de células cultivadas sobre ColB-3D exibiam marcação 
predominantemente na região perinuclear (detalhe em H). Barra para A-I = 100µm e 
para detalhes A-I = 35 µm. 
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6.	  DISCUSSÃO	  

	  

	  

A engenharia de tecidos representa importante avanço na área da medicina 

regenerativa. A literatura periodontal já apresenta relatos do uso de técnicas de 

engenharia tecidual que envolvem o crescimento de células do próprio hospedeiro 

em diferentes arcabouços, para serem usadas como substitutos a enxertos 

autógenos34,44,175. No entanto, existem ainda algumas falhas na determinação de 

biomateriais que possam ser empregados como substitutos aos enxertos de tecidos 

moles autógenos155. 

O presente estudo avaliou o comportamento dos FGH cultivados sobre MCS-

3D, com o propósito de analisar a eficácia dessa matriz como arcabouço 3D. Para 

tanto, a MCS-3D foi comparada a um substrato colágeno 2D, amplamente discutido 

na literatura66-70, e a um gel de colágeno 3D. O gel de colágeno tem sido um dos 

arcabouços mais utilizado para cultura celular na engenharia tecidual78,79108,117,126, 

sendo assim, consideramos interessante iniciar nossos experimentos já com uma 

matriz bastante conhecida na literatura, utilizando-o como controle 3D. 

Em estudo in vitro, Bell et al.113 descreveram cultura de fibroblastos dérmicos 

autógenos em matriz colágena com arranjo tridimensional e demonstraram a 

formação de uma estrutura semelhante ao tecido dérmico. O comportamento dos 

fibroblastos cultivados in vitro sobre matriz colágena com arranjo 3D assemelha-se 

ao de fibroblastos in vivo em relação à morfologia164, síntese proteica131, expressão 

de enzimas165,166  e regulação do crescimento celular167. 

A escolha da MCS-3D, que constitui uma matriz dérmica acelular, como 

carreador de FGH partiu do princípio de essa matriz exibir um aspecto tridimensional 

propício para ser conduzido e implantado no hospedeiro. Além disso, a manutenção 

da arquitetura da derme durante o processo de preparação desse material facilitaria 

a penetração de células. A MCS-3D já demonstrou ter uma boa incorporação aos 

tecidos do hospedeiro in vivo e apresenta resultados clínicos favoráveis em 

procedimentos para aumento de tecido gengival17,19 e para recobrimento 

radicular20,22-24. Alguns estudos foram realizados para avaliar a eficácia da MCS-3D 

como enxerto subepitelial, comparado ao ETCSE autógeno, com resultados 

similares entre as duas técnicas com relação tanto ao recobrimento radicular20 como 
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a aumento da faixa de tecido queratinizado17,19. No entanto estudos têm 

demonstrado que os enxertos autógenos resultam em menor tempo de 

cicatrização19. Assim, com a incorporação de células autógenas, poder-se-ia otimizar 

e reduzir o tempo de incorporação da MCS-3D, permitindo melhores resultados 

clínicos. 

Além disso, a MCS-3D constitui uma membrana de dupla camada altamente 

purificada composta por colágeno tipo I e III. Esta estrutura colágena assemelha-se 

muito ao colágeno de origem humana, pois tanto os lipídios bem como proteínas e 

telopeptídios que podem resultar em reações imunológicas do hospedeiro são 

completamente removidos. O colágeno tipo I constitui a principal proteína estrutural 

presente nos tecidos além de fornecer força necessária aos tecidos para acomodar 

cargas mecânicas às quais os tecidos são comumente submetidos169. O colágeno 

tipo III geralmente é encontrado no tecido submucoso, local no qual a flexibilidade 

tecidual é necessária para o cumprimento adequado das funções. Pelo fato da MCS-

3D apresentar-se na forma purificada, não exibe ligações cruzadas adicionais, 

fazendo assim com que a MEC xenógena não elucide reação de corpo estranho, 

evite a formação de cápsula fibrosa, degradação lenta ou completamente inibida e 

inflamação crônica, alterando dessa forma drasticamente a resposta de 

remodelação do organismo, o que torna essa matriz especialmente interessante170. 

No presente estudo, a morfologia e distribuição dos FGH demonstrou 

considerável diferença entre a matriz 2D e as matrizes 3D, entre as quais, essas 

características apresentaram bastante semelhança. Procurou-se ainda comparar a 

viabilidade e número de células presentes em amostras dos três diferentes grupos 

experimentais, além da proliferação celular e expressão de proteínas da MEC não 

colágena (fibronectina) e proteínas do citoesqueleto (tubulina e actina). A viabilidade 

celular foi superior no ColB-2D e na MCS-3D e significantemente inferior no ColB-3D, 

quando comparados a estas. 

A cultura de fibroblastos em sistemas de monocamada representa um modelo 

valioso para o estudo de processos moleculares que organizam o tecido conjuntivo. 

No entanto, em tais culturas as células crescem até atingir confluência, condição 

esta não observada normalmente in vivo, uma vez que as células são restritas ao 

crescimento em carreadores 2D e não são circundadas por uma MEC 

morfologicamente organizada. Desta forma, o crescimento e atividade das células 
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nas culturas 2D diferem significativamente das situações in vivo. Os sistemas de 

cultura 3D têm sido desenvolvidos para mimetizar as interações naturais entre as 

células, portanto, equivalentes teciduais têm sido elaborados a fim de combinar as 

células e o arcabouço em sistemas de cultura 3D163,171,172. O estudo da morfologia 

celular por epifluorescência demonstrou que em ambas as matrizes colágenas 3D os 

FGH tenderam a exibir um fenótipo mais cilíndrico ou fusiforme com menos 

projeções assim como menor área total de espraiamento celular do que na matriz 2D. 

Este formato assemelha-se ao fenótipo exibido por fibroblastos e células 

mesenquimais in vivo66,109,125. Já na matriz de colágeno 2D os FGH exibiram forma 

menos alongada, mais ampla e achatada com maior quantidade de projeções e 

numerosas fibras de stress. Além disso, na avaliação de 7 dias os FGH 

apresentaram-se espraiados por praticamente toda a área da matriz. Estes 

resultados encontram-se de acordo com aqueles descritos anteriormente na 

literatura, em que uma série de estudos mostram que enquanto em uma cultura 2D, 

fibroblastos formam uma camada celular confluente, sem variações na morfologia; 

em sistemas de cultura 3D essas células demonstram parar seu crescimento, e 

alguns dias após a cultura apresentam morfologia e distribuição espacial mais 

similar às células in vivo, mantendo seu formato estrelário, com apresentação 

polimórfica e interagindo entre si através de extensões citoplasmáticas, o que resulta 

na formação de espaços onde é depositada a MEC117,128,172,174. 

