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Resumo
_______________________________________________________________________

Efeitos da matriz derivada do esmalte e seu veículo (alginato de propileno
glicol) em células tronco mesenquimais de medula óssea.

Estudos clínicos tem mostrado resultados satisfatórios na aplicação da matriz derivada de
esmalte (MDE) nas superfícies radiculares. Porém, a completa regeneração de todos os
tecidos periodontais perdidos permanece como um desafio. Na tentativa de alcançar esse
objetivo o uso de células tronco mesenquimais derivadas de medula óssea (CTM-MO) em
um veículo apropriado na engenharia tecidual vem sendo bastante estudada. Uma
interessante aplicação da MDE seria como um mediador biológico específico para CTMMO no intuito de promover a diferenciação e proliferação celular e auxiliar nos processos
de regeneração periodontal. Sendo assim, o objetivo do presente estudo é avaliar a
influência do Emdogain (EMD) e seu veículo alginato de propileno glicol (APG) na
proliferação, diferenciação e mineralização de CTM-MO CD 45-90+. Células estromais de
medula óssea (CE-MO) foram coletadas da crista ilíaca de ratos Wistar-Kyoto, isoladas
pelo método Ficoll e separadas em CTM-MO CD 45-90+ por citometria de fluxo. A
caracterização dessas células como células tronco se deu por meio de análise da presença
de marcadores de células tronco (gene REX-1 e antígeno de superfície CD 90), habilidade
de formação de colônias e capacidade de expressar fenótipo osteogênico e adipogênico.
Após a caracterização, as CTM-MO CD 45-90+ foram plaqueadas com um dos seguintes
tratamentos: Grupo Controle Positivo - meio contendo 10% de soro fetal bovino (SFB);
Grupo Controle Negativo - meio contendo 2% de SFB; Grupo APG – meio contendo 2%
de SFB associado a 25 µg/ml de APG; Grupo EMD – meio contendo 2% de SFB associado
a 25 µg/ml de EMD. A avaliação da proliferação celular foi realizada por ensaio de MTT
em 3, 7, 10 e 14 dias. Após diferenciação osteoblástica, a atividade de fosfatase alcalina
(ALP) e a avaliação da capacidade de diferenciação celular feita por análise genética
(PCR) dos genes osterix (OSX), osteopontina (OPN), ALP e RUNX2 foram mensuradas
em 7, 10 e 14 dias. A mineralização de matriz extracelular foi avaliada qualitativamente
por meio de ensaios de Von Kossa e Alizarina Red e quantitativamente pela mensuração
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do teor de cálcio. CTM-MO CD 45-90+ apresentaram maior expressão de REX-1, maior
quantidade de antígeno de superfície CD 90, e mais unidades formadoras de colônia do que
CE-MO. Além disso, foram capazes de expressar fenótipos osteoblástico e adipogênico.
EMD e APG não influenciaram a proliferação de CTM-MO CD 45-90+. A atividade de
ALP não foi influenciada pelo EMD e foi reduzida no grupo APG. Ambos EMD e APG
não influenciaram a expressão dos genes OSX e RUNX2 em 7 e 10 dias e reduziram em 14
dias. O EMD não influenciou a expressão gênica de ALP e OPN, mas a presença do gel de
alginato de propileno glicol pareceu prover melhores resultados, com maiores expressões
de OPN e ALP. Os grupo EMD e APG apresentaram menor mineralização de matriz
extracelular em 28 dias comparados aos grupos controles. Conclui-se que o EMD não
influenciou a proliferação, atividade de ALP e diferenciação de CTM-MO CD 45-90+, mas
a presença do gel (APG) parece otimizar a diferenciação dessas células. Ambos, APG e
EMD reduziram a mineralização de matriz extracelular.
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Abstract
_______________________________________________________________________

Effects of enamel matrix derivate and its vehicle (propylene glycol
alginate) on bone marrow mesenchymal stem cells.

Clinical studies have shown satisfactory results in the application of the enamel matrix
derivate (EMD) on root surfaces. However, the complete regeneration of all lost
periodontal tissues remains a challenge. To achieve this aim the use of bone marrow
mesenchymal stem cells (BM-MSCs) in an appropriate vehicle in tissue engineering has
been extensively studied. An interesting application of the EMD would be like a specific
biological agent for BM-MSCs in order to promote cell differentiation and proliferation
and assist in periodontal regeneration processes. Therefore, the aim of this study is
evaluate the influence of Emdogain (EMD) and its vehicle (Propylene Glycol Alginate PGA) in proliferation, differentiation and mineralization of CD 45-90+ bone marrow
mesenchymal stem cells (BM-MSCs). Rat bone marrow stromal cells (BMSCs) were
colleted from iliac crest of rat Wistar-Kyoto, isolated by Ficoll method and separated into
CD 45-90+ BM-MSCs by flow cytometer. For cellular characterization the presence of
stem cells markers (Rex-1 gen and surface antigen CD 90), capacity to form colonies
(CFU) and to express osteoblast and adipogenic phenotype was assessed. Four
experimental groups was plated with CD 45-90+ BM-MSCs: Positive Control group: media
containing 10% of fetal bovine serum (FBS); (2) Negative Control Group: media
containing 2% FBS; (3) EMD Group: 25µg/ml EMD in 2% FBS media; (4) PGA Group:
25 µg/ml PGA in 2% FBS media. Cellular proliferation was assed in 3, 7, 10 and 14 days
with MTT assay. After osteogenic induction, alkaline phosphatase (ALP) activity and gene
expression of osterix (OSX), osteopontin (OPN), ALP and RUNX2 by RT-PCR was
assessed at 7, 10 and 14 days. Extracellular matrix mineralization was evaluated at 21 and
28 days qualitatively by Von-kossa and Alizarina Red staining, and quantitatively by
calcium content. CD 45-90+ BM-MSCs presented higher Rex-1 gen expression, more
surface antigen CD 90 and more CFU/well than BMSCs, and expressed osteoblast and
adipogenic phenotype. EMD and PGA not influenced proliferation of CD45-90+ BM-
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MSCs. ALP activity was not influenced by EMD and was reduced in PGA group. EMD
and PGA not influenced expression of OSX and RUNX2 in 7 and 10 days and reduced in
14 days. EMD not influenced ALP and OPN expression, but the presence of the gel
provided better results, with higher expressions of ALP and OPN genes. Both PGA and
EMD groups presented less mineralized ECM in 28 days. It concludes that EMD not
influenced the proliferation, differentiation and ALP activity of CD45-90+ BM-MSCs, but
the presence of the gel (PGA) seems optimize the differentiation of these cells. Both
reduced ECM mineralization.
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Introdução
_______________________________________________________________________

Uma sequência de eventos biológicos associados ocorrem na regeneração
periodontal, incluindo proliferação, migração e diferenciação celular, síntese de matriz
extracelular orgânica e sua posterior mineralização.1 Fatores de crescimento polipeptídicos
como a matriz derivada do esmalte (MDE) tem sido usada no intuito de facilitar a
regeneração periodontal, devido sua habilidade de controlar eventos críticos, como a
cementogênese e o desenvolvimento do aparato de inserção periodontal.2,3,4 O Emdogain
(EMD) é derivado de proteínas de matriz de esmalte de origem suína e tem sido aplicado
na superfície radicular com resultados clínicos satisfatórios, incluindo regeneração de
cemento radicular, ganho de nível clinico de inserção e preenchimento ósseo
radiográfico.2,5,6,7 Revisões sistemáticas da literatura assumiram que o EMD é a única
ferramenta biológica capaz de estimular, de forma reproduzível, todos os componentes do
periodonto, embora os mecanismos biológicos do EMD ainda não estejam completamente
compreendidos.8,9
A maioria das proteínas presentes no EMD são amelogeninas, as quais são
produzidas pela bainha epitelial de Hertwig e são conhecidas por se ligar aos agregados
supramoleculares, em pH fisiológico e temperatura corporal, formando uma matriz
extracelular insolúvel com alta afinidade para hidroxiapatita e colágeno.10,11 Alguns
autores acreditam que o EMD também contém fatores de crescimento

12,13

e outras

proteínas diferentes das amelogeninas.14
Os avanços na engenharia tecidual permitiram o desenvolvimento de outras novas
terapias como os tratamentos baseados em células. Células estromais de medula óssea (CEMO) contém células tronco mesenquimais (CTM) as quais são capazes de se auto-renovar
e se diferenciar em diversos precursores teciduais, incluindo osso, cartilagem e tecido
adiposo e possuem um importante papel na remodelação normal e mecanismo de reparação
desses tecidos.10 O cultivo de células estromais de medula óssea multipotentes é feito
selecionando as células com a propriedade de se aderir ao plástico,15 enquanto as outras
células que permanecem em suspensão são facilmente removidas. No entanto, tipos
celulares concomitantes, ou seja, que também conseguem se aderir ao plástico, podem
permanecer em cultura por várias passagens, como os macrófagos e células progenitoras
diferenciadas.16 Dois métodos importantes descritos na literatura que são usados para isolar
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células de medula óssea são: por gradiente de densidade de células mononucleares usando
o método Ficoll; e por seleção imunomagnética, a qual se baseia no reconhecimento imune
de antígenos de superfície usando anticorpos específicos. Sendo assim, é importante
distinguir as células tronco mesenquimais de medula óssea (CTM-MO) de outras células.
O Comitê para a Sociedade Internacional de Terapia Celular esclareceu que as células
aderentes ao plástico frequentemente descritas como células tronco mesenquimais
deveriam ser chamadas de células estromais mesenquimais multipotentes, enquanto que o
termo células tronco mesenquimais (CTM) deve ser reservado para um subconjunto dessas
(ou outras) células que demonstram atividade de célula tronco por critérios claramente
definidos. O comitê tem proposto um critério mínimo para definição de CTM: serem
aderentes ao plástico, apresentarem um padrão de expressão específico antígeno-superfície
e terem um potencial de diferenciação multipotente.17 Karaoz e colaboradores
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mostraram por análise de citometria de fluxo que células tronco mesenquimais de medula
óssea em ratos são positivas para a molécula de adesão celular CD 90 e negativa para CD
45 (a qual está associado com células linfo-hematopoiéticas), da passagem 3 até a
passagem 25.
É conhecido que diversas proteínas, fatores de crescimento e citocinas regulam a
diferenciação de CTM em progenitores de osteoblastos. Nesse sentido, o EMD pode
prover o estimulo que CTM requerem para sintetizar a matriz regenerativa necessária para
regeneração periodontal.
Além do componente celular, a engenharia tecidual requer um veículo apropriado
para levar e manter as células nos sítios de regeneração. Além disso, uma matriz
apropriada pode auxiliar no desenvolvimento de um microambiente apropriado para o
cultivo de CTM, as quais irão manter sua capacidade de se auto-renovar e seu estado
indiferenciado até o momento de sua aplicação.19 O EMD pode agir como uma matriz
para CTM-MO em sítios de regeneração periodontal pela presença do seu veículo, o
alginato de propileno glicol (APG).12 O APG permite o contato célula-matriz e facilita a
formação de agregados pelas proteínas do EMD,2 os quais são responsáveis por criar um
ambiente positivo para a proliferação e diferenciação de células tronco mesenquimais, em
pH fisiológico e temperatura corporal.
Alguns estudos avaliaram a influência de EMD em CE-MO,10,11 mas até o
momento, nenhum avaliou o efeito de EMD e seu veículo em CTM isoladas.
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Proposição
_______________________________________________________________________

O objetivo do presente estudo foi avaliar a influência da matriz derivada do esmalte
(Emdogain) e seu veículo (alginato de propileno glicol) na proliferação, diferenciação e
mineralização de CD 45-90+, como células tronco mesenquimais de medula óssea.
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Material e Métodos
_______________________________________________________________________

