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RESUMO 

A regeneração de tecidos e órgãos humanos danificados por traumas ou degenerações, 

permanece como um grande desafio na medicina contemporânea.  Doenças como a 

Osteoatrose e defeitos da cartilagem articular demandam terapias mais eficientes capazes de 

conter e recuperar as degenerações da cartilagem articular. Dentre os tratamentos 

disponíveis hoje estão: analgésicos, desbridamento e intervenções cirúrgicas das lesões e 

a substituição das cartilagens por próteses metálicas. O Implante Autólogo de Condrócitos 

(IAC) é uma terapia celular promissora para o reparo de cartilagens, porém possui várias 

limitações como: danos à cartilagem pela retirada da biópsia, capacidade limitada de 

expansão dos condrócitos, e bem como a formação de uma porção de fibrocartilagem 

indesejada após a aplicação. Neste cenário, o tecido adiposo representa uma fonte de células 

tronco adiposas (ASC) obtidas de restos cirúrgicos de lipoaspirados ou abdominoplastias. 

Estas células podem ser diferenciadas em condrócitos, osteócitos e adipócitos in vitro. 

Contudo, a diferenciação das ASC a condroblastos in vitro ainda é insatisfatória para 

transplantes e necessita de aprimoramento. Para isto, bioengenharia de cartilagem busca 

utilizar biomateriais em sinergia células e fatores de crescimento, para gerar cartilagens 

funcionais. Este estudo avaliou os efeitos da expansão e diferenciação condrogênica de ASC 

em arcabouço autólogo de fibrina (AFS) com suplementação de fatores de crescimento do 

Plasma rico em plaquetas (PRP). 

Os resultados mostraram alta capacidade proliferativa e viabilidade nos AFS. Porém o 

cultivo nos AFS com Dulbecco Modified Eagle Medium (D-MEM) low glucose e 

suplementação de PRP guiou as células para um perfil osteoblástico, com intensa produção 

de matriz calcificada e aumento expressão de genes osteogênicos.  Por outro lado, superior 

condrogênese das ASC foi observada utilizando a mesma matriz de fibrina, em diferente 

forma espacial em meio condrogênico suplementado com PRP.  Cortes histológicos também 

mostraram uma superior formação de matriz cartilaginosa nos construídos de fibrina 

comparados ao grupo diferenciado sem matriz. 

Em suma, os resultados demonstraram que a fibrina é um biomaterial versátil capaz de criar 

diferentes configurações de suas fibras.Sinergicamente aos fatores de crescimento do PRP, 

diferentes ambientes tridimensionais da fibrina guiaram as ASC para diferenciação em 

osteoblastos na ausência de meio indutor ou em progenitores condroblásticos quando em 

meio condrogênico definido. 

 

Palavras-chave: células tronco mesenquimais;  PRP;  fibrina;  condrogênese;  osteogênese 

espontânea;



 

ABSTRACT 

The healing of tissue and organs damaged by traumas and injuries remains a challenge of 

the regenerative medicine.  Osteoarthritis (OA) diseases and cartilage defects lack 

treatments to suppress and repair cartilage degeneration. Current treatments available for 

OA include: analgesics, local debridement, surgery and cartilage replacement by metallic 

prostheses. The Autologous Chondrocyte Implantation is a promising cells therapy 

alternative treatment for cartilage repair, but it has several limitations such as: local 

damages on cartilage biopsy site; limited capacity of chondrocytes expansion in vitro, and 

formation of undesirable fibrocartilage after implantation. 

For these reasons, adipose tissue represents an attractive source of Adipose Stem Cells 

(ASC) obtained by surgical wastes of liposuction and abdominoplasty. These cells are able 

to differentiate into adipocytes, chondrocytes and osteoblasts in vitro and in vivo conditions. 

However, chondroblastic differentiation of ASC in vitro is still unsatisfactory for 

transplants and therefore needs to be improved. To solve this problem, the cartilage 

bioengineering seeks to combine biomaterials scaffolds, cells and growth factors to 

produce functional cartilage tissues. 

The present study evaluated cellular proliferation and chondrogenic differentiation of ASC 

in Autologous Fibrin Scaffold (AFS), synergistically with growth factors present in Platelet 

Rich Plasma (PRP) used as supplement media. Results showed high cell proliferation and 

viability into fibrin scaffolds. However, these 3D cultures in Dulbecco Modified Eagle 

Medium (D-MEM) low glucose supplemented with 10% PRP lead cells to an osteoblastic 

phenotype differentiation, with intense calcified extracellular matrix production and 

upregulation of osteogenic genes. Likewise, enhanced ASC in vitro chondrogenic 

differentiation was observed using the same fibrin scaffold with a different three-

dimensional configuration in chondrogenic media supplemented with PRP. Histological 

sections confirmed higher cartilage matrix formation in fibrin scaffolds compared with 

groups without matrix. 

