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RESUMO 
 
FREITAS, GP. Efeito de Injeções Locais de Células-Tronco Mesenquimais ou 
Osteoblastos na Regeneração do Tecido Ósseo. Tese (Doutorado). Ribeirão 
Preto. Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, 
2018. 131p. 
 
O osso é um tecido com grande capacidade de regeneração, mas em algumas 
situações a extensão da injúria impede o reparo do tecido. Nesse cenário, a 
terapia celular tem atraído a atenção de diversos grupos de pesquisa por ser uma 
alternativa promissora em relação aos tratamentos existentes. No entanto, muitos 
aspectos experimentais necessitam ser melhor investigados para tornar essa 
terapia um tratamento efetivo para a regeneração de defeitos do tecido ósseo. 
Sendo assim, o objetivo desse estudo foi avaliar o potencial de células-tronco 
mesenquimais (CTMs) derivadas de medula óssea (CTMs-MO) e de tecido 
adiposo (CTMs-TA), bem como de osteoblastos (OBs) diferenciados a partir 
dessas CTMs (OBs-MO e OBs-TA), para regenerar o tecido ósseo quando 
injetadas diretamente em defeitos de 5mm de diâmetro criados em calvárias de 
ratos. Para isso, as CTMs foram obtidas de medula óssea de fêmur e de tecido 
adiposo inguinal de ratos, expandidas in vitro e mantidas com características de 
CTMs ou diferenciadas em osteoblastos. As CTMs foram caracterizadas por 
imunofenotipagem por citometria de fluxo para os marcadores CD29, CD31, 
CD34, CD45 e CD90. A diferenciação osteoblástica foi confirmada pela avaliação 
da expressão gênica de runt-related transcription factor 2 (Runx2), fosfatase 
alcalina (Alp) e osteopontina (Opn) por PCR em tempo real. Duas semanas após 
a criação dos defeitos ósseos, foram realizadas as injeções das células. Foi 
avaliado a viabilidade das células após sua passagem pela agulha 21G utilizada 
nas injeções. O enxertamento e o tempo de permanência das células nos defeitos 
ósseos foram avaliados por bioluminescência utilizando injeção de CTMs-MO, 
CTMs-TA, OBs-MO e OBs-TA expressando luciferase. Quatro semanas após as 
injeções, os animais foram mortos e o tecido ósseo formado foi avaliado por 
microtomografia computadorizada, análise histológica, análise por 
nanoindentação e PCR em tempo real. Os dados foram submetidos ao teste de 
aderência à curva normal para determinar o teste estatístico adequado. O nível de 

significância adotado foi de 5% (p  0,05). Foi observado que a terapia celular 
com CTMs-MO, CTMs-TA, OBs-MO ou OBs-TA foi efetiva em injetar células 
viáveis, que permaneceram no local do defeito ósseo e induziram maior formação 
óssea em comparação com defeitos que não receberam células. Não houve 
diferença no tecido ósseo induzido por CTMs-MO ou CTMs-TA ou naquele 
induzido por OBs-MO ou OBs-TA. Apesar de algumas diferenças marcantes nas 
assinaturas moleculares, CTMs-MO, CTMs-TA, OBs-MO e OBs-TA foram 
capazes de formar tecido ósseo com as mesmas propriedades mecânicas do 
tecido ósseo existente na calvária. 
 
Palavras-chave: Célula-tronco mesenquimal, osteoblasto, medula óssea, tecido 
adiposo, regeneração óssea, terapia celular. 
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ABSTRACT 
 
FREITAS, GP. Effect of Local Injections of Mesenchymal Stem Cells or 
Osteoblasts on Bone Regeneration. Thesis (Doctor’s Degree). Ribeirão Preto. 
School of Dentistry of Ribeirão Preto, University of São Paulo, 2018. 131p. 
 
Bone is a tissue with great capacity for regeneration, but in some situations, the 
extent of injury prevents tissue repair. In this scenario, cell therapy has attracted 
the attention of several research groups. However, many experimental aspects 
need to be better investigated to make this therapy an effective treatment for the 
regeneration of defects in bone tissue. Therefore, the aim of this study was to 
evaluate the potential of mesenchymal stem cells (MSCs) derived from bone 
marrow (BM-MSCs) and adipose tissue (AT-MSCs), as well as osteoblasts (OBs), 
differentiated from these MSCs (BM-OBs and AT-OBs) to regenerate bone tissue 
when injected directly into defects of 5mm diameter created in calvaria of rats. For 
this, MSCs were obtained from bone marrow of femur and inguinal adipose tissue 
of rats, expanded in vitro and maintained with characteristics of MSCs or 
differentiated in OBs. The MSCs were characterized by immunophenotyping for 
markers CD29, CD31, CD34, CD45 and CD90 by flow cytometry. Osteoblastic 
differentiation was confirmed by the evaluation of the gene expression of runt-
related transcription factor 2 (Runx2), alkaline phosphatase (Alp) and osteopontin 
(Opn) by real-time PCR. Two weeks after the creation of the bone defects, the 
injections of the cells were performed. The viability of the cells after their passage 
through the 21 gauge (21G) needle used in the injections was evaluated. The cell 
tracking in bone defects was evaluated by bioluminescence using an injection of 
BM-MSCs, AT-MSCs, BM-OBs and AT-OBs expressing luciferase. Four weeks 
after the injections, the animals were killed, and the bone tissue formed was 
evaluated by computerized microtomography, histological analysis, 
nanoindentation analysis and real-time PCR. Data were submitted to the normal 
curve test to determine the appropriate statistical test. The level of significance 

was 5% (p  0.05). It was observed that cell therapy with BM-MSCs, AT-MSCs, 
BM-OBs or AT-OBs was effective in injecting viable cells, which remained at the 
site of the bone defect and induced greater bone formation compared to defects 
that did not receive cells. There was no difference in bone tissue induced by either 
BM-MSCs or AT-MSCs or in that induced by BM-OBs or AT-OBs. Although some 
marked differences in molecular signatures, BM-MSCs, AT-MSCs, BM-OBs and 
AT-OBs were able to form bone tissue with the same mechanical properties of 
existing bone tissue in calvaria. 
 
Key words: Mesenchymal stem cell, osteoblast, bone marrow, adipose tissue, 
bone regeneration, cell therapy. 
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Tabela 3. Porcentagem de osteoblastos diferenciados a partir de CTMs obtidas da 

medula óssea (OBs-MO) e do tecido adiposo (OBs-TA) expressando 

marcadores de superfície................................................................................. 
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INTRODUÇÃO 

 

Todos os anos milhões de pessoas sofrem com perdas de tecidos e/ou 

órgãos para as quais os tratamentos mais comumente empregados são o 

transplante de órgãos, a reconstrução cirúrgica ou a utilização de aparatos 

mecânicos (GOLDSTEIN et al., 2012; PEPPER, 2012; ZHENG et al., 2012; ORYAN 

et al., 2017). O tecido ósseo apresenta grande capacidade de regeneração quando 

lesado por traumas, processos infecciosos ou neoplasias. No entanto, em algumas 

situações a extensão do dano ultrapassa a capacidade de regeneração do tecido, 

como por exemplo, em 5-10% das fraturas traumáticas (BRYDONE et al., 2010; 

MEESTERS et al., 2018).  

No intuito de melhorar e acelerar o processo de reparo ósseo, diversas 

opções estão disponíveis para a prática clínica (AMINI et al., 2012; WU et al., 2018). 

Após as lesões de tecidos ósseos serem removidas e o osso remanescente fixado, o 

defeito ósseo resultante pode ser reconstruído e preenchido com enxerto autógeno, 

alógeno ou biomateriais (AMINI et al., 2012; MOSHIRI et al., 2015a). Apesar de alta 

taxa de sucesso, o uso de enxertos autógenos está associado a problemas como 

maior morbidade e a necessidade de mais de uma área cirúrgica (YOUNGER et al., 

1989; ZWINGENBERGER et al., 2012). Adicionalmente, apesar dos enxertos 

alógenos estarem disponíveis em maiores quantidades e serem osteocondutores, 

existem relatos na literatura de transmissão de doenças, infecções bacterianas e 

aumento de incidência de resposta imune devido às diferenças nas características 

do osso do doador e do paciente (DELLOYE et al., 2007). Por fim, um substituto 

ósseo deve possuir características ideais, incluindo osteocondução, osteoindução e 

osteogênese (ORYAN et al., 2017). Apesar de diversos biomateriais terem sidos 

criados e caracterizados, nenhum até o momento pode ser completamente aceito 

como uma alternativa ideal comparado com enxertos autógenos, devido à baixa 

habilidade de osteoindução e osteogênese (BIGHAM-SADEGH et al., 2015).  

 Nesse cenário, estratégias de medicina regenerativa baseadas no uso 

de células têm atraído a atenção de diversos grupos de pesquisa. Dentre elas, a 

terapia celular, como um dos métodos utilizados no intuito de aumentar o processo 

de reparo ósseo, surgiu como uma estratégia promissora (GIULIANI et al., 2013; 

GAUBYS et al., 2018).  
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O interesse da comunidade científica pelo uso de células na regeneração 

óssea, em grande parte, originou-se a partir dos estudos realizados pelo grupo 

liderado por Alexander Friedenstein, que primeiro identificou a presença de células-

tronco na medula óssea, e pela comprovação de que essas são as células que 

participam do processo de reparo de fraturas ósseas (TAGUCHI et al., 2005; 

BIANCO et al., 2008). Dentre as várias denominações que essas células receberam, 

o termo células-tronco mesenquimais (CTMs) tornou-se o mais popular e 

amplamente utilizado (AUBIN, 2008). 

 As CTMs tem sido amplamente utilizadas em transplante de CTMs, 

engenharia tecidual, terapia gênica e imunoterapia (REISER et al., 2005; MARION et 

al., 2006; ZHAO et al., 2016; GAUBYS et al., 2018). Inicialmente, as CTMs foram 

isoladas a partir de medula óssea (CTMs-MO) (FRIEDENSTEIN et al., 1970), mas 

considerando o procedimento altamente invasivo para obtenção e a baixa incidência 

(1 em 105 células), outras fontes como sangue de cordão umbilical, tecido epitelial, 

tecido muscular, tecido adiposo (CTMs-TA) e polpa dentária têm sido investigadas 

(CICUTTINI et al., 1994; MAKHLUF et al., 2000; WU et al., 2010; WITKOWSKA-

ZIMNY & WALENKO, 2011; ARWERT et al., 2012; ZHANG et al., 2014; MARRELLI 

et al. 2015a).  

As CTMs podem ser obtidas de tecido adiposo por um processo menos 

invasivo e em maior quantidade quando comparado à medula óssea (KERN et al., 

2006). Assim como as CTMs-MO, as CTMs-TA são capazes de diferenciação 

osteoblástica e adipocítica (KERN et al., 2006; PENG et al., 2008; REBELATTO et 

al., 2008; ABUNA et al., 2016). No entanto, estudos conduzidos por diferentes 

grupos de pesquisa mostram ou um maior potencial de diferenciação tanto 

osteoblástica quanto adipocítica de CTMs-TA humanas quando comparadas às 

CTMs-MO ou que as CTMs de ambas as origens exibem capacidades semelhantes 

de diferenciação nas linhagens osteogênica e adipogênica (KERN et al., 2006; 

REBELATTO et al., 2008). Em CTMs de ratos, foi observado que a diferenciação 

osteoblástica é favorecida em culturas derivadas de medula óssea e a diferenciação 

adipocítica é maior em culturas derivadas de tecido adiposo (PENG et al., 2008; 

ABUNA et al., 2016). As CTMs-MO apresentaram maiores expressões de RNA 

mensageiro e de proteína de marcadores osteoblásticos, assim como maior 

formação de matriz extracelular mineralizada, quando comparadas às CTMs-TA, 
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ambas crescidas em condições osteogênicas (ABUNA et al., 2016). Por outro lado, 

independentemente da capacidade distinta de diferenciação osteoblástica in vitro, 

CTMs-MO e CTMs-TA parecem estimular a osteogênese quando utilizadas in vivo 

(BELOTI et al., 2012; SEMYARI et al., 2016) e, portanto, as duas populações 

celulares são adequadas para investigações envolvendo o uso de células para o 

tratamento de defeitos ósseos. No entanto, os potenciais de formação óssea dessas 

CTMs ainda não foram comparados em experimentos in vivo utilizando-se as 

mesmas condições experimentais. 