Aspiração de Medula Óssea
Todos os procedimentos em animais foram realizados sob a aprovação do Comitê
de Ética em Pesquisa Animal da Universidade de São Paulo (Protocolo 2014.1.494.58.0),
respeitando os princípios éticos em experimentação animal.
Dois ratos machos consanguíneos Wistar-Kyoto pesando entre 250-300 g do
Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo (São Paulo, Brasil) foram
usados para coletar o aspirado de medula óssea (AMO). Previamente, os animais foram
anestesiados por uma combinação de ketamina (7 mg/100 g de peso corporal - Agener
União, Embu-Guaçu, SP, Brasil) e xilazina (0.6 mg/100 g de peso corporal - Calier,
Juatuba, MG, Brasil). De cada crista ilíaca do animal foram aspirados 0.5 ml de medula
óssea usando uma seringa estéril de 10 ml contendo 0.1 ml de heparina para prevenir a
coagulação. Assim, o AMO foi removido e estocado em microtubos estéreis.20
Cultivo de Células Tronco Mesenquimais de Medula Óssea (CTM-MO)
Após a aspiração da medula óssea, as células de medula óssea foram isoladas pelo
método Ficoll com uma adaptação do protocolo de Kern e colaboradores.21
Resumidamente, os 4 ml de AMO coletados foram diluídos em 4 ml de solução salina
tamponada (PBS – Gibco-Invitrogen, Grand Island, NY), pH 7.0. Então, 2.4 ml de FicollPaque PREMIUM (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO) foram adicionados vagarosamente e
centrifugados por 30 min a 2500 rpm. A centrifugação formou uma interfase de células
mononucleares, a qual foi cuidadosamente aspirada. 10 ml de PBS foram adicionados e
centrifugados novamente por 10 min a 1500 rpm. O pellet formado foi cultivado a uma
densidade de 1 x 106 células em meio de crescimento DMEM (MC-D), pH 7.0, contendo
DMEM (Dulbeco`s Modified Eaggles Medium – Gibco-Invitrogen) suplementado com
10% de soro fetal bovino (SFB – Gibco-Invitrogen), 100 unidades/ml de penicilina (GibcoInvitrogen), 100 µg/ml de estreptomicina (Gibco-Invitrogen) e 3 µg/ml de fungizona
(Gibco-Invitrogen). CE-MO foram selecionadas por aderência ao poliestireno e expandidas
no mesmo meio.
Então, as células foram selecionadas por separação celular em citômetro de fluxo
(Facs ARIA - Bioscence BD, San Jose, CA) para alcançar uma população de CTM-MO
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CD 45-90+. Resumidamente, com as culturas em subconfluência, uma solução de
dissociação celular livre de enzimas (Gibco-Invitrogen) foi adicionada e obtida uma
suspensão celular. Após centrifugação, as células foram ressuspendidas em solução de
bloqueio por 40 min e incubadas com anticorpo monoclonal anti-mouse CD 45 (Rat AntiMouse PE – Bioscience BD) e CD 90 (Mouse Anti-Rat FITC – Bioscience BD) por 1 hora
a 4 ºC, lavadas e ressuspendidas em PBS. Suspensões somente com células não-marcadas
foram usadas como controle negativo. Após lavagem, as amostras foram processadas em
software específico (Cell Quest Software – Bioscience BD). CTM-MO CD 45-90+ foram
cultivadas com MC-D em uma densidade de 1 x 105 células para cada garrafa de 25 cm2
(Fisher Scientific, Pittsburgh, PA, EUA). Em todo o experimento, somente células na
oitava passagem foram usadas, sendo incubadas a 37 ºC em 5% de CO2. Os meios foram
trocados três vezes por semana.
Caracterização fenotípica das CTM-MO CD 45-90+
Separação celular ativada por fluorescência foi utilizada para avaliar a presença de
marcadores de superfície celular (FITC-CD 90 e PE-CD 45) das CTM-MO CD 45-90+ e
das CE-MO, comparativamente, do mesmo modo descrito acima, sendo os resultados
processados usando software específico (Cell Quest Software). CE-MO foram obtidas por
lavagem da medula do fêmur dos mesmos ratos Wistar-Kyoto e expandidas em meio de
crescimento α-MEM (MC-α), contendo α-MEM (α Modified Eagle Medium – GibcoInvitrogen), pH 7.0, suplementado com SFB, 100 unidades/ml de penicilina, 100 µg/ml de
estreptomicina e 3 µg/ml de fungizona. Essa população celular foi selecionada apenas pela
adesão ao plástico e expandidas no mesmo meio, até atingirem subconfluência. Células
entre segunda e terceira passagem foram usadas.
Para avaliar a expressão do gene REX-1, CTM-MO CD 45-90+ e CE-MO foram
cultivadas em placas de 6 poços (Fisher Scientific) a uma densidade celular de 1 x 105
células/poço em MC-α e após 7, 10 e 14 dias o RNA total foi coletado para se realizar o
PCR em tempo real (RT-PCR), comparativamente.
CTM-MO CD 45-90+ e CE-MO foram também cultivadas em placas de 6 poços em
uma densidade de 500 células/poço com MC-α para se avaliar o número de unidades
formadoras de colônia (UFCs). Após 7 dias o meio foi removido e os poços fixados com
formalina a 10% por 2 horas em geladeira. Os poços foram, então, lavados com água
deionizada e corados com cristal violeta (Sigma-Aldrich) a 0.5% em metanol por 10 min
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em temperatura ambiente (TA). O número de UFCs contendo mais de 30 células foram
contados em microscópio de luz em magnificação de 10x, sendo expressas em UFC/poço.
Condições de diferenciação em cultura
Indução osteogênica. CTM-MO CD 45-90+ foram plaqueadas em meio osteogênico
(MO), o qual contém MC-α suplementado com 5 µg/ml de ácido ascórbico (GibcoInvitrogen), 7 mM de ß-glicerolfosfato (Sigma-Aldrich) e 10-7 mM de dexametasona
(Sigma-Aldrich). Foram usadas placas de 24 poços (Fisher Scientific) em uma densidade
de 2 x 104 células/poço para avaliação da mineralização de matriz extracelular em 21 dias
usando ensaio de Alizarina Red S (Sigma-Aldrich).3 Para avaliação da expressão gênica de
fosfatase alcalina (ALP) essas células foram cultivadas em placas de 6 poços em uma
densidade celular de 1 x 105 células/poço e após 7, 10 e 14 dias o RNA total foi coletado
para se realizar o RT-PCR.
Indução adipogênica. CTM-MO CD 45-90+ foram cultivadas em meio adipogênico
(MA), contendo MC-D suplementado com 10-6 M de dexametasona, 0.5 mM 3-isobutil-1metilxantine (Sigma-Aldrich), 10 mg/ml de insulina (Sigma-Aldrich) e 0.1 M de
indometacina (Sigma-Aldrich). Foram usadas placas de 24 poços em uma densidade de 2 x
104 células/poço para avaliação do acúmulo lipídico em 10 dias usando coloração de Oil
Red O.22 Resumidamente, após o período de análise os poços foram fixados com formalina
a 10% por 2 horas em TA, lavadas com isopropanol (Sigma-Aldrich) a 60% e coradas com
0.3% de Oil Red O (Gibco-Invitrogen) por 10 min e deixados para secar em TA. Para
avaliação da expressão gênica de PPARγ2 as populações celulares foram semeadas em
placas de 6 poços em uma densidade de 1 x 105 células/poço e após 7, 10 e 14 dias o RNA
total foi coletado para se realizar o RT-PCR.
Tratamentos
Emdogain gel (EMD - Straumann, Institute Straumann AG, Basel, Switzerland) foi
dissolvido em água ácida (pH 5.9), aliquotadas e estocadas a -70 ºC. O alginato de
propinelo glicol (APG) foi manipulado no Laboratório de Bioquímica da Faculdade de
Farmácia de Ribeirão Preto (Universidade de São Paulo) em uma concentração de 40
mg/ml. Resumidamente, 4 g de pó de APG (Protanal® ester SD 8440, FMC Corporation,
Philadelphia, PA) foi misturado a uma solução com água destilada em uma concentração
de 40 mg/ml para alcançar uma viscosidade semelhante a do Emdogain gel. O gel de APG
foi colocado em seringas de 3 ml e esterilizados por radiação gama Co60 (Rad Source:
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Model RS-2000) no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto (Universidade de São Paulo).
APG também foi dissolvido em água ácida e estocados a -70 ºC. Baseado na curva de
concentração de ambas as soluções nessas células específicas (dados não mostrados), o
tratamento com ambos EMD e APG foi realizado em uma concentração de 25 µg/ml.
Quatro condições experimentais foram estabelecidas: (1) Grupo Controle Positivo:
meio contendo 10% de SFB; (2) Grupo Controle Negativo: meio contendo 2% de SFB; (3)
Grupo APG: 25 µg/ml de APG em meio contendo 2% de SFB; (4) Grupo EMD: 25 µg/ml
de EMD em meio contendo 2% de SFB. Para todos os grupos, dependendo do tipo de
ensaio, o meio de cultura utilizado poderia ser MC-α ou MO. Em todo o experimento, os
poços foram lavados três vezes por semana com PBS para se remover os depósitos de
EMD e APG, e seus meios trocados.
Ensaio de Proliferação Celular
A proliferação celular foi avaliada em 3, 7, 10 e 14 dias utilizando 3-(4,5dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT). CTM-MO CD 45-90+
foram plaqueadas em placas de poliestireno de 24 poços em uma densidade de 2 x 104
células/poço e incubadas com 1 ml de MC-α e seus respectivos tratamentos. Após cada
tempo de análise, as células foram incubadas com 100 µl de MTT (5 mg/ml – SigmaAldrich) em α-MEM a 37 ºC. Após 4 horas, 400 µl de isopropanol ácido (0.04 N HCl em
isopropanol) foi adicionado a cada poço. As placas foram agitadas por 5 min e 150 µl da
solução de cada poço foi transferida para placas de 96 poços (Fisher Scientific) as quais
foram lidas em um leitor de placas (µQuant, Biotek, Winooski, VT, EUA) com uma
densidade ótica de 570 nm. Os dados foram expressos em absorbância, os quais são
proporcionais ao número de células vivas e que proliferaram.
Diferenciação Osteoblástica
Após alcançar subconfluência, CTM-MO CD 45-90+ foram cultivadas em placas de
24 poços em MO a uma densidade de 2 x 104 células/poço e incubadas com 1 ml de meio
de seus respectivos tratamentos para realizar os ensaios de Alizarina Red, Von-Kossa e
Atividade de Fosfatase Alcalina. Para análise da expressão gênica de marcadores
osteoblásticos fator de transcrição RUNX2, fosfatase alcalina (ALP), osteopontina (OPN)
e osterix (OSX), as células foram cultivadas em placas de 6 poços em uma densidade de 1
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x 105 células/poço e incubadas com 2 ml de MO e seus respectivos tratamentos. Após 7, 10
e 14 dias, o RNA total foi coletado para se realizar o RT-PCR.
Atividade de Fosfatase Alcalina (ALP)
Nos dias 7, 10 e 14 a atividade de ALP em CTM-MO CD 45-90+ e seus respectivos
tratamentos foi mensurada com a liberação de timolftaleína a partir do monofosfato de
timolftaleína sando um kit comercial (Labtest Diagnóstica SA, Belo Horizonte, MG,
Brasil). Para isso, as células foram lisadas com a adição de 0.1% de solução de lauril
sulfato de sódio (Sigma-Aldrich) por 30 min. Então, 50 ml de monofosfato de timolftaleína
foi misturado com 0.5 ml de 0.3 M solução de dietanolamina, pH 10.1, e deixados por 2
min a 37 ºC. A solução foi adicionada a 50 ml de células lisadas obtidas de cada poço e
deixadas por 10 min a 37 ºC. Para o desenvolvimento de cor, 2 ml de solução de Na2CO3
(0.09 mmol/ml) e NaOH (0.25 mmol/ml) foi adicionado por 30 min para interromper a
reação. Poços sem células foram utilizados como baseline (tempo zero) e a absorbância foi
mensurada em um comprimento de onda de 590 nm usando um leitor de placa µQuant
(Biotek). Atividade de ALP foi expressa a partir de uma curva usando timolftaleína para se
obter um intervalo de 0.012 a 0.4 mmol de timolftaleína/h/ml e normalizado pelo teor de
proteína total quantificada nos mesmos lisados celulares e determinado pelo método de
Lowry,23 nos mesmos tempos.
Para avaliar a atividade de ALP in situ, nos mesmos tempos de análise, ensaio de
Fast Red foi realizado.24 Para isso, o meio de cultivo foi removido dos poços e as camadas
celulares lavadas duas vezes com solução salina balanceada de Hanks (Hank’s Balanced
Salts, Sigma-Aldrich) pré-aquecidas a 37 ºC e, então, incubadas com 120 mM de solução
Tris, pH 8.4, contendo 0.9 mM de fosfato de naftol AS-MX e 1.8 mM de Fast Red TR. O
fosfato de naftol AS-MX foi solubilizado com N,N-dimetil formamida (Sigma-Aldrich)
antes da diluição com a solução Tris. Após 30 min a 37 ºC as culturas foram lavadas com
água deionizada e imagens foram tomadas para análise qualitativa, usando uma câmera
digital de alta resolução (Canon EOS Digital Rebel Camera, Canon, Lake Success, NY,
EUA).
Mineralização da Matriz Extracelular
A mineralização da matriz extracelular foi detectada em 21 e 28 dias por coloração
com vermelho de Alizarina

2

(Alizarina Red S) para avaliar os depósitos de cálcio, e

coloração com Von-kossa para avaliar os depósitos de fosfato. No ensaio de Alizarina Red
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S as CTM-MO CD 45-90+ e seus respectivos tratamentos foram lavadas com PBS e fixadas
em 10% de formalina por 2 horas em temperatura ambiente. As amostras foram
desidratadas em uma série gradual de álcool e coradas com 2% de Alizarina Red S, pH 4.2,
por 10 min. No ensaio de Von-kossa as CTM-MO CD 45-90+ com seus respectivos
tratamentos foram lavadas com PBS e incubadas com 5% de AgNO3 (BSA, SigmaAldrich) por 20 min em TA. Então, os poços foram lavados duas vezes com água
deionizada, adicionados hidroquinona (5 mg/ml) e deixados expostos a luz até que os
depósitos minerais escurecessem. A hidroquinona foi removida e a solução de tiossulfato
(5%) foi adicionada por 2 min a TA. Finalmente, os poços foram lavados com água
deionizada e deixados a TA para secar. A análise qualitativa da formação de nódulos
minerais foi realizada através da captura de imagens com uma câmera digital de alta
resolução (Canon EOS Digital Rebel Camera), observando a frequência e a aparência
(densidade ou difusão) dos nódulos de cálcio (cor vermelha) ou de fosfato (coloração em
escala de cinza).
O teor de cálcio foi avaliado usando um ensaio colorimétrico.22 Resumidamente,
280 ml de ácido acético a 10% foi adicionado em cada poço colorido com vermelho de
alizarina, deixando-os incubados por 30 min a TA sob agitação. Essa solução foi
transferida para um microtubo e homogeneizado por 1 min, aquecido a 85 ºC por 10 min e
transferido para gelo por 5 min. A solução formada foi centrifugada por 15 min a 13000 G
e 100 ml do supernadante foi transferido para um novo microtubo. Então, 40 ml de
hidróxido de amônio a 10% foi adicionado para neutralizar o ácido e a leitura foi feita em
um comprimento de onda de 405 nm em um leitor de placa µQuant (Biotek). Os dados
foram expressos em absorbância.
Expressão gênica de osteoblastos
RT-PCR quantitativo foi realizado em 7, 10 e 14 dias para análise de expressão
gênica. Para isso, após cada tempo de análise, os meios de cultura foram removidos dos
poços e o RNA total foi extraído com o reagente Trizol (Invitrogen – Life Technologies,
Carlsbad, CA, EUA) e com o kit SV Total RNA Isolation (Promega Corporation, Madison,
WI, EUA) de acordo com as instruções do fabricante. A concentração e purificação de
amostras de RNA foram determinadas por densidade ótica em diferentes comprimentos de
onda (260, 280, 230 e 320 nm), sendo que índices superiores a 1.8 foram analisados. A
integridade do RNA foi avaliada por eletroforese microfluida usando o kit Agilent 6000
RNA Nanochips e um kit Agilent 2100 Bioanalyzer (Agilent Technologies, Santa Clara,
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CA, EUA). Somente amostras com número de integridade de RNA (RIN) ≥ 9.0 foram
usados (dados não mostrados). DNA complementar (cDNA) foi sintetizado usando 1 µg de
RNA extraído através da reação de transcriptase reversa (M-MLV transcriptase reversa,
Promega Corporation), de acordo com as instruções do fabricante. PCR em tempo real foi
realizado no equipamento Step One Plus Real-Time PCR (Life Technologies, Grand Island,
NY) usando um Master Mix Taqman PCR (Applied Biosystems, Foster City, CA, EUA) e
sondas para marcar os genes (Life Technologies). A expressão gênica relativa foi
normalizada pela expressão de ß-actina e as reais mudanças expressas relativas as CTMMO CD 45-90+ usando o método comparativo threshold (2-ΔΔCt).
Análise Estatística
Os dados apresentados representam os resultados de três experimentos
independentes. Expressão gênica foi realizada em triplicata (n = 3) e todos os outros
experimentos em quintuplicata (n = 5). Os dados foram analisados com um programa
estatístico (SigmaPlotTM, Systat Software Inc) usando One Way Anova seguido de pósteste de Tukey quanto ANOVA encontrou alguma diferença significante. Somente a
análise da expressão gênica de REX-1 foi feita com Teste T para suas amostras
independentes. Para todos os experimentos, o nível de significância foi estabelecido em p ≤
0.05.
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Resultados
_______________________________________________________________________

Caracterização fenotípica das CTM-MO CD 45-90+
CTM-MO apresentaram 73.09% de células não marcadas para o antígeno de
superfície celular CD 45 e marcadas para CD 90, enquanto que as CE-MO mostraram
apenas 52,5% de células não marcadas para CD 45 e marcadas para CD 90 (Figura 1A1).
CTM-MO CD 45-90+ tiveram maior expressão de REX-1 em 7, 10 e 14 dias (p < 0.05)
(Figura 1A2) e maior quantidade de UFC/poço do que CE-MO (p < 0.05) (Fig 1B). Além
disso, CTM-MO CD 45-90+ expressaram fenótipo osteoblástico, mostrado pelos depósitos
de matriz mineralizada e expressão de ALP, e fenótipo adipogênico, confirmado pelo
acumulo lipídico e expressão de PPARγ2 (Figura 1C).
Efeitos do EMD e APG na proliferação celular
O efeito do EMD e APG na proliferação de CTM-MO CD 45-90+ foi determinado
por ensaio de MTT em 3, 7, 10 e 14 dias (Figura 2). EMD e APG não influenciaram a
proliferação celular em nenhum tempo de análise (p > 0.05) comparado ao grupo controle
negativo, sendo que todos os grupos exibiram o mesmo padrão de crescimento celular. O
grupo controle positivo exibiu maior proliferação celular (p < 0.05) do que todas as outras
modalidades de tratamento em todos os tempos de análise. O número de células aumentou
significativamente em 7 e 10 dias (p < 0.05) para todos os grupos.
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Figura 1: A) Marcadores de Células Tronco Mesenquimais (CTM). A1) Análise por citometria de
fluxo de antígenos de superfície celular CD 45 e CD 90 em CTM-MO CD 45-90+ e CE-MO. A2)
Expressão gênica de Rex-1 por RT-PCR em CTM-MO CD 45-90+ e CE-MO em 7, 10 e 14 dias. B)
Unidades formadoras de colônia (UFCs) de CTM-MO CD 45-90+ e CE-MO em 7 dias em meio de
crescimento. C) Capacidade de diferenciação em 7, 10 e 14 dias de CTM-MO CD45-90+ em (C1)
fenótipo osteogênico, confirmado pela expressão do gene ALP e mineralização de matriz
extracelular e em (C2) fenótipo adipogênico, confirmado pela expressão do gene PPARγ2 e
acúmulo lipídico. (*) Indica diferença estatisticamente significante entre CTM-MO CD 45-90+ e
CE-MO (p < 0.05).
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Figura 2: Ensaio de proliferação celular em 3, 7, 10 e 14 dias de CTM-MO CD 45-90+ nos grupos
controle positive, controle negative, APG e EMD. (*) Indica diferenças estatisticamente
significantes em relação a todos os outros grupos (p < 0.05).