In conclusion, these results demonstrated fibrin to be an adaptable biomaterial able to create 

different three-dimensional environments. When it was used synergistically with PRP’s 

growth factors and fibrin scaffold, lead the ASC to differentiate into osteoblasts (in absence 

of induction media) or condroblasts progenitor under defined condrogenic media. 

 

Keywords: mesenchymal stem cell; PRP; fibrin; chondrogenesis; spontaneous osteogenesis.
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1. INTRODUÇÃO 

A regeneração de tecidos e órgãos humanos, danificados por traumas ou 

degenerações, representa um grande desafio na medicina contemporânea.  Além disso, a 

escassez de doadores de tecidos e órgãos tem se tornado um problema de saúde pública, 

pois transplantes são, por vezes, necessários para substituição de órgãos e/ou tecidos em 

pacientes que sofreram perdas totais ou parciais. Considera-se que o transplante autólogo 

(oriundos do próprio paciente) seja o “padrão ouro”, pois se evita o risco de rejeições 

imunológicas e transmissões de doenças. Os enxertos autógenos ósseos, por exemplo, são 

possíveis em cirurgias orais e maxilofaciais, pois os fragmentos ósseos implantados atuam 

como osteocondutores para regeneração local. Entretanto as limitações envolvem a 

quantidade e a qualidade de tecido removido, morbidades no local da biópsia, aumento do 

tempo de recuperação pós-operatória, e a possibilidade de ocorrência de sequelas 

(TAKAMORI, 2008). Para os casos em que se necessite implantar maiores quantidades de 

tecidos ou órgãos inteiros, é necessário que o material biológico do doador seja 

minimamente compatível, e o paciente transplantado passa a depender de drogas 

imunossupressoras por toda a vida. Além disso, os custos elevados com transplante de 

órgãos e tecidos limitam estes procedimentos no Brasil (SILVA; DUAILIBI, 2008). 

As doenças degenerativas também representam um desafio da medicina moderna. 

Com o contínuo aumento da expectativa de vida doenças como a osteoatrose, diabetes, e 

mal de Alzeihmer acometem milhões de pessoas todos os anos. Particularmente, os 

pacientes com osteoartrose apresentam dor crônica, que gradativamente leva à 

incapacitação dos indivíduos, muitas vezes ainda jovens e economicamente ativos. Em 

casos mais graves, como forma de tratamento faz-se a substituição da cartilagem 

degenerada e parte do osso subcondral por próteses totais ou parciais, ou por enxertos de 

origem animal (LANGER; VACANTI, 1993; SOMOZA et al., 2014). Estima-se que em 

2009, US$ 289 bilhões foram gastos em dispositivos médicos implantáveis no mundo, com 

projeções de US$ 487 bilhões até 2016. Para o mercado brasileiro, os gastos em 2014 com 

dispositivos médicos foram da ordem de R$ 19,7 bilhões sendo os dispositivos 

implantáveis responsáveis por 20% desse montante, isto é, cerca de R$ 4 bilhões. 

(BRASIL, 2015).  

A cartilagem mantém sua homeostase pelo equilíbrio complexo entre a produção e 

degradação de matriz extracelular. Este sistema é controlado pelo balanço de fatores de 

crescimento anabólicos, citocinas, metaloproteinases e seus inibidores, o qual mantém as 
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características da matriz extracelular e seu microambiente (HIDAKA; GOLDRING, 2008; 

REZENDE et al., 2000). Entretanto, o desequilíbrio deste sistema pode levar a uma 

progressiva perda de macromoléculas e consequente degradação da cartilagem. Este 

quadro clínico é conhecido como osteoatrose (OA). A OA é uma doença que acomete toda 

a articulação, pois além da degradação da cartilagem, ela causa espessamento ósseo 

subcondral, inflamação sinovial e degradação de ligamentos.  Essa patologia tem origem 

complexa e multifatorial. Pode ser causada por idade, traumas ou suporte inapropriado de 

cargas sobre a cartilagem articular entre outras (HIDAKA; GOLDRING, 2008; 

OLDERSHAW, 2012). Ela é considerada uma doença crônica, caracterizada por uma 

degeneração contínua, que se inicia com pequenas lesões na cartilagem em que 

progressivamente, ocorrem alterações morfológicas e metabólicas na matriz extracelular, 

que perde sua homogeneidade e fragmenta-se. O avanço da doença culmina na perda de 

toda a cartilagem expondo o osso subcondral (FLANIGAN et al., 2010; GHOSH et al., 

2007; REZENDE et al., 2000; ZHU et al., 2013b). Respostas regenerativas das lesões, em 

geral, incluem processos de inflamação local, reparo e remodelamento tecidual e requer 

uma boa irrigação sanguínea. A cartilagem é um tecido onde, particularmente, o aporte de 

sangue é escasso, e a falta de irrigação sanguínea faz com que o reparo da cartilagem seja 

inviável na maioria dos casos. Embora os mecanismos da lesão/ regeneração da cartilagem 

articular ainda não sejam bem compreendidos, os casos clínicos servem como base das 

evidências para a compreensão destes fenômenos (BHOSALE; RICHARDSON, 2008; 

HUNZIKER, 2002).  