Hillmann et al.,174 avaliando matrizes de colágeno sintéticas bioabsorvíveis, 

observaram que, em matrizes com fibras colágenas densamente organizadas, a 

migração celular é reduzida, enquanto que em membranas com arranjo mais frouxo, 

as células migram por todo o arcabouço. Resultado este corroborado por Rodrigues 

et al.94 e Maia et al.95, que observaram que a densa arquitetura de uma matriz 

colágena, de origem alógena, limitou a proliferação e migração celular para o interior 

de sua estrutura. Da mesma forma, nosso estudo revelou a presença de menor 

quantidade células na camada compacta da MCS-3D do que na camada menos 

densa. Provavelmente, as fibras colágenas da camada compacta da MCS-3D 

apresentam-se arranjadas de forma muito densa, constituindo um fator limitante para 

que ocorra uma distribuição celular homogênea. Por outro lado, na camada menos 

densa foi observada maior quantidade de células, que por sua vez estavam 

distribuídas de forma mais homogênea, devido ao fato de que a maior porosidade e 
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alta interconectividade dos poros nesta camada da MCS-3D facilitaram a difusão de 

nutrientes, viabilizando o crescimento das células in vitro. Esse achado nos parece 

bastante interessante, sob o ponto de vista da  indicação do material como matriz 

para RTG, servindo, desta forma, a camada compacta como barreira para células 

indesejáveis ao processo, e a camada mais frouxa como arcabouço para os tipos 

celulares pertinentes ao processo de regeneração. 

Em cultura de células, o aumento do número de células depende do 

estabelecimento de interações célula-célula, que limita a proliferação de fibroblastos 

e induz sua saída do ciclo celular173. De fato, enquanto os fibroblastos cultivados 

sobre ColB-2D e ColB-3D demonstraram, no terceiro dia, estar em estado 

proliferativo, foi observada uma redução nesse estado em 7 dias em ambas as 

matrizes.  No décimo dia, pode ser observado que as células cultivadas sobre ColB-

3D pararam de proliferar enquanto aquelas cultivadas sobre ColB-2D ainda 

mantiveram certa proliferação. Esta observação está de acordo com os resultados 

de outros autores que encontraram que a proliferação de fibroblastos em matriz 3D é 

mais baixa do que em substratos rígidos de cultura 2D86,174. As células cultivadas 

sobre a MCS-3D praticamente não demonstraram expressão do antígeno nuclear Ki-

67, no entanto, acreditamos que estas células apresentam-se em estado proliferativo 

semelhante àquele observado pelos fibroblastos cultivados sobre a outra matriz 3D 

analisada nesse estudo, uma vez que demonstra viabilidade celular e expressão de 

proteínas. Acreditamos que tenha ocorrido alguma interação desfavorável entre o 

método utilizado para detectar a proliferação e algum constituinte da MCS-3D, assim 

como descrito anteriormente por outros autores177. 

Fibroblastos em arcabouços 3D demonstram profundas diferenças em sua 

capacidade proliferativa e biossintética  em comparação as culturas 2D. Até um 

certo ponto estas diferenças podem ser conferidas à resposta modificada aos fatores 

de crescimento. Mas, obviamente são atribuídas às interações químicas e 

mecânicas específicas célula-matriz78,174-176. Fibroblastos não se proliferam sob 

condições normais in vivo174. Portanto, a baixa resposta proliferativa dos fibroblastos 

nos sistemas de cultivo 3D descritos aqui apresentam estimativa mais realista do 

comportamento dessas células in vivo do que em sistemas 2D.   

O crescimento de fibroblastos gengivais para o interior das matrizes avaliadas 

neste trabalho foi analisado através da coloração de células viáveis por meio do 
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ensaio colorimétrico de MTT e pela produção de proteínas da MEC através da 

técnica de imunofluorescência indireta. A remodelação tecidual envolve destruição, 

síntese, contração e reorganização dos tecidos178,179. As células são capazes de 

sentir estresses mecânicos (tensão), via integrinas, decorrentes das interações 

célula-célula e célula-matriz e reagir através de um padrão alterado de expressão de 

proteínas que conduz a uma MEC específica78,91. 

Assim, as propriedades do arcabouço são importantes para o objetivo 

funcional do tecido de engenharia tecidual desejado, pois podem afetar o 

crescimento celular, diferenciação e organização durante a formação tecidual180. 

Uma série de trabalhos tem demonstrado que a rigidez da MEC desempenha grande 

impacto na diferenciação e função das células, em geral181,182. Ela modula a ativação 

de proteínas de adesão, alterações do citoesqueleto de actina, locomoção e 

espraiamento dos fibroblastos181 e é suficiente para guiar especificações nas 

linhagens de células tronco183. 

O uso de microscopia confocal de varredura a laser oferece várias vantagens 

comparado à microscopia óptica convencional e microscopia  eletrônica de 

varredura, uma vez que amostras úmidas e intactas  podem ser examinadas por 

secções ópticas seriadas não invasivas. Além disso, imagens 3D das estruturas 

podem ser examinadas pelo uso de computadores para gerar pares estéreos. A 

microestrutura das matrizes de colágeno foi previamente investigada pelo uso de 

microscopia confocal de varredura174,184. Nós concordamos com os autores, que a 

microscopia confocal é preferível para o estudo das interações celulares com 

materiais biomédicos.  