 Do ponto de vista de antigenicidade, as CTMs são vantajosas, uma vez 

que não induzem tal resposta, assim como células diferenciadas a partir delas (LIU 

et al., 2006). As CTMs expressam níveis muito baixos do complexo principal de 

histocompatibilidade (MHC) classe 1 e não expressam MHC classe 2 (JACOBS et 

al., 2013; SALAMI et al., 2018). Além disso, elas são consideradas células 

imunoprivilegiadas que inibem tanto a atividade quanto a proliferação das células 

exterminadoras naturais e linfócitos B, suprimem a proliferação de linfócitos T e a 

maturação de células dendríticas (BRUNO et al., 2015; SALAMI et al., 2018). 

Adicionalmente, tem sido mostrado que a produção pelos macrófagos de citocinas 

pró-inflamatórias, incluindo TNF-, IL-6 e IL-12p70 é significantemente suprimida 

pelas CTMs, enquanto a produção de citocinas anti-inflamatórias, como IL-10 e IL-

12p40 são aumentadas (KOVACH et al., 2015). Em estudos anteriores, nosso grupo 

de pesquisa já utilizou células alogênicas, como por exemplo CTMs e osteoblastos, 

para o reparo de tecido ósseo sem observar respostas antigênicas (BELOTI et al., 

2012; SANTOS et al., 2015; FREITAS et al., 2017; SOUZA et al., 2018).  

De maneira geral, as células podem ser utilizadas associadas a biomateriais, 

que funcionam como carreadores na engenharia de tecidos, diretamente por injeção 

sistêmica ou local na terapia celular (ROSA et al., 2008; PAGNI et al., 2012; LIAO et 

al., 2014a; LIAO et al., 2014b). Nosso grupo de pesquisa tem avaliado biomateriais 

carreadores, interações entre células que afetam a osteogênese e estratégias de 

engenharia de tecido utilizando CTMs-MO e osteoblastos, sendo esses associados a 

carreadores naturais (esponja de gelatina), vítreos (Bio-sca) ou compósitos 

(PLGA/CaP) para o reparo de defeitos em calvárias de ratos (BELOTI et al., 2012; 

SICCHIERI et al., 2012; SANTOS et al., 2015; FERRAZ et al., 2017). Nossos 

resultados mostraram que as células, independentemente do seu estágio de 



46 | Introdução 
 

 

 

diferenciação, produzem maior formação óssea do que os biomateriais isolados 

sem, no entanto, produzir a completa regeneração dos defeitos. Ao menos em parte, 

isso se deve ao comportamento biológico desses carreadores que podem ser 

degradados muito rapidamente e de forma não previsível como a esponja de 

gelatina ou atraírem células multinucleadas como o PLGA/CaP (BELOTI et al., 2012; 

SANTOS et al., 2015). Quanto às CTMs derivadas de tecido adiposo, pesquisadores 

injetaram CTMs-TA diretamente na região de necrose vascular de cabeça de fêmur 

de coelhos, e após dois meses da intervenção, a injeção de CTMs-TA aumentou a 

osteogênese e a microestrutura vascular reduzida pelo tecido necrótico 

(ABUDUSAIM et al., 2011). Outro efeito benéfico de CTMs-TA foi também reportado 

em um caso clínico, onde a combinação de CTMs-TA autógenas e biomaterial (cola 

de fibrina) foi utilizada para reconstrução de defeito de calota craniana de uma 

criança, sendo observada satisfatória formação de tecido ósseo 3 meses após o 

tratamento (LENDECKEL et al., 2004).  

 Diferentes metodologias têm sido utilizadas para colocar células dentro 

de defeitos ósseos, podendo as células serem aplicadas através de injeções 

sistêmicas (intravascular) ou injeções locais (HORWITZ et al., 1999; HORWITZ et 

al., 2001; HERNIGOU et al., 2005a; HERNIGOU et al., 2005b; LE BLANC et al., 

2005; ELSATTAR et al., 2014; ORYAN et al., 2017). Injeções intravasculares 

(intravenosa ou intra-arterial) de CTMs têm sido usadas em estudos clínicos, e 

alguns resultados promissores têm sido reportados (HORWITZ et al., 2001; LE 

BLANC et al., 2005), como demonstrado, por exemplo, em um dos primeiros 

trabalhos sobre o uso da terapia celular para aumentar a formação óssea, no qual os 

autores relatam terem realizado infusão intravenosa de aspirado de medula óssea 

para o tratamento de crianças com osteogênese imperfeita, obtendo resultado muito 

satisfatório (HORWITZ et al., 1999). Entretanto, apesar dos benefícios relatados pela 

injeção intravascular de CTMs para o reparo ósseo, alguns problemas têm sido 

relatados, como um significante aprisionamento de células após a passagem pelos 

pulmões e formação de microtrombos (CASTELO-BRANCO et al., 2012).  

O uso de injeções locais de CTMs na região de interesse tem sido sugerida 

(ORYAN et al., 2017). Alguns trabalhos mostram o tratamento de fraturas não 

consolidadas utilizando aspirado de medula óssea, com maior concentração de 

células mononucleares, injetado diretamente no sítio da fratura, sendo a técnica 
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bem-sucedida em 53 de uma amostra de 60 pacientes (HERNIGOU et al., 2005a; 

HERNIGOU et al., 2005b). Mais recentemente, um estudo também utilizando 

aspirado de medula óssea administrado pelo método de injeção local em casos de 

não-união de fraturas, mostrou que 80% dos casos apresentaram completo reparo 

após 3 meses do tratamento (ELSATTAR et al., 2014). Adicionalmente, foi mostrado 

em experimento pré-clínico, que uma injeção local de osteoblastos diferenciados a 

partir de CTMs-MO acelera o reparo em defeitos ósseos criados em rádios de 

coelhos (KIM et al., 2007). Posteriormente, esses mesmos autores mostraram em 

experimento clínico, que uma injeção local de osteoblastos diferenciados a partir de 

CTMs-MO acelera o reparo de fraturas de ossos longos (KIM et al., 2009). Além 

desses achados, resultados do nosso grupo de pesquisa mostram que a injeção 

direta de osteoblastos derivados de calvária de ratos recém-nascidos aumenta a 

formação óssea em defeitos de calvária de ratos (SOUZA et al., 2018). 

 O número ideal de células que deveria ser usado para tratamento de 

defeitos ósseos é debatido na literatura. Em um estudo clínico utilizando a via 

sistêmica para administração de CTMs objetivando o tratamento de defeitos ósseos 

em humanos, foram realizadas duas injeções de CTMs baseado no peso corporal do 

paciente, sendo a primeira injeção contendo 1x106 células/Kg e a segunda injeção 

contendo 5x106 células/Kg, com um intervalo de 8 a 21 dias entre as intervenções, 

obtendo resultados favoráveis ao uso da terapia (HORWITZ et al., 2002). Em outro 

estudo, também utilizando a administração sistêmica, os autores sugeriram o uso de 

infusão única de células, calculado como uma média de 6,64x106 células/Kg 

(ORYAN et al., 2017). Por outro lado, quando se utiliza injeções locais para 

tratamento de defeitos ósseos, deve-se considerar o tamanho dos defeitos a serem 

tratados, sendo sugerido injetar mais do que 1 milhão de CTMs por centímetro 

cúbico de tecido, para se obter um efetivo reparo ósseo (YOUNG et al., 2014). 

Nesse contexto, em experimentos pré-clínicos, uma revisão sistemática da literatura 

mostrou que o uso de injeções locais de células induzem a formação óssea mas não 

a regeneração dos defeitos e que dois fatores influenciam essa formação: a 

quantidade de células, com vantagens quando se utilizam quantidades igual ou 

maiores que 107 células; e a via de administração, sendo que a combinação das 

células com biomateriais apresentaria melhores resultados (LIAO et al., 2014b). No 

entanto, apenas quatro estudos avaliaram o uso de células aplicadas diretamente 
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nos defeitos ósseos e todos eles apresentam alguma limitação experimental 

(YAMADA et al., 2004; YAN et al., 2009; LIAO et al., 2011; AYKAN et al., 2013). 

Todos fizeram uso de uma injeção local de células nos defeitos ósseos, o que não 

seria suficiente para produzir o reparo ósseo, porque como demonstrado em uma 

revisão da literatura, após duas semanas somente 5% das células permanecem nos 

defeitos (WU et al., 2014). Os quatro estudos (YAMADA et al., 2004; YAN et al., 

2009; LIAO et al., 2011; AYKAN et al., 2013) avaliaram somente a injeção de CTMs-

MO, não explorando o potencial de células de diferentes origens ou diferenciadas 

em osteoblastos. A formação óssea foi avaliada por métodos menos precisos, que 

envolveram exames radiográficos, testes mecânicos e histomorfometria, e em 

somente um deles foi utilizada análise tomográfica, mas apenas para reconstruções 

tridimensionais (LIAO et al., 2014b). Por fim, em três desses estudos, as células 

foram utilizadas em defeitos imediatamente após a sua confecção, o que distancia 

esse tratamento da prática clínica.  

Baseado nos achados acima, o objetivo desse estudo foi investigar a 

eficácia do uso da terapia celular com injeção local de células na regeneração de 

defeitos ósseos criados em calvária de ratos. Para mimetizar o tratamento de defeito 

ósseo pré-existente, as injeções de células somente foram realizadas 2 semanas 

após a criação dos defeitos. Utilizando esse modelo experimental, foram 

comparadas as CTMs-MO com as CTMs-TA e os osteoblastos diferenciados dessas 

CTMs, OBs-MO com OBs-TA. A formação óssea foi avaliada por meio de 

microtomografia computadorizada (micro-CT), análise histológica, ensaio de 

nanoindentação e expressão gênica. Adicionalmente, foram avaliados a viabilidade 

das células após as injeções e o tempo de permanência delas nos defeitos ósseos.  
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OBJETIVO GERAL 

 

O objetivo do presente trabalho foi avaliar o potencial de injeções locais de 

células para regenerar defeitos ósseos de calvária de ratos. Para tanto, foram 

comparadas as CTMs-MO com as CTMs-TA e, separadamente, os osteoblastos 

diferenciados a partir dessas CTMs, OBs-MO com os OBs-TA.  
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CAPÍTULO 1 – AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DE CTMs-MO E CTMs-TA PARA 

REGENERAR DEFEITOS ÓSSEOS  

 

1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Caracterizar as células obtidas da medula óssea e do tecido adiposo 

como CTMs.  

 Avaliar a viabilidade celular após a passagem das CTMs pela agulha 

utilizada para as injeções locais.  

 Avaliar o enxertamento e tempo de permanência de CTMs-MO e CTMs-

TA nos defeitos ósseos após as injeções locais.  

 Avaliar a formação de tecido ósseo após injeções locais de CTMs-MO e 

CTMs-TA. 

 

1.2 MATERIAL E MÉTODOS 

Todos os experimentos com animais foram aprovados pela Comissão de 

Ética no Uso de Animais da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo - FORP/USP (Protocolo Nº 2015.1.191.58.9 e 

2017.1.639.58.1, Anexo A).  

 

EXPERIMENTOS IN VITRO 
 

1.2.1 Obtenção e cultura de CTMs-MO 

 Ratos machos Wistar pesando aproximadamente 150 g foram mortos com 

dose excessiva de Ketamina (Agener União, Brasil) e Xilazina (Calier, Brasil) por via 

intraperitoneal. Os fêmures foram retirados e transportados em meio de cultura 

contendo meio essencial mínimo modificação alfa (α-MEM) (Gibco-Life 

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

Technologies) e 3 µg/mL de fungisona (Gibco-Life Technologies). No fluxo laminar, 

os fêmures foram submetidos à antissepsia e à remoção de tecidos moles 

remanescentes. As epífises foram removidas e a medula óssea extraída por 

irrigação com meio de crescimento, que é o meio de cultura α-MEM suplementado 

com 10% de soro fetal bovino (Gibco-Life Technologies), 50 μg/mL de gentamicina 

(Gibco-Life Technologies) e 0,3 μg/mL de fungisona (Gibco-Life Technologies). As 

células da medula óssea foram cultivadas em meio de crescimento em frascos de 75 
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cm2 (Corning Incorporated, EUA) até a subconfluência para permitir a seleção das 

CTMs-MO por aderência ao poliestireno. Após a subconfluência, as CTMs-MO foram 

tripsinizadas e subcultivadas por 10 dias em meio de crescimento para obter o 

número de células necessário para as injeções locais. 