Efeitos do EMD e APG na atividade de ALP e na mineralização da matriz
extracelular
Atividade de ALP nas CTM-MO CD 45-90+ não foi afetada pelo tratamento com
EMD comparado ao controle negativo (p > 0.05) em 7, 10 e 14 dias (Figura 3). O grupo
APG mostrou menor atividade de ALP do que ambos os grupos controles em todos os
tempos de análise (p < 0.05). O grupo controle positivo expressou maior atividade de ALP
do que todos os grupos em todos os tempos analisados (p < 0.05). Todos os grupos tiveram
um pico de atividade de ALP em 14 dias.
Após 21 foi observado que EMD e APG não influenciaram a mineralização de
matriz extracelular de CTM-MO CD 45-90+ (Figura 3). O grupo controle positivo produziu
a matriz mais densa e regular (p < 0.05). O grupo APG foi similar ao grupo EMD (p >
0.05) em 21 e 28 dias, e ambos apresentaram menos matriz extracelular mineralizada do
que o os grupos controle (p < 0.05) em 28 dias. O tratamento com EMD reduziu a
formação de nódulos minerais e uma matriz mineralizada densa não foi observada.
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Efeito do EMD e APG na diferenciação celular
O grupo controle positivo mostrou a maior expressão de OSX em relação a todos
os outros grupos em todos os tempos analisados (p < 0.05). Em 14 dias os grupos EMD e
APG apresentaram similar (p > 0.05) e menor expressão de OSX comparado ao grupo
controle negativo (p < 0.05). Expressão de RUNX2 foi maior no grupo controle positivo
em 7 e 10 dias (p < 0.05). O grupo controle negativo apresentou maior expressão desse
gene comparado aos grupos EMD e APG em 14 dias (p < 0.05). O tratamento com EMD e
APG otimizaram a expressão gênica de ALP em 7 e 10 dias comparado ao grupo controle
positivo, e também foram melhores que o grupo controle negativo somente em 10 dias (p <
0.05). Em 14 dias o grupo controle negativo obteve maior expressão de ALP em relação
aos grupos EMD e APG (p < 0.05). Os grupos EMD e APG obtiveram maior expressão de
OPN em 7 e 14 dias comparado ao grupo controle positivo (p < 0.05). O grupo APG
mostrou maior expressão de OPN comparado ao grupo EMD em todos os tempos
analisados (p < 0.05) e comparado ao grupo controle negativo em 7 e 10 dias (p < 0.05)
(Figura 3).
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Figura 3: A) Expressão gênica de marcadores osteoblásticos (fator de transcrição RUNX2, osterix,
fosfatase alcalina e osteopontina) em 7, 10 e 14 dias de CTM-MO CD 45-90+ nos grupos controle
positive, controle negative, APG e EMD. B) Atividade de ALP em 7, 10 e 14 dias de CTM-MO
CD 45-90+ nos grupos controle positive, controle negativo, APG e EMD. C) Mineralização de
matriz extracelular de CTM-MO CD 45-90+ nos grupos controle positivo, controle negativo, APG e
EMD em 21 e 28 dias, com análise qualitativa por Alizarina Red S e Von-kossa S, e quantitativa
por análise do teor de cálcio. (*) Indica diferenças estatisticamente significantes em relação a todos
os outros grupos (p < 0.05); Chaves indicam diferenças estatisticamente significantes apenas entre
dois grupos. (p < 0.05).
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Discussão
_______________________________________________________________________

O presente estudo investigou o efeito da matriz derivada do esmalte e seu veículo
(APG) em células tronco mesenquimais de medula óssea isoladas CD 45-90+. Foi
observado que Emdogain não influenciou a proliferação, diferenciação e a atividade de
fosfatase alcalina e reduziu a mineralização dessas células. O alginato de propileno glicol,
por si só, não influenciou a proliferação, também reduziu a atividade de ALP e a
mineralização, mas sua presença parece agir no processo de diferenciação, visto pela maior
expressão de ALP e OPN em CTM-MO CD 45-90+ tratadas com APG.
Esses achados estão de acordo com outros estudos.11,25 van den Dolder e
colaboradores

11

mostraram que uma população celular heterogênea de medula óssea

tratada com EMD não apresentou diferenças na proliferação celular obtendo um
crescimento celular linear e similar a do grupo não tratado. No entanto, outros estudos 10,26
mostraram que o EMD estimulou a proliferação de células derivadas de medula óssea. A
diferença nos resultados dos estudos podem ser associados com o tipo celular usado em
cada estudo. Guida e colaboradores

10

e Keila e colaboradores

26

usaram células estromais

de medula óssea (CE-MO), os quais são células semelhantes a fibroblastos que formam
uma monocamada no frasco de cultivo celular e podem suportar o crescimento e
diferenciação de células tronco hematopoiéticas. Para nosso conhecimento, o prese estudo
foi o primeiro a usar células tronco mesenquimais de medula óssea altamente isoladas, as
quais conceitualmente são células de medula óssea CD 45-90+, aderentes ao plástico e
capazes de se diferenciar em pelo menos 3 tipos celulares.17
A caracterização das CTM-MO CD 45-90+ no presente estudo comprovou sua
capacidade de expressar fenótipo osteoblástico e adipogênico e mostrou uma maior
habilidade de formar colônias, maior quantidade de antígenos celulares específicos de
células tronco mesenquimais (CD 90) e maior expressão do gene REX-1 comparado a CEMO. O gene REX-1, também chamado de proteína zinc-finger-42 (zfp42), ajuda na
regulação positiva de fatores de transcrição principais, como Oct4 e Nanog

27

e sua

expressão aumenta a eficiência da diferenciação de células tronco mesenquimais.28,29 Por
isso, ele tem emergido como um importante marcador de células tronco e foi reportado
estar presente em células tronco embrionárias e células tronco multipotentes de medula
óssea.27,30
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Outra razão para a diferença de resultados encontrada entre os estudos pode ser
devido a variações nas concentrações de EMD usadas. Keila e colaboradores 26 reportaram
que o EMD em concentrações de 25 µg/ml estimularam o potencial osteogênico de CEMO. van den Dolder e colaboradores

11

em uma concentração de 100 µg/ml de EMD não

encontraram resultados promissores na proliferação e diferenciação de CE-MO. Guida e
colaboradores

10

mostraram um resultado similar, nos quais altas doses de EMD não

aumentaram a proliferação das células, provavelmente devido a alta formação de
agregados de proteínas do EMD, os quais já são visíveis em baixas concentrações sendo,
portanto, a atividade de EMD dose-dependente.
O meio de cultura deve fornecer todos os nutrientes essenciais para o metabolismo,
crescimento e proliferação celular. O soro animal, o qual é frequentemente adicionado ao
meio basal quimicamente definido, é uma mistura extremamente complexa contendo um
grande número de constituintes, biomoléculas de baixo e elevado peso molecular, com
atividades diferentes e fisiologicamente equilibradas de inibição e promoção de
crescimento.31 No entanto, a partir de uma perspectiva de biologia celular e de uma
perspectiva de estudos comparativos utilizando fatores de crescimento como drogas, como
em nosso estudo, as desvantagens de suplementação de meios de cultura com SFB são
múltiplas: (i) o soro é um suplemento de meio mal definido e, assim, um fator ambíguo em
cultura de células,32,33 (ii) o soro pode conter diferentes quantidades de endotoxinas,
hemoglobinas e outros fatores adversos, e (iii) o soro pode ser uma fonte potencial de
contaminantes microbianos, tais como fungos, bactérias, micoplasmas, vírus ou
priões.34,35,36 Assim, o soro introduz várias variáveis desconhecidas no sistema de cultura
de tecidos.37,38 A partir desta perspectiva, para melhor compreender o mecanismo pelo qual
o EMD exerce sua influência no mecanismo biológico de diferenciação de CTM-MO, nós
tratamos nossos grupos teste com soro fetal bovino baixo (2% de SFB) para diminuir a
influência do soro nos experimentos. Comparando nossos resultados com os da literatura
esta é outra razão dos diferentes resultados, uma vez a maioria dos estudos na literatura
tem utilizado 10% de SFB.
Nossos resultados revelaram que a atividade de ALP de CTM-MO CD 45-90+ não
foi influenciada pelo tratamento com EMD e, apesar de não ter encontrado diferenças
estatísticas, o grupo com a matriz derivada do esmalte mostrou menores resultados do que
o grupo controle negativo. O grupo APG também mostrou menor atividade de ALP do que
os outros grupos. Isto, consequentemente, pode reduzir ou não gerar impacto na
mineralização da matriz extracelular nos grupos APG e EMD. Esses achados estão de
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acordo com outros estudos os quais não encontraram efeitos consistentes da matriz
derivada de esmalte na mineralização de matriz extracelular de células tronco de medula
óssea.10,11 Além disso, Palioto e colaboradores

39

mostraram que células osteoblásticas

humanas tratadas com EMD apresentaram menor atividade de ALP e mineralização de
matriz extracelular do que células não tratadas.
Até o momento, o conhecimento a cerca do efeito da matriz derivada de esmalte na
diferenciação celular não é conclusivo, com dados variáveis e conflitantes na literatura. A
expressão de RUNX2 controla a maturação de osteoblastos e sua transição para osteócitos
e está presente enquanto o evento de diferenciação celular ocorrer. O gene osterix (OSX)
direciona células precursoras a se diferenciar em linhagem osteoblástica. A expressão de
ambos os genes indica o processo de diferenciação e formação óssea. Sendo assim, a
possível escassa influência do EMD no aumento da diferenciação osteoblástica de CTMMO CD 45-90+ pode ser demonstrado pelos nossos achados de expressão gênica, uma vez
que eles indicaram que a expressão de RUNX2 e OSX não foram afetados pelo EMD em 7
e 10 dias e foi reduzido em 14 dias. A fosfatase alcalina (ALP) é uma glicoproteína
específica presente na superfície de osteoblastos a qual está envolvida nos estágios iniciais
do processo de diferenciação celular. No nosso estudo a expressão de ALP na presença de
EMD foi maior que o controle positivo em 7 e 10 dias e que o controle negativo em 10 dias,
mas não mostraram nenhuma diferença em relação ao grupo APG em todos os tempos
analisados. A expressão de osteopontina (OPN) suporta a mineralização estando expressa
em tecidos calcificados. Nosso estudo revelou que CTM-MO CD 45-90+ na presença de
APG alcançaram uma maior expressão de OPN em todos os tempos analisados. Isso pode
demonstrar que a presença de um gel (alginato de propileno glicol) pode agir como uma
matriz para as células influenciando positivamente no processo de diferenciação de CTM.
Villa-Diaz e colaboradores

40

demonstraram que células tronco embrionárias cultivadas

com um polímero sintético ou com um Matrigel suportam o estado indiferenciado a longo
prazo, a ligação, proliferação e potencial e diferenciação dessas células. Além disso,
nenhum estudo in vitro até a presente data avaliou separadamente a influência do veículo
do EMD em CTM. Isso pode ser um viés, uma vez que não se sabe se o efeito produzido é
devido às proteínas e fatores de crescimento presentes no Emdogain ou se é devido a
presença do gel em contato com as células. No entanto, esse resultado sozinho não pode
concluir que o APG tem alguma influência na diferenciação celular de CTM. Ainda, o
alginato de propileno glicol não influenciou a expressão de OSX e RUNX2 em CTM-MO
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CD 45-90+, significando que mais estudos futuros são requeridos para determinar a
contribuição do gel nas propriedades de CTM.
O EMD reduziu a expressão de OPN em 10 e 14 dias estando de acordo com os
nossos resultados de mineralização de matriz extracelular, os quais mostraram menor
formação de nódulos minerais em células tratadas com EMD. Esses resultados estão de
acordo com estudos prévios.10,11 van den Dolder e colaboradores

11

não encontraram

diferenças na expressão gênica de colágeno tipo I, ALP e osteocalcina entre as células
tratadas e não tratadas com matriz derivada de esmalte. Guida e colaboradores

10

mostraram uma redução nos níveis de osteocalcina em células tratadas com matriz
derivada do esmalte. Até mesmo em células pré- osteoblásticas (2T9), a matriz derivada do
esmalte não afetou a expressão de marcadores osteogênicos.41
O presente estudo mostrou que o EMD não aumenta a proliferação, diferenciação e
mineralização de matriz de CTM-MO CD 45-90+. Todavia, deve ser levado em
consideração que este é um estudo in vitro e os achados em estudos em animais e clínicos
são controversos. Vários estudos pré-clínicos in vivo tem demonstrado que a aplicação de
EMD pode promover estágios precoces de formação óssea no fêmur
44

calvária de ratos.

42,43

e em defeitos de

Porém, outro estudo revelou que o EMD falhou em mostrar uma

propriedade osteocondutiva em defeitos de calvária de ratos.45 Uma razão para esses dados
controversos é que, apesar da extensa literatura, a composição exata no EMD e o
mecanismo pelo qual ele induz regeneração periodontal e óssea permanece incerto.
Embora Gestrelius e colaboradores

46

não encontraram nenhum fator de crescimento no

EMD, outros autores tem sugerido que o EMD contém TGF-ß1 exógeno 12 e sialoproteína
óssea,13 os quais podem influenciar diversos eventos celulares.
Ao contrário do pouco efeito do EMD em CTM-MO CD 45-90+ no presente estudo,
o EMD parece ter um efeito positivo e significante influência em células do ligamento
periodontal (LP). Vários estudos mostraram um estímulo na proliferação celular, atividade
de ALP, na formação de nódulos minerais e produção de TGF-ß1 em células de LP
cultivadas com EMD.3,47,48 No entanto, nos mesmos estudos o EMD inibiu ou prejudicou a
ligação e propagação dessas células. Sendo assim, isto pode ser outro motivo da diferença
dos efeitos do EMD em estudos in vitro com células tronco mesenquimais e estudos in vivo
em defeitos periodontais: a presença de células no ligamento periodontal residual podem
auxiliar o processo de regeneração e influenciar eventos de células tronco mesenquimais.
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Conclusão
_______________________________________________________________________

O presente estudo in vitro mostrou que o Emdogain não influenciou a proliferação,
diferenciação e atividade de ALP e reduziu a mineralização de matriz extracelular de
células tronco mesenquimais de medula óssea CD 45-90+. Além disso, o veículo do
Emdogain, alginato de propileno glicol, não influenciou a proliferação e reduziu a
atividade de ALP e mineralização, mas sua presença parece agir positivamente na
diferenciação de CTM-MO CD 45-90+.
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Resumo
_______________________________________________________________________

Efeitos de células tronco mesenquimais de medula óssea e matriz
derivada de esmalte na regeneração de defeitos periodontais.

A completa regeneração de todos os tecidos periodontais perdidos permanece um desafio.
Na tentativa de alcançar esse objetivo o uso de células tronco mesenquimais derivadas de
medula óssea (CTM-MO) vem sendo bastante estudada, devido sua capacidade de
diferenciação em progenitores periodontais. No contexto da engenharia tecidual, uma
interessante aplicação das matriz derivada do esmalte (Emdogain) seria como um mediador
biológico específico para CTM-MO no intuito de auxiliar o processo de regeneração
periodontal. Sendo assim, o objetivo do presente estudo é avaliar o potencial regenerativo
do uso associado ou não, de CTM-MO e Emdogain no tratamento de defeitos periodontais
de fenestração em ratos. As células de medula óssea obtidas de ratos isogênicos foram
isoladas e separadas por citometria de fluxo em células CTM-MO CD 45-90+. Defeitos
periodontais de fenestração foram criados bilateralmente na mandíbula de 108 ratos
isogênicos Wistar-Kyoto. Os animais foram aleatorizados em 6 grupos experimentais: 1)
Grupo C: o defeito foi preenchido apenas pelo coágulo sanguíneo; 2) Grupo APG: o
defeito foi preenchido com Alginato de Propileno Glicol; 3) Grupo EMD: o defeito foi
preenchido com Emdogain; 4) Grupo CTM-MO: o defeito foi preenchido com CTM-MO
CD 45-90+; 5) Grupo CTM-MO – APG: o defeito foi preenchido com CTM-MO CD 4590+ associadas ao APG; 6) Grupo CTM-MO – EMD: o defeito foi preenchido com CTM
CD 45-90+ associadas ao EMD. Cada grupo experimental foi divido em 3 subgrupos para a
eutanásia aos 15, 30 ou 60 dias (N = 6). Em uma hemi-mandíbula foram feitas avaliações
tridimensionais do tecido ósseo neoformado por análise microtomográfica. A outra hemimandíbula foi processada para avaliar quali e quantitativamente o tipo e qualidade dos
tecidos neoformados através de análises histológicas e histomorfométricas. A normalidade
dos dados foi verificada. As análises de microtomografia foram por ANOVA One-Way e
as medidas de histomorfometria pelo teste de Kruskal-Wallis, adotando-se nível de
significância de 5%. A análise microtomográfica mostrou que os grupos CTM-MO – APG,
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CTM-MO – EMD e EMD alcançaram maior volume e densidade óssea e maior número de
trabéculas em 15 dias. Em 30 dias, o grupo CTM-MO – EMD apresentou maior volume
ósseo que os grupos C, APG e EMD; o grupo EMD apresentou maior densidade óssea e
número de trabéculas; e os grupos com células alcançaram as maiores espessuras de
trabéculas ósseas. Em 60 dias, o volume ósseo se igualou entre os grupos, exceto para o
grupo APG. Os grupos com células apresentaram maior densidade óssea e número de
trabéculas comparado aos grupos EMD e C. A análise histomorfométrica mostrou que aos
15 dias os grupos apresentaram novo osso imaturo fino preenchendo parcialmente o
defeito, sendo que o grupo CTM-MO obteve menor formação óssea comparada ao grupo C.
Apenas os grupo APG e CTM-MO tiveram neoformação de cemento, mas sem diferenças
estatísticas e sem inserção de fibras colágenas. Em 30 dias observou-se novo osso
preenchendo quase todo o defeito. O grupo CTM-MO apresentou a maior formação de
cemento, mas sem fibras colágenas inseridas. Em 60 dias os defeitos estavam quase
completamente preenchidos por novo osso em todos os grupos. O grupo CTM-MO
apresentou maior formação de novo cemento comparado aos grupos C e EMD. Os grupos
APG, CTM-MO – APG e CTM-MO – EMD também apresentaram neoformação de
cemento, mas sem diferenças estatísticas. Exceto pelo grupo EMD e C, todos os outros
grupos apresentaram fibras dispostas obliquamente/perpendicularmente na superfície
radicular nesse período de análise. Conclui-se que o uso de CTM-MO apresenta resultados
promissores na regeneração periodontal com neoformação de osso alveolar, ligamento
periodontal e cemento radicular. Porém, a associação dessas células com EMD parece não
adicionar resultados positivos nesse processo regenerativo.
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Abstract
_______________________________________________________________________

Effects of bone marrow mesenchymal stem cells and enamel matrix
derivative in the regeneration of periodontal defects.