Em cultura de células 2D, está bem estabelecido que o citoesqueleto de 

actina apresenta importante papel na morfologia e migração tecidual, assim como na 

ligação da célula a MEC, através de adesões celulares185,186. Contudo, in vivo 

fibroblastos apresentam poucas fibras de stress actínicas187,188 exceto em tecidos 

constantemente submetidos a elevada carga mecânica188. Nós observamos similar 

escassez de fibras de estresse nas matrizes colágenas 3D, nas quais apenas 

poucas e delicadas fibras foram observadas menos intensamente marcadas. Assim 

os fenótipos das fibras de actina em matrizes 3D são muito mais similares às células 
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in vivo do que as células em substratos 2D revestidos.  A observação de que 

numerosas fibras de estresse abrangendo as células em ColB-2D neste estudo é 

consistente com altos níveis de estresse presente no citoesqueleto associado com 

substratos rígidos, não complacentes que promovem a formação de adesões focais 

e fibras de estresse128,182,189,190. A polimerização de fibrilas de fibronectina controla a 

deposição e estabilidade de outras moléculas da MEC como o colágeno tipo I e II, 

bem como locais de adesão célula-matriz. Além disso, a fibronectina é envolvida no 

controle da cascata de sinalização da MEC que regula muitos aspectos do 

comportamento celular191,192. A formação de fibronectina na matriz é necessária para 

a ativação da RhoA GTPase, um importante iniciador de um sinal de transdução 

envolvido na proliferação celular e reorganização do citoesqueleto193. A expressão 

de fibronectina por célula evidenciou ser igual tanto nas matrizes 3D quanto na 

matriz 2D com relação a sua quantificação. Na matriz 2D os fibroblastos 

depositaram elaborada rede de fibronectina demonstrando intensa atividade 

remodeladora. Contudo, nas matrizes 3D os depósitos pareceram dotados de fibrilas 

curtas e em pouca quantidade. Demonstrando a influência da elasticidade das 

matrizes na deposição e remodelação da MEC, parecendo esta mais elabora no 

substrato 2D, que por sua vez  demonstra rigidez superior, do que nas matrizes 3D.  

Este achado é consistente com os achados de Mauch et al. 87 e com a avaliação in 

vitro realizada por Mathes et al.154 no mesmo tipo de MCS-3D utilizada em nosso 

trabalho, que demonstrou o crescimento de fibroblastos no interior da MCS-3D, 

resultando na expressão aumentada de fibronectina na MCS-3D somente quando 

cultivada com estímulo mecânico em biorreator e perfusão com meio de cultura. 

A síntese reduzida de proteínas não colágenas claramente demonstra que o 

crescimento de fibroblastos em matrizes de colágeno 3D tem muitos efeitos em sua 

atividade biosintética. Níveis estáveis de tubulina sugerem que a redução da síntese 

de colágeno não reflete na depressão geral da atividade celular, mas assemelha-se 

a uma reprogramação de funções selecionadas. A preservação dos níveis de 

tubulina em ColB-2D no ColB-3D e MCS-3D encontradas nesse trabalho são 

suportadas pelas observações de Mauch et al.86,87 e Unemori & Werb194 que 

encontraram a equivalência de expressão de tubulina tanto no substrato 2D quanto 
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nas matrizes 3D e que a morfologia celular em matrizes de colágeno dependem, em 

grande parte, da organização dos microtúbulos. 

Outro dado importante observado foi a grande variação entre as amostras, 

indicado pelo alto desvio padrão tanto nos experimentos de morfologia e contagem, 

quanto nos experimentos de viabilidade. Essa variação se deve, em parte, a 

diferenças resultantes de características específicas de cada indivíduo, já que os 

dados representam a média dos resultados obtidos no cultivo de células de 3 

indivíduos diferentes. 

Esses resultados são promissores, e motivam a utilização de técnicas mais 

renomadas de quantificação de proteínas para maior confiabilidade dos resultados 

por nós obtidos, e posterior emprego desta matriz com FGH, produto de engenharia 

tecidual, em modelo animal para avaliação de seu comportamento in vivo.  
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7.	  CONCLUSÃO	  

	  

O presente estudo nos permite concluir que a matriz colágena de origem 

suína constitui uma matriz 3D adequada para o cultivo de fibroblastos gengivais 

humanos, uma vez que, no interior da matriz, importantes propriedades foram 

verificadas, dentre as quais, morfologia, e expressão de proteínas, semelhantes a 

uma matriz colágena tridimensional já consagrada na literatura. 
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Summary:  Gingival fibroblasts located the interior of PCM-3D demonstrating a three-

dimensional arrangement and protein expression. 

 

ABSTRACT 

 

Background: The aim of this investigation was to verify if PCM-3D is a suitable three-

dimensional matrix, through its in vitro response to gingival fibroblasts. Methods: Human 

gingival fibroblasts (HGF) culture was established by the explant technique of gingival 

connective tissues of three healthy patients. HGF were seeded on bidimensional bovine 

collagen matrix (BCol-2D), three-dimensional bovine collagen matrix (BCol-3D) and three-

dimensional porcine collagen matrix (PCM-3D). HGF were grown for up to 10 days. At 3, 7 

and 10 days the following parameters were assessed: HGF number, morphology and 

distribution by direct fluorescence; cell viability by MTT; cell proliferation and expression of 
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proteins of the extracellular matrix non-collagenous – fibronectina and cytoeskeletic proteins 

– actin and tubulin by indirect immunofluorescence. Quantitative data were submitted to 

Friedman and Kruskal-Wallis test, and the last one was followed by Tukey’s test. Results: 

Epifluorescence revealed that HGF grown on BCol-2D were broader, more flattened and had 

more cell protrusions and stress fibers in all experimental times. On the other hand, HGFs 

seeded on BCol-3D and PCM-3D displayed a spindle-shaped, elongated, or cylindrical 

phenotype with fewer protrusions as well as less total cell spread area than on the 2D matrix. 

MTT assay showed cell viability higher in cultures grown on BCol-2D and PCM-3D than in 

BCol-3D (p<0,001). Higher percentage of HGF in the cell cycle could be seen in BCol-2D 

followed by BCol-3D and PCM-3D, respectively, in all of the experimental groups. The 

expression of non-collagenous and cytoskeletal proteins were similar in both matrices during 

all the period of the study. Conclusion: PCM-3D is suitable for HGF culture, since, within 

the matrix, important properties were found, among them, morphology, proliferation 

andprotein expression, similar to those observed in a 3D collagen matrix well established in 

the literature. 

Key-words: Porcine collagen matrix, Gingival fibroblasts, Three-dimensional culture Tissue 

engineerin. 