 

1.2.2 Obtenção e cultura de CTMs-TA 

As CTMs-TA foram obtidas de tecido adiposo da região inguinal dos 

mesmos ratos utilizados para obtenção de medula óssea. Após lavagem com 

solução salina tamponada com fosfato (PBS) (Invitrogen-Life Technologies, EUA), o 

tecido adiposo foi seccionado em fragmentos de aproximadamente 3 mm3 e 

submetido à digestão enzimática em 20 mL de solução de colagenase II 0,075% 

(Gibco-Life Technologies) a 37°C, sob agitação constante por 40 minutos. Em 

seguida, foi adicionado igual volume de meio de crescimento para neutralizar a ação 

enzimática. A solução foi centrifugada a 1300 rpm por 5 minutos e o tecido adiposo 

flutuante removido. As células foram ressuspendidas em meio de crescimento e as 

CTMs-TA foram cultivadas como descrito para as CTMs-MO. 

Todas as culturas foram mantidas a 37ºC em atmosfera umidificada 

contendo 5% de CO2 e 95% de ar atmosférico. As trocas do meio de cultura foram 

realizadas 3 vezes por semana. 

 

1.2.3 Caracterização das CTMs-MO e CTMs-TA por citometria de fluxo  

Ao final de 10 dias, as culturas de CTMs-MO e CTMs-TA foram tripsinizadas 

(Gibco-Life Technologies) e a suspensão de células foi ajustada para a 

concentração de 5x105 células por tubo e incubadas, separadamente, com os 

anticorpos primários anti-CD29, CD31, CD34, CD45 e CD90 (B&D Biosystems, 

EUA). As incubações foram realizadas por 30 minutos em ausência de luz. Em 

seguida, as células foram homogeneizadas em 2 mL de PBS (Invitrogen-Life 

Technologies)/Tween-20 (Sigma-Aldrich, EUA) e centrifugadas a 2000 rpm por 5 

minutos. O sobrenadante foi descartado e as células submetidas a uma lavagem 

com solução de PBS (Invitrogen-Life Technologies). Após descarte do 

sobrenadante, foram adicionados às células 500 µL de solução de formaldeído 

(Merck, Alemanha) diluído a 1% em PBS (Invitrogen-Life Technologies), sendo este 
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estocado em refrigerador ao abrigo da luz até o momento de leitura no citômetro de 

fluxo FACSCanto™ (B&D Biosystems). 

 

1.2.4 Avaliação da viabilidade celular após a passagem das CTMs pela agulha 

utilizada para as injeções locais 

Para avaliar se a passagem de células através de agulha 21 gauge (21G) 

afeta a viabilidade celular, uma suspensão de CTMs-MO contendo 5x106 células em 

50 µL de veículo PBS (Invitrogen-Life Technologies) foi plaqueada em placas de 24 

poços contendo 1 mL de meio de crescimento utilizando ponteiras plásticas de 

pipeta de 200 µL ou agulha 21G (n=5). Após 6, 24 e 48 horas de cultura, azul de 

tripan (Sigma-Aldrich) foi adicionado a suspensão de células (1:1) e as células 

viáveis foram contadas usando o hemocitômetro de Neubauer. 

 

1.2.5 Transfecção das CTMs-MO e CTMs-TA para expressão do gene 

luciferase 

Com o objetivo de monitorar as células injetadas nos animais, previamente à 

injeção, CTMs-MO e CTMs-TA foram submetidas à transdução lentiviral com o vetor 

pMSCV-Luc2-T2A-Puro, o qual codifica o vetor luciferase e resistência à puromicina. 

As células expressando o gene luciferase (CTMs-MO-Luc e CTMs-TA-Luc) foram 

produzidas pela equipe do Prof. Dr. Dimas Tadeu Covas, no Hemocentro de 

Ribeirão Preto. Para a transdução, os vírus foram adicionados às células a uma 

multiplicidade de infecção (MOI) igual a 3, na presença de 8 µg/mL de polibreno. As 

células foram incubadas por 18 horas a 37oC, quando o meio de cultura foi 

substituído. Após 48 horas, as células foram submetidas a seleção por puromicina (1 

µg/mL) por 6 dias. As colônias resistentes foram cultivadas até serem injetadas nos 

animais.  

 

EXPERIMENTOS IN VIVO 
 

1.2.6 Procedimento cirúrgico para a criação de defeito ósseo 

Ratos machos Wistar pesando aproximadamente 250g foram submetidos à 

cirurgia para preparação de defeitos ósseos de 5 mm nas calvárias. Para isso, os 

animais foram anestesiados com solução anestésica de Ketamina (Agener União) - 

anestésico geral - e Xilazina (Calier) - sedativo, analgésico e relaxante muscular - na 



58 | Capítulo 1 
 

 

 

proporção de 75 mg/kg de peso corporal de Ketamina e 6 mg/kg de peso corporal de 

Xilazina, injetada por via intraperitoneal. Foi também realizada analgesia pré-

operatória com Flunixina meglumina (2,5 mg/kg) (Banamine, Schering-Plough, 

Brasil). Após tricotomia e anti-sepsia com solução de povidina-iodo alcoólica na 

região dorsal da cabeça, a pele e o tecido subcutâneo foram incisados ao longo da 

sutura sagital para expor os ossos parietais. O periósteo dos ossos parietais foi 

descolado e o defeito, produzido unilateralmente utilizando uma broca trefina 

(Neodent, Brasil) com 5 mm de diâmetro sob irrigação abundante com soro 

fisiológico. A pele foi então suturada com fio de seda 4.0 (Ethicon Ltda, Brasil) e os 

limites dos defeitos ósseos foram determinados por palpação e delimitados na pele 

com marcadores permanentes, a fim de possibilitar sua localização para, 

posteriormente, realizar-se as injeções de células. Em seguida, os animais foram 

medicados com Flunixina meglumina (2,5 mg/kg) (Banamine, Schering-Plough) e 

dose única de uma solução de antibióticos contendo Benzilpenicilina benzatina 

(156.000 UI/100 g de peso corporal), Benzilpenicilina procaína (78.000 UI/100 g de 

peso corporal), Benzilpenicilina potássica (78.000 UI/100 g de peso corporal), 

Diidroestreptomicina base (sulfato) (65 mg/100 g peso corporal) e Estreptomicina 

base (sulfato) (65 mg/100 g peso corporal) (Pentabiótico, Fort Dodge, Brasil). Os 

ratos foram mantidos em número de 3 por caixa, recebendo ração e água “ad 

libitum” e sob observação constante.  

 

1.2.7 Avaliação do enxertamento e tempo de permanência de CTMs-MO e 

CTMs-TA nos defeitos ósseos após injeções locais 

Para avaliação do enxertamento e tempo de permanência das células nos 

defeitos ósseos, 2 semanas após a criação dos defeitos, foi realizada injeção local 

de CTMs-MO-Luc ou CTMs-TA-Luc e os sinais de luminescência foram observados 

com auxílio do equipamento IVIS Spectrum (Perkin Elmer, EUA). Para isso, os 

animais foram anestesiados com isoflurano 2% (Cristal Pharma, Brasil) e as células, 

na quantidade de 5x106 células em 50 µL de veículo PBS (Invitrogen-Life 

Technologies) foram injetadas subperiostealmente com a utilização de uma agulha 

21G, inserida tangenciando a calota craniana de tal forma que a extremidade da 

agulha estivesse próxima ao centro do defeito e com o bisel voltado para posição 

ventral. Para a observação dos sinais de luminescência, os animais receberam o 
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substrato D-luciferina (PerkinElmer) por injeção subcutânea próxima a região dos 

defeitos ósseos, na dosagem de 150 mg/kg, 5 minutos antes da análise. Em 

seguida, os animais foram colocados na posição ventral dentro da caixa do aparelho 

e receberam continuamente o gás anestésico isoflurano 2%. Os sinais de 

luminescência foram identificados e quantificados em quintuplicata (n=5) pelo 

software Living Image® (Xenogen, EUA) até quando houve o desaparecimento total 

do sinal. 

 

1.2.8 Tratamento dos defeitos ósseos 

 Duas semanas após a criação dos defeitos, os animais foram anestesiados, 

como descrito anteriormente no item 1.2.6, e os defeitos ósseos foram tratados com 

injeção local de 5x106 CTMs-MO ou CTMs-TA diluídas em 50 µL de veículo PBS 

(Invitrogen-Life Technologies). Como controle, foram utilizados defeitos ósseos que 

receberam injeções locais de veículo PBS (Invitrogen-Life Technologies) sem células 

(Controle) (n=12). Foi também avaliado o efeito de injeções repetidas de CTMs-MO, 

sendo os períodos e a quantidade de repetições das injeções baseados no tempo de 

permanência das células no defeito ósseo, determinado no experimento 

anteriormente descrito no item 1.2.7. Decorridas 4 semanas da injeção de células, 

contadas a partir da primeira injeção nos animais que receberam injeções repetidas, 

os animais foram mortos com dose excessiva de Ketamina (Agener União) e 

Xilazina (Calier) e as calvárias foram removidas com a utilização de discos 

diamantados (KG Sorensen, Brasil) para avaliação do tecido ósseo formado. Com o 

objetivo de comparar o osso formado com o tecido ósseo existente na calvária, 

algumas amostras de tecido ósseo retiradas de animais com a mesma idade dos 

grupos avaliados (Calvária) foram também processadas para as análises descritas 

abaixo. 

 

1.2.9 Análise microtomográfica (micro-CT) 

Todas as amostras foram fixadas em solução de paraformaldeído 4% 

tamponada (pH=7) por no mínimo 48 horas. A análise foi realizada no micro-CT 

SkyScan 1172 (SkyScan, Bélgica) operando com fonte de raios-X de 100 kV 

detectados por uma câmera de 11-megapixel com resolução de até 1 µm. Os dados 

foram adquiridos por um software de aquisição de imagens 2D do próprio 
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equipamento e as reconstruções 3D, necessárias para a análise, foram feitas pelo 

software NRecon. Após as reconstruções, foram analisados na região dos defeitos 

ósseos produzidos os seguintes parâmetros: 1) volume de tecido ósseo; 2) 

porcentagem do volume de tecido ósseo em relação ao osso pré-existente no defeito 

ósseo; 3) superfície óssea; 4) espessura trabecular; 5) número de trabéculas e 6) 

separação trabecular. Esses parâmetros, automaticamente gerados pelo software, 

são aqueles preconizados pela American Society of Bone and Mineral Research 

(BOUXSEIN et al., 2010). 

 

1.2.10 Análise histológica  

Após as análises microtomográficas, as amostras foram preparadas para 

obtenção de cortes não-descalcificados. Para isso, as amostras foram mantidas em 

solução de paraformaldeído 4% tamponada (pH=7) por 48 horas e transferidas para 

uma solução de 70% etanol por 3 dias. Após a desidratação, as calvárias foram 

embebidas em resina (LR White Grade, Inglaterra) e seccionadas utilizando o 

sistema de corte Exakt (Exakt, Alemanha). Em seguida, as lâminas foram montadas 

e polidas. Parte das amostras foi corada com azul de Stevenel e vermelho de 

alizarina para análise histológica. Para a análise histológica, as lâminas foram 

observadas em um microscópio DMLB (Leica, EUA) e as imagens, adquiridas com 

uma câmera digital DC300F (Leica) acoplada ao microscópio.  