The complete regeneration of all lost periodontal tissues remains a challenge. To achieve
this aim the use of bone marrow mesenchymal stem cells (BM-MSCs) has been
extensively studied due their ability to differentiate into periodontal progenitors. In the
tissue-engineering context, an interesting application of enamel matrix derivative (EMD)
would like a specific biological agent to BM-MSCs in order to assist the periodontal
regeneration. Thus, the aim of this study is to evaluate the regenerative potential of the use
of BM-MSCs associate or not with EMD in the treatment of periodontal fenestration
defects in rats. Bone marrow cells obtained from isogenic rats were isolated and separated
by flow cytometry in CD 45-90+ BM-MSCs. Fenestration periodontal defects were created
bilaterally on the mandible of 108 isogenic Wistar-Kyoto rats. The animals were
randomized into 6 experimental groups: 1) C Group: the defect was filled only with blood
clot; 2) PGA Group: the defect was filled with Propylene Glycol Alginate; 3) EMD Group:
the defect was filled with Emdogain; 4) BM-MSCs Group: the defect was filled with CD
45-90+ BM-MSCs; 5) BM-MSCs – PGA Group: the defect was filled with CD 45-90+ BMMSCs associated with PGA; 6) BM-MSCs – EMD Group: the defect was filled with CD
45-90+ BM-MSCs associated with EMD. Each experimental group was divided into 3
subgroups for euthanasia at 15, 30 or 60 days (N = 6). In one hemi-mandible threedimensional evaluations of new bone were made by micro-CT analysis. Another hemimandible was processed to evaluate, qualitatively and quantitatively, the type and quality
of the newly formed tissue by histological and histomorphometric analysis. The normality
of the data was verified. The micro-CT analyses were performed by Analysis of Variance
(ANOVA One-Way) and histomorphometry by Kruskal-Wallis test, adopting a
significance level of 5%. The micro-CT analysis showed that BM-MSCs – PGA, BMMSCs – EMD and EMD groups reached greater bone volume and density and greater
trabecular number in 15 days. In 30 days, the BM-MSCs – EMD group showed higher

45
bone volume than C, PGA and EMD groups; EMD group had higher bone density and
trabecular number; and the cell groups reached the greater trabecular thickness. In 60 days,
the bone volume was equal between groups, except for the PGA group. The cell groups
had greater bone density and trabecular number compared to EMD and C groups.
Histomorphometric analysis showed that at 15 days the groups presented new thin
immature bone partially filling the defect, and the BM-MSCs group had lower bone
formation compared to C group. Only the PGA and BM-MSCs groups showed formation
of new cementum, but without statistical differences and no insertion of collagen fibers. In
30 days new bone was observed almost filling the entire defect. The BM-MSCs group
reached the highest formation of new cementum, but without insertion of collagen fibers.
In 60 days, the defects were almost completely filled with new bone in all the groups. The
BM-MSCs group showed higher new cementum formation compared to C and EMD
groups. The PGA, BM-MSC – PGA and BM-MSC – EMD groups also showed formation
of new cementum, but without statistical differences. Except for EMD and C groups, all
other groups had collagen fibers arranged obliquely / perpendicularly on the root surface in
60 days. It concludes that the use of BM-MSCs shows promising results in periodontal
regeneration with formation of new alveolar bone, periodontal ligament and cementum.
However, the association of these cells with EMD does not seem to add positive results in
this regenerative process
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Introdução
_______________________________________________________________________

O objetivo final da terapia periodontal é alcançar a regeneração de todos os tecidos
periodontais perdidos, incluindo neoformação de ligamento periodontal, tecido conjuntivo
gengival, cemento radicular e osso alveolar para que a arquitetura e a função sejam
restauradas.1,2,3 Contudo, a completa regeneração periodontal permanece como um dos
maiores desafios da periodontia sendo muito difícil de ser alcançada devido a
complexidade da arquitetura e do microambiente do periodonto.4
Desde a década de 80 inúmeros procedimentos tem sido descritos para promover
uma completa regeneração periodontal de maneira previsível. Os princípios desses
diferentes tratamentos convencionais incluem: uso de enxertos ósseos;3,5 uso de
regeneração tecidual guiada (RTG);6,7 e uso de moléculas bioativas, como

a matriz

derivada do esmalte (MDE).8,9,10 Porém, tem sido demonstrado que essas estratégias de
tratamento apresentam variáveis resultados clínicos em defeitos periodontais, geralmente
não alcançando a completa regeneração de todos os tecidos perdidos.11,12
A estratégia de terapias convencionais para tratamento de defeitos periodontais é
estimular a regeneração através do recrutamento de células tronco somáticas e progenitoras
endógenas, em um processo biológico conhecido como “homing” celular.13 Sendo assim, a
presença do tecido remanescente/residente constitui um dos fatores mais importantes para
regeneração periodontal nessa abordagem. Portanto, o uso de MDE e RTG ainda estão
limitados a casos específicos, como defeitos infra-ósseos com perda óssea vertical ao redor
de um dente (defeitos de duas ou três paredes) ou em lesões de bifurcações classe I ou II.14
Com isso, em muitos casos de perda de inserção e óssea horizontais, procedimentos
regenerativos convencionais permanecem imprevisíveis.
A engenharia tecidual tem emergido como uma abordagem alternativa para aliviar
ou suprir as deficiências das opções terapêuticas regenerativas convencionais e acelerar os
mecanismos regenerativos endógenos.15 No contexto da terapia periodontal, uma potencial
abordagem da engenharia tecidual envolve a incorporação de células tronco mesenquimais
(CTM) em materiais biocompatíveis utilizados como veículo celular associados ou não a
moléculas bioativas, os quais serão subsequentemente implantados em conjunto no defeito
periodontal.13,15 Porém, a terapia periodontal baseada em células também tem sido usada
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sem a associação com biomateriais ou veículos celulares, ou seja, apenas com a
incorporação do pellet celular nos defeitos ósseos/periodontais.16,17 Ambas as estratégias
de terapia celular, com ou sem um veículo, tem apresentado resultados satisfatórios

14,16-18

e buscam otimizar uma das limitações associadas com procedimentos regenerativos
convencionais, o qual seria permitir uma direta incorporação de células e fatores de
crescimento no defeito, eliminando a fase de latência do recrutamento celular para o local
da ferida periodontal.3,15 Na literatura, vários estudos utilizam CTM em seu estado
indiferenciado, ou seja, mantendo o seu potencial de diferenciação em multilinhagens nos
defeitos periodontais.15,18,19 Essa abordagem se baseia na noção de que células tronco
podem participar diretamente na regeneração a partir da sua diferenciação em células
progenitoras sob a influência do microambiente local.20,21
As células utilizadas em terapias celulares devem ser não-imunogênicas, altamente
proliferativas, fáceis de serem adquiridas, serem capazes de se auto-renovar e terem a
habilidade de se diferenciar em multilinhagens de células que compreendam os tecidos
periodontais.14,22 Dentre essas células, as CTM derivadas de medula óssea (CTM-MO)
estão sendo bastante testadas em estudos pré-clínicos para regeneração periodontal.14,17,18,23
Essas células podem se comunicar com tecidos dentais e tornar-se células progenitoras
tecido-específicas em sítios de regeneração tecidual.24
O potencial de formação óssea de células tronco derivadas de medula óssea em
defeitos ósseos e periodontais de modelos animais tem sido bem documentada na
literatura.14,15,18,25-27 Ribeiro e colaboradores

27

mostraram que em defeitos ósseos de

deiscência ao redor de implantes dentários em cães as CTM-MO são capazes de produzir
deposição de nódulos minerais e expressar genes osteoblásticos nas células (ALP, BSP e
Col-1) apresentando, portanto, resultados promissores na regeneração óssea de defeitos
peri-implantares. É aparente que as CTM–MO tem a capacidade de aumentar a
regeneração periodontal através da geração melhorada de osso alveolar maduro e
neovascularização, além de contribuir para formação de novo cemento e ligamento
periodontal funcionais, ou seja, com fibras inseridas no novo cemento e osso
alveolar.15,19,23,28,29 Dados in vitro sugerem que esta forma de terapia tem o potencial de
desenvolver as características do ligamento periodontal e se diferenciar em células com
potencial de formar outros tecidos periodontais.30 Simsek e colaboradores

31

observaram

que defeitos de bifurcação Classe II criados em cães foram regenerados com cemento
radicular, osso alveolar e ligamento periodontal após 8 semanas do transplante de células
derivadas de medula óssea.
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O cultivo de células derivadas de medula óssea que a maioria dos trabalhos
utilizam se dá selecionando células apenas com a propriedade de se aderir ao plástico dos
frasco de cultura.32 No entanto, esse método não é suficiente para caracterizar uma célula
como CTM.33 Por isso, a separação celular a partir dessas populações aderentes ao plástico
vem sendo iniciadas em alguns estudos para se obter células específicas com presença de
marcadores celulares de células tronco, como CD105, CD73 e CD90 e sem expressar
marcadores de células hematopoiéticas, como CD45 e CD34, além de apresentarem
característica multipotente.33,34
O mecanismos pelos quais as CTM transplantadas induzem a formação de novos
tecidos periodontais permanece incerto. Uma grande variedade de fatores quimiotáticos,
moléculas de adesão, fatores de crescimento e moléculas da matriz extracelular podem
participar juntos na indução da diferenciação de CTM em progenitores de tecidos
periodontais.35 Portanto, a possibilidade de promover a proliferação e diferenciação de
células tronco por mediadores biológicos específicos pode ser uma interessante aplicação
do Emdogain na engenharia tecidual. O Emdogain (EMD) é derivado de proteínas de
matriz de esmalte de origem suína e tem sido aplicado na superfície radicular com
resultados clínicos satisfatórios, incluindo regeneração de cemento radicular, ganho de
nível clinico de inserção e preenchimento ósseo radiográfico.36-40 Uma revisão sistemática
da literatura Cochrane

8

envolvendo 13 ensaios clínicos mostrou que o uso de EMD

aumentou significativamente níveis de inserção clínica (média de 1.1 mm) e reduziu a
profundidade de sondagem (média de 0.9 mm) em defeitos periodontais. Esse mesmo
estudo revelou que os resultados encontrados com EMD foram similares aos encontrados
utilizando RTG e que diferenças clínicas entre essas duas técnicas não foram encontradas.8
No contexto da engenharia tecidual, o EMD pode promover o estímulo requerido para as
células tronco sintetizarem a matriz regenerativa necessária para regeneração periodontal,
não dependendo apenas de estímulos provenientes do microambiente. Os agregados
formados pelas proteínas do EMD são responsáveis por criar um ambiente positivo para a
proliferação e diferenciação de células tronco, em pH fisiológico e temperatura corporal.
Duan e colaboradores

41

mostraram que a associação das proteínas derivadas de matriz do

esmalte com células tronco pluripotentes pode ser considerada uma ferramenta valiosa para
a engenharia dos tecidos periodontais, por promover a formação de novo cemento, de osso
alveolar e ligamento periodontal. Até o momento, nenhum estudo avaliou a influência do
EMD associado a CTM-MO na regeneração de defeitos periodontais.
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Proposição
_______________________________________________________________________

Objetivo geral
Analisar a influência do uso, associado ou não, de células tronco mesenquimais de
medula óssea e Emdogain no tratamento de defeitos periodontais de fenestração em ratos.

Objetivos Específicos
-

Avaliar o volume ósseo, densidade óssea, número e espessura de trabéculas por
análise de microtomografia computadorizada em defeitos periodontais tratados com
CTM-MO e EMD, associados ou não;

-

Avaliar

qualitativamente

(análise

histológica)

e

quantitativamente

(histomorfometria) os novos tecidos formados (cemento radicular, ligamento
periodontal e osso alveolar) nos defeitos periodontais de fenestração tratados com
CTM-MO e EMD, associados ou não.
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Material e Métodos
_______________________________________________________________________

Modelo animal e grupos experimentais
O trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética no Uso de Animais da Faculdade de
Odontologia de Ribeirão Preto, sob protocolo nº (2014.1.494.58.0) respeitando os
princípios éticos da experimentação animal.
Foram utilizados 108 ratos isogênicos machos (Rattus norvegicus, albinus, Wistar
Kyoto), pesando entre 250 e 300g (Universidade de São Paulo, Biotério Central do
Instituto de Ciências Biológicas), os quais foram alocados em 6 grupos experimentais:
Grupo C (Controle), Grupo APG (Alginato de Propileno Glicol), Grupo EMD (Emdogain),
Grupo CTM-MO (Células tronco mesenquimais de medula óssea CD 45-90+), Grupo
CTM-MO – APG e Grupo CTM-MO – EMD. Cada grupo foi dividido em 3 subgrupos
para a eutanásia aos 15, 30 ou 60 dias de pós-operatório (n = 6).
Aspiração de Medula Óssea
Dois ratos machos isogênicos Wistar-Kyoto pesando entre 250-300 g foram usados
para coletar o aspirado de medula óssea (AMO). Previamente, os animais foram
anestesiados por uma combinação de ketamina (7 mg/100g de peso corporal – Agener
União, Embu-Guaçu, SP, Brasil) e xilazina (0.6 mg/100g de peso corporal – Calier,
Juatuba, MG, Brasil). De cada crista ilíaca do animal foram aspirados 0.5 ml de medula
óssea usando uma seringa estéril de 10 ml contendo 0.1 ml de heparina para prevenir a
coagulação (Figura 1). Assim, o AMO foi removido e estocado em microtubos estéreis
(Figura 1).42
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Figura 1: A) Coleta do Aspirado de medula óssea da crista ilíaca de ratos; (B) armazenamento do
volume total aspirado em microtubos estéreis.

Cultivo de Células Tronco Mesenquimais de Medula Óssea
Após a aspiração da medula óssea, células derivadas de medula óssea foram
isoladas pelo método Ficoll com uma adaptação do protocolo de Kern e colaboradores.43
Resumidamente, os 4 ml de AMO coletados foram diluídos em 4 ml de solução salina
tamponada (PBS – Gibco-Invitrogen, Grand Island, NY), pH 7.0. Então, 2.4 ml de FicollPaque PREMIUM (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO) foram adicionados vagarosamente e
centrifugados por 30 min a 2500 rpm. A centrifugação formou uma interfase de células
mononucleares (Figura 2), a qual foi cuidadosamente aspirada. 10 ml de PBS foram
adicionados e centrifugados novamente por 10 min a 1500 rpm. O pellet formado (Figura
2) foi cultivado a uma densidade de 1 x 106 células em meio de crescimento, pH 7.0,
contendo

DMEM

(Dulbeco`s

Modified

Eaggles

Medium

–

Gibco-Invitrogen)

suplementado com 10% de soro fetal bovino (SFB – Gibco-Invitrogen), 100 unidades/ml
de penicilina (Gibco-Invitrogen), 100 µg/ml de estreptomicina (Gibco-Invitrogen) e 3
µg/ml de fungizona (Gibco-Invitrogen). CE-MO foram selecionadas por aderência ao
poliestireno e expandidas no mesmo meio.
Então, as células foram selecionadas por separação celular em citômetro de fluxo
(Facs ARIA - Bioscence BD, San Jose, CA) para alcançar uma população de CTM-MO
CD 45-90+. Resumidamente, com as culturas em subconfluência, uma solução de
dissociação celular livre de enzimas (Gibco-Invitrogen) foi adicionada e obtido uma
suspensão celular. Após centrifugação, as células foram ressuspendidas em solução de
bloqueio por 40 min e incubadas com anticorpo monoclonal anti-mouse CD 45 (Rat AntiMouse PE – Bioscience BD) e CD 90 (Mouse Anti-Rat FITC – Bioscience BD) por 1 hora
a 4 ºC, lavadas e ressuspendidas em PBS. Suspensões somente com células não-marcadas
foram usadas como controle negativo. Após lavagem, as amostras foram processadas em
software específico (Cell Quest Software – Bioscience BD). CTM-MO CD 45-90+ foram
cultivadas em meio de crescimento a uma densidade de 1 x 105 células para cada garrafa
de 25 cm2 (Fisher Scientific, Pittsburgh, PA, EUA). Em todo o experimento, somente
células na nona passagem foram usadas, sendo incubadas a 37 ºC em 5% de CO2. Os meios
foram trocados três vezes por semana.
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Figura 2: A) Interfase de celulas mononucleares formada após aplicação da solução de Ficoll. B)
Pellet formado para cultivo após centrifugação.