 

INTRODUCTION 

Tissue engineering is an emerging interdisciplinary field that applies the principles of 

engineering and life sciences in the development of biological substitutes that restore, 

maintain or improve tissue function1,2. Tissue engineering involves three strategies adopted 

for the creation of new tissues: isolated cells, biocompatible scaffolds and signaling 

molecules3,4. Tissue engineering technology through autogenous cell transplantation is one of 

the most promising therapeutic concepts being developed in order to solve several problems, 

including donor site morbidity from autogenous grafts, immunogenicity of allogeneic grafts 

and loos of alloplastic implants5. 

Nowadays, the primary goals of mucogingival surgery have changed from mainly 

restoring or maintaining gingival health to concomitantly solving patients’ esthetic demands6. 

With the aim of improve both functional and esthetic outcomes, autogenous grafts are 

commonly used and can be harvested from different sites of the mouth, such as the palate and 

the edentulous ridges. Regardless of the excellent esthetic results and the high technical 

predictability7, they present some limitations including donor area morbidity, amount of 
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donor tissue available, and maintenance of the clinical characteristics of the donor area. 

In order to avoid patient morbidity and to overlap inherent limitations of autogenous graft, 

different techniques and materials, such as allografts, xenografts or soft tissue engineered 

grafts, have been proposed as soft tissue substitutes. Among them, the allogeneic acellular 

dermal matrix graft (Alloderms, Life Cell Corporation, The Woodlands, TX, USA) has been 

the most frequently used8,9. However because this allograft material is derived from human 

cadavers, it is associated with ethical concerns and the possible risk of disease transmission. 

An alternative option, avoiding both, the need of palatal donor tissue and allograft material, is 

the use of collagen matrices of porcine origin, which are already standard in oral wound 

healing procedures in association with bone augmentation10,11. Recently, a new porcine 

collagen matrix (PCM-3D- Geistlich Mucografts, Geistlich Pharma AG, Wolhusen, 

Switzerland) has been developed and its qualitative properties and safety have been evaluated 

following the ISO 14971 and ISO 10993-1 guidelines. The clinical efficacy of this new PCM-

3D was assessed to build up a clinically sufficient width of newly formed gingiva/mucosa as 

well as to cover Miller class-I and class-II recessions 12,13. 

Fibroblasts play an important role in wound healing and tissue repair. These cells 

accelerate the healing process by regulation of matrix deposition14-16 and synthesis of a 

variety of growth factors, including angiogenic factors (vascular endothelial growth factor 

[VEGF]), matrix-stimulating factors (transforming growth factor-b1), and keratinocyte 

growth factor17. Fibroblast cultures in different matrices have been investigated as an 

alternative to achieve early healing, improve incorporation and reduce the contraction of the 

graft in soft tissue reconstructive procedures or soft tissue augmentation18-21. However to 

achieve success with this therapy is important to find an optimal scaffold, able to maintain the 

architecture for the formation of a new tissue, keep the distances between the parenchyma 

cells to allow diffusion of gases and nutrients, and possibly the invasion of blood vessels from 

the surrounding host tissues22,23. Even more important than these characteristics, an ideal 

material for tissue engineering should provide collagen density and strength to allow the 

distribution of cells throughout the scaffold24,25. 

The aim of this investigation was to verify morphologic immunohistochemically if PCM-

3D is an appropriate three-dimensional matrix, through its in vitro response to gingival 

fibroblasts, by comparision with a bidimensional and  a three-dimensional matrix wiely 

established in the literature. 

. 
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MATERIAL AND METHODS 

Cell culture 

Three healthy patients, non-smokers, without systemic diseases, periodontal disease or any 

other oral infection who required to be submitted to periodontal surgery involving healthy 

gingival tissue removal were selected for this study. Human gingival fibroblasts (HGF) were 

established from healthy keratinized gingiva from palate of the patients by explant technique, 

as described previously by Somerman et al26 In short, after removal of the epithelium, tissues 

were washed and sliced into pieces of about 1mm3 and transferred to 25 cm2 flasks†, with 

Dulbecco’s modified Eagle’s medium (DMEM)‡ supplemented with 10% fetal bovine serum‡ 

and 250 ng/mL of vancomycin§, 0.5 ml/mL of gentamicin‡, and 50 ng/mL of fungisone‡ 

(D10). Cultures were maintained in a humidified atmosphere with 5% CO2 and the medium 

was changed every 2 to 3 days. When confluent, cells surrounding the explants were 

harvested using a solution of trypsin and EDTA at 0.05%†† and transferred to 75 cm2 flasks‡‡. 

Cells between passages two and three were used. The protocol was approved by the 

Institutional Committee of Ethics in Research (Protocol #2007.1.1234.58.5) of the University 

of São Paulo, Ribeirão Preto, SP, Brazil. 

 

Tissue Culture  

Three-Dimensional Porcine Collagen Matrix (3D-PCM) 

All experiments were performed with XCM of the same batch to avoid variations. Primarily, a 

specimen of 20 x 30 mm was sliced into pices of about 10 x 10 mm each. Cells were seeded 

at a density of 1x106 cells per well, and grown for periods of up to 10 days in 6-well-plates. 

The plates were maintained with 1000 µL of the D10. Cultures were incubated at 37ºC in a 

humidified atmosphere of 5% CO2, and the medium was changed every 2 to 3 days.  

 

Bovine three-dimensional collagen (BCol-3D) 

For the preparation of the three-dimensional collagen scaffold bovine type I collagen§§ 
(Collagen I, Bovine, 30 mg) was used according to manufacturer's instructions. Collagen 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
† Corning Incorporated, NY, USA 
‡ Gibco BRL Invitrogen, Gaithersburg, MD 
§ Acros Organics, Gell, Belgium 
†† Gibco 
‡‡ Corning 
§§ BD Biosciences, MA 
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comes in liquid form at concentration of 3 mg/mL. Primarilly, PBS¶¶ was added to the 
original volume of collagen to obtain a concentration of 2 mg/mL. In addition, D10 and 
solution of NaHCO3 and NaOH were added to produce a final solution at pH 7.4 ± 0.2. After 
addition of all components in a 15 mL Falcon‡‡ tube, homogenization was carried out, 
followed by the insertion of 250 µL of the final solution into a teflon device of 10 x 10 x 2mm 
over a glass coverslip††† previously fixed in the back of the 6-well- plates with 10 µL of Col 
3D, in order to obtain a control material with the same size and shape as the test material. 
Thereafter, the plates were maintained in a humidified atmosphere containing 5% CO2 for 20 
min at 37° C to promote gelling of the matrix. Finally, the cells along with 1 mL of D10 were 
seeded at density of 1 x 106 cells / well by the over lay method. 
 