 

1.2.11 Análise por nanoindentação 

Para as análises de nanoindentação, foram utilizadas lâminas histológicas 

obtidas como descrito acima, mas sem coloração. Para isso, lâminas histológicas de 

cortes não-descalcificados, não coradas, foram polidas com suspensão de diamante, 

com partículas variando entre 1 e 9 µm (Buehler, EUA) e hidratadas por 24 

horas. Essas análises foram realizadas no Department of Biomaterials and 

Biomimetics, New York University, sob orientação do Prof. Dr. Paulo Guilherme 

Coelho. Nessas análises, o módulo de elasticidade e a dureza do osso formado 

foram avaliados no nanoindentador (Hysitron TI 950, EUA) após detectar por 

imagem o tecido ósseo em microscópio de luz (Hysitron, EUA). Vinte e cinco 

indentações foram realizadas por lâmina, usando 3 lâminas por grupo (n=3). O perfil 

de carga foi desenvolvido com um pico de 300 µN, a uma taxa de 60 µN/segundo, 
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seguido por um tempo de carga de 10 segundos e um tempo de descarga de 2 

segundos. O período de carga prolongado permite ao osso um relaxamento para 

uma maior resposta linear, de forma que qualquer efeito de fluência do tecido acorra 

na porção de descarga. Para cada curva, o módulo de elasticidade e a dureza do 

tecido ósseo foram medidos pelo software Hysitron TriboScan, onde o módulo de 

elasticidade E, foi calculado pela fórmula:  

 

 

 

Onde Er é o módulo de elasticidade reduzido (GPa), ѵ (0,3) é o Coeficiente de 

Poisson para o osso cortical, Ei (1140 GPa) e ѵi (0,07) são o módulo de elasticidade 

e o coeficiente de Poisson para o indentador, respectivamente (HOFFLER et al., 

2000; HOFFLER et al., 2005). 

 

1.2.12 Análise por PCR em tempo real 

Para a análise da expressão de genes relacionados à remodelação óssea, o 

tecido ósseo formado nos defeitos foi removido com o uso de uma trefina de 6 mm 

de diâmetro (Neodent) sob irrigação abundante com soro fisiológico, como descrito 

por LOPES et al., 2014. Calvárias, obtidas como descrito anteriormente no item 

1.2.8, foram utilizadas como controle. Após a remoção, as amostras foram lavadas 

com PBS (Invitrogen-Life Technologies), acondicionadas em tubo de 1,5 mL 

(Eppendorf, Alemanha) com 1 mL de Trizol (Invitrogen-Life Technologies) e 

mantidas a –20ºC. A amostra de RNA total foi obtida de fragmentos ósseos 

coletados e triturados de seis animais para cada um dos tratamentos dos defeitos 

ósseos e controle avaliados. Foi realizada a extração do RNA total utilizando o kit SV 

Total RNA Isolation System (Promega), de acordo com especificações do fabricante. 

Em seguida, o RNA total foi quantificado a partir de 1 µL de amostra no aparelho 

NanoVue (GE Healthcare, EUA). A fita de cDNA foi confeccionada a partir de 1 µg 

de RNA total. Esse procedimento foi realizado no termociclador Mastercycle 

Gradient (Eppendorf) por meio de reação com a enzima transcriptase reversa, 

utilizando-se o kit SuperScript™ III First Strand Synthesis Systems (Invitrogen-Life 

Technologies). As reações de PCR em tempo real foram feitas utilizando o sistema 
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de sondas TaqMan (Invitrogen-Life Technologies) no aparelho 7500 Fast Real-Time 

PCR System (Applied Biosystems, EUA). As reações foram realizadas em triplicata 

com volume final de 10 µL contendo 5 µL de TaqMan Universal PCR Master Mix-No 

AmpErase UNG (2X), 0,5 µL das sondas TaqMan para os genes de interesse (20X 

TaqMan Gene Expression Assay Mix) e 1,125 ng/µL de cDNA. A reação de 

amplificação foi composta por 50°C por 2 minutos, 95°C por 10 minutos e 40 ciclos a 

95°C por 15 segundos e 60°C por 1 minuto (desnaturação e extensão). Os 

resultados foram analisados com base no método comparativo do valor do ciclo 

limiar, sendo este o ponto correspondente ao número de ciclos em que a 

amplificação das amostras atinge um limiar (determinado entre o nível de 

fluorescência dos controles negativos e a fase de amplificação exponencial das 

amostras), os dados foram normalizados pelo gene constitutivo β-Actina e as reais 

diferenças foram relativas a expressão gênica das células do grupo Calvária. Foi 

avaliada a expressão gênica de genes relacionados a formação óssea, como Runx2, 

Sp7, Alp, Oc, Bmp4, Opn e genes relacionados a reabsorção óssea, como a razão 

Rankl/Opg e Trap. 

 

1.2.13 Análise estatística 

Os resultados foram expressos como média  desvio padrão. Para as análises 

de correlação, foi utilizado o coeficiente de correlação de Spearman (n=12). O tempo 

de permanência das células nos defeitos ósseos (n=5), os dados da análise 

microtomográfica (n=12 para cada parâmetro), os dados da análise por 

nanoindentação (n=3 para cada parâmetro) e os dados da análise por PCR em 

tempo real (n=3) foram comparados por ANOVA One-way, seguido pelo teste de 

Tukey quando necessário. O nível de significância adotado foi de 5% (p  0,05). 

 

1.3 RESULTADOS 

 

1.3.1 Caracterização das CTMs-MO e CTMs-TA por citometria de fluxo 

Aos 10 dias de cultura, o perfil de expressão dos marcadores de superfície 

confirma que as culturas de CTMs-MO e CTMs-TA apresentam características de 

CTMs. Ambas apresentaram alta porcentagem de células expressando os 

marcadores de superfície CD29 e CD90. Além disso, apresentaram uma baixa 
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expressão dos marcadores de superfície CD31, CD34 e CD45, conforme 

demonstrado na Tabela 1. 

Tabela 1. Porcentagem de células-tronco mesenquimais derivadas 
de medula óssea (CTMs-MO) e do tecido adiposo (CTMs-TA) 
expressando marcadores de superfície 

Marcador de 

Superfície 
CTMs-MO (%) CTMs-TA (%) 

CD29 99,5 99,5 

CD90 98,9 99,8 

CD31 6,7 2,5 

CD34 1,9 0,1 

CD45 22,6 2,0 

 

1.3.2 Avaliação da viabilidade celular após a passagem das CTMs-MO pela 

agulha utilizada para as injeções locais 

A viabilidade celular não é afetada quando as CTMs-MO são injetadas pela 

agulha 21G quando comparada àquelas que passam pelas ponteiras plásticas de 

pipetas, que é o padrão para cultura de células. Como pode ser observado na 

Tabela 2, a porcentagem de células viáveis após o plaqueamento com agulhas 21G 

e ponteiras plásticas de pipetas não é estatisticamente significante em nenhum dos 

tempos de cultura (6h, p = 0,274; 24h, p = 0,974; e 48h, p = 0,659).  

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 

Tabela 2. Porcentagem de células viáveis após plaqueamento de 5x106 
células-tronco mesenquimais derivadas de medula óssea (CTMs-MO) 
usando ponteiras plástica de pipetas ou agulha de 21G, avaliadas em 
6, 24 e 48 horas após o plaqueamento 

Período 

(horas) 

Ponteiras 

plásticas 

(% células 

viáveis) 

Agulha 21G 

(% células 

viáveis) 

Valor de p 

6 100 86,95 0,274 

24 100 99,1 0,974 

48 100 90,9 0,659 
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1.3.3 Avaliação do enxertamento e tempo de permanência de CTMs-MO e 

CTMs-TA nos defeitos ósseos após injeções locais 

As imagens de bioluminescência mostram a presença de CTMs-MO-Luc e 

CTMs-TA-Luc em uma área bem definida dos defeitos ósseos (Figura 1A-B). A 

quantificação dos sinais de bioluminescência não mostrou diferenças do sinal de 

luciferina entre os grupos CTMs-MO-Luc e CTMs-TA-Luc independente do período 

avaliado (p = 0,240). Ambos os grupos celulares mostraram um mesmo padrão do 

sinal de luciferina, sendo o pico do sinal no dia 4 e progressivamente reduzido até o 

dia 14. Adicionalmente, foi observado que no período de 7 dias após injeção local 

das células, o sinal de luciferina diminuiu drasticamente (aproximadamente 70%) em 

ambos os grupos celulares (Figura 1C). 
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Figura 1. Imagem e quantificação do sinal de luciferina emitido pelas CTMs-MO-Luc e 
CTMs-TA-Luc injetadas em defeitos ósseos em calvária de ratos. A presença de ambas as 
CTMs foi evidenciada em uma área bem delimitada dos defeitos ósseos após as injeções 
(A-B). O pico do sinal de luciferina foi no dia 4 e o sinal diminuiu gradualmente até o dia 14 

(C). Os dados são apresentados como média  desvio padrão (n=5). O animal do lado 
esquerdo (A): rato injetado com solução salina tamponada (PBS) sem células (Controle). 

 
 

As reconstruções 3D geradas pelo equipamento IVIS mostram que as 

CTMs-MO estavam localizadas na área injetada, 4 dias após a injeção local das 

células (Figura 2A-D). 
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Figura 2. Imagens geradas pelo equipamento IVIS, no corte coronal (A), corte sagital (B), 
corte transaxial (C) e reconstrução em 3D (D) mostram a presença de CTMs-MO-Luc 
localizadas na área do defeito ósseo, 4 dias após a injeção local das células. 
 

 
1.3.4 Avaliação da formação de tecido ósseo após injeções de CTMs-MO e 

CTMs-TA por micro-CT 

As reconstruções 3D geradas por micro-CT mostram que 4 semanas após 

injeção local, defeitos tratados com CTMs-MO ou CTMs-TA exibiram maior formação 

óssea comparados com Controle (Figura 3A-C). Os parâmetros gerados pela análise 

de micro-CT indicaram que o volume ósseo (Figura 3D, p = 0,001) e a porcentagem 

de volume ósseo (Figura 3E, p = 0,001) foram maiores em defeitos de calvária 

tratados com CTMs-MO ou CTMs-TA comparados com Controle. A superfície óssea 

(Figura 3F, p = 0,001) e o número de trabéculas (Figura 3H, p = 0,001) foram 

maiores em defeitos de calvária tratados com CTMs-MO comparados com CTMs-TA 

ou Controle. A separação trabecular (Figura 3I, p = 0,001) foi menor em defeitos de 

calvária tratados com CTMs-MO ou CTMs-TA comparados com Controle, enquanto 

a espessura trabecular (Figura 3G, p = 0,303) não foi afetada por qualquer 

tratamento. Adicionalmente, são apresentadas todas as reconstruções 3D geradas 

por micro-CT dos defeitos tratados com injeção local de CTMs-MO (Apêndice C, 

Figura 15), CTMs-TA (Apêndice D, Figura 16) e Controle (Apêndice E, Figura 17). 
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Figura 3: Reconstruções 3D geradas por micro-CT e parâmetros da formação óssea em 
defeitos de calvária de ratos tratados com injeção local de CTMs-MO (A), CTMs-TA (B) ou 
solução salina tamponada (PBS) sem células (Controle - C) em 4 semanas. Os dados D-I 

são apresentados como média  desvio padrão (n=12). Letras diferentes indicam diferença 
estatisticamente significante entre os grupos (p ≤ 0,05). Barra: A–C = 1,25 mm. 
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1.3.5 Avaliação da formação de tecido ósseo após injeções de CTMs-MO e 

CTMs-TA por análise histológica 

Em geral, os cortes histológicos não-descalcificados mostraram uma 

significante formação óssea em defeitos tratados com injeção local de CTMs-MO ou 

CTMs-TA, enquanto para o grupo que recebeu PBS (Controle) os defeitos estavam 

preenchidos por tecido conjuntivo (Figura 4A-F). Confirmando os resultados por 

micro-CT, os defeitos de calvária tratados com injeção local de CTMs-MO (Figura 

4A) ou injeção local de CTMs-TA (Figura 4B) exibiram aproximadamente a mesma 

quantidade de tecido ósseo. Vale a pena notar as áreas de tecido ósseo lamelar e 

tecido ósseo imaturo em defeitos de calvária tratados com injeção local de CTMs-

MO (Figura 4D) ou injeção local de CTMs-TA (Figura 4E). 