A cartilagem articular tem a principal função de fornecer uma superfície com mínima 

fricção entre os ossos e prover o livre movimento das articulações. Ela também absorve e 

redistribui o impacto das cargas geradas pela locomoção e atividades esportivas. 

(WEIGHTMAN, 1976). Considera-se que devido a sua natureza avascular, aneural e 

alinfática, a cartilagem articular apresenta pouca capacidade de regeneração. Por isso, nas 

últimas décadas, ela tem sido alvo de intensos estudos (BUCKWALTER; MANKIN, 1998; 

FLANIGAN et al., 2010; GOLDRING, 2012; HOLTZER, 1964; HUNZIKER, 2002; LIN 

et al., 2006b; REZENDE et al., 2000; SHANMUGARAJAN et al., 2011; SMYTH; 

MURAWSKI; FORTIER, 2013; WU et al., 2010). Até o momento, mais de 240 ensaios 

clínicos relacionados a doenças na cartilagem articular estão relacionados ou reportados no 

banco de dados americano “clinical trials” (www.clinicaltrials.gov). 

Atualmente existem poucos tratamentos para a regeneração das lesões de cartilagem 

articular. Além da recuperação da função da cartilagem, os tratamentos convencionais 
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buscam: 1) aliviar a dor; 2) prevenir/evitar progressão da doença; 3) adiar/evitar a 

substituição da cartilagem por próteses de ligas metálicas à base principalmente de titânio e 

alumínio. A escolha entre esses tratamentos depende de características como tamanho e 

localização da lesão bem como a idade do paciente. (ALFORD, 2005; GUETTLER, 2004). 

Tipicamente, os tratamentos iniciam-se com uma lavagem da área lesionada para eliminar 

restos de cartilagem soltos que possam causar dor e mais desgaste. Este procedimento pode 

ser suficiente para auxiliar a regeneração natural da cartilagem em lesões de pequena 

extensão e profundidade. No caso de lesões maiores, a técnica de microfratura tem sido 

empregada com o meio de estimulação da irrigação sanguínea local. Nesta, ocorre perfusão 

da cartilagem até o osso subcondral, onde o acesso à medula óssea permite a entrada de 

sangue e células-tronco mesenquimais. Contudo, a cartilagem gerada é de fibrocartilagem, 

com características distintas da cartilagem nativa, oferecendo riscos de recidiva das lesões 

(ALFORD, 2005; BHOSALE; RICHARDSON, 2008).  Em casos severos, uma prótese 

metálica pode ser utilizada para substituir inteiramente a cartilagem, embora não seja 

indicada para pacientes jovens, pois o risco de afrouxamento entre o osso subcondral e a 

prótese aumenta com o tempo de uso. (ALFORD, 2005; BHOSALE; RICHARDSON, 

2008; GUETTLER, 2004).  Tratamentos mais recentes, denominados terapias celulares, 

utilizam-se de células autólogas para reparo de lesões na cartilagem.  A terapia celular 

pode ser definida como o tratamento em que células (autólogas, alogênicas ou 

xenogênicas) são administradas em seres humanos e/ou animais, para prevenção, 

tratamento ou cura de doenças e injúrias teciduais (VACANTI; OTTE; WERTHEIM, 

2014). Uma das terapias celulares mais conhecidas clinicamente é o transplante autólogo 

de condrócitos, em que células autólogas são expandidas in vitro a partir de uma biópsia da 

porção saudável de cartilagem articular. Após esta etapa, estes condrócitos são implantados 

sobre as lesões cartilaginosas e cobertos por um retalho periostal. (ALFORD, 2005; 

BARRETO et al., 2011).  Embora a técnica seja promissora, as limitações são: a biópsia 

retirada de uma região saudável pode gerar uma nova lesão; a expansão in vitro 

insuficiente de células e a dediferenciação in vitro em células fibroblastóides produtoras de 

colágeno I (ALFORD, 2005). Estudos clínicos também demonstram a formação de porções 

indesejáveis de fibrocartilagem (BARTLETT et al., 2005; HUNZIKER, 2002; 

MCNICKLE et al., 2009).  Os atuais tratamentos para regeneração de lesões na cartilagem 

ainda carecem de evidências quanto à efetiva regeneração das mesmas. Portanto, verifica-

se a necessidade do desenvolvimento de novos tratamentos com resultados mais efetivos 

que possibilitem a regeneração tecidual das lesões articulares. 
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A comunidade médica/científica tem desenvolvido especial interesse pela 

bioengenharia de tecidos desde as últimas décadas do século XX. A bioengenharia de 

tecidos foi criada como resposta à forte demanda pela regeneração de órgãos e tecidos na 

medicina moderna. A bioengenharia de tecidos tem como objetivo gerar substitutos vivos e 

funcionais para partes do corpo e órgãos lesionados ou doentes (DRURY; MOONEY, 

2003). Como ciência interdisciplinar, ela aplica conhecimentos de engenharia, biologia e 

física com o objetivo de desenvolver estruturas biológicas que restaurem, mantenham ou 

melhorem as funções de órgãos e tecidos. Como estratégia, ela utiliza a combinação de 

biomateriais, células e fatores biológicos para a formação de estruturas funcionais.  