Bovine bidimensional Collagen (BCol-2D) 
To prepare the Col 2D scaffold, as well as for the three-dimensional, bovine type I collagen 
was used‡‡‡ (Collagen I, bovine, 30mg), according to the manufacturer's information. For this 
purpose, the initial collagen solution was diluted (50 mg / mL collagen in PBS). Subsequently, 
100 mL of the collagen solution was placed over each glass coverslip††† secured in a 6-well-
plate with 10 µL of Col 3D and maintained in a humidified atmosphere containing 5% CO2 
and 95% air atmosphere at 37 ° C for 1 hour. After this period, the remaining solution of 
collagen on each 2D coverslip was aspirated. Then the cells were plated at a density of 1x106 
cells / well with 1 mL of D10. 
 
Cellular morphology and distribution in PCM-3D, BCol-2D and BCol-3D 
Cell morphology was assayed by direct fluorescence at 3, 7 and 10 days. HGF were fixed for 
10 min at room temperature (RT) using 4% paraformaldehyde in 0.1 M sodium phosphate 
buffer (PB), pH 7.2. After being washed in PB, cultures were processed for fluorescence 
labeling. Briefly, they were permeabilized with 0.5% Triton X-100§§§ in PB for 10 min, 
followed by blocking with 5% skimmed milk in PB for 30 min. Alexa fluor 488 (green 
fluorescence) conjugated phalloidin (1:200)¶¶¶¶ was used to label actin cytoskeleton. Before 
mounting for microscope observation, samples were briefly washed with deionized water 
(dH20), and the cell nuclei were stained with 300 nM 40,6-diamidino-2-phenylindole, 
dihydrochloride (DAPI)¶¶¶ for 5 min. Matrices were placed face up on glass slides, covered 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
¶¶ Gibco 
††† Fisher Scientific, Pittsburgh, EUA 
‡‡‡ BD Biosciences 
§§§ Acros Organics	  
¶¶¶ Molecular Probes; Invitrogen, Eugene, OR 



Apêndice	  	  |	  113	  	  
	  

	   	   	  
 

	  
with 12-mm round glass coverslips§§§ and mounted with an antifade kit†††. The samples were 
then examined under laser scanning fluorescence confocal microscopy Leica SP2‡‡‡, using 
LCS LITE software‡‡‡. Images were collected through a 20x 0.7/ oil immersion or 40 x 1.5/oil 
immersion plan apochromatic objective. Acquired digital images were processed with Image J 
software***.  
 
Immunolocalization of the extracellular matrix collagen protein and non-cytoskeletal 
proteins  
At days 3, 7, and 10, samples were fixed for 10 min at -200C using absolute methanolßßß for 
immunolocalization of extracellular matrix proteins non-collagenous - fibronectin and 
cytoskeletal proteins - actin and tubulin by indirect immunofluorescence labeling assay27-29. 
Each sample was washed 3 times for 5 min in PB, followed by blocking with 5% skimmed 
milk in PB for 30 min. Firstly, monoclonal antibody to tubulin (1:200)¢¢¢, actin (1:100)øøø and 
fibronectin (1:100) øøø was used, followed by a mixture of Alexa Fluor 594 (red fluorescence, 
1:200)¶¶¶ conjugated goat anti-mouse secondary antiboby (1:200)¶¶¶. All antibody incubations 
were performed in the humid atmosphere for 60 min at room temperature. Between each 
incubation the samples were washed three times (5 min each) in PB. Before mounting for 
microscope observation, cell nuclei were stained with 300 nM DAPI†††† for 5 min and 
samples were briefly washed with deionized water (dH2O). Samples were mounted face up on 
glass slides, while a Fisherbrand 12 mm round glass coverslip‡‡‡‡ was mounted with an 
antifade kit**** on the surface containing cells. The samples were then examined under 
fluorescence confocal microscope SP2ßßßß. The acquired digital images were processed with 
Image J software§§§§. 

Cell Proliferation by immunolocalization of nuclear antigen Ki-67 

Indirect immunofluorescence method was used to establish the percentage of cells in cell 
cycling, by Ki-67 molecular localization on cellular nucleus. Hystochemical proceeding for 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
§§§ Fisher Scientific 
††† Vectashield, Vector Laboratories, Burlingame, CA 
‡‡‡ Leica Microsystems Heidelberg GmbH, Germany 
*** National Institute of Mental Health, Bethesda, Maryland 
ßßß Merck, Darmstadt, Germany 
¢¢¢ Sigma-Aldrich, St Louis, EUA 
††††	  Molecular	  Probes	  
‡‡‡‡	  Fisher Scientific	  
****	  Vectashield	  
ßßßß	  Leica	  
§§§§	  National Institute of Mental Health	  
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Ki-67 labeling followed the same protocol described previously, using a polyclonal human 
primary antibody anti-Ki-67 (1:70)¢¢¢¢, followed by a secondary antibody goat anti-rabbit 594 
(1:200)††††. 

Cell Viability 
Cell viability was evaluated by 3-[4,5-dimethylthia-zol-2-yl]-2,5-diphenyl tetrazolium 
bromide (MTT)¶¶¶¶ assay30. At 3, 7 and 10 days, specimens seeded with HGF were incubated 
with 10% of MTT (5 mg/ml) in culture medium at 37°C for 4 hours. The medium was then 
aspirated from the well, and 1 ml of acid isopropanol (0.04 N HCl in isopropanol) was added 
to each well. The plates were then stirred on a plate shaker for 5 minutes, and 150 µL of this 
solution was transferred to a 96-well format using opaque- walled transparent-bottomed 
plates*****. The optical density was read at 570 to 650 nm on the plate reader iQuant‡‡‡‡‡ and 
data were expressed as absorbance. 
 
STATISTICAL ANALYSES 

Data presented in this study are the mean of the results of three separate sets of cultures for 
HGF, established from three different patients. All experiments were carried out in triplicate 
(n = 3). Comparisons of protein expression were performed using the nonparametric 
Friedman test, and comparisons of total cell number, viability and proliferation were 
performed using Kruskal-Wallis followed by Tukey test for multiple comparisons between 
groups (significance level, 5%). 