 

 

 
Figura 4: Fotomicrografia dos defeitos de calvária de ratos tratados com injeção local de 
CTMs-MO (A e D), CTMs-TA (B e E) ou solução salina tamponada (PBS) sem células 
(Controle) (C e F) em 4 semanas. Enquanto nos defeitos injetados com CTMs-MO (A e D) 
ou CTMs-TA (B e E) observou-se tecido ósseo, os defeitos Controle (C e F) foram 
preenchidos por tecido conjuntivo. Coloração: Vermelho de Alizarina e Azul de Stevenel. ol: 
osso lamelar; oi: osso imaturo; tc: tecido conjuntivo. Barra de escala: A–C = 1,25 mm; D–F = 
100 μm. 

 

 

1.3.6 Avaliação do tecido ósseo formado após injeções de CTMs-MO e CTMs-

TA por ensaios de nanoindentação 

Os parâmetros quantitativos gerados pelos ensaios de nanoindentação 

indicaram que não houve diferença no módulo de elasticidade (Figura 5A, p = 0,450) 

ou dureza (Figura 5B, p = 0,100) nos defeitos tratados com injeção local de CTMs-

MO ou injeção local CTMs-TA comparados com Calvária. 
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Figura 5: Módulo de elasticidade (A) e dureza (B) dos defeitos de calvária de ratos tratados 
com injeção local de CTMs-MO ou CTMs-TA em 4 semanas comparado com Calvária. Os 

dados são apresentados como média  desvio padrão (n=3). 

 
 
1.3.7 Avaliação do tecido ósseo formado após injeções de CTMs-MO e CTMs-

TA por PCR em tempo real 

Como esperado, todos os tecidos ósseos analisados expressaram genes 

relacionados à formação e reabsorção óssea, mas com diferenças entre os 

tratamentos. A expressão gênica (Figura 6A-F) de Runx2, Sp7, Alp e Bmp4 do osso 

formado mostraram o mesmo padrão, sendo CTMs-MO > CTMs-TA = Calvária (p = 

0,001 para todos os genes). Para Oc a expressão gênica foi CTMs-MO > Calvária > 

CTMs-TA (p = 0,001). Para Opn, a expressão gênica foi CTMs-MO = Calvária > 

CTMs-TA (p = 0,003).  
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Figura 6: Expressão gênica de Runx2 (A), Sp7 (B), Alp (C), Bmp4 (D), Oc (E) e Opn (F) das 
células do osso formado em defeitos de calvária de ratos tratados com injeção local de 
CTMs-MO ou CTMs-TA em 4 semanas comparado com Calvária. A expressão gênica foi 

normalizada pela -actina e as reais diferenças foram relativas a expressão gênica das 

células da Calvária. Os dados são apresentados como média  desvio padrão (n=3). Letras 
diferentes indicam diferenças estatisticamente significantes entre os grupos (p ≤ 0,05). 
 
 

A razão da expressão gênica Rankl/Opg (Figura 7A) foi CTMs-TA > Calvária 

> CTMs-MO (p = 0,001) e a expressão gênica de Trap (Figura 7B) foi Calvária > 

CTMs-TA > CTMs-MO (p = 0,001). 
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Figura 7: Expressão gênica da razão Rankl/Opg (A) e Trap (B) das células do osso formado 
em defeitos de calvária de ratos tratados com injeção local de CTMs-MO ou CTMs-TA em 4 

semanas comparado com Calvária. A expressão gênica foi normalizada pela -actina e as 
reais diferenças foram relativas a expressão gênica das células da Calvária. Os dados são 

apresentados como média  desvio padrão (n=3). Letras diferentes indicam diferenças 
estatisticamente significantes entre os grupos (p ≤ 0,05). 

 
 
1.4 DISCUSSÃO 

 

No presente estudo mostramos a eficácia da terapia celular baseada no uso 

de injeções locais de CTMs-MO ou CTMs-TA para induzir a formação de tecido 

ósseo em defeitos criados em calvárias de ratos. Para isso, primeiramente, as 

CTMs-MO e CTMs-TA foram selecionadas pela aderência ao plástico das garrafas 

de cultura e caracterizadas pela expressão de um painel de marcadores de 

superfície. Adicionalmente, observamos que as células mantiveram sua viabilidade 

após serem injetadas através de agulhas 21G, que as células permaneceram dentro 

dos defeitos ósseos por até 12 dias e avaliamos o efeito de injeções repetidas de 

células.  

Em 2006, DOMINICI e colaboradores por demanda da International Society 

for Cell Therapy, estabeleceram critérios para caracterizar CTMs derivadas de 

humanos. Os critérios foram: 1) aderência ao plástico em condições normais de 

cultura celular, 2) alta expressão de marcadores de superfície, como por exemplo 

CD105, CD73 e CD90 combinado com baixa expressão de CD34, CD45 e CD14, e 

3) capacidade de diferenciação in vitro em osteoblastos, adipócitos e condroblastos. 

Nesse contexto, a caracterização por meio da expressão de marcadores de 

superfície é rápida, barata e altamente específica, tornando-se um padrão para a 

caracterização e comparação de populações de CTMs (HARTING et al., 2008). 

Entretanto, muitos estudos discutem a importância da seleção celular por citometria 
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de fluxo (“cell sorting”) com o objetivo de se obter uma população pura de CTMs 

(PROCKOP 1997; JIANG et al., 2002; ALHADLAQ et al., 2004; GANG et al., 2007; 

SCHREPFER et al., 2007). Esses autores acreditam que sem a aplicação dessa 

técnica, células-tronco hematopoiéticas e macrófagos estarão presentes na cultura 

de CTMs. No entanto, tem sido observado esse particular problema quando as 

CTMs são isoladas de camundongo (HARTING et al., 2008). Em 2008, HARTING e 

colaboradores afirmaram que a seleção celular por citometria de fluxo não é 

necessária para se obter uma população homogênea (> 95%) de CTMs derivadas 

de ratos, sugerindo o uso de um meio de cultura específico, chamado de MAPC (do 

inglês “multipotent adult progenitor cell media”) durante os experimentos para a 

obtenção de um população rica em CTMs. Entretanto, no presente estudo, 

utilizamos meio de cultura padrão para CTMs de ratos (MEM 10%) e obtivemos 

resultados semelhantes aos preconizados por DOMINICI et al., 2006 e encontrados 

por HARTING et al., 2008. Adicionalmente, após a obtenção das células, CTMs-MO 

e CTMs-TA foram cultivadas por 10 dias para permitir sua seleção por aderência ao 

plástico de garrafas de cultura. Essas células foram caracterizadas como CTMs por 

meio da expressão de marcadores de superfície, sendo que ambas as populações 

celulares expressaram alta porcentagem de células expressando CD29 e CD90 e 

baixa porcentagem de células expressando marcadores de células hematopoiéticas, 

como CD31, CD34 e CD45. Esses resultados são corroborados por estudo prévios 

que mostraram similar expressão destes marcadores de superfície em CTMs de 

ratos machos Wistar (BARZILAY et al., 2009; FREITAS et al., 2017). A alta 

porcentagem de CTMs-MO expressando CD45 comparada com as CTMs-TA pode 

ser atribuída a origem hematopoiética dessas células (FREITAS et al., 2017).  

O sucesso da terapia celular depende de vários fatores incluindo a 

viabilidade das células após a injeção, permanência dessas células no local 

desejado e o número de células utilizadas. Existem evidências que uma alta 

porcentagem de células viáveis é alcançada quando a injeção é feita pela 

combinação do uso de agulhas curtas com alto calibre e taxa de injeção de 

aproximadamente 150 µL/min (AMER et al., 2015). Baseado nisso, antes das células 

serem injetadas nos animais, realizamos um experimento para avaliar a viabilidade 

celular após a passagem das células pela agulha 21G, que foi utilizada para injetar 

as células nos defeitos ósseos, comparando com ponteiras plásticas de pipetas 
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(utilizadas rotineiramente durante cultura celular) e de acordo com a taxa de ejeção 

de 100 µL/min. Os resultados obtidos comprovam que o método de injeção utilizado 

permitiu a manutenção da viabilidade celular, portanto, mostrando-se adequado aos 

propósitos desse estudo.  

Não existe consenso na literatura em relação ao número ideal de células a 

serem injetadas para que a terapia celular seja eficaz, entretanto existe uma ideia 

geral que uma maior e melhor formação óssea é alcançada quando injeta-se alta 

concentração de células (LIAO et al., 2014b). Baseado nisso, realizamos um 

experimento para avaliar o efeito do número de células na formação óssea e 

observamos que quanto maior o número de células injetadas, maior a formação 

óssea obtida (Apêndice A, Figura suplementar 1). Esse conceito é corroborado por 

achados de uma correlação direta entre melhores resultados em casos de não-união 

de fraturas com alto número de células injetadas (HERNIGOU et al., 2005b). 

Considerando o tamanho das CTMs-MO aderidas ao plástico de cultura celular 

(DOCHEVA et al., 2008), a maior concentração de células que nós injetamos foi 

5x106 células/defeito, que é o número máximo de células que caberiam dentro de 

um defeito ósseo com volume aproximado de 10 mm3. Baseado nesses achados, 

podemos sugerir que a concentração ideal de células para otimizar a formação 

óssea seria de aproximadamente 500.000 células/mm3 de defeito.  

No ensaio para avaliação do enxertamento e tempo de permanência das 

células nos defeitos ósseos, utilizando injeção de CTMs-MO-Luc ou CTMs-TA-Luc, 

foi observado a localização e permanência dessas células nos defeitos ósseos, e 

apesar do sinal de luciferina diminuir drasticamente do dia 4 para o dia 7, essas 

células foram detectadas nos defeitos ósseos até o dia 12, resultado similar ao que 

foi encontrado em um estudo anterior (FREITAS et al., 2017). Ao menos em parte, 

essas células permaneceram nos defeitos ósseos devido a estratégia de injetar 

células somente 2 semanas após a criação dos defeitos. Além de mimetizar um 

defeito pré-existente, essa estratégia permite injetar células em um defeito que o 

ambiente local exercerá baixa influência comparado com defeitos recém-criados, no 

qual apresentam alta concentração de células inflamatórias e citocinas (LACEY et 

al., 2009; LOI et al., 2016). 

Nesse estudo, foi utilizado como modelo, ratos machos Wistar sexualmente 

maduros (ADAMS et al., 1983) para criação de defeitos no osso parietal. A opção 
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pelo defeito unilateral e não bilateral teve como objetivos minimizar o trauma na 

calvária e evitar a possível interferência de um determinado tratamento no defeito 

contralateral (GOMES & FERNANDES, 2011). Após isso, nós esperamos duas 

semanas para tratar esses defeitos ósseos, com o objetivo de simular um defeito 

pré-existente, uma vez que, nesse modelo animal, 15 dias são equivalente a 1 ano 

em seres humanos (SENGUPTA, 2013). 

Em relação a formação óssea, as imagens 3D reconstruídas, os parâmetros 

avaliados pelo micro-CT e análise histológica confirmaram nossa hipótese de que 

CTMs-MO e CTMs-TA, quando diretamente injetadas em defeitos ósseos de calvária 

de ratos, são capazes de induzir maior formação óssea quando comparadas com 

somente o veículo (PBS – Controle). Evidências indicam que o efeito terapêutico 

induzido por CTMs é devido a habilidade dessas células modificarem o 

microambiente do hospedeiro (efeito parácrino) ao invés de se diferenciarem ou 

serem incorporadas ao tecido do hospedeiro (GRANERO‐MOLTO et al., 2009; 

LINERO et al., 2014), resultando em uma limitada resposta inflamatória, no qual 

facilita a osteogênese e a angiogênese, contribuindo para o reparo ósseo (SHAO et 

al., 2015). Baseado em alguns parâmetros, como a superfície óssea e o número de 

trabéculas, pode-se observar uma leve vantagem em termos de formação óssea 

com o uso de CTMs-MO comparado com CTMs-TA, mas esse achado não permite 

excluir as CTMs-TA como uma fonte viável de células para terapia celular.  

Objetivando comparar o tecido ósseo formado induzido pelas injeções de 

células com o osso já existente na calvária, ensaios de nanoindentação e de 

expressão gênica dos marcadores de remodelação óssea foram realizados. O 

módulo de elasticidade e dureza do osso formado pelas injeções locais de CTMs-

MO e CTMs-TA foram muito próximos dos valores obtidos do osso da calvária. 