(JOHNSTONE et al., 2013; LANGER; VACANTI, 1993; LIN et al., 2014).  

Neste cenário, as células-tronco mesenquimais/estromais (CTM) apresentam-se 

como uma alternativa atrativa, já que podem ser obtidas a partir de diversos tecidos do 

paciente sem que se leve à morbidade. Além disso, as células-tronco mesenquimais podem 

ser expandidas in vitro mantendo a capacidade de diferenciação em diferentes tipos 

celulares, inclusive condrócitos (PITTENGER et al., 1999). As CTM foram descobertas 

ainda no final dos anos 60, onde os trabalhos de Friedenstein e colaboradores identificaram 

“as células não hematopoiéticas da medula óssea” de camundongos. Essas células possuem 

características de células aderentes in vitro, de morfologia fibroblastóide e alto potencial 

clonogênico por unidades formadoras de colônias (CFU) (FRIEDENSTEIN; 

CHAILAKHJAN; LALYKINA, 1970). Nas décadas seguintes, foi confirmada a presença 

destas células na medula óssea humana, e desde então, elas tem sido intensamente 

estudadas. Este interesse deve-se às propriedades biológicas particulares, como a grande 

capacidade de autorenovação e principalmente a diferenciação para linhagens como 

osteoblastos, condroblastos e adipócitos (BIANCO, 2007).  Devido a esta capacidade, estas 

células passaram a ser denominadas como células-tronco mesenquimais ou células-tronco 

estromais. (BIANCO; ROBEY; SIMMONS, 2008; PITTENGER et al., 1999). 

Os primeiros artigos que descreviam a diferenciação condrogênica de CTM datam de 

1998 (JOHNSTONE et al., 1998; MACKAY et al., 1998).  Neles, as CTM foram 

cultivadas em meio de cultura acrescidos de uma combinação de fatores de crescimento, 

contendo invariavelmente TGF-β. Entretanto, ainda não foi possível obter condroblastos 

diferenciados com potencial funcional para formar cartilagem hialina similar à cartilagem 

articular nativa (ERICKSON et al., 2009; HUANG; FARRELL; MAUCK, 2010). 
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O conhecimento da interação de células com biomateriais vem sendo usado com 

sucesso para mimetizar as condições ideais à condrogênese, uma vez que pode direcionar o 

desenvolvimento dos mesmos. O biomaterial deve facilitar a implantação na área de lesão 

integrando-se a ela e mantendo as propriedades mecânicas e fisiológicas do tecido. Entre as 

propriedades desejadas destes biomateriais estão: o espaço tridimensional que permita a 

proliferação/diferenciação das células; e a porosidade que permita a difusão de nutrientes e 

oxigênio, arquitetura interna adequada às propriedades mecânicas desejadas. (VINATIER 

et al., 2009). Dada a baixa densidade celular da cartilagem hialina, as interações célula-

matriz também têm um papel importante no processo de diferenciação. A fibrina é um 

promissor biomaterial para a bioengenharia de cartilagens, pois tem apresentando 

evidências de seus efeitos positivos da condrogênese in vitro e in vivo (BAUMGARTNER 

et al., 2010; CHOI et al., 2013; DE LA PUENTE et al., 2013; HO et al., 2010; JUNG et 

al., 2012; MUNIRAH et al., 2008; PARK et al., 2011a, 2011b, 2011c; SHA’BAN et al., 

2008; SNYDER et al., 2014). Essa proteína é um componente que fisiologicamente está 

presente no plasma sanguíneo e por isso é considerado um material biocompatível e 

biodegradável. De fácil obtenção e abundante presença no plasma, o fibrinogênio pode 

gerar hidrogéis de diferentes estruturas e propriedades mecânicas.  Além disso, a fibrina 

apresenta boa integração de células sem oferecer riscos ao paciente com a sua implantação 

no sitio cirúrgico (DE LA PUENTE et al., 2013; LAURENS; KOOLWIJK; DE MAAT, 

2006).  