 
RESULTS 
Cell Morphology and Distribution on PCM-3D, BCol-2D and BCol-3D 
Morphologic analyses by direct fluorescence showed that at 3 days HGF were adherent in all 
of the experimental groups. HGF grown on BCol-2D were broader, more flattened and had 
more cell protrusions and stress fibers in all experimental times. On the other hand, HGF 
seeded on BCol-3D and PCM-3D displayed a spindle-shaped, elongated, or cylindrical 
phenotype with fewer protrusions as well as less total cell spread area than on the 2D matrix, 
with some cells on PCM-3D with a stellate appearance. In the PCM-3D and BCol-3D, HGF 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
¢¢¢¢	  Diagnostic Biosystems, Pleasanton, CA, USA	  
¶¶¶¶	  Sigma-Aldrich	  
*****	  Fisher Scientific	  
‡‡‡‡‡	  Biotek, Winooski, VT	  
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were distributed irregularly throughout the matrix forming a network interconnected by gap 
junctions. The PCM-3D showed higher concentrations of cells forming true clusters in the 
less compact layer than in the more compact layer with a higher fiber density, where the cells 
were more spaced through the whole period studie.  
Cell Viability 

MTT assay showed higher cell viability in cultures grown on PCM-3D in 3 days than in 7 and 

10 days, which was statistically significant only between 3 and 7 days (p=0.006). Regarding 

intergroups analysis, at 3 days HGF seeded on PCM-3D showed a greater viability than those 

grown on BCol-3D (p<0.001), likewise cultured on BCol-2D showed greater viability than 

those grown on BCol- 3D (p<0.001), an event which was repeated in the experimental periods 

of 7 and 10 days. 

 

Total Cell Number 

The total number of cells per sample from different experimental groups was determined by 

count per epifluorescence. At 3 days a greater number of cells in BCol-2D samples followed 

by PCM-3D and BCol-3D respectively, was observed with statistical difference between Col 

2D and XMC and between BCol-2D and BCol-3D (p<0,001). At 7 days, the number of cells 

decreased in Col 2D and increased in Col 3D and PCM-3D, where the number of cells were 

significantly higher in BCol-2D in relation to PCM-3D (p=0.002). At the end of the 

experimental period, there was an increase in total cell number in all of the experimental 

groups, and it was again significantly greater in BCol-2D than in PCM-3D (p=0.005). 

Between 3 and 10 days, there was a significant increase in total cell number in Col 3D, which 

showed higher count within 10 days. 
 
Cell Proliferation 

The proportion of proliferating cells in samples of the different experimental groups was 

determined at 3, 7 and 10 days by counting of the cells expressing the nuclear antigen Ki-67 

per epifluorescence. shows the mean percentage of cells expressing Ki-67. A higher 

percentage of HGFs at cell cycle G0 grown on BCol-2D followed by BCol-3D and PCM-3D 

respectively, in all experimental periods. Cells on PCM-3D almost not labed by Ki-67 and 

BCol-2D samples demonstrated significant decrease in HGFs cycling between 3 and 10 days. 

 

Fibronectin Expression 
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At 3 days a higher expression of fibronectin per cell in BCol-3D followed by BCol- 2D and 

PCM-3D was observed respectively, which was maintained at 7 days and had a slight 

modification at 10 days where PCM-3D showed a short increase in expression while BCol-3D 

and BCol-2D experienced reduction. In the intragroup evaluation increase in expression per 

cell between 3 and 7 days and decrease between 7 and 10 days was observed, and in PCM-3D 

there was an increase in expression during the entire experimental period. Although numerical 

differences were observed between and within groups they were not significant (Table 1). 

 

Actin Expression 
At 3 days a higher expression of actin per cell in PCM-3D followed by BCol-2D and BCol-
3D was observed. On the seventh day there was a decrease in expression in PCM-3D 
followed by BCol-2D and BCol-3D. At the end of the experimental period a decrease in 
expression could be seen in all of the experimental groups and in intragroup analysis there 
was a significant higher expression per cell in BCol-3D in 7 days than in 3 days (Table 1). 
 
Tubulin Expression 
At 3 days a higher expression of tubulin per cell in BCol-3D than in BCol-2D and PCM-3D 
was observed with BCol-2D showing slightly higher expression than in BCol-3D and PCM-
3D, however no significant differences were identified. AT 7 days the expression increased in 
BCol-2D and BCol-3D and decrease in PCM-3D. Although the expression was numerically 
higher in Col 3D when compared to BCol-2D there was no statistical significance. At the end 
of the experimental period there was greater expression in BCol-2D followed by PCM-3D 
and BCol-3D. The intragroup analysis showed marked increase of the expression per cell in 
BCol-3D between 3 and 7 days and decrease between 7 and 10 days. Although numerical 
differences were observed between and within groups there were not significant (Table 1). 
 

 

DISCUSSION 

Tissue engineering represents an important advance for regenerative fields. The 

periodontal literature has already reported the use of tissue engineering techniques involving 

seeding of autogenous cells in different scaffolds as an intelligent way of delivering growth 

factors to a healing site 19,20,31. However, there are some lacks in the determination of 

biomaterials that can be employed as a substitute for autogenous soft tissue grafts8. 

In the present study, we evaluated the behavior of HGF grown on PCM-3D with the 
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purpose of evaluating the effectiveness of this matrix as a three-dimensional scaffold. Thus, 

the PCM-3D was compared to a 2D collagen substrate, widely discussed in the literature32-34 

and a 3D collagen gel. The collagen gel has been one of the most widely used scaffold for cell 

culture in tissue engineering35,36, so it would be interesting to start our experiments with a 

matrix of already well established in the literature, using as a 3D control. 

PMC-3D was chosen as a scaffold for gingival fibroblasts because of its three-

dimensional feature, suitable to be implanted in a host. PMC has already been shown to 

incorporate well into host tissues37 in vivo and it provides favorable clinical outcomes in 

procedures for gingival tissue augmentation12,37 and root coverage13,38-40. Some studies were 

conducted to evaluate the effectiveness of PCM-3D as a subepithelial graft compared to 

autogenous subepithelial connective tissue graft, with similar results between the two 

techniques with regard to root coverage13,37-40 and gingival thickness12,37. However, studies 

have showin that autogenous grafts can result in shorter healing time37. Thus, with the 

incorporation of autogenous cells, there could be an optimization and reduction in the time 

incorporation of PMC, allowing for better clinical results.  