Procedimento cirúrgico experimental
Após anestesia por injeção intramuscular, antissepsia extra e intrabucal, foi
realizada uma incisão e um retalho de espessura total foi rebatido sobre o corpo da
mandíbula. Defeitos periodontais de fenestração de 2 mm de altura por 4 mm de
comprimento e 1 mm de profundidade foram criados bilateralmente na mandíbula de cada
animal removendo o osso alveolar com pontas diamantadas em alta rotação sob constante
irrigação com soro, na região das raízes mesial e distal de primeiro molar e mesial de
segundo molar, em uma distância de aproximadamente 2 mm da junção cemento-esmalte
(Figuras 3 e 4A-F), utilizando um microscópio cirúrgico na ampliação de 10 a 40x (Nikon
SMZ800, Nikon Instrumencts Inc). Com auxílio de curetas periodontais a raiz distal do
primeiro molar foi cuidadosamente desnuda para remoção completa de ligamento
periodontal, cemento radicular e dentina superficial evitando o dano excessivo na raiz que
pudesse comprometer os tecidos pulpares e a resposta cicatricial.
Após criação do defeito, os animais foram aleatorizados em 6 grupos experimentais
de acordo com a terapia a ser aplicada (Figura 4G): 1) Grupo C: o defeito foi preenchido
apenas pelo coágulo sanguíneo; 2) Grupo APG: o defeito foi preenchido com 25 µl de
alginato de propileno glicol; 3) Grupo EMD: o defeito foi preenchido com 25 µl de
Emdogain; 4) Grupo CTM-MO: o defeito foi preenchido com 25 µl de CTM-MO CD 4590+ em uma concentração de 1.2 x 106 células; 5) Grupo CTM-MO – APG: o defeito foi
preenchido com 25 µl de CTM-MO CD 45-90+ em uma concentração de 1.2 x 106 células
associado a 25 µl de APG; 6) Grupo CTM-MO – EMD: o defeito foi preenchido com 25 µl
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de CTM CD 45-90+ em uma concentração de 1.2 x 106 células associados a 25 µl de EMD
(Figura 4).
Os tecidos moles foram reposicionados e suturados com fio de sutura Seda 4-0
(Ethicon, Johnson & Johnson, São Paulo, SP, Brasil) para obter-se um fechamento
primário da ferida (Figura 4H). Cada animal recebeu como medicação pós-operatória
injeção intramuscular de 24.000 unidades de Penicilina G-benzatina (Pentabiótico
Veterinário Pequeno Porte, Fort Dodge® Saúde Animal Ltda., Campinas, SP) e 0.08 ml de
analgésico Dipirona (Febrax – 0,5g/ml, Lema-injex Biologic, São Paulo, SP) para cada 100
g de animal.
Aos 15, 30 ou 60 dias de pós operatório os animais foram eutanasiados. A área
original do defeito cirúrgico e os tecidos circunjacentes foram removidos em bloco, os
quais foram fixados em 4% de formaldeído por 24 horas. Em uma hemi-mandíbula foi
realizado processamento para as análises histológicas e histomorfométricas, enquanto que
a outra foi utilizada para análise microtomográfica.

Figura 3: Esquema representando as dimensões do defeito de fenestração.
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Figura 4: Criação de defeito de fenestração e aplicação da terapia. A) Incisão com lâmina de
bisturi; B) Dissecção de tecidos; C) Corte de tendão sobre a mandíbula; D) osso mandibular
exposto; E) Confecção de defeito de fenestração com broca diamantada; F) Defeito de fenestração
periodontal finalizado; G) Aplicação da terapia; H) Sutura de tecidos em pontos simples.
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Análise Microtomográfica
As amostras foram escaneadas em aparelho de Micro-tomografia computadorizada
(Skyscan 1172, - Aartselaar-Belgium). As peças foram envolvidas em papel absorvente
umedecido com água e acondicionadas em tubos de polipropileno para estabilização no
equipamento de forma a prevenir qualquer tipo de movimentação durante o escaneamento.
O escaneamento foi padronizado com um tamanho de voxel isotrópico de 6 µm, (60 kV,
165 µA, em 180°, ângulo de rotação de 0.6 e filtro de Al 0.5 mm). Depois, as projeções
tomográficas foram reconstruídas com o auxílio de um programa específico (N.Recon,
Version, 1.66, SkyScan), o qual gerou as imagens em 3D.
As imagens escaneadas foram analisadas em 2D nos eixos coronal, transaxial e
sagital para escolha do volume de interesse (VOI) da imagem usando o programa
DataViewer. Para as análises volumétricas foi escolhido o eixo coronal e utilizado um
programa específico de análise 3D (CTAn v.1.10). A região a ser analisada (ROI) foi
escolhida individualmente a partir da delimitação da área do defeito em 5 slices fixos para
todos as amostras. Desta maneira, foi possível realizar a interpolação da área a ser medida
(Figura 5). Em seguida, procedemos com a binarização da imagem para separação do osso
em estudo (Figura 5), por diferença de densidade, utilizando a escala de níveis de cinza
onde determinamos o valor de 60- para todas as amostras (grayscale threshold 0-255).
Após, foi realizado o processamento do ROI e obtidos os dados para análise (Figura 5).
Para cada amostra foram analisados os seguintes parâmetros: Volume Ósseo (Bv/Tv), o
qual refere-se a porcentagem de volume de novo osso em relação ao volume total do
defeito; Densidade da superfície óssea (Bs/Tv), a qual é medida área de superfície óssea
em relação ao volume total do defeito; Espessura das trabéculas ósseas (Tb.Th); e Número
de trabéculas ósseas (Tb.N).

Figura 5: Processamento da imagem no programa CTAn: A) Escolha do ROI e interpolação
da imagem, B) binarização da imagem e C) imagem processada.
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Análise histológica e histomorfométrica
Após

fixação,

as

amostras

utilizadas

para

as

análises

histológica

e

histomorfométrica foram lavadas em água corrente e descalcificadas em solução de Ácido
Etilenodiaminotetracético (EDTA – Merck Millipore, Darmstadt, Alemanha) a 10%. As
amostras foram desidratadas em sequências crescentes de álcool, seguida de clarificação
em xilol, impregnação e inclusão em parafina (Merck Millipore). Cortes seriados
transversais, com 5 µm de espessura, no sentido corono-apical do defeito foram realizados
e as lâminas coradas com hematoxilina-eosina (HE – Merck Millipore).
Imagens de seis secções histológicas representando o centro do defeito cirúrgico
original no sentido ápico-coronal foram capturadas para análise histológica e
histomorfométrica utilizando microscópio Leica DM LB2 (Leica Microsystems Wetzlar,
GmbH, Germany) acoplado a uma câmera Leica DC 300F (Leica Microsystems). A
análise foi realizada em um programa de análise de imagens específico (Image J) por uma
examinadora calibrada e cega aos tratamentos aplicados. Para análise histológica os
seguintes parâmetros qualitativos foram avaliados: tipo e qualidade dos tecidos
neoformados, ou seja, neoformação óssea, formação de tecido conjuntivo e de novo
comento, assim como a presença e a orientação das fibras do ligamento periodontal. A
presença ou ausência de reação inflamatória, reabsorção radicular e anquilose dentoalveolar também foram avaliadas.
As medidas histomorfométricas usadas foram uma adaptação do trabalho de Nagata
e colaboradores,42 sendo elas (Figura 6):
Medidas Lineares: 1) Extensão linear da raiz (ELR) – extensão linear da raiz distal do
primeiro molar no sentido mésio-distal; 2) Extensão linear de cemento (ELC) – extensão
linear da raiz do primeiro molar coberta por novo cemento formado; 3) Extensão linear de
osso (ELO) – extensão linear da raiz do primeiro molar em contato com osso alveolar; 4)
Extensão linear de tecido conjuntivo (ELTC) – extensão linear da raiz do primeiro molar
em contato com tecido conjuntivo.
Medidas de área: 1) Área total do defeito (ATD): corresponde a área total do defeito
original; 2) Área de Novo Osso (ANO): porção de área total do defeito preenchido com
ilhas de novo osso formado; 3) Área de Novo Tecido conjuntivo (ANTC): porção de área
total do defeito preenchido por tecido conjuntivo.
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Figura 6: Esquema representando as medidas histomorfométricas. A) Medidas de área: ATD –
área total do defeito; ANO – área de novo osso; ANTC – área de novo tecido conjuntivo. B)
Medidas lineares: ELR – extensão linear da raiz; ELC – extensão linear de novo cemento formado;
ELO – extensão linear de novo osso; ELTC – extensão linear de novo tecido conjuntivo.

Análise Estatística
Cada animal foi considerado como uma unidade estatística e cada parâmetro foi
avaliado separadamente. O tamanho amostral foi realizado baseado em estudos prévios.4447

A normalidade dos dados foi verificada e cada parâmetro foi avaliado separadamente.

As medidas histomorfométricas de cada animal foram representadas pela média de seis
secções histológicas. ELC, ELO e ELTC foram calculadas como uma porcentagem de
ELR. ANO e ANTC foram calculados como uma porcentagem de ATD. As análises
microtomográficas intra e inter-grupo foram realizadas pela Análise de Variância
(ANOVA One-Way) e as medidas de histomorfometria intra e inter-grupo pelo teste de
Kruskal-Wallis, ambos seguidos do pós teste (post hoc) Tukey quando ANOVA ou
Kruskal-Wallis sugeriram diferença significante entre os grupos (p < 0.05). Todas as
análises foram feitas com um programa estatístico (SigmaPlotTM, Systat Software Inc).
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Resultados
_______________________________________________________________________

Separação celular por citometria de fluxo
A separação celular por citometria de fluxo mostrou que 73,9% das células de
medula óssea isoladas por Ficoll foram negativas para o antígeno de superfície celular CD
45 (Figura 7). No segundo estágio de separação, 100% das células CD 45- foram positivas
para o antígeno de superfície celular CD 90 (Figura 7). Sendo assim, 73,9% da população
inicial de células de medula óssea foram separadas em CTM-MO CD 45-90+.

Figura 7: Gráficos de separação celular por citometria de fluxo para obtenção de uma população
celular CD 45-90+. A) Isolamento de células CD 45- (73,9% da população total); B) Isolamento de
células CD 90+ a partir das células CD 45- (73,9% da população total, 100% da população CD 45-).

Análise Microtomográfica
O volume ósseo aumentou em todos os grupos em todos os tempos de análise (p <
0.05). Em 15 dias os grupos CTM-MO – EMD (47.76±2.16), CTM-MO – APG
(42.70±1.79) e EMD (42.10±5.72) alcançaram similar (p > 0.05) e maior volume ósseo (p
< 0.05) que os grupos C (18±2.47), APG (13.44±2.89) e CTM-MO (24.26±1.26). O grupo
CTM-MO – EMD (68.51±3.16) obteve maior volume ósseo (p < 0.05) em 30 dias
comparado aos grupo EMD (53.66±6.54), APG (42.03±6.01) e C (29.58±6.45). Em 60 dias
todos os grupos tiveram similar (p > 0.05; C: 70.42±7.41, EMD: 74.54±2.13, CTM-MO:
74.14±2.76, CTM-MO – APG: 74.81±1.64; CTM-MO – EMD: 77.66±2.83) e maior
volume ósseo (p < 0.05) que o grupo APG (62.01±2.77) (Figuras 8, 9 e 10).
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Os grupos CTM-MO – EMD (20.15±1.36), CTM-MO – APG (17.27±1.49) e EMD
(17.01±1.19) alcançaram similar (p > 0.05) e maior densidade óssea (p < 0.05) do que o
grupo C (12.49±3.21) em 15 dias e o grupo CTM-MO – EMD também foi maior (p < 0.05)
que o grupo CTM-MO (14.26±0.79). Além disso, em 15 dias o grupo APG (6.92±1.89)
obteve a menor densidade óssea comparada a todos os outros grupos (p < 0.05). Em 30
dias, o grupo EMD (21.89±1.56) apresentou a maior densidade óssea (p < 0.05) comparada
a todos os outros grupos (C: 16.07±3.26, APG: 16.92±2.41, CTM-MO: 14.89±1.29, CTMMO – APG: 13.30±0.64; CTM-MO – EMD: 18.07±1.56). Os grupos CTM-MO – EMD
(15.98±1.32), CTM-MO – APG (16.75±0.85) e CTM-MO (15.84±1.33) alcançaram
maiores valores de densidade óssea (p < 0.05) em 60 dias comparado aos grupos C
(10.19±0.69) e EMD (13.57±1.17) (Figuras 8, 9 e 10).
O número de trabéculas dos grupos CTM-MO – EMD (6.01±0.42), CTM-MO –
APG (5.28±0.5) e EMD (5.37±0.22) foram similares (p > 0.05) e maiores (p < 0.05) em 15
dias comparados aos grupos C (2.67±0.87), APG (1.88±0.33) e CTM-MO (3.33±0.11). Em
30 dias de pós-operatório o grupo EMD (7.96±0.83) obteve mais trabéculas (p < 0.05) do
que todos os grupos (C: 3.77±1.16, APG: 5.27±1.17, CTM-MO: 5.01±0.22, CTM-MO –
APG: 5.82±0.29), exceto ao grupo CTM-MO – EMD (6.68±0.54), do qual foi similar (p >
0.05). O grupo CTM-MO – EMD também foi maior que os grupos C e CTM-MO em 30
dias (p < 0.05). Em 60 dias, os grupos CTM-MO – EMD (6.95±0.59), CTM-MO – APG
(7.17±0.41) e CTM-MO (6.92±0.56) alcançaram mais trabeculado ósseo (p < 0.05) do que
os grupos C (4.58±0.75) e EMD (5.43±0.31) (Figura 8).
A espessura de trabéculas ósseas do grupo APG (0.11±0.01) foi maior (p < 0.05)
que todos os grupos em 15 dias (C: 0.07±0.01, EMD: 0.07±0.008, CTM-MO: 0.07±0.004,
CTM-MO – APG: 0.08±0.008, CTM-MO – EMD:0.07±0.004). Em 30 dias, os grupos
CTM-MO – EMD (0.1±0.007), CTM-MO – APG (0.1±0.003) e CTM-MO (0.1±0.009)
foram similares (p > 0.05) e alcançaram maior (p < 0.05) espessura de trabéculas
comparado aos grupos C (0.07±0.008), APG (0.08±0.01) e EMD (0.06±0.01). Em 60 dias
os grupos C (0.15±0.02) e EMD (0.14±0.01) alcançaram maior espessura do trabeculado
ósseo (p < 0.05) que os grupos CTM-MO – EMD (0.11±0.01), CTM-MO – APG
(0.1±0.006) e CTM-MO (0.1±0.008) (Figura 8).
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Figura 8: Gráficos representando os resultados da análise microtomográfica de volume ósseo (em
mm3), densidade óssea (em 1-mm), número de trabéculas (em 1-mm) e espessura de trabéculas
ósseas (em mm) em 15, 30 e 60 dias. (*) Indicam diferenças estatisticamente significantes em
relação a todos os outros grupos. Chaves representam diferenças estatisticamente significantes
somente entre dois grupos.
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Figura 9: Imagens de microtomografia em 2D nos eixos longitudinal e coronal dos grupos C, APG,
EMD, CTM-MO, CTM-MO – APG e CTM-MO – EMD em 15, 30 e 60 dias de pós-operatório.
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Figura 10: Imagens de microtomografia em 3D dos grupos C, APG, EMD, CTM-MO, CTM-MO
– APG e CTM-MO – EMD em 15, 30 e 60 dias de pós-operatório.
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Análise Histológica e Histomorfométrica
Aos 15 dias de pós-operatório observou-se que os grupos apresentaram novo osso
imaturo com espessura fina preenchendo parcialmente o defeito periodontal (ANO: C:
90%±10%, EMD: 75%±29%, CTM-MO: 40%±34%, CTM-MO – EMD: 78%±17%,
CTM-MO – APG: 76%±22%), das bordas para o centro, sendo que próximo à raiz havia
maior presença de um tecido conjuntivo fibroso com processo inflamatório leve a
moderado (ANTC: C: 10%±10%, EMD: 25%±29%, CTM-MO: 60%±34%, CTM-MO –
EMD: 22%±17%, CTM-MO – APG: 24%±22%) (Figura 11). No grupo APG foi
observada reação inflamatória mais intensa no tecido conjuntivo e apenas uma espécime
apresentou formação de osso imaturo e fino (ANO: 58%±36%; ANTC: 42%±36%).
Observou-se a presença de fibras colágenas dispostas paralelamente à superfície radicular
em 2 espécimes do grupo CTM-MO, em 4 espécimes do grupo EMD e em todos os
espécimes dos grupos CTM-MO – APG e CTM-MO - EMD (Figuras 11G e H).
Em 30 dias, pode-se observar que o grupo C apresentou neoformação óssea parcial,
com osso ainda imaturo e localizado mais próximo às laterais da superfície radicular
principal (ANO: 58%±38%) (Figura 12). O grupo APG apresentou novo osso preenchendo
a maior parte do defeito periodontal (ANO: 91%±9%), mas ainda com características
irregulares. Ambos os grupos apresentaram menor faixa de tecido conjuntivo fibroso denso
próximo à raiz distal do primeiro molar, com inflamação leve (ANTC: APG: 47%±44%,
C: 9%±9%), sendo que em todos os espécimes do grupo APG e em 3 espécimes do grupo
C houve formação de novo ligamento periodontal (LP) rico em fibroblastos e com fibras
colágenas dispostas paralelamente em relação a superfície radicular (Figura 12). Nos
grupos com células, CTM-MO, CTM-MO – APG, CTM-MO – EMD, observou-se
neoformação óssea preenchendo quase todo o defeito periodontal (ANO: 87%±13%,
80%±16% e 87%±9%, respectivamente) com trabéculas ósseas dispostas de forma mais
regular (Figura 12). O novo osso nesses grupos foi acompanhado de completa formação de
ligamento periodontal altamente celularizado com fibras colágenas dispostas paralelamente
à superfície radicular (Figuras 12G e H). No grupo EMD em 30 dias observou-se que o
defeito periodontal estava preenchido com novo osso de espessura mais fina, mas também
com disposição mais regular (ANO: 76%±18%), e que as fibras colágenas do novo
ligamento periodontal também estavam dispostas paralelamente à superfície radicular
(Figura 12).
Em 60 dias de pós-operatório os defeitos periodontais de todos os grupos estavam
quase ou totalmente preenchidos por novo osso (ANO: C: 91%±2%, APG: 82%±26%,
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EMD: 90%±13%, CTM-MO: 81%±16%, CTM-MO – APG: 94%±5%, CTM-MO – EMD:
84%±27%) (Figura 13). Porém, observou-se que nos grupos com células tronco
mesenquimais e no grupo EMD o novo osso formado apresentava-se mais maduro, com
morfologia e lamelas ósseas mais definidas que nos grupos C e APG, os quais ainda
apresentavam-se parcialmente irregulares. As fibras colágenas do novo tecido conjuntivo
formado estavam paralelas à superfície radicular em todos os espécimes dos grupos C e
EMD e ora paralelamente ora perpendicularmente no grupo APG. Nos grupos com células
houve completa formação de novo ligamento periodontal em todos os espécimes, com
fibras dispostas paralelo e obliquamente/perpendicularmente em 3 espécimes do grupo
CTM-MO e em 2 espécimes de cada grupo CTM-MO – APG e CTM-MO – EMD,
representando uma completa regeneração periodontal (Figuras 13G e H).
A análise estatística histomorfométrica mostrou que o grupo CTM-MO apresentou
menor área de novo osso (p < 0.05) comparado ao grupo C em 15 dias (Figura 14).
Reabsorção radicular externa pontual foi observada em uma espécime do grupo
APG e EMD em 15 dias, em 2 espécimes do grupo EMD em 30 dias, em uma espécime
do grupo CTM-MO – EMD em 30 e 60 dias e em 2 espécimes do grupo CTM-MO em 60
dias (Figura 15).
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Figura 11: Imagens histológicas representando os grupos: A) C; B) APG; C) EMD; D) CTM-MO;
E) CTM-MO – APG; F) CTM-MO – EMD em 15 dias de pós-operatório. G) Grupo CTM-MO em
15 dias representando formação óssea parcial no defeito com tecido conjuntivo próximo a raiz;
ANO = área de novo osso; ANTC = área de novo tecido conjuntivo. H) Área aproximada de região
da figura G apresentando fibras colágenas dispostas paralelamente sobre a superfície radicular.
(H.E. com magnificação original de 2,5× A-F, 10× em G e 40× em H).
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Figura 12: Imagens histológicas representando os grupos: A) C; B) APG; C) EMD; D) CTM-MO;
E) CTM-MO – APG; F) CTM-MO – EMD em 30 dias de pós-operatório. G) Grupo EMD em 30
dias representando formação óssea ocupando quase toda extensão do defeito com presença de novo
ligamento periodontal; ANO = área de novo osso; LP = Ligamento Periodontal. H) Área
aproximada de região da figura G apresentando fibras colágenas dispostas paralelamente sobre a
superfície radicular. (H.E. com magnificação original de 2,5× A-F, 10× em G e 40× em H).
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Figura 13: Imagens histológicas representando os grupos: A) C; B) APG; C) EMD; D) CTM-MO;
E) CTM-MO – APG; F) CTM-MO – EMD em 60 dias de pós-operatório. G) Grupo CTM-MO em
60 dias representando formação óssea espessa em toda extensão do defeito com presença de novo
ligamento periodontal; ANO = área de novo osso. (H) Área aproximada de região da figura G
apresentando fibras colágenas dispostas obliquamente/perpendicularmente sobre a superfície
radicular; LP = Ligamento Periodontal; setas amarelas indicam formação de novo cemento
radicular sob a dentina adjacente. (H.E. com magnificação original de 2,5× A-F, 20× em G e 40×
em H).
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Figura 14: Gráficos representando os resultados da análise histomorfométrica de área de novo osso
e área de novo tecido conjuntivo formados (em %) em 15, 30 e 60 dias. Chaves representam
diferenças estatisticamente significantes somente entre dois grupos.