Considerando que as propriedades mecânicas do osso são fortemente 

correlacionadas com a mineralização e formação de matriz orgânica do osso 

(BOIVIN et al., 2008), o uso de injeções locais de CTMs-MO e CTMs-TA induziu a 

formação de tecido ósseo similar ao existente antes da criação dos defeitos. Por 

outro lado, a avaliação da expressão de genes envolvidos na remodelação óssea 

mostrou diferenças importantes no perfil de expressão gênica no tecido ósseo 

formado. Os seis genes avaliados envolvidos na formação óssea (Runx2, Sp7, Alp, 

Bmp4, Oc e Opn) foram regulados positivamente no tecido ósseo formado por 
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injeção local de CTMs-MO comparado ao osso formado por injeção local de CTMs-

TA. Adicionalmente, os genes avaliados envolvidos na reabsorção óssea (razão 

Rankl/Opg e Trap) foram regulados positivamente no osso formado por injeção local 

de CTMs-TA. Tais diferenças na expressão de genes envolvidos na formação e 

reabsorção óssea pode ser interpretada como diferentes estágios de remodelação 

óssea (SVERZUT et al., 2012; LOPES et al., 2014; SCALIZE et al., 2016). 

Considerando a expressão gênica do osso da calvária como representação do 

equilíbrio da remodelação óssea, o tecido ósseo formado por injeção local de CTMs-

TA parece apresentar maior proximidade com o equilíbrio entre a formação e a 

reabsorção óssea. Por outro lado, no tecido ósseo formado por injeção local de 

CTMs-MO, a formação óssea parece ser o processo predominante.  

Apesar de uma formação óssea significativa, a completa regeneração dos 

defeitos com injeção local de células não foi alcançada, como evidenciado em 

reconstruções 3D e análise histológica. Em seguida, baseado nos resultados do 

tempo de permanência das células nos defeitos ósseos, avaliamos se a estratégia 

de utilizar injeções locais repetidas (semanais) de CTMs-MO poderia resultar na 

completa regeneração dos defeitos. No entanto, encontramos uma correlação 

negativa entre a formação óssea e o número de injeções (Apêndice B, Figura 

suplementar 2). Isso pode ter ocorrido porque as injeções repetidas de CTMs-MO, 

pelo menos com a frequência usada aqui, perturbam o processo de formação óssea, 

causando talvez uma resposta citotóxica leve (ISAKOVA et al., 2014; KOL et al., 

2015). 

Analisando todos esses achados, nesse estudo nós mostramos que a 

terapia celular baseada em injeções locais de CTMs-MO ou CTMs-TA é efetiva em 

colocar células viáveis no local do defeito ósseo e induzir uma significativa formação 

óssea. Apesar de algumas diferenças marcantes nas assinaturas moleculares, as 

CTMs-MO e CTMs-TA foram capazes de formar a mesma quantidade de tecido 

ósseo e com as mesmas propriedades mecânicas do tecido ósseo existente na 

calvária. No entanto, apesar destes resultados, a regeneração completa dos defeitos 

ósseos continua a ser um desafio que merece investigações adicionais, podendo 

basear-se no uso de células já comprometidas com o genótipo e fenótipo 

osteoblástico. 

  



76 | Capítulo 1 
 

 

 

1.5  CONCLUSÕES  

 

 O método empregado para obtenção e isolamento das CTMs-MO e 

CTMs-TA resultou em uma população rica em CTMs. 

 O método utilizado para injetar as células nos defeitos ósseos não afeta a 

viabilidade celular.  

 As CTMs-MO e CTMs-TA permaneceram nos defeitos ósseos por até 12 

dias após as injeções locais. 

 Injeções locais de CTMs-MO e CTMs-TA resultaram em maior formação 

óssea comparados aos defeitos controles, não apresentando diferenças 

entre as diferentes fontes de células. Adicionalmente, injeções locais 

repetidas de CTMs-MO não aumentam a formação do tecido ósseo. 
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CAPÍTULO 2 – AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DE OBs-MO E OBs-TA PARA 

REGENERAR DEFEITOS ÓSSEOS  

 

2.1  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Caracterizar os osteoblastos diferenciados a partir de CTMs obtidas da 

medula óssea e do tecido adiposo. 

 Avaliar o enxertamento e tempo de permanência de OBs-MO e OBs-TA 

nos defeitos ósseos após as injeções locais.  

 Avaliar a formação de tecido ósseo após injeções locais de OBs-MO e 

OBs-TA. 

 

2.2  MATERIAL E MÉTODOS 

 

EXPERIMENTOS IN VITRO 
 

2.2.1 Obtenção e cultura de CTMs-MO e CTMs-TA 

Para os experimentos descritos a seguir, as CTMs-MO e CTMs-TA foram 

obtidas e cultivadas como descritos anteriormente nos itens 1.2.1 e 1.2.2. 

 

2.2.2 Diferenciação osteoblástica das CTMs-MO e CTMs-TA 

Após a subconfluência, as culturas de CTMs-MO e CTMs-TA foram 

tripsinizadas e subcultivadas por 10 dias em meio osteogênico para induzir a 

diferenciação osteoblástica (OBs-MO e OBs-TA). O meio osteogênico foi composto 

por meio de crescimento suplementado com 5 µg/mL de ácido ascórbico (Gibco-Life 

Technologies), -glicerofosfato 7 mM (Sigma-Aldrich) e dexametasona 10-7 M 

(Sigma-Aldrich). Todas as culturas foram mantidas a 37ºC em atmosfera umidificada 

contendo 5% de CO2 e 95% de ar atmosférico. As trocas do meio de cultura foram 

realizadas 3 vezes por semana. 
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2.2.3 Caracterização dos OBs-MO e OBs-TA por PCR em tempo real 

 Ao final de 10 dias de cultura, a quantificação da expressão gênica dos 

marcadores ósseos Runx2, Alp e Opn foi realizada nos OBs-MO e OBs-TA por PCR 

em tempo real, como descrito anteriormente no item 1.2.12. Os dados foram 

normalizados pelo gene constitutivo β-Actina e as reais diferenças foram relativas a 

expressão gênica das células do grupo OBs-MO. 

 

2.2.4 Avaliação do Complexo Principal de Histocompatibilidade (MHC classes 

I e II) 

Ao final de 10 dias de cultura, os OBs-MO e OBs-TA foram analisados para 

avaliação da expressão das moléculas de histocompatibilidade envolvidas na 

resposta imune adquirida (MHC, do inglês major histocompatibility complex) Classes 

I e II por citometria de fluxo no aparelho FACSCanto (B&D Biosciences), como 

descrito anteriormente no item 1.2.3. 

 

2.2.5 Transfecção dos OBs-MO e OBs-TA para expressão do gene luciferase 

Com o objetivo de monitorar as células injetadas nos animais, previamente à 

injeção, OBs-MO e OBs-TA foram submetidos à transdução lentiviral com o vetor 

pMSCV-Luc2-T2A-Puro, o qual codifica o vetor luciferase e resistência à puromicina. 

As células expressando o gene luciferase (OBs-MO-Luc e OBs-TA-Luc) foram 

produzidas pela equipe do Prof. Dr. Dimas Tadeu Covas, no Hemocentro de 

Ribeirão Preto, como descrito anteriormente no item 1.2.5. 

 

EXPERIMENTOS IN VIVO 
 

2.2.6 Procedimento cirúrgico para a criação de defeito ósseo 

Ratos machos Wistar pesando aproximadamente 250g foram submetidos à 

cirurgia para preparação de defeitos ósseos de 5 mm nas calvárias. O procedimento 

cirúrgico para criação de defeitos ósseos nas calotas dos ratos foi realizado 

conforme descrito anteriormente no item 1.2.6. 

 

 

2.2.7 Avaliação do enxertamento e tempo de permanência de OBs-MO e OBs-

TA nos defeitos ósseos após injeções locais 
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Para avaliação do enxertamento e tempo de permanência das células nos 

defeitos ósseos, 2 semanas após a criação dos defeitos, foi realizada injeção local 

de OBs-MO-Luc ou OBs-TA-Luc e os sinais de luminescência foram observados 

com auxílio do equipamento IVIS Spectrum (Perkin Elmer), como descrito 

anteriormente no item 1.2.7. Os sinais de luminescência foram identificados e 

quantificados em quintuplicata (n=5) pelo software Living Image® (Xenogen) até 

quando houve o desaparecimento total do sinal. 

 

2.2.8 Tratamento dos defeitos ósseos 

Após 2 semanas da criação dos defeitos ósseos, os animais foram 

anestesiados como descrito anteriormente no item 1.2.6 e os defeitos ósseos foram 

tratados com injeção local de 5x106 OBs-MO ou OBs-TA diluídos em 50 µL de 

veículo PBS (Invitrogen). Como controle, foram utilizados defeitos ósseos que 

receberam injeção local de veículo PBS (Invitrogen) sem células (Controle) (n=12). 

Decorridas 4 semanas da injeção de células, os animais foram mortos com dose 

excessiva de Ketamina (Agener União) e Xilazina (Calier) e as calvárias foram 

removidas com a utilização de discos diamantados (KG Sorensen) para avaliação do 

tecido ósseo formado. Com o objetivo de comparar o osso formado com o tecido 

ósseo existente na calvária, algumas amostras de tecido ósseo retiradas de animais 

com a mesma idade dos grupos avaliados (Calvária) foram também processadas 

para as análises descritas abaixo. 

 

2.2.9 Análise microtomográfica (micro-CT) 

As análises microtomográficas foram realizadas conforme descrito 

anteriormente no item 1.2.9, no micro-CT SkyScan 1172 (SkyScan). Após as 

reconstruções, os mesmos parâmetros descritos no item 1.2.9 foram avaliados. 

 

2.2.10  Análise histológica  

Após as análises microtomográficas, as amostras foram preparadas para 

obtenção de cortes não-descalcificados, como descrito anteriormente no item 1.2.10. 

Para a análise histológica, as lâminas foram observadas em um microscópio DMLB 

(Leica) e as imagens, adquiridas com uma câmera digital DC300F (Leica) acoplada 

ao microscópio. 
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2.2.11 Análise por nanoindentação 

Para as análises de nanoindentação, foram utilizadas lâminas histológicas 

obtidas como descrito no item 2.2.10, mas sem coloração. Para isso, lâminas 

histológicas de cortes não-descalcificados, não coradas, foram polidas com 

suspensão de diamante, com partículas variando entre 1 e 9 µm (Buehler) e 

hidratadas por 24 horas. Essas análises foram realizadas no Department of 

Biomaterials and Biomimetics, New York University, sob orientação do Prof. Dr. 

Paulo Guilherme Coelho. Nessas análises, o módulo de elasticidade e a dureza do 

osso formado foram avaliados no nanoindentador (Hysitron TI 950), após detectar 

por imagem o tecido ósseo em microscópio de luz (Hysitron), como descrito 

anteriormente no item 1.2.11. Vinte e cinco indentações foram realizadas por lâmina, 

usando 3 lâminas por grupo (n=3). 

 

2.2.12 Análise por PCR em tempo real 

Para a análise da expressão de genes relacionados à remodelação óssea, o 

tecido ósseo formado nos defeitos foi removido com o uso de uma trefina de 6 mm 

de diâmetro (Neodent) sob irrigação abundante com soro fisiológico, como descrito 

por LOPES et al., 2014. Calvárias, obtidas como descrito anteriormente no item 

1.2.8, foram utilizadas como controle. A extração, quantificação do RNA total, 

confecção da fita de cDNA e as reações de PCR em tempo real foram feitas 

conforme descrito no anteriormente no item 1.2.12, utilizando o sistema de sondas 

TaqMan (Invitrogen-Life Technologies). As reações foram realizadas em triplicata 

(n=3). Os resultados foram analisados com base no método comparativo do valor do 

ciclo limiar, sendo este o ponto correspondente ao número de ciclos em que a 

amplificação das amostras atinge um limiar (determinado entre o nível de 

fluorescência dos controles negativos e a fase de amplificação exponencial das 

amostras), os dados foram normalizados pelo gene constitutivo β-Actina e as reais 

diferenças foram relativas a expressão gênica das células do grupo Calvária. Foi 

avaliada a expressão gênica de genes relacionados a formação óssea, como Runx2, 

Sp7, Alp, Oc, Bmp4, Opn e genes relacionados a reabsorção óssea, como a razão 

Rankl/Opg e Trap. 