Furthermore, PMC is a highly purified bilayer membrane consisting of porcine 

collagen type I and III. The collagen structure resembles human collagen origin very well 

because disturbing lipids as well as proteins and telopeptides that could result in immunologic 

reactions of the host are completely removed. Type I collagen, the major structural protein 

present in tissues, additionally, provides the necessary strength to accommodate the 

mechanical loading to which these tissues are commonly subjected41 Type III collagen is 

found within the submucosal tissue, a location in which tissue flexibility and compliance are 

required for appropriate of studies show that while cells in a 2D culture system form a 

confluent cell layer. In the 3D system cells stop their growth, and few days after being 

cultured show morphologic appearance and spatial distribution resembling cells in vivo, 

maintaining their stellate shape, with polymorphic presentation and interacting with each 

other by cytoplasmatic extensions interconnected by gap junctions. This results in the 

formation of spaces in which ECM is deposited 17,31,36,46-48 

Current literature31,49-53 provides some studies in which ingrowth of fibroblastic cells 

into three-dimensional matrices was observed. Hillmann et al.31 evaluating the growth of 

gingival fibroblasts in a three-dimensional polyester carrier system, reported the presence of 

cell multilayer overlying the surface of the carrier grid and a similar cellular density at the 

margin and in the center of the matrix. Ojeh et al.49 observed that fibroblasts had migrated 
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through half of the total depth of a dermal equivalent at 14 days. Moscato et al.50 showed 

fibroblasts spread on the surface and across a sponge matrix prepared by a mixture of poly 

(vinyl alcohol) and gelatin. Kasaj et al.51 also demonstrated a lower proliferation rate of HGF 

in matrices with dense structure. Rodrigues et al.52 and Maia et al.53 corroborates with this 

result showing that the dense architecture of an allogeneic collagen matrix limited cell 

proliferation into of its structure. Similarly, our study showed fewer cells in PCM-3D dense 

layer than in the less dense layer. Probably, the collagen fibers of the compact layer of the 

PCM-3D, have arranged themselves in a very dense form, providing a limiting factor for the 

occurrence of a homogeneous cell distribution. On the other hand, in the less denser layer 

higher number of was observed cells, which in turn were distributed more homogenously, due 

to the fact that the higher porosity and interconnectivity of the pores of this layer facilitated 

nutrients diffusion, allowing in vitro cell growth. This finding seems quite interesting from 

the point of view of the materials indication as a membrane for guided tissue regeneration, 

thereby serving the compact layer as barrier to unwanted cells and the loose layer as scaffold 

for the relevant cells types relevant to tissue regeneration.  

In cell cultures, increasing cell number depends on the establishment of cell-to-cell 

interactions, which limits the proliferation of fibroblasts and induces their exit from the cell 

cycle54. Indeed, while at day 3 fibroblasts grown on BCol-2D and BCol-3D were cycling cells, 

at day 7 they exhibited reduced cell proliferation rate. At 10 days, was observed that cells 

grown on BCol-3D stopped to proliferate while those grown on BCol-2D maintained some 

proliferation activity. This observation is consistent with previous results31,55  that showed 

function. Due to the presence of PMC-3D in purified form not exhibiting additional cross-

links the ECM does not elucidate xenogenous foreign body reaction, avoiding the formation 

of fibrous capsule, slow degradation and dramatically altering the remodeling response of the 

host, making this matrix especially interesting42. 

In this study, morphology and HGF distribution showed remarkable differences 

between 2D and 3D matrices. Between 3D matrices these characteristics were quite similar. 

The research continues to compare viability and total cell number in samples of the three 

experimental groups, as well as cell proliferation and expression of non-collagenous ECM 

proteins – fibronectin, and cytoskeletal proteins – actin and tubulin. Cell viability was higher 

in BCol-2D and in PCM-3D than in BCol-3D, which was significantly lower in BCol-3D 

when compared to these. Thus, morphologic analysis by epifluorescence showed that HGF, in 

each 3D collagen matrix tend to display a more cylindrical or spindle-shaped phenotype, with 
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fewer protrusions, as well as less total spread area than on a 2D matrix. This shape resembles 

the phenotype of fibroblasts and mesenchymal cells in vivo43-45. GHF seeded on BCol-2D, 

showed a less elongated, broader and more flattened morphology with more cell protrusions 

and stress fibers. Furthermore, at 7days HGF were spread out over most of the matrix area. 

These results are in accordance whith those previously described in literature, where a series  

HGF proliferation in 3D matrix is lower than in 2D rigid substrates. Cells grown on 

PMC-3D almost not demonstrate expression of the nuclear antigen Ki-67, however, we 

believe that these cells present proliferative activity similar to those observed in fibroblast 

seeded on BCol-3D addressed in this study, since they demonstrate cell viability and protein 

expression. We believe that there has been some unfavorable interaction between the method 

used to detect the proliferation and some of the constituents of PCM-3D (Sch). Fibroblasts in 

a three-dimensional lattice demonstrate profound differences in proliferative and biosynthetic 

capacities in comparison to monolayer cultures. To a certain extent these differences may be 

due to a modified responsiveness to growth factors. But obviously they are attributed to cell-

matrix interactions delivering chemical and mechanical signals57,58. Fibroblasts do not 

proliferate under normal in vivo conditions31. Therefore, the relatively lower proliferative 

response of fibroblasts in the 3D culture system described here may be a more realistic 

estimate of the in vivo behavior of the cells than in 2D cultures. 

Ingrowth of gingival fibroblasts was analyzed by staining of viable cells through MTT 

assay, and production of ECM proteins was displayed by indirect immunofluorescence. 

Tissue remodeling involves demolition, synthesis, contraction, and reorganization of the 

tissue59,60. Cells are able to sense mechanical stress and to react by an altered pattern of 

protein expression that leads to a tissue specific extracellular matrix36,61 . 