Figura 15: Imagem histológica do grupo APG em 15 dias representando área com reabsorção
radicular externa pontual sobre a raiz distal do primeiro molar preenchido por novo tecido
conjuntivo com processo inflamatório. (HE com magnificação original de 20x).
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O novo cemento formado foi definido como uma matriz amorfa depositada na
superfície radicular com uma linha reversa distinta separando o novo cemento da dentina
abaixo, podendo apresentar fibras inseridas na raiz dispostas em paliçada. Apesar de não
estatisticamente significante (p > 0.05), em 15 dias apenas os grupos APG (10%±26%) e
CTM-MO – APG (15%±25%) apresentaram uma faixa de novo cemento, mas que não
ocupou toda a extensão da raiz (Figura 16). Em 30 dias de pós-operatório 69%±29% da
extensão total da raiz foi coberta por uma fina camada de novo cemento no grupo CTMMO, o qual foi estatisticamente significante (p < 0.05) em relação a todos os outros grupos
(C, APG, EMD e CTM-MO – EMD: 0%, CTM-MO – APG: 8%±19%) (Figura 16). Nesse
mesmo período de análise a quantidade de tecido conjuntivo em contato com a raiz no
grupo CTM-MO (31%±29%) foi estatisticamente menor (p < 0.05) do que os grupos C,
EMD e CTM-MO – EMD, os quais apresentaram 100% de cobertura radicular por novo
tecido conjuntivo (Figura 16). O grupo CTM-MO – APG também apresentou 8%±19% de
cobertura por cemento, mas sem diferença estatística (p > 0.05) (Figura 16). Nesse mesmo
período, o grupo APG apresentou anquilose em 17%±17% da extensão total da raiz, mas
sem diferença estatística (p > 0.05) com os outros grupos, os quais não apresentaram
anquilose (Figura 16). Em 60 dias o grupo CTM-MO manteve a maior quantidade de novo
cemento formado (65%±42%) sendo estatisticamente maior (p < 0.05) do que os grupos C
e EMD, os quais não apresentaram nenhuma formação de cemento radicular (Figura 16).
Os grupos APG, CTM-MO – APG e CTM-MO – EMD também apresentaram 31%±41%,
18%±21% e 26%±14% de sua superfície radicular coberta por novo cemento,
respectivamente, mas sem diferenças estatísticas (Figura 16).
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Figura 16: Imagens histológicas e gráficos representando os resultados da análise
histomorfométrica de extensão linear de tecido conjuntivo, cemento e osso em 15, 30 e 60 dias de
pós-operatório (em %). Nas imagens: (A) Grupo CTM-MO – EMD em 30 dias; setas azuis indicam
tecido conjuntivo celularizado formado próximo a raiz principal do defeito; (B) Grupo CTM-MO
em 60 dias; setas amarelas indicam formação de novo cemento radicular sob a superfície radicular;
(C) Grupo APG em 30 dias; setas vermelhas indicam áreas de anquilose. (HE com magnificação
original de 20x). Nos gráficos (*) indicam diferenças estatisticamente significantes em relação a
todos os outros grupos; chaves representam diferenças estatisticamente significantes somente entre
dois grupos.
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Discussão
_______________________________________________________________________

O presente estudo avaliou a influência do uso, associado ou não, de células tronco
mesenquimais de medula óssea (CTM-MO) e Emdogain (EMD) no tratamento de defeitos
periodontais de fenestração em ratos. Os resultados demonstraram que abordagens
terapêuticas utilizando CTM-MO tem um efeito favorável na formação de tecidos
periodontais, como indicado pela influência positiva da terapia celular na formação de
novo osso maduro, novo cemento e novo ligamento periodontal com fibras colágenas
inseridas nos tecidos adjacentes. Uma revisão sistemática recente apresentou resultados
semelhantes e concluíram que a terapêutica com CTM-MO tem uma influência positiva na
completa formação tecidual periodontal em estudos em animais.12
O uso de CTM-MO associada a um veículo (APG ou EMD) favoreceu o ganho de
volume ósseo e número de trabéculas ósseas nos estágios iniciais do processo de
cicatrização, comparada aos grupos de cicatrização espontânea, APG e de células em
suspensão. Nagahara e colaboradores
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especulam que CTM-MO precisam ser

transplantadas para sítios periodontais com um veículo carreador biocompatível que
facilite e suporte a diferenciação dessas células em precursores celulares periodontais. Por
outro lado, estudos na literatura tem mostrado que a injeção de células em suspensão na
forma de pellet celular, ou seja, sem a associação com um veículo carreador, em sítios
periodontais

tem

também

apresentado

regeneração.16,17 Du e colaboradores

17

resultados

satisfatórios

em

termos

de

mostraram que a injeção de células em suspensão

em ratos com doença periodontal induzida por introdução de Porphyromonas gingivalis
contribuiu significativamente para maior regeneração de tecidos periodontais, além de
inibir a expressão de TNF-α, IFN-γ e IL1-ß. A principal desvantagem associada ao uso de
células em suspensão está na alta perda de número celular e desconhecimento do destino
dessas células no defeito periodontal e tecidos locais.17 No presente estudo em 30 dias de
pós-operatório os grupos de células, com ou sem um veículo, não apresentaram diferenças
estatísticas entre si em relação ao volume e área óssea, mas o grupo de células injetadas na
forma de pellet (grupo CTM-MO) mostrou uma maior formação de cemento radicular em
relação aos outros grupos nesse mesmo período de análise.
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Apesar dos resultados microtomográficos mostrarem valores significativamente
melhores no volume ósseo dos grupos com células em relação aos grupos de cicatrização
espontânea e APG, a análise histomorfométrica não mostrou diferenças que favoreçam a
área de novo osso nos grupos com célula. Porém, observou-se que o novo osso formado
nos grupos com células em 60 dias apresentou-se mais maduro que os grupos C e APG. É
importante ressaltar que a análise volumétrica feita por microtomografia computadorizada
constitui um método mais preciso e eficaz para avaliação de novo tecido ósseo formado.49
Em análises histomorfométricas a informação sobre a regeneração óssea é limitada
somente à análise bidimensional de novo osso formado em amostras do centro do defeito e
isso pode não ser suficiente para avaliar o estado de todo o sítio.50 Já a análise
microtomográfica observa a regeneração óssea em toda extensão do defeito através da
reconstrução de imagens tridimensionais.51 Além disso, a microtomografia permite
quantificar aspectos qualitativos do novo osso formado, como densidade óssea, número e
espessura de trabéculas formadas.50 O presente estudo mostrou que o número de trabéculas
ósseas nos grupos utilizando células associadas ao EMD ou APG foi maior em 15 e 30 dias,
além de melhorar a densidade óssea em 15 e 60 dias e aumentar a espessura de trabéculas
ósseas em 30 dias. Zang e colaboradores 52 mostraram que a utilização de CTM derivadas
de medula óssea de osso mandibular associadas a um veículo celular (Chitosan)
apresentaram maior volume ósseo do que o grupo controle negativo (sem tratamento).
Nossos achados histológicos e histomorfométricos de neoformação óssea estão de
acordo com estudos prévios, os quais também não encontraram diferenças estatísticas em
relação à área de novo osso entre os grupos utilizando células e os grupos só com o veículo
ou cicatrização espontânea.14,48,53 Kawaguchi e colaboradores

14

mostraram que em

defeitos de bifurcação classe III em cães a porcentagem de formação de novo osso foi de
64,7% no grupo tratado com células derivadas de medula óssea e atelocolágeno e de 54,8%
no grupo utilizando apenas o atelocolágeno. Mesmo em defeitos periodontais crônicos, ou
seja, que passaram por contaminação periodontal induzida prévia, foi demonstrado que a
utilização de células derivadas de medula óssea isoladas por densidade celular associadas a
Bio-oss não aceleraram a formação óssea comparada ao grupo apenas com Bio-oss (65% e
48% de neoformação óssea, respectivamente).53 Contraditoriamente, Yang e colaboradores
19

mostraram uma maior porcentagem de preenchimento ósseo de defeitos periodontais de

fenestração criados cirurgicamente em ratos nos grupos com células derivadas de medula
óssea associados a grânulos microcarreadores (50.6%±18.5%) comparado ao grupo
somente com o veículo (26.4%±4.6%) ou com a cicatrização espontânea (23.5%±8%) após
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21 dias. Essas diferenças entre esse estudo e nossos resultados pode ser devido ao tipo
celular usado.
Em nosso estudo, foram utilizadas células de medula óssea definidas como células
tronco mesenquimais (CTM), por serem multipotentes, aderentes ao plástico e separadas
em células CD 90+ e CD 45-.33 Na maioria dos estudo prévios, incluindo o de Yang e
colaboradores,19 foram utilizadas células derivadas de medula óssea apenas aderentes ao
plástico de cultura, as quais conceitualmente não podem ser definidas como CTM,33 mas
sim como células estromais de medula óssea (CE-MO). A aderência ao plástico de cultivo
irá isolar células tronco hematopoiéticas,54 porém, células concomitantes também
aderentes ao plásticos como células endoteliais, osteoblastos, células progenitoras e
macrófagos podem permanecer em cultura por diversas passagens, compondo o grupo de
CE-MO.55,56 Sendo assim, essa contaminação da cultura por células acessórias, que não
sejam somente CTM, pode influenciar a taxa de crescimento e potencial de diferenciação
da população de CE-MO. Portanto, não se sabe se os efeitos positivos em regeneração
periodontal em estudos que utilizaram CE-MO são realmente devido às células tronco ou
às células concomitantes presentes na cultura celular.
Outras considerações em relação ao design do estudo que pudesse influenciar os
nossos resultados seria a densidade celular e o número de passagens utilizadas. Porém, a
maioria dos estudos não apresentam essas informações nos trabalhos.12 A densidade
celular é um fator importante nos processos regenerativos, uma vez que uma alta
concentração celular pode perturbar a infiltração de nutrientes nas áreas mais profundas da
matriz carreadora onde se encontram as células transplantadas. Sendo assim, o presente
estudo utilizou uma quantidade de células que em estudos prévios foi capaz de promover
atividades regenerativas em defeitos periodontais em animais.17,57 Dados recentes tem
mostrado que a diferença entre concentrações celulares utilizadas variando de 1 x 106 a 2 x
107 não influenciaram os resultados de neoformação óssea e de cemento em defeitos
críticos, alcançando resultados semelhantes.14,58 A expansão das CTM in vitro pode reduzir
a capacidade de auto-renovação e proliferação dessas células durante as passagens.12,59
Porém, Karaoz e colaboradores 60 mostraram por análise de citometria de fluxo que células
tronco mesenquimais de medula óssea de ratos mantém o seu estado indiferenciado da
passagem 3 até a passagem 25. O presente estudo utilizou apenas células na nona
passagem, uma vez que foram removidas células apenas de 2 animais para serem utilizadas
em todo experimento, necessitando de mais expansões. Li e colaboradores

26

mostraram
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que CTM-MO criopreservadas em passagem 7 podem suportar a regeneração de cemento,
ligamento periodontal e osso alveolar em defeitos de fenestração em cães.
Um componente essencial para alcance de completa regeneração periodontal é a
formação de novo cemento radicular, o qual possui uma limitada capacidade de autorenovação na ausência de exposições prévias ao biofilme dental.44 Tem sido aceito que
componentes da nova matriz de cemento formada provê sinais de informações para o
recrutamento, proliferação e diferenciação de células e regulam a regeneração de tecidos
periodontais.35 No presente estudo o grupo com cicatrização espontânea não apresentou
nenhuma formação de cemento radicular em nenhum dos tempos analisados, enquanto que
a terapia com CTM-MO otimizou a formação de cemento radicular sobre as superfícies
radiculares. Esses resultados estão de acordo com estudos prévios.14,53 Kawaguchi e
colaboradores

14

mostraram uma porcentagem de novo cemento de 94% no grupo de

células associadas a atelocolágeno e de 70.5% nos grupos apenas com atelocolágeno em
defeitos de bifurcação classe III em cães. Paknejad e colaboradores