 

2.2.13  Análise estatística 
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Os resultados foram expressos como média  desvio padrão. A análise da 

diferenciação osteoblástica por PCR em tempo real (n=3) foi comparada pelo teste t 

de Student. O tempo de permanência das células nos defeitos ósseos (n=5), os 

dados da análise microtomográfica (n=12 para cada parâmetro), os dados da análise 

por nanoindentação (n=3 para cada parâmetro) e os dados da análise por PCR em 

tempo real (n=3) foram comparados por ANOVA One-way, seguido pelo teste de 

Tukey quando necessário. O nível de significância adotado foi de 5% (p  0,05). 

 

2.3  RESULTADOS 

 

2.3.1 Caracterização dos OBs-MO e OBs-TA por PCR em tempo real 

Aos 10 dias de cultura, a análise por PCR em tempo real confirmou que as 

CTMs-MO e CTMs-TA se diferenciaram em osteoblastos, uma vez que os 

marcadores ósseos Runx2, Alp e Opn foram expressos em ambas as células (Figura 

8A-C). A expressão gênica de Runx2 foi similar nos OBs-MO comparados com OBs-

TA (Figura 8A, p = 0,373). A expressão gênica de Alp foi maior nos OBs-MO 

comparados com OBs-TA (Figura 8B, p < 0,001). A expressão gênica de Opn foi 

similar nos OBs-MO comparados com OBs-TA (Figura 8C, p = 0,460). 
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Figura 8. Expressão gênica de marcadores ósseos Runx2 (A), Alp (B) e Opn (C) dos 
osteoblastos derivados de medula óssea (OBs-MO) e do tecido adiposo (OBs-TA), aos 10 

dias de cultivo. A expressão gênica foi normalizada pela -actina e as reais diferenças foram 
relativas a expressão gênica das células do grupo OBs-MO. Os dados são apresentados 

como média  desvio padrão (n=3). O asterisco (*) indica diferença estatisticamente 
significante. 
 
 

2.3.2 Avaliação do Complexo Principal de Histocompatibilidade (MHC classes 

I e II) 

Aos 10 dias de cultura, ambas as culturas de OBs-MO e OBs-TA 

apresentam baixa porcentagem de células expressando MHC classe I e II, conforme 

demonstrado na Tabela 3. 

Tabela 3. Porcentagem de osteoblastos diferenciados a partir de 
CTMs obtidas da medula óssea (OBs-MO) e do tecido adiposo (OBs-
TA) expressando marcadores de superfície 

Marcador de 

Superfície 
OBs-MO (%) OBs-TA (%) 

MHC Classe I 2,8 1,2 

MHC Classe II 0,5 0,6 
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2.3.3 Avaliação do enxertamento e tempo de permanência de OBs-MO e OBs-

TA nos defeitos ósseos após injeções locais 

As imagens de bioluminescência mostram a presença de OBs-MO-Luc e 

OBs-TA-Luc em uma área bem definida dos defeitos ósseos (Figura 9A-B). A 

quantificação dos sinais de bioluminescência não mostrou diferenças do sinal de 

luciferina entre os grupos OBs-MO-Luc e OBs-TA-Luc independente do período 

avaliado (p = 0,130). Ambos os grupos celulares mostraram um mesmo padrão do 

sinal de luciferina, sendo o pico do sinal no dia 4 e progressivamente reduzido até o 

dia 14. Adicionalmente, foi observado que no período de 7 dias após injeção local 

das células, o sinal de luciferina diminuiu drasticamente (aproximadamente 70%) em 

ambos os grupos celulares (Figura 9C). 

 

 
Figura 9. Imagem e quantificação do sinal de luciferina emitido pelos OBs-MO-Luc e OBs-
TA-Luc injetados em defeitos ósseos em calvária de ratos. A presença de ambos os OBs foi 
evidenciada em uma área bem delimitada dos defeitos ósseos após as injeções (A-B). O 
pico do sinal de luciferina foi no dia 4 e o sinal diminuiu gradualmente até o dia 14 (C). Os 

dados são apresentados como média  desvio padrão (n=5). O animal do lado esquerdo (A): 
rato injetado com PBS sem células (Controle). 
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2.3.4 Avaliação da formação de tecido ósseo após injeções de OBs-MO e 

OBs-TA por micro-CT 

As reconstruções 3D geradas por micro-CT mostram que 4 semanas após 

injeção local, defeitos tratados com OBs-MO e OBs-TA exibiram maior formação 

óssea comparados com Controle (Figura 10A-C). Os parâmetros gerados pela 

análise de micro-CT indicaram que o volume ósseo (Figura 10D, p < 0,001), 

porcentagem de volume ósseo (Figura 10E, p < 0,001), superfície óssea (Figura 

10F, p < 0,001) e número de trabéculas (Figura 10H, p < 0,001) foram maiores em 

defeitos de calvária tratados com OBs-MO ou OBs-TA comparados com Controle. 

Além disso, a espessura trabecular (Figura 10G, p = 0,002) foi menor em defeitos de 

calvária tratados com OBs-TA comparados com Controle, enquanto não foi 

estatisticamente diferente comparados com OBs-MO. Adicionalmente, são 

apresentadas todas as reconstruções 3D geradas por micro-CT dos defeitos 

tratados com injeção local de OBs-MO (Apêndice F, Figura 18), OBs-TA (Apêndice 

G, Figura 19) e Controle (Apêndice E, Figura 17). 
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Figura 10. Reconstruções 3D geradas por micro-CT e parâmetros da formação óssea em 
defeitos de calvária de ratos tratados com injeção local de OBs-MO (A), OBs-TA (B) ou 
solução salina tamponada (PBS) sem células (Controle - C) em 4 semanas. Os dados D-I 

são apresentados como média  desvio padrão (n=12). Letras diferentes indicam diferença 
estatisticamente significante entre os grupos (p ≤ 0,05). Barra: A–C = 1,25 mm. 
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2.3.5 Avaliação da formação de tecido ósseo após injeções de OBs-MO e 

OBs-TA por análise histológica 

Em geral, os cortes histológicos não-descalcificados mostraram uma 

significante formação óssea em defeitos de calvária tratados com injeção local de 

OBs-MO ou OBs-TA, enquanto para o grupo que recebeu PBS (Controle) os defeitos 

estavam essencialmente preenchidos por tecido conjuntivo (Figura 11A-F). 

Confirmando os resultados por micro-CT, os defeitos de calvária tratados com 

injeção local de OBs-MO (Figura 11A) ou injeção local OBs-TA (Figura 11B) 

exibiram aproximadamente a mesma quantidade de tecido ósseo. Vale a pena notar 

as áreas de tecido ósseo lamelar e tecido ósseo imaturo em defeitos de calvária 

tratados com injeção local de OBs-MO (Figura 11D) ou injeção local de OBs-TA 

(Figura 11E). 

 

 
Figura 11. Fotomicrografia dos defeitos de calvária de ratos tratados com injeção local de 
OBs-MO (A e D), OBs-TA (B e E) ou solução salina tamponada (PBS) sem células 
(Controle) (C e F), em 4 semanas. Enquanto nos defeitos injetados com OBs-MO (A e D) ou 
OBs-TA (B e E) observou-se tecido ósseo, os defeitos Controle (C e F) foram preenchidos 
por tecido conjuntivo. Coloração: Vermelho de Alizarina e Azul de Stevenel. ol: osso lamelar; 
oi: osso imaturo; tc: tecido conjuntivo. Barra de escala: A–C = 1,25 mm; D–F = 100 μm. 

 

2.3.6 Avaliação do tecido ósseo formado após injeções de OBs-MO e OBs-TA 

por ensaios de nanoindentação 

Os parâmetros quantitativos gerados pelos ensaios de nanoindentação 

indicaram que o módulo de elasticidade foi maior em defeitos de calvária tratados 

com injeção local de OBs-MO ou OBs-TA comparados com Controle (Figura 12A, p 

< 0,05), entretanto, não houve diferença estatisticamente significante quando 

comparado com Calvária (Figura 12A, p > 0,05). A dureza foi maior em defeitos de 

calvária tratados com injeção local de OBs-MO ou OBs-TA comparados com 

Controle (Figura 12B, p < 0,05), entretanto, não houve diferença estatisticamente 

significante quando comparado com Calvária (Figura 12B, p > 0,05). 
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Figura 12. Módulo de elasticidade (A) e dureza (B) dos defeitos de calvária de ratos tratados 
com injeção local de OBs-MO, OBs-TA ou solução salina tamponada (PBS) sem células 
(Controle) comparado com Calvária em 4 semanas. Os dados são apresentados como 

média  desvio padrão (n=3). Letras diferentes indicam diferença estatisticamente 
significante entre os grupos (p ≤ 0,05). 

 

2.3.7 Avaliação do tecido ósseo formado após injeções de OBs-MO e OBs-TA 

por PCR em tempo real 

Como esperado, todos os tecidos ósseos analisados expressaram genes 

relacionados à formação e reabsorção óssea. A expressão gênica (Figura 13A-F) de 

Runx2 foi OBs-MO = OBs-TA > Calvária (p = 0,004), Sp7 foi OBs-MO > OBs-TA > 

Calvária (p < 0,001), Alp foi OBs-TA > OBs-MO > Calvária (p < 0,001), Bmp4 foi 

OBs-TA > OBs-MO > Calvária (p < 0,001), Oc foi OBs-MO > OBs-TA > Calvária (p < 

0,001) e Opn foi OBs-TA = OBs-MO = Calvária (p = 0,003). 
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Figura 13. Expressão gênica de Runx2 (A), Sp7 (B), Alp (C), Bmp4 (D), Oc (E) e Opn (F) 
das células do osso formado em defeitos de calvária de ratos tratados com injeção local de 
OBs-MO ou OBs-TA em 4 semanas comparado com Calvária. A expressão gênica foi 

normalizada pela -actina e as reais diferenças foram relativas a expressão gênica das 

células da Calvária. Os dados são apresentados como média  desvio padrão (n=3). Letras 
diferentes indicam diferenças estatisticamente significantes entre os grupos (p ≤ 0,05).  

 

A razão da expressão gênica Rankl/Opg (Figura 14A) foi OBs-MO > OBs-TA 

= Calvária (p < 0,001) e a expressão gênica de Trap (Figura 14B) foi OBs-MO < 

OBs-TA = Calvária (p = 0,003). 
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Figura 14. Expressão gênica da razão Rankl/Opg (A) e Trap (B) das células do osso 
formado em defeitos de calvária de ratos tratados com injeção local de OBs-MO ou OBs-TA 

em 4 semanas comparado com Calvária. A expressão gênica foi normalizada pela -actina e 
as reais diferenças foram relativas a expressão gênica das células da Calvária. Os dados 

são apresentados como média  desvio padrão (n=3). Letras diferentes indicam diferenças 
estatisticamente significantes entre os grupos (p ≤ 0,05). 

 

2.4  DISCUSSÃO 

 

No presente estudo mostramos a eficácia da terapia celular baseada no uso 

de injeções locais de OBs-MO ou OBs-TA para induzir a formação de tecido ósseo 

em defeitos criados em calvárias de ratos. Para isso, primeiramente os OBs-MO e 

OBs-TA foram obtidos pela diferenciação osteoblástica de CTMs-MO e CTMs-TA, 

respectivamente. Essa diferenciação foi confirmada por meio da expressão de genes 

marcadores ósseos por PCR em tempo real. Adicionalmente, observamos que os 

OBs-MO e os OBs-TA não induziriam resposta imune por expressarem baixos níveis 

de MHC classes I e II e que ambas as células permaneceram nos defeitos ósseos 

por até 12 dias. 