Outro produto obtido a partir do plasma sanguíneo do próprio paciente é o Plasma 

Rico em plaquetas (PRP). O PRP é um produto biológico rico em fatores de crescimento 

plaquetários e citocinas com grande potencial regenerativo em tecidos biológicos. O PRP é 

obtido a partir do sangue periférico humano com posterior ativação das plaquetas 

concentradas em plasma. Esta ativação das plaquetas libera diversos fatores promotores de 

regeneração tecidual como TGF, PDGF, EGF, FGF e VEGF, além de muitas citocinas pró 

e anti-inflamatórias (AMABLE et al., 2013; MAZZOCCA, 2012). Entre seus efeitos sobre 

cultura de CTM estão: a alta proliferação celular favorecimento da osteogênese e 

condrogênese (DRENGK; ZAPF; STÜRMER, 2008; XIE et al., 2012). Os efeitos do PRP 

ativado têm sido explorados inclusive na bioengenharia de cartilagem (AMABLE et al., 

2013, 2014b; HILDNER et al., 2011; MILANO et al., 2010; SUN et al., 2010a; XIE et al., 

2012). Chen et al., (2014), estudaram os efeitos do gel de PRP e ácido hialurônico sobre 

condrócitos articulares oriundos de pacientes com OA, e concluíram que o PRP em 

conjunto com o ácido hialurônico foi capaz de reverter o perfil inflamatório dos 
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condrócitos in vitro, e atenuar os efeitos da OA em camundongos in vivo. Lee et al. (2012) 

avaliaram os efeitos de um hidrogel de PRP em condrócitos sobre defeitos de cartilagem 

articular de ratos. Sobre os condrócitos, este hidrogel aumentou a produção de colágeno II 

e agrecanas de cartilagem in vitro, e estimulou o reparo dos defeitos de cartilagens in vivo. 

Também sobre o modelo de OA em ovelhas, Milano et al., (2010) avaliaram os efeitos do 

PRP e microfraturas para regeneração dos defeitos condrais. Eles concluíram que o PRP 

em conjunto com técnica da microfratura foi capaz de regenerar os defeitos articulares nas 

ovelhas, porém os efeitos benéficos foram mais efetivos no tratamento com o gel de PRP 

quando comparado com a injeção intrarticular do PRP. 

Diante do exposto, este trabalho se propõe então a investigar os efeitos da interação 

dos fatores plaquetários do PRP ativado sobre as CTM inseridas em hidrogel de fibrina, 

bem como seu potencial para diferenciação em condroblastos neste ambiente. Este trabalho 

propõe-se a contribuir para o desenvolvimento de uma possibilidade de tratamento através 

da medicina regenerativa, utilizando uma combinação entre três componentes que poderão 

ser obtidos de fonte totalmente autóloga: as células, a fibrina e os biofatores plaquetários.  

Dessa maneira seriam eliminados os riscos de rejeição imunológica, a presença de 

componentes de origem animal, e o uso de biomateriais comerciais cujo processo de 

desenvolvimento e aquisição pode ser oneroso. O modelo aqui proposto visa cooperar para 

o desenvolvimento de novos tratamentos para as doenças degenerativas de interesse da 

sociedade brasileira, como OA e outras doenças da cartilagem articular. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1.  A Bioengenharia Tecidual e a Medicina Regenerativa 

A medicina regenerativa é definida como uma abordagem translacional que se dirige 

especialmente a doenças degenerativas crônicas e traumas, e se propõe ao tratamento 

individualizado para substituição ou reparo de tecidos e órgãos. A medicina regenerativa é 

fundamentada na terapia celular, que envolve a aplicação de células progenitoras ou 

adultas para promover o reparo de lesões teciduais. Essa nova abordagem terapêutica 

inclui etapas de obtenção e manipulação expansão de células do paciente em laboratório e 

posteriormente o reimplante das células ao paciente. Acredita-se que as células 

implantadas sejam capazes de se integrar com os tecidos funcionais, e seu uso em 

conjunto de materiais biocompatíveis pode torná-las capazes de guiar a regeneração 

tecidual. A medicina regenerativa também considera a possibilidade de reimplante de 

órgãos fabricados in vitro por meio da ciência conhecida como bioengenharia tecidual 

(CHIEN, 2008). 

A bioengenharia tecidual surgiu ainda nos anos 80 como uma nova disciplina 

cientifica focada na criação ex vivo de tecidos de substituição para posterior implantação. 

Esta ciência combina os conhecimentos da biologia celular, física, química e engenharia 

para produção de tecidos vivos e funcionais em laboratório e seus principais pilares são o 

uso das células, biomateriais e fatores bioativos (DRURY; MOONEY, 2003; KLEIN et 

al., 2009). 