In 2D cell culture, the actin cytoskeleton has been well established to have important 

roles in cell morphology and migration, as well as linking the cell interior and the ECM 

through cell adhesions62,63. In vivo, however, fibroblasts exhibit few actin stress fibers64 

except in tissues that undergo constant large mechanical loading65. We observed a similar 

paucity of stress fibers in 3D CDM, collagen, and fibrin, in which only few thin stress fibers 

were seen near the plasma membrane. Thus, the actin phenotypes in 3D matrices are much 

more similar to cells in vivo than to cells on 2D matrix-coated coverslips. The observation 

that numerous stress fibers span the cells in all of the 2D models examined in this study is 

consistent with higher levels of cytoskeletal stress associated with stiff, noncompliant 

substrates, which promote the formation of focal adhesions and stress fibers48,66,67. 
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Fibronectin expression by cell revealed to be equal in both 2D and 3D matrices with 

respect to its quantification. In the 2D matrix fibroblasts deposited an elaborated extensive 

fibronectin network showing intense remodeling activity. However, in 3D matrices the 

fibronectin network appeared less elaborated with shorter fibrils and in few numbers. 

Demonstrating the influence of matrix elasticity on ECM deposition and remodelation. This 

finding is consistent with Mauch et al.55 and with the in vitro evaluation performed by Mathes 

et al.68 at the same PMC-3D used in this study, which demonstrate growth of HGF within de 

PMC-3D, resulting in increased fibronectin expression only when cultured was performed 

mechanically treated in bioreactor and perfused. 

The reduced synthesis of non-collagenous proteins clearly shows that the growth of 

fibroblasts in 3D collagen matrices has many effects on their biosynthetic activity. Stable 

levels of tubulin suggest that reduced synthesis of collagen does not reflect the general 

depression of cell activity, but resembles a reprograming of selected functions. The 

preservation of tubulin levels in BCol-2D, BCol-3D and PCM-3D demonstrated in this study 

are supported by the observation of Mauch et al.55,69  and Unemori & Werb70 that observed an 

equivalence of tubulin expression in both 2D and 3D matrices evaluated and cell morphology 

in collagen matrices depend largely on the organization of microtubules. 

Another important fact observed was the large variation between the samples, 

indicated by high standard deviations in both morphology and distribution experiments as in 

viability tests. This variation is caused in part by differences resulting from specific features 

of each individual because data represent the mean of results obtained in the cells seeded from 

three different subjects. From our point of view the results of this study are promising, and 

motivate the use of most renowned techniques for protein quantitation for increased reliability 

of our results, and subsequent use the PCM-3D, a product of tissue engineering, in an animal 

model to evaluate their behavior in vivo. 

 
CONCLUSION 

This study shows that PCM-3D is a suitable matrix for human gingival fibroblasts 

cultivation, since important properties were found inside the matrix, such as morphology, 

proliferation and expression of proteins similar to those seen in a three-dimensional collagen 

matrix well established in the literature. 
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TABLE  

 

Table 1. Mean values ± SD of the expressionof non collagenous protein matrix – Fibronectin (Fibro) 
and citoeskeletal proteins – Tubulin (Tub) and Actin (Act) presente in PCM-3D, BCol-2D and BCol-
3D at 3, 7 e 10 dias. 
 

 
Perío

do 
(dias) 

PCM-3D BCol-2D BCol-3D  *p-value 

FIBRO 
3 4,5 ± 3,0 34,9 ± 6,5 37,9 ± 36,6 NS 

7 23,7 ± 9,9 33,9 ± 28,1 77,0 ± 23,5 NS 

 10 34,1 ± 8,4 18,5 ± 4,9 66,8 ± 19,4 NS 

**p-value  NS NS NS  

TUB 
3 18 ± 6,1 20 ± 7,4 36 ± 37,1 NS 

7 15 ± 11,6 31 ± 11,8 52 ± 24,2 NS 

 10 21 ± 11,8 26 ± 16,7 13 ± 4,3 NS 

**p-value  NS NS NS  

ACT 

3 26,6 ± 2,7 7,2 ± 1,5 0,0 ± 0,0A NS 

7 6,6 ± 0,4 10,4 ± 0,6 22,1 ± 8,2B NS 

10 2,2 ± 0,8 8,0 ± 0,8 16,2 ± 2,7AB NS 

**p-value  NS NS <0.05  

PCM-3D: Three-dimensional porcine collagen matrix; BCol-2D: Bovine bi-dimensional collagen; 
BCol-3D: Three-dimensional bovine collagen; NS (Not significant – p>0,05). 
**Friedman test  
Different letters indicate statistically significant differences (p <0.05) in multiple comparative 
analysis. 
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FIGURE LEGENDS 

 

 
Figure 1. Fluorescence labeling of fibroblasts derived from human gingiva cultured on PCM-3D (C, F 
and I), BCol-2D (A, D and G), and BCol-3D (B, E and H) at 3 (A, B and C), 7 (D, E and F) and 10 
days (G, H and I). Cell-associated green fluorescence reveals actin cytoskeleton (Alexa Fluor 488-
conjugated phalloidin). Blue fluorescence indicates cell nuclei (DAPI DNA staining). Note the 
following: on C, F and I GHF grown on BCol-2D are less elongated, broader and more flattened, with 
more protrusions, stress fibers and more total cell spread area; on C, B, E, F, H and I GHF grown on 
3D and PCM-3D with a spindle-shaped, elongated, or cylindrical phenotype with fewer protrusions, 
distributed irregularly forming a network throughout the matrix interconnected by gap junctions; on F 
and I HGF showed a stellate appearance PCM-3D. Scale bar = 100 µm. 
 

 

Figure 2. Cell viability rate of GHF grown on PCM-3D, BCol-2D and BCol-3D at 3, 7 and 10 days 
expressed as absorbance. Data are reported as mean ± standard deviation. Bars and asterisks indicate 
statistically significant difference (p<0.05) for comparison between and within groups. 
 

 
Figure 3. Growth curve of HGF cultured on PCM-3D, BCol-2D and BCol-3D for sample at 3, 7 and 
10 days. Data are reported as mean ± standard deviation. Bars and asterisks indicate statistically 
significant difference (p<0.05) for comparison between and intragroups. 
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ANEXO	  
	  
	  

Anexo A – Carta de aprovação do comitê de ética em pesquisa	  
 
 
 
 
 
 
 
 