Nos experimentos de cultura de células, diferenciamos CTMs derivadas de 

medula óssea e de tecido adiposo em OBs. Para tal, cultivamos as CTMs-MO e 

CTMs-TA em meio osteogênico, que é o meio de crescimento acrescentado de 

indutores como, a dexametasona, o ácido ascórbico e o -glicerofosfato, por um 

período de 10 dias, e avaliamos a diferenciação por PCR em tempo real. Este 

conjunto de indutores ativa uma série de processos para induzir a mineralização in 

vitro (LANGENBACH & HANDSCHEL, 2013). A dexametasona induz a expressão de 

Runx2 mediada pela via Wnt/-catenina (HONG et al., 2009). O ácido ascórbico 

induz o aumento da secreção de colágeno tipo I para a formação da matriz 

extracelular, enquanto o -glicerofosfato serve como uma fonte de fosfato para a 
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mineralização (LANGENBACH & HANDSCHEL, 2013). Nossos resultados 

mostraram que independente da fonte celular, ambas as CTMs tiveram capacidade 

semelhante de diferenciação osteoblástica, pois apresentaram expressão gênica 

para todos os marcadores ósseos avaliados, sem que houvesse diferenças entre 

eles, com exceção da expressão de Alp que foi maior nos OBs-MO. Esses 

resultados são corroborados por estudos prévios, os quais demostraram que CTMs-

MO e CTMs-TA apresentam capacidade semelhante de diferenciação em células 

osteoblásticas (KERN et al., 2006; REBELATTO et al., 2008). 

Um dos desafios para a utilização de células alógenas em terapia celular, 

consiste na possibilidade de rejeição dessas células pelo sistema imunológico do 

hospedeiro. Para tanto, moléculas de MHC Classes I e II são encarregadas de 

apresentar peptídeos antigênicos para células T CD8+ e T CD4+, respectivamente 

(MOKHTARI & LACHMAN, 2016). Os resultados da avaliação dos complexos 

principais de histocompatibilidade I e II por citometria de fluxo mostraram uma baixa 

porcentagem de OBs-MO e OBs-TA expressando essas moléculas, permitindo que 

fossem utilizadas com riscos mínimos de resposta imune nos ratos em que foram 

injetadas. Este resultado é corroborado por estudos anteriores que relataram baixos 

níveis de MHC Classe I e ausência de MHC Classe II em cultura de osteoblastos 

(KHOURY & ARNAUD, 1993; REYES-BOTELLA et al., 2002). Adicionalmente, 

nosso grupo de pesquisa já utilizou osteoblastos alógenos para o reparo de tecido 

ósseo, sem observar respostas antigênicas (FREITAS et al., 2017; Souza et al., 

2018).  

Como mencionado no capítulo 1, um dos fatores que influencia o sucesso da 

terapia celular é a viabilidade das células injetadas. Nesse contexto, não realizamos 

tal avaliação para os osteoblastos pois, recentemente, mostramos que essas células 

apresentam viabilidade similar àquela das CTMs após serem injetadas através da 

agulha 21G (SOUZA et al., 2018).  

O ensaio para avaliação do enxertamento e tempo de permanência dos 

OBs-MO e OBs-TA expressando luciferase, mostrou que ambos os OBs 

permaneceram nos defeitos ósseos por até 12 dias. Esses achados são similares 

aos observados quando injetamos CTMs-MO ou CTMs-TA, mostrado no capítulo 1. 

Ao menos em parte, esses resultados são devidos ao fato dessas células serem 

injetadas somente 2 semanas após a criação dos defeitos, devendo esse ambiente 
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ser menos hostil às células comparado com aquele de defeitos recém-criados, que 

devem apresentar maior concentração de células inflamatórias e citocinas (LACEY 

et al., 2009; LOI et al., 2016). 

A respeito da formação óssea obtida nos defeitos, os resultados baseados 

nas reconstruções 3D das análises de micro-CT mostraram maior formação óssea 

nos defeitos tratados com injeção local de OBs-MO ou OBs-TA comparado ao 

Controle. Corroborando as reconstruções 3D, quase todos os parâmetros gerados 

pelo micro-CT indicaram ter havido maior formação óssea nos defeitos tratados com 

células. Esses resultados estão também em concordância com a análise histológica, 

que mostrou similaridades no tecido ósseo formado nos grupos que receberam 

injeção local de OBs-MO ou OBs-TA, enquanto que no grupo Controle foi observada 

predominância de tecido conjuntivo. Esses achados são corroborados por outro 

estudo do nosso grupo de pesquisa, que utilizando também dos princípios de terapia 

celular, através de injeção local de osteoblastos derivados de calvária de ratos 

recém-nascidos, observou em defeitos de calota de ratos, maior formação óssea nos 

grupos que receberam as injeções locais de osteoblastos comparados a grupos que 

não receberam células (SOUZA et al., 2018). Entretanto, com relação à formação 

óssea, os resultados do presente estudo são diferentes daqueles encontrados por 

FREITAS et al., 2017, no qual os autores utilizaram os mesmos tipos de 

osteoblastos e injetados da mesma maneira, mas associados a um biomaterial 

(membrana de poli(vinilideno-trifluoretileno) / titanato de bário). Naquele estudo foi 

observada maior formação óssea no grupo que recebeu a associação 

biomaterial/OBs-MO. Tal discrepância é de difícil explicação porque o biomaterial é 

considerado biocompatível frente a diversos tipos celulares (TEIXEIRA et al., 2010; 

TEIXEIRA et al., 2011; LOPES et al., 2014), no entanto, não foi ainda avaliado seu 

efeito sobre células derivadas do tecido adiposo, com as quais talvez não se mostre 

completamente biocompatível.  

Ensaios de nanoindentação têm sido utilizados para mensurar as 

propriedades mecânicas do tecido ósseo e para avaliar a qualidade óssea (BOIVIN 

et al., 2008; COELHO et al., 2014). Nesse sentido, nossos resultados mostraram 

que os tecidos ósseos induzidos pela injeção local de OBs-MO ou OBs-TA 

apresentaram valores de módulo de elasticidade e dureza iguais aos do osso da 

Calvária. Esses achados indicam que além de obtermos uma maior formação óssea 
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quando injetamos células osteoblásticas, obtemos a formação de um tecido ósseo 

de qualidade similar ao tecido ósseo existente na calvária, independente da fonte 

celular utilizada. 

Com o objetivo de investigar alguns dos aspectos moleculares do osso 

formado através de injeção local de OBs-MO ou OBs-TA, nós avaliamos a 

expressão gênica de alguns marcadores da remodelação óssea. Entre os genes 

relacionados a formação óssea, a expressão gênica de Runx2, um dos principais 

fatores de transcrição envolvida na formação óssea (KOMORI et al., 2010) e a 

expressão gênica de Opn, uma das proteínas não-colágenas envolvida na formação 

dos cristais de apatita da matriz (SODEK et al., 2000), apresentaram expressões 

similares entre os grupos OBs-MO e OBs-TA. A expressão gênica de Alp, uma 

importante enzima envolvida no processo de mineralização no qual disponibiliza 

fosfato para a produção da matriz (MILLAN et al., 2013) e a expressão gênica de 

Bmp4, uma importante proteína envolvida na indução da formação óssea e de 

cartilagens (NISHIMURA et al., 2012), apresentaram expressão maior no grupo 

OBs-TA comparado com OBs-MO. A expressão gênica de Sp7, um fator de 

transcrição envolvido na maturação dos osteoblastos (NAKASHIMA et al., 2002) e a 

expressão gênica de Oc, uma proteína não colágena produzida por osteoblastos 

antes da mineralização (OWEN et al., 1990), apresentaram maiores expressões no 

grupo OBs-MO comparado com OBs-TA. Entre os genes avaliados relacionados ao 

processo de reabsorção óssea, como a razão Rankl/Opg e Trap (LIU et al., 2015; 

LOPES et al., 2016), a expressão gênica da razão Rankl/Opg apresentou maior 

expressão no grupo OBs-MO comparado com OBs-TA. Entretanto, a expressão 

gênica de Trap, apresentou maior expressão no grupo OBs-TA comparado com 

OBs-MO. Analisando todos esses achados juntos, nossos resultados sugerem que o 

tecido ósseo formado por injeção local de OBs-MO ou OBs-TA apresenta um perfil 

molecular similar.  

 Nesse estudo, nós demonstramos que a terapia celular baseada em 

injeções locais de OBs-MO ou OBs-TA é efetiva em colocar células viáveis no local 

do defeito ósseo e induzir uma significativa formação óssea, apresentando uma 

formação de tecido ósseo com propriedades mecânicas e moleculares similares, 

independente das fontes celulares utilizadas.  
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2.5  CONCLUSÕES 

 

 O método empregado para obtenção de osteoblastos resultou em uma 

população rica de OBs-MO e OBs-TA.  

 Os OBs-MO e OBs-TA permaneceram dentro dos defeitos ósseos por até 

12 dias. 

 Injeções locais de OBs-MO e OBs-TA resultaram em maior formação 

óssea comparados aos defeitos controles, não apresentando diferenças 

entre as diferentes fontes de células.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Considerações Finais 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste trabalho, avaliamos o potencial de CTMs derivadas de medula óssea 

e de tecido adiposo, bem como de OBs diferenciados a partir dessas, para regenerar 

o tecido ósseo quando injetadas diretamente em defeitos de 5mm de diâmetro 

criados em calvárias de ratos. Observamos que a terapia celular foi efetiva em 

injetar células viáveis, que todos os tipos celulares avaliados permaneceram no local 

do defeito ósseo e induziram maior formação óssea comparados com defeitos que 

não receberam células. Adicionalmente, todas as células foram capazes de formar 

tecido ósseo com as mesmas propriedades mecânicas do tecido ósseo existente na 

calvária. No entanto, independente do grupo celular avaliado, não obtivemos 

regeneração completa desses defeitos. Portanto, esse modelo de estudo continua a 

ser um desafio que merece investigações adicionais. Como desdobramento desse 

trabalho, uma estratégia futura poderia ser baseada na utilização dessas células 

tratadas com fatores sabidamente relevantes para o processo de angiogênese, 

como por exemplo, o VEGF-A (do inglês vascular endothelial growth factor A), da 

osteogênese, como por exemplo, a BMP-9 (do inglês bone morphogenetic protein 9) 

ou a combinação de ambos, além do uso de modificação genética para sobre-

expressar esses fatores, no intuito de se obter a completa regeneração do tecido 

ósseo.  
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APÊNDICE A 
 

 
Figura suplementar 1. Reconstruções 3D geradas por micro-CT (A-C) e parâmetros (D-E) 
da formação óssea em defeitos de calvária de ratos tratados com injeção local de 5x104, 
5x105 ou 5x106 CTMs-MO/defeito em 4 semanas (n=12). A porcentagem de volume ósseo 
(D) e o número de trabéculas (E) mostraram correlação positiva com a quantidade de 
células injetadas. Barra: A-C = 1,25 mm. 
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APÊNDICE B 
 

 
Figura suplementar 2. Reconstruções 3D geradas por micro-CT e parâmetros da formação 
óssea em defeitos de calvária de ratos tratados com uma injeção local de CTMs-MO (A), 
duas injeções locais de CTMs-MO (B) ou quatro injeções locais de CTMs-MO (C) em 4 
semanas (n=12). Os parâmetros volume ósseo (D), porcentagem de volume ósseo (E), 
superfície óssea (F), módulo de elasticidade (G) e dureza (H) mostraram correlação 
negativa com o número de injeções. Barra: A-C = 1,25 mm. 
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APÊNDICE C 
 

 
Figura 15. Reconstruções 3D geradas por micro-CT da formação óssea em defeitos de 
calvária de ratos tratados com injeção local de CTMs-MO em 4 semanas (n=12). Barra = 
1,25 mm. 
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APÊNDICE D 
 

 
Figura 16. Reconstruções 3D geradas por micro-CT da formação óssea em defeitos de 
calvária de ratos tratados com injeção local de CTMs-TA em 4 semanas (n=12). Barra = 
1,25 mm. 
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APÊNDICE E 
 

 
Figura 17. Reconstruções 3D geradas por micro-CT da formação óssea em defeitos de 
calvária de ratos tratados com injeção local de solução salina tamponada (PBS) sem células 
(Controle) em 4 semanas (n=12). Barra = 1,25 mm. 
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APÊNDICE F 
 

 
Figura 18. Reconstruções 3D geradas por micro-CT da formação óssea em defeitos de 
calvária de ratos tratados com injeção local de OBs-MO em 4 semanas (n=12). Barra = 1,25 
mm. 
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APÊNDICE G 
 

 
Figura 19. Reconstruções 3D geradas por micro-CT da formação óssea em defeitos de 
calvária de ratos tratados com injeção local de OBs-TA em 4 semanas (n=12). Barra = 1,25 
mm. 
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