O termo “biomaterial” foi definido pela primeira vez ainda em 1987 como “um 

material não vivo usado como dispositivo médico com o objetivo de integração com os 

sistemas biológicos” (WILLIAMS, 1987). A definição obviamente reflete os conceitos 

relativos à época, que almejavam somente a prevenção da rejeição dos dispositivos 

implantáveis (WILLERTH; SAKIYAMA-ELBERT, 2008). Desde então os biomateriais 

têm sido utilizados não apenas como materiais implantáveis, mas também como estruturas 

tridimensionais que permitem a adesão e proliferação de células e assim como a 

regeneração tecidual (YANG et al., 2001). Para ser viável, o biomaterial deve permitir: 1) 

a formação de novos vasos sanguíneos na área implantada; 2) a prevenção da degradação, 

infecção e a necrose dos tecidos adjacentes; 3) o reparo da área pela 

proliferação/diferenciação das células (DE LA PUENTE; LUDEÑA, 2014).  
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Os biomateriais devem possuir estruturas similares à matriz extracelular nativa no 

intuito de mimetizar as condições funcionais do tecido que se pretende regenerar  (DE LA 

PUENTE; LUDEÑA, 2014; EYRICH, 2006). O biomaterial deve ser composto por 

substâncias biocompatíveis, que evitem reações inflamatórias e rejeições após o implante. 

Dependendo da origem os biomateriais podem ser classificados como naturais ou 

sintéticos. Os biomateriais naturais incluem os arcabouços protéicos (ex.: colágeno, fibrina 

ou seda) e/ou de polissacarídeos (ex.: agarose, alginato, ácido hialurônico).  Os 

biomateriais sintéticos incluem materiais metálicos e cerâmicos, mas também os 

poliméricos sintéticos como: poli ácido láctico-co-glicólico (PLGA) e poli etileno glicol 

(PEG) (DE LA PUENTE; LUDEÑA, 2014; WILLERTH; SAKIYAMA-ELBERT, 2008).. 

Por fim também os materiais compósitos referisse à combinação em escala macroscópica 

de dois ou mais materiais de diferentes composições, morfologia e propriedades físicas 

(SALERNITANO; MIGLIARESI, 2003). 

 

2.2. Os hidrogéis e a fibrina na bioengenharia tecidual 

Os hidrogéis têm sido bastante explorados como biomateriais nas últimas décadas 

(CATELAS et al., 2006; DE LA PUENTE et al., 2013; EYRICH, 2006; GASPAROTTO 

et al., 2014; SNYDER et al., 2014; WU et al., 2007). Hidrogéis são redes tridimensionais 

compostas por polímeros hidrofílicos entrecruzados por ligações covalentes ou interações 

intermoleculares. Como sugere o nome, os hidrogéis retêm grandes volumes de água ou 

fluídos biológicos (EL-SHERBINY; YACOUB, 2013).  Além de oferecer suporte para as 

células, estes materiais atuam como preenchedores e carreadores de moléculas de 

importância biológica e regenerativa. Assim os hidrogéis formam uma rede tridimensional 

capaz de guiar a proliferação, morfologia e função celular, de acordo com tecido desejado. 

Além disso, hidrogéis podem ser facilmente processados e implantados de maneira 

minimamente invasiva (DRURY; MOONEY, 2003).   

A fibrina é um biomaterial utilizado como hidrogel na bioengenharia tecidual.  

Fisiologicamente, a rede de fibrina é a primeira estrutura em que as células se fixam e 

proliferam no caso de injúria tecidual. A fibrina é formada principalmente de polipeptídios 

derivados do fibrinogênio. O fibrinogênio é uma glicoproteína de estrutura larga (340 kD) 

sendo composta por 3 cadeias longas com terminais carboxilados, que previnem a 

polimerização espontânea. A formação da rede tridimensional ocorre após a ativação de 

fatores como a trombina e fator XIII na presença de íons de cálcio (Ca
+
). Primeiramente, a 
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trombina cliva os peptídeos terminais da cadeia de fibrinogênio produzindo monômeros 

solúveis de fibrina que, sem os terminais carboxilados, se polimerizam. A rede então é 

estabilizada pela ação do fator XIIIa (ativado), produzindo ligações covalentes estáveis e 

fibras insolúveis e entrecruzadas. Este processo culmina na polimerização, constituindo um 

gel altamente hidratado e estável. A degradação deste gel de fibrina ocorre 

sistematicamente pela ação de proteases da via fibrinolítica em poucos dias ou semanas 

(DE LA PUENTE; LUDEÑA, 2014; JANMEY; WINER; WEISEL, 2009; LAURENS; 

KOOLWIJK; DE MAAT, 2006).  

A cola de fibrina é utilizada em procedimentos cirúrgicos, sendo seus primeiros usos 

há mais de 100 anos (BERGEL, 1909). O uso do fibrinogênio também foi registrado, 

durante a segunda guerra mundial, para melhorar a adesão de enxertos de pele em soldados 

com queimaduras severas. Porém, o conhecimento sobre os mecanismos da coagulação 

foram amplamente estudados nos anos 70, quando as técnicas de isolamento de 

componentes sanguíneos foram aperfeiçoadas (DE LA PUENTE; LUDEÑA, 2014; 

JACKSON, 2001).   