53

também mostraram

uma maior formação de novo cemento no grupo de células com Bio-oss (80%) comparado
ao grupo apenas com Bio-oss (48%) em defeitos infra-ósseos de três paredes em cães.
Nosso estudo mostrou que no grupo CTM-MO houve uma formação de novo cemento em
69% da extensão radicular em 30 dias de pós-operatório.
As diferenças na taxa de formação de novo cemento entre os estudo pode ter
ocorrido devido ao tipo de defeito utilizado. Os estudos de Kawaguchi e colaboradores 14 e
Paknejad e colaboradores 53 utilizaram defeitos periodontais de tamanho crítico em cães, os
quais são conceitualmente definidos como o menor defeito criado cirurgicamente que não
cicatrizará espontaneamente durante a vida do animal.61 Por outro lado, nosso estudo
utilizou um defeito periodontal de fenestração em animal de pequeno porte,
correspondendo a um defeito não-critico. Esses defeitos possuem uma janela de
cicatrização curta, com reparo rápido como modelo de cicatrização cinética e constituem
um defeito agudo, ou seja, não é criado a partir de uma doença natural, estando, portanto,
sem contaminação prévia. Porém, defeitos de fenestração em ratos/camundongos são
amplamente empregados e aceitos como modelos confiáveis e apropriados para avaliar a
cicatrização de feridas periodontais, devido a sua abordagem extraoral, a qual pode
prevenir efeitos negativos como contaminação e infecção por saliva e outros
microorganismos ou crescimento de tecidos gengivais na área do defeito.44,47 Sendo assim,
esse modelo em ratos são primordialmente aceitos para se determinar a eficácia terapêutica
de diversos tipos de terapias regenerativas, podendo prover prova de princípios em um
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curto prazo antes de proceder com pesquisas em animais de grande porte. Além disso
modelos experimentais em animais de pequeno porte são atrativos para estudos do tipo
prova de princípios, devido ao seu baixo custo, intervalo curto de duração experimental,
menor variação microbiológica e genética conhecida.12,62 O presente estudo foi cuidadoso
na escolha do tipo de rato a ser utilizado. Para se evitar repetidas aspirações de medula nos
animais, a qual poderia dificultar o pós-operatório e influenciar nos resultados e diminuir o
tempo gasto com o cultivo e separação celular, foi escolhido utilizar ratos Wistar da
linhagem isogênica (Kyoto). Esses animais são geneticamente idênticos sendo obtidos a
partir de cruzamentos entre irmãos (endocruzamentos) da mesma geração, o que assegura
um alto grau de consangüinidade (inbreding). Sendo assim, o uso deles no presente estudo
permitiu o transplante de células de um rato isogênico para outro sem riscos de rejeição às
células utilizadas.
Para obtenção de completa regeneração periodontal a formação de um ligamento
periodontal funcional caracterizado pela presença de fibras inseridas nos tecidos adjacentes
deve ser alcançada. O presente estudo mostrou que a terapia com células com ou sem
EMD favoreceu a disposição de fibras colágenas mais oblíqua e perpendicularmente em
direção à superfície radicular em 60 dias de pós-operatório comparada aos grupos C e APG,
os quais apresentaram mais fibras colágenas dispostas paralelamente. Esses resultados
estão de acordo com estudos prévios.48,53 Nagahara e colaboradores

48

mostraram que a

terapia celular utilizando células tronco de medula óssea com atelocolágeno associada ou
não ao ß-fosfatotricálcio tiveram mais fibras inseridas no cemento radicular adjacente do
que os grupos sem células em defeitos de bifurcação classe III em cães. Paknejad e
colaboradores

53

mostraram que em defeitos infra-ósseos de 3 paredes em cães houve

formação de novo ligamento periodontal funcional em 80% no grupo de células de medula
óssea com Bio-oss e em apenas 48% no grupo apenas com Bio-oss.
O uso de EMD sozinho otimizou o ganho de volume ósseo em 15 dias, a densidade
e número de trabéculas ósseas em 15 e 30 dias e a espessura de trabéculas em 60 dias de
pós-operatório. Na análise histológica o grupo com EMD não apresentou nenhuma
formação de cemento nem inserção de fibras radiculares em nenhum dos tempos
analisados. Estudos prévios comparando os efeitos do Emdogain em relação ao uso apenas
do seu veículo (alginato de propileno glicol) não mostraram diferenças entre os grupos na
formação óssea em defeitos periodontais em ratos.63,64 Além disso, não foram detectadas
diferenças entre os grupos na formação de cemento radicular em defeitos de fenestração 64
e neoformação de cemento apenas no componente intraósseo de defeitos periodontais
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supra-intraósseos

63

em ratos. Mesmo em defeitos de fenestração críticos em macacos, a

adicional aplicação de EMD em superfícies radiculares previamente condicionadas com
EDTA pareceu não melhorar mais o processo de cicatrização comparado ao grupo com
cicatrização espontânea.65
Para alcançar sucesso a terapia celular requer um apropriado sinal celular para
modular o processo de proliferação, diferenciação e neogênese tecidual.3,66,67 Baseado
nisso, pensou-se que o EMD associado a CTM poderia promover o estímulo necessário
para essas células desenvolverem suas atividades biológicas. Porém, o presente estudo
observou que a associação de EMD a CTM-MO não adicionou resultados positivos em
relação à neoformação de cemento, ligamento e osso alveolar. O gel de Emdogain agiu
mais como uma matriz carreadora do que como uma molécula bioativa funcional
propriamente dita, estando de acordo com os resultados obtidos apenas com o grupo EMD
sozinho. Estudos prévios in vitro mostraram que o EMD não influenciou alguns eventos
biológicos como diferenciação e proliferação em células estromais de medula óssea.68,69
Até onde sabemos, não há na literatura relatos prévios da associação de EMD com CTMMO para regeneração de defeitos periodontais. Nosso estudo corresponde a um estudo do
tipo prova de princípios e mais estudos em defeitos periodontais críticos e crônicos em
animais de grande porte são necessários para examinar a influência do EMD em CTM-MO
frente a presença de periodontite prévia.
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Conclusão
_______________________________________________________________________

Baseado nos resultados, e dentro das limitações do presente estudo, pode-se
concluir que abordagens terapêuticas utilizando células tronco mesenquimais de medula
óssea constitui uma estratégia interessante para o tratamento de defeitos periodontais,
alcançando neoformação de osso alveolar, cemento radicular e ligamento periodontal.
Porém, a associação dessas células com EMD parece não adicionar resultados positivos
nesse processo regenerativo. O uso de um veículo celular favoreceu a formação óssea em
volume, a densidade óssea e o número de trabéculas nos estágios iniciais de cicatrização.
Por outro lado, o uso de CTM-MO em suspensão favoreceu a neoformação de cemento
radicular em 30 dias de pós-operatório.
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ABSTRACT
Background: This study evaluated the influence of Emdogain (EMD) and its vehicle
(Propylene Glycol Alginate - PGA) in proliferation, differentiation and mineralization of
CD45-90+ bone marrow mesenchymal stem cells (BM-MSCs).
Methods: Rat bone marrow stromal cells (BMSCs) were separated into CD45-90+ BMMSCs by flow cytometer. For cellular characterization the presence of stem cells markers,
capacity to form colonies (CFU) and to express osteoblast and adipogenic phenotype was
assessed. Four experimental groups was plated: Positive Control group: media containing
10% FBS; (2) Negative Control Group: media containing 2% FBS; (3) EMD Group:
25µg/ml EMD in 2% FBS media; (4) PGA Group: 25 µg/ml PGA in 2% FBS media.
Cellular proliferation, alkaline phosphatase (ALP) activity, gene expression of osterix,
osteopontin, ALP and RUNX2 by RT-PCR and extracellular matrix (ECM) mineralization
was assessed.
Results: CD45-90+ BM-MSCs presented higher stem cells markers and more CFU/well
than BMSCs, and expressed osteoblast and adipogenic phenotype. EMD and PGA not
influenced proliferation of CD45-90+ BM-MSCs. ALP activity was not influenced by
EMD and was reduced in PGA group. EMD and PGA not influenced expression of osterix
and RUNX2 in 7 and 10 days and reduced in 14 days. EMD not influenced ALP and
osteopontin expression, but the presence of the gel provided better results. PGA and EMD
groups presented less mineralized ECM in 28 days.
Conclusion: EMD not influenced the proliferation, differentiation and ALP activity of
CD45-90+ BM-MSCs, while the presence of the gel (PGA) seems optimize the
differentiation of these cells. Both reduced ECM mineralization.
Key-Words: bone biology, cell biology, dental materials, gene expression, growth factors,
osteoblast(s), tissue engineering.
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INTRODUCTION
A sequence of associated biological events occurs in periodontal regeneration,
including cellular proliferation, migration, differentiation and synthesis and mineralization
of organic extracellular matrix.1 Polypeptide growth factors, like enamel matrix derivative
(EMD), have been used to facilitate periodontal regeneration due to its ability to control
critical events, such as cementogenesis and development of the periodontal attachment
apparatus.2,3,4 EMD, formed mainly by amelogenins, has been applied on root surfaces
with clinically satisfactory results, including regeneration of cemmentum, gain of clinical
level attachment and radiographic bone fill.3,5,6,7 It is assumed that EMD is the only
biological tool able to stimulate, in a reproducible way, all components of periodontium,
although the biological mechanisms of EMD are not yet fully understood.8,9
The advances in tissue engineering enable the development of other novel therapies,
including cell-based treatments. Bone marrow stromal cells

(BMSCs) contain

mesenchymal stem cells (MSCs) that are able to self-renew and to differentiate into
precursors of several tissues, including bone, cartilage and fat.10 Multipotent BMSCs are
selected by its plastic adherence property.11 However, concomitant cell types that also
adhere to plastic may remain in culture for several passages, such as macrophages and
differentiated progenitor cells.12 Two important methods are used to isolate BMSCs: by
density gradient of mononuclear cells, using Ficoll method; and by immunomagnetic
selection based on immune recognition of surface antigens using specific antibodies.
Therefore, it is important to distinguish the bone marrow mesenchymal stem cells (BMMSCs) between other cells types. The Committee for the International Society for Cellular
Therapy has clarified that the plastic-adherent cells currently described as MSCs be termed
multipotent mesenchymal stromal cells, while the term MSCs should be reserved for a
subset of these (or other) cells that demonstrate stem cell activity by clearly stated criteria.
Thus, MSCs should have: be plastic adherent; a specific surface-antigen expression
pattern; and multipotent differentiation potential.13 Karaoz et al.14 showed by flow
cytometer analysis that BM-MSCs in rats are positive for the cell adhesion molecule CD90
and negative for CD45 (associated with lymph hematopoietic cells), from passage 3 until
25.
It is know that several proteins, growth factors and cytokines regulate the
differentiation of MSCs into osteoblasts progenitors. In this sense, EMD could provide the
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stimulus that BM-MSCs requires to synthesize the necessary regenerative matrix in
periodontal regeneration.
Besides the cellular component, tissue engineering requires a proper vehicle to
bring and maintain the cells at the regenerative site. Further, a proper matrix can help in
the development of an appropriate microenvironment for the culture of MSCs, which will
maintain the self-renewal and the undifferentiated state of this cells until their
application.15 EMD can act like a matrix to BMSCs in periodontal regeneration sites due to
the presence of its vehicle, the propylene glycol alginate (PGA).16 PGA allows the matrixcell contact and facilitates the formation of aggregates by proteins in EMD,3 which creates
a positive environment to proliferation and differentiation of MSCs, in physiologic pH and
corporal temperature.
Some studies evaluated the influence of EMD in BMSCs,10,17 but until today, none
assessed this effect on isolated MSCs. Therefore, the aim of this study is to evaluate the
influence of EMD and its vehicle (PGA) in proliferation, differentiation and mineralization
of CD45-90+, as bone marrow mesenchymal stem cells.

MATERIAL AND METHODS
Bone Marrow Aspirate (BMA)
All animal procedures were performed under the approval of the Committee of
Ethics in Animal Research (Protocol 2014.1.494.58.0).
Two inbred male Wistar-Kyoto rats weighting 250-300 g were used to collect the
BMA. Previously, the animals were anesthetized by a combination of ketamine§ (7 mg/100
g body weight) and xylazineǁ (0.6 mg/100 g body weight). From each animal´s iliac crest
0.5 ml of BMA was collected using a 10 ml sterile syringe containing 0.1 ml of heparin to
prevent clotting and stored in sterile microtubes.18
Culture of BM-MSC
After collecting bone marrow, cells were isolated with Ficoll-Paque PREMIUM¶ 19
and cultured with DMEM growth medium (D-GM), pH 7.0, containing DMEM (DMEM Dulbeco`s Modified Eaggles Medium#) supplemented with 10% Fetal Bovine Serum#
(FBS), 100 units/ml penicillin#, 100 µg/ml streptomycin# and 3 µg/ml of fungizone#.
BMSCs were selected by plastic adherence followed by a cytometer cell sorter (FACS
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ARIA**) to achieve a population of CD45-90+ BM-MSCs. Briefly, with culture in sub
confluence a buffer solution of enzyme-free cell dissociation medium# was added to obtain
a cell suspension, which was centrifuged and resuspended in blocking buffer for 40 min to
be incubated with anti-mouse CD45 (Rat Anti-Mouse PE**) and CD90 (FITC Mouse AntiRat**) monoclonal antibody for 1 hour at 4°C, washed and resuspended in PBS. As
negative control, suspensions of unmarked cells were used. The samples were separated
using FACS ARIA and the results were processed by specific software (Cell Quest
Software**). CD45-90+ BM-MSCs was culture with D-GM, and only cells in passages
eight were used. In all experiments cells were incubated at 37 ºC, 5% CO2, and the
medium was exchange three times per week.
Phenotypic characterization
Fluorescence-activate cell sorting evaluated the expression of cell surface markers
(CD90 and CD45) from CD45-90+ BM-MSCs and BMSCs, comparatively, in the same
way describe above. BMSCs were obtained by flushing the femur medullary of WistarKyoto rats and expanded in α-MEM growth medium (α-GM), that is α-MEM (α Modified
Eagle Medium#, pH 7.0) supplemented with FBS and 100 units/ml penicillin, 100 µg/ml
streptomycin and 3 µg/ml of fungizone, until reach subconfluence. BMSCs were selected
only by plastic adherence and only cells between second and third passage were used.
To evaluate the expression of REX-1, CD 45-90+ BM-MSCs and BMSCs were
seeded in 6 well plates (1x105 cells/well) in α-GM and after 7, 10 and 14 days the total
RNA was collected to carry out the real-time PCR (RT-PCR), comparatively.
CD 45-90+ BM-MSCs and BMSCs were also cultured in 6 well plates in a density
of 500 cells/well with α-GM to evaluate the number of colony forming units (CFUs),
comparatively. After 7 days the wells were fixed with 10% formalin for 2 hours in the
refrigerator, washed and stained with 0.5% crystal violet¶ in methanol for 10 min at room
temperature. The CFUs with more than 30 cells was counted under a light microscope at
10x magnification, being expressed in CFU/well.
Differentiation culture conditions
Osteogenic induction. CD45-90+ BM-MSCs were seeded in osteogenic medium
(OM), containing α-GM added 5 µg/ml of ascorbic acid#, 7 mM of ß-glycerophosphate¶
and 10-7 mM of dexamethasone¶. 24 well plates (2x104 cells/well) were used for assessing
extracellular matrix mineralization at 21 days using Alizarin Red¶ staining.2 To evaluate
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expression of alkaline phosphatase (ALP) these cells were seeded in 6 well plates (1x105
cells/well) and after 7, 10 and 14 days the total RNA was collected to carry out the RTPCR.
Adipogenic induction. CD45-90+ BM-MSCs were seeded in adipogenic medium
(AM), containing D-GM supplemented with 10-6 M of dexamethasone, 0.5 mM of 3isobutyl-1-metilxantine¶, 10 mg/ml of insulin¶ and 0.1 M of indomethacin¶. 24 well plates
(2x104 cells/well) were used to evaluate lipid accumulation in 10 days using Oil Red O¶
staining.20 To evaluate expression of peroxisome proliferator-activated receptor gamma 2
(PPARγ2) these cells were seeded in 6 well plates (1x105 cells/well) and after 7, 10 and 14
days the total RNA was collected to carry out the RT-PCR.
Treatments
Emdogain gel (EMD††) was dissolved in acidic water (pH 5.9), aliquoted and
stored at -70 °C. Propylene Glycol Alginate (PGA) was handled at 40 mg/ml. Briefly, 4 g
of powder PGA‡‡ was mixed with 10 ml of a mixed buffer solution with distilled water at a
concentration of 40 mg/ml to achieve a similar viscosity with EMD gel. PGA gel was
sterilized by irradiation range Co60 (Rad Source: Model RS-2000). PGA was also
dissolved in acid water and stored at -70 ºC. Based on concentrated curves of both
solutions in these specific cells (data not shown), the treatment with both EMD and PGA
was performed at a concentration of 25 µg/ml.
Four experimental conditions were established: (1) Positive Control Group: media
containing 10% of FBS; (2) Negative Control Group: media containing 2% of FBS; (3)
PGA Group: 25 µg/ml PGA in 2% of FBS media; (4) EMD Group: 25µg/ml EMD in 2%
of FBS media. For all groups, depending on the type of assay, the media used could be αMEM growth media (α-GM) or osteogenic medium (OM). In all experiment, the wells
were washed three times per week with PBS to remove deposits of Emdogain and PGA.
Cell Proliferation Assay
Cell proliferation was evaluated at 3, 7, 10 and 14 days with 3-(4,5dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT¶). CD 45-90+ BM-MSCs
were plated in a 24-well plate (2x104 cells/well) with 1 ml of α-GM and the respective
treatments. After each time-point, the cells were incubated with 100 µl of MTT (5 mg/ml)
in α-MEM. After 4 hours, 400 µl of acidified isopropanol (0.04 N HCl in isopropanol) was
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added and the plates were agitated for 5 min. 150 µl of this solution was moved to a 96well plate, to read on the plate reader (µQuant§§) with the optical density at 570 nm. Data
were expressed as absorbance, which is proportional to the number of proliferating and
living cells.
Osteoblastic Differentiation
After reaching subconfluence, CD45-90+ BM-MSCs and their respective treatments
were seeded (2x104 cells/well) in 24-well plates with 1 ml of OM and the respective
treatments to Alizarin Red, Von Kossa and ALP Activity assays. To evaluate gene
expression of osteoblast markers, runt-related transcription factor 2 (RUNX2), ALP,
osteopontin (OPN) and osterix (OSX), the cells were seeded in 6 well plates (1x105
cells/well) with 2 ml of OM and the respective treatments. After 7, 10 and 14 days the total
RNA was collected to carry out the RT-PCR.
Alkaline phosphatase (ALP) activity
At days 7, 10 and 14 the ALP activity in CD 45-90+ BM-MSCs and their respective
treatments was measured as the release of thymolphthalein from thymolphthalein
monophosphate using a commercial kitǁǁ.20 ALP activity was expressed from a curve using
thymolphthalein to yield a range from 0.012 to 0.4-mmol thymolphthalein/h/ml and
normalized by the total protein content quantified in the same cell lysates by the Lowry
method,21 at the respective time-point. To analyze ALP activity in situ, at the same timepoints, Fast Red assay was carried out.22 Images for qualitative analysis were taken with a
high-resolution digital camera¶¶.
Extracellular Matrix Mineralization
Extracellular matrix mineralization was detected at days 21 and 28 by Alizarin Red
and Von-kossa staining to analyze calcium and phosphate deposits, respectively. In the
Alizarin Red S¶ wells were staining following the protocol of Rodrigues et al.2 In Vonkossa staining wells were washed with PBS, incubated with 5% AgNO3 (BSA¶) for 20 min
at room temperature, washed twice with deionized water and added hydroquinone (5
mg/ml) for 2 min exposed to the lights until the mineral darkens. The hydroquinone was
removed and a thiosulfate solution (5%) was added for 2 minutes at room temperature, and
the wells were washed and dried. For qualitative analysis of bone-like nodule formation,
culture images were captured with a high-resolution digital camera¶¶, observing the
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frequency and the appearance (dense or diffuse) of the formed nodules of calcium (red
color) and of phosphate (grey scale color). Calcium content was evaluated using a
colorimetric assay from the wells staining with Alizarin Red.20 The plate was read at 405
nm in a plate reader µQuant§§ and the data expressed as absorbance.
Gene expression analyze
Quantitative RT-PCR was carried out at 7, 10 and 14 days to evaluate gene
expression. For this, after each time-point the total RNA was extracted with Trizol
reagent## and SV Total RNA Isolation kit*** according to the manufacturer’s instructions.
The concentration and purity of RNA samples was determined by optical density at
different wavelengths (260, 280, 230, and 320 nm) ratios higher than 1.8 were analyzed.
The integrity of RNA was assessed by microfluidic electrophoresis using Agilent 6000
RNA Nanochips and an Agilent 2100 Bioanalyzer†††. Complementary DNA (cDNA) was
synthesized using 1 µg of the extracted RNA through a reverse transcription reaction (M–
MLV reverse transcriptase***), using the manufactures instruction. RT-PCR was carried
out in a Step One Plus Real-Time PCR‡‡‡ using Taqman PCR Master Mix§§§ and probes
for target genes‡‡‡. The relative gene expressions were normalized to ß-actin expression
using the comparative threshold method (2-ΔΔCt).
Statistical Analysis
The data are the representative results of three independent experiments. Gene
expression was carried out in triplicate (n = 3) and all the other experiments in
quintuplicate (n = 5). Data were analyzed with a statistic programǁǁǁ using One Way Anova
followed by a Tukey post-test when ANOVA find some difference. Only expression of
Rex-1 was done with T-Test for two independent samples. For all experiments the
significance level was established at p ≤ 0.05.