Além da obtenção autóloga, a fibrina é disponível comercialmente há mais de 20 

anos no Japão e Europa, tendo sido aprovado em 1998 pela agência americana reguladora 

de drogas e alimentos (Food and Drug Administration, FDA). No Brasil a fibrina foi 

regulamentada pela AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITÁRIA (ANVISA) 

para uso clínico em 2011 (AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITÁRIA, 

2011).  Encontra-se disponível no mercado europeu uma grande variedade de diferentes 

selantes de fibrina, com diferentes composições e propriedades, sendo a maioria da matéria 

prima proveniente de fibrina bovina. Apesar dos rigorosos controles de fabricação, os 

riscos de transmissão viral e de reações inflamatórias por componentes animais ainda 

persistem (JACKSON, 2001). Atualmente o uso da fibrina está bem estabelecido na prática 

cirúrgica em diferentes áreas de atuação, tais como em cirurgias cardiovasculares e 

torácicas, cirurgias plásticas de reconstrução e na prática cirúrgica dental. Recentemente, 

novos trabalhos reportam o seu uso em cirurgias ortopédicas e urológicas (DE LA 

PUENTE et al., 2011; EL-SHERBINY; YACOUB, 2013; SPOTNITZ, 2014). Em 2015 no 

Brasil, o Conselho Federal de Odontologia (CFO) regulamentou o uso de fibrina autóloga 

na prática clínica odontológica (CONSELHO FEDERAL DE ONDONTOLOGIA, 2015). 
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2.3. Aplicações da fibrina na bioengenharia tecidual 

As aplicações da fibrina como selante na medicina requerem que ela apresente alta 

resistência à tração e adesão. Para isto são necessárias altas concentrações de fibrinogênio 

para que a rede de fibrina se torne mais compacta e impermeável (SIERRA; 

EBERHARDT; LEMONS, 2002). Porém, estas condições são inadequadas para a adesão e 

proliferação de células em géis de fibrina. De acordo com alguns autores, a concentração 

ideal para proliferação celular é entre 3-5mg/mL de fibrinogênio, pois permitem a adesão e 

interação das células e a rede de fibrina (CATELAS et al., 2006; DE LA PUENTE; 

LUDEÑA, 2014). 

As células se ancoram à rede de fibrina diretamente via receptores como ICAM-1, 

VE-Caderinas, CD44, e integrinas que se ligam às sequências de aminoácidos como: a 

sequência arginina-glicina-ácido aspártico (RGD), ou de maneira indireta pela ligação 

entre o fibrinogênio e proteínas como a vitronectina e fibronectina (DE LA PUENTE; 

LUDEÑA, 2014; LAURENS; KOOLWIJK; DE MAAT, 2006; MAKOGONENKO et al., 

2002). Além disso, a rede de fibrina pode reter fatores de crescimento, enzimas 

proteolíticas e inibidores. Ela é capaz de liberar estas moléculas bioativas gradativamente, 

e controlando o balanço entre a manutenção e a proteólise da mesma (DE LA PUENTE; 

LUDEÑA, 2014; SAHNI; FRANCIS, 2000). 

A fibrinólise dos géis de fibrina ocorre por ação de proteases (ex.: plasmina), que 

gradativamente quebram as ligações da rede de fibras, após 3-4 dias da formação do 

coágulo. Entretanto como biomaterial 3D para células, a instabilidade da fibrina representa 

um problema, pois é necessário mais tempo para que haja a proliferação celular e produção 

de matriz extracelular. Para contornar este entrave, agentes inibidores da fibrinólise são 

utilizados sobre as culturas in vitro ou na composição dos géis como apoptinas, ácido 

aminocapróico, ou ácido tranexâmico (AHMED et al., 2011; EYRICH et al., 2007; SITEK 

et al., 2013). A fibrina então se apresenta como um promissor hidrogel para a 

bioengenharia, estando abundantemente disponível no plasma sanguíneo, e apresentando 

também boa integração com células e fatores bioativos. A aplicação de fibrina em sua fase 

líquida permite uma implantação fácil e minimamente invasiva, enquanto a solidificação 

deste hidrogel após ativação atua como preenchedor e substrato para a regeneração 

tecidual. Todos estes aspectos fazem este hidrogel muito atrativo para a medicina 

regenerativa (EL-SHERBINY; YACOUB, 2013; LAURENS; KOOLWIJK; DE MAAT, 

2006). 
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2.4. As células na bioengenharia tecidual 

A bioengenharia se utiliza das células em conjunto com os biomateriais para a 

regeneração tecidual. São as células as responsáveis por manter a homeostase e sintetizar 

nova matriz extracelular funcional, sendo que a escolha do tipo celular utilizado depende 

da função a ser restabelecida. Por exemplo, na bioengenharia de cartilagem os condrócitos 

são os mais utilizados, pois são capazes de sintetizar a matriz de cartilagem hialina. Na 

bioengenharia de pele são utilizados fibroblastos, queratinócitos e melanócitos, em 

conjunto ou não, para formar o tecido da derme e epiderme.  

Células progenitoras residentes ou com capacidade de diferenciação celular são 

encontradas virtualmente em todos os tecidos humanos. Os reservatórios de células 

progenitoras em tecidos adultos têm a função de auxiliar na manutenção e regeneração 

destes tecidos. Por exemplo, as células progenitoras epiteliais são encontradas na epiderme, 

nas criptas intestinais, enquanto células progenitoras neurais são encontradas no sistema 

nervoso central (DA SILVA MEIRELLES; CHAGASTELLES; NARDI, 2006). Na 

medula óssea está o maior sítio de progenitores hematopoiéticos adultos que renovam 

todas as células do sangue circulante. Na medula óssea também residem as CTM que 

contribuem para a regeneração de tecidos originados do mesênquima, como ossos, 

cartilagem, músculos, ligamentos, tendões, tecido adiposo e estroma (PITTENGER et al., 

1999). 

Embora as CTM derivadas da medula óssea sejam células-tronco/estromais adultas 

mais estudadas e caracterizadas, sua obtenção por punção medular é invasiva, além de 

causar dor e desconforto ao doador. Por isso, existe um forte interesse por CTM de outras 

fontes, que a coleta seja menos invasivas, como exemplo as derivadas de restos cirúrgicos. 

Dentre as diversas fontes podem ser citadas: as CTM obtidas do tecido adiposo (AMABLE 

et al., 2014a; ARONOWITZ; LOCKHART; HAKAKIAN, 2015; DEVITT et al., 2015; 

HILDNER et al., 2011; ZUK et al., 2001) e as CTM de tecidos placentários (CAN; 

KARAHUSEYINOGLU, 2007; CHUNG et al., 2014; DIEKMAN et al., 2010c; 

VENUGOPAL et al., 2011) dentre outras fontes. 

Na tentativa de padronização, em 2006, a Sociedade Internacional para Terapia 

Celular (ISCT) procurou estabelecer os critérios mínimos para definir as CTM. As células 

devem ser aderentes ao plástico, com capacidades de diferenciação em osteoblastos, 

condroblastos e adipócitos. Além disso, elas devem expressar as moléculas de superfície: 

CD105, CD73 e CD90, sendo negativa para a expressão de proteínas associadas às células 
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hematopoiéticas, como CD45, CD34, CD14 ou CD11b, CD19 e HLA-DR (DOMINICI et 

al., 2006). Esses são critérios utilizados para definir as CTM de diversas origens. 

2.5. As Células-Tronco Adiposas (Adipose Stem Cells, ASC) 

A função do tecido adiposo como órgão vem sendo aceita e mais explorada nas 

últimas décadas. Ao mesmo tempo observa-se que as sociedades modernas experimentam 

um crescente aumento de sobrepeso na população, em países desenvolvidos e 

subdesenvolvidos. Este cenário leva, cada vez mais, às práticas cirúrgicas elegíveis para 

lipoaspiração e abdominoplastias, sendo que o tecido adiposo removido é descartado como 

resto cirúrgico. Entretanto, este tecido tratado como refugo é apontado como uma rica 

fonte de CTM (BOURIN et al., 2013). Desde a sua descoberta por Zuk e colaboradores em 

2001, as ASC vêm sendo estudadas e caracterizadas, mostrando-se uma fonte de células 

com capacidades de diferenciação em linhagens mesenquimais, semelhantes às CTM da 

medula óssea (AMABLE et al., 2014a; ZUK et al., 2001, 2002).  

Buscando um padrão de isolamento, muitos laboratórios desenvolvem seus próprios 

protocolos para obter as ASC, sejam eles a partir de lipoaspirados, ou de peças 

provenientes de abdominoplastia (ARONOWITZ; LOCKHART; HAKAKIAN, 2015; 

BAPTISTA et al., 2009; MARKARIAN et al., 2014).  Embora existam vários métodos de 

isolamento, a maioria deles se utiliza de fragmentos do tecido dissociados por digestão 

enzimática (ex.: colagenase, tripsina, dispase) de 30 a 60 minutos, à temperatura de 37ºC 

(ARONOWITZ; LOCKHART; HAKAKIAN, 2015; CHUNG et al., 2013; MARKARIAN 

et al., 2014; ZHU et al., 2013a).  Ao final do processo, o produto obtido é comumente 

chamado de fração vascular estromal (SFV), que é separado dos adipócitos por 

centrifugação diferencial. Este SFV consiste não somente de células estromais adiposas e 

hematopoiéticas, mas também de células endoteliais, fibroblastos pericitos e de outras 