RESULTS
Phenotypic characterization of CD45-90+ BM-MSCs
BM-MSCs presented 73.09% cells unmarked to CD45 and marked to CD90, and
BMSCs showed only 52,5% of cells unmarked to CD45 and marked to CD90 (Fig 1A1).
CD 45-90+ BM-MSCs had higher expression of REX-1 in 7, 10 and 14 days (p < 0.05) (Fig
1A2) and more CFU/well than BMSCs (p < 0.05) (Fig 1B). Moreover, CD 45-90+ BM-
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MCSs expressed osteoblast phenotype, corroborated by matrix mineralization deposits and
ALP expression, and adipogenic phenotype, confirmed by lipid accumulation and PPARγ2
expression (Fig 1C).
Effect of EMD and PGA on the cell proliferation
EMD and PGA groups did not influence cell proliferation in any time (p > 0.05)
compared to negative control group, wherein all the groups exhibited the same pattern of
growth. Positive control group exhibited higher proliferation (p < 0.05) than all the other
groups at all time-points (Fig 2). The number of cells increased (p < 0.05) in days 7 and 10
to all the groups.
Effect of EMD and PGA on the ALP activity and extracellular matrix mineralization
ALP activity in CD45-90+ BM-MSCs was not affected by EMD compared to
negative control group (p > 0.05) in all the time-points. PGA group showed the lower and
positive control the higher ALP activity compared to all the other groups in all the timepoints (p < 0.05). All the groups had a peak of ALP activity in day 14 (Fig 3B).
After 21 days it was observed that PGA and EMD have no influence in
extracellular mineralization of CD45-90+ BM-MSCs (Fig 3C). Positive control group
produced the most dense and regularly distributed matrix (p < 0.05). PGA group was
similar to EMD (p > 0.05) in 21 and 28 days, and both presented less mineralized
extracellular matrix than control groups (p < 0.05) in 28 days. EMD treatment reduced the
bone-like nodule formation and dense mineralized nodules were not observed (Fig 3C).
Effect of EMD and PGA on cellular differentiation
Positive control group displayed higher OSX expression than all the others groups
in all time-points (p < 0.05). In 14 days EMD and PGA groups presented similar (p > 0.05)
and lower OSX expression than negative control (p < 0.05). RUNX2 expression was
higher to positive control group in 7 and 10 days (p < 0.05). Negative control showed
higher RUNX2 expression than EMD and PGA groups in 14 days (p < 0.05). EMD and
PGA showed better ALP expression in 7 and 10 days than positive control group and than
negative control only in 10 days (p < 0.05). In 14 days negative control had higher ALP
expression than EMD and PGA (p < 0.05). EMD and PGA presented better OPN
expression than positive control in 7 and 14 days (p < 0.05). PGA group showed higher
OPN expression than EMD in all the time-points (p < 0.05) and than negative control
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group in 7 and 10 days (p < 0.05) (Fig 3A).

DISCUSSION
This study investigated the effects of EMD and its vehicle (PGA) in CD4590+ BM-MSCs. It was observed that EMD have no influence in proliferation,
differentiation and ALP activity and reduced the mineralization of these cells. PGA, per se,
have no influence in proliferation, also reduced ALP activity and mineralization, but its
presence appears to act in the differentiation process, as seen by the higher ALP and OP
expression in BM-MSCs.
These findings are in accordance with other studies.17,23 van den Dolder et al.17
showed that heterogeneous bone marrow cell population coated with EMD reveled no
differences in cell proliferation than noncoated group. However, other studies 10,24 showed
that EMD stimulated the proliferation of bone marrow cells. The differences in these
studies may be associated with the cell type used. Guida et al.10 and Keila et al.24 used
bone marrow stromal cells (BMSCs), which are fibroblast-like cells that form a monolayer
in culture flasks and can support the growth and differentiation of hematopoietic stem cells.
Our study, from our knowledge, was the first to use highly isolated bone marrow
mesenchymal stem cells (BM-MSCs), which conceptually are CD45-90+ adherent bone
marrow cells that are capable to differentiate into at least 3-cell types.13
The characterization of CD45-90+ BM-MSCs proved their ability to express
osteoblast and adipogenic phenotype and showed better capacity to form colonies, a
greater amount of specific cell antigens of MSCs (CD 90) and greater REX-1 expression
than BMSCs. REX-1 gene helps in upregulation of key transcription factors such as Oct4
and Nanog,25 and its expression increases the differentiation efficiency of MSCs.26,27
Therefore, it has emerged as an important marker of stem cells and has been reported to be
present in embryonic and bone marrow multipotent stem cells.25,28
Another reason for the differences in the proliferation of bone marrow cells among
the studies may be due variations in EMD concentrations used. Keila et al.24 reported that
EMD in a concentration of 25 µg/ml stimulated the osteogenic potential of BMSCs. van
den Dolder et al.17 in a concentration of 100 µg/ml of EMD not find promising results in
proliferation and differentiation of BMSCs. Guida et al.10 revealed a similar results
showing that high doses of EMD did not increase the proliferation, probably due to
formation of the aggregates by proteins in EMD, that is already visible in lower
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concentrations, being the activity of EMD dose-dependent.
The culture medium must supply all essential nutrients for cell metabolism and
growth. Animal serum is an extremely complex mixture of a large number of constituents,
low and high molecular weight biomolecules, with different, physiologically balanced
growth-promoting and growth-inhibiting activities,29 and is frequently added to chemically
defined basal media. However in comparative studies using growth factors drugs, like in
our study, the disadvantages of supplementation of culture media with FBS are manifold:
(i) serum is an ill-defined medium supplement, and thus an ambiguous factor in cell
culture,30,31 (ii) serum may contain different amounts of endotoxins, hemoglobin, and other
adverse factors, and (iii) serum can be a potential source of microbial contaminants, such
as fungi, bacteria and mycoplasma.32,33,34 From this perspective, to better understand the
mechanism by which EMD exert their influence on biological mechanism of BM-MSCs,
we treated our test groups with low fetal bovine serum (2% FBS). Comparing our results
with the literature this is another reason of the different results, once most of the studies on
the literature has used 10% FBS.
Our outcomes revealed that ALP activity of isolated BM-MSCs was not influenced
by EMD and, despite not having found statistical difference, EMD group showed lower
results than negative control. PGA group also showed lower ALP activity than all the other
groups. This can reduce or not impact the extracellular matrix mineralization in PGA and
EMD groups. These findings are in agreement with other studies that found no consistent
effects of EMD in the differentiation and mineralization of BMSCs.10,17 Furthermore,
Palioto et al.35 showed that human osteoblastic cells coated with EMD presented less ALP
activity and extracellular matrix mineralization than non coated cells.
At present, the knowledge about the effect of EMD in differentiation process is not
conclusive with variable and conflicting data. RUNX2 expression controls the maturation
of osteoblasts to osteocytes. Osterix (OSX) expression directs the precursor cells into
osteoblasts lineage. Then, the presence of both genes indicates the process of
differentiation in bone formation. The possible scarce influence of EMD in differentiation
of CD45-90+ BM-MSCs could be demonstrated by our gene expression findings, which
indicated that RUNX2 and OSX expressions was not affected by EMD in 7 and 10 days.
ALP is a specific glycoprotein on the osteoblast surfaces that is involved in the
differentiation process. In our study ALP expression in EMD group was higher than
positive control in 7 and 10 days and than negative control in 10 days, but did not showed
any difference from PGA group in all the time-points. Osteopontin (OPN) expression
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supports the mineralization and it is expressed in calcified tissues. This study revealed that
cells coated in a gel (PGA) increased the OPN expression in all the time-points. It may
demonstrate that the presence of PGA can act like a matrix to cells that can positively
influence the differentiation of MSCs. Villa-Diaz et al.36 demonstrated that embryonic
stem cells cultured with a synthetic polymer or Matrigel support long-term the
undifferentiated status, attachment, proliferation and differentiation potential of these cells.
Beside, no in vitro study to date evaluates separately the influence of the vehicle of EMD
in MSCs. This can be a bias because we do not know if the effect is due to the proteins and
growth factors in EMD or to the presence of a gel in contact with the cells. However, this
result alone cannot conclude that PGA has some influence on osteoblast differentiation.
Also, PGA does not influenced OSX and RUNX2 expression in CD45-90+ BM-MSC
meaning that further studies to determine the contribution of gels in the properties of
MSCs is required.
EMD reduced the expression of OPN in 10 and 14 days and this is in accordance
with our extracellular matrix mineralization results, which showed less mineralized
nodules in EMD-coated cells. Our outcomes are in accordance with previous studies.10,17
van den Dolder et al.17 found no clear differences in gene expression of collagen type I,
ALP and osteocalcin between coated and noncoated cells. Guida et al.10 showed a
reduction of osteocalcin levels in EMD-treated cell. Until in preosteoblastic cells (2T9),
EMD did not affect the expression of osteogenic markers.37
The present study showed that EMD did not increase the proliferation,
differentiation and mineralization of CD45-90+ BM-MSCs. Nevertheless, it must be taken
into consideration that this is an in vitro study and the findings in animal and clinical
studies are controversial. Several pre-clinical in vivo studies have demonstrated that the
application of EMD can promote early stages of bone formation in femur38,39 and in
calvaria defects of rats.40 Another reveled that EMD failed to show an osteoconductive
property in calvaria defects of rats.41 One reason of this controversial data is that the exact
composition of EMD and the mechanism that it induces periodontal regeneration remain
unknown. Although Gestrelius et al.42 did not discover any growth factors in EMD; other
authors suggested that EMD contain exogenous TGF-ß1,16 BSP,43 which can influence
cellular events.
Although the little effect of EMD in CD45-90+ BM-MSCs in the present study, it
seems to have a significant influence in PDL cells. Several studies showed a stimulus in
cellular proliferation, ALP activity, formation of mineral nodules and production of TGF-
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ß1 in EMD-coated PDL cells.2,44,45 Nonetheless, in those studies EMD inhibited or
hindered the attachment and spread of PDL cells. So, this can be another reason to the
differences of the effects of EMD in vitro studies with bone marrow cells and in vivo
studies in periodontal defects: the presence of PDL cells in a residual periodontal ligament
can assist the regeneration process and influence events of the BM-MSCs.

CONCLUSION
This in vitro study showed that EMD have no influence in proliferation,
differentiation and ALP activity and reduced the extracellular matrix mineralization of
CD45-90+ bone marrow mesenchymal stem cells. Furthermore, the vehicle of EMD, PGA,
has no influence in proliferation and reduced the ALP activity and mineralization, but its
presence appears to act in the differentiation of BM-MSCs.
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FIGURE LEGENDS
Figure 1
A) Mesenchymal stem cell markers. A1) Flow cytometry analyze of cell surfaces antigens
CD45 and CD90 in CD45-90+ BM-MSCs and in BMSCs. A2) Gene expression of Rex-1 by
RT-PCR in CD45-90+ BM-MSCs and in BMSCs at 7, 10 and 14 days. B) Colony-forming
units (CFUs) of CD45-90+ BM-MSCs and BMSCs in 7 days in growth medium. C)
Differentiation capacity in 7, 10 and 14 days of CD45-90+ BM-MSCs into (C1) osteogenic
phenotype, confirmed by ALP gene expression and extracellular matrix mineralization and
into (C2) adipogenic phenotype, confirmed by PPARγ2 gene expression and lipid
accumulation. (*) Indicates statistically significant differences between CD45-90+ BMMSCs and BMSCs (p < 0.05).
Figure 2
Proliferation assay in 3, 7, 10 and 14 days of CD45-90+ BM-MSCs in positive control,
negative control, PGA and EMD groups. (*) Indicates statistically significant differences
in relation to all the other groups (p < 0.05).

Figure 3
A) Gene expression by RT-PCR of osteoblast markers (runt related transcription factor 2,
osterix, alkaline phosphatase and osteopontin) in 7, 10 and 14 days of CD45-90+ BMMSCs in positive control, negative control, PGA and EMD groups. B) ALP activity in 7,
10 and 14 days of CD45-90+ BM-MSCs in positive control, negative control, PGA and
EMD groups. C) Extracellular matrix mineralization of CD45-90+ BM-MSCs in positive
control, negative control, PGA and EMD groups at 21 and 28 days, with qualitative
analyses by Alizarin Red S and Von-kossa S and quantitative by calcium content. (*)
Indicates statistically significant differences in relation to all the other groups (p < 0.05);
Braces indicates statistically significant differences only between two groups (p < 0.05).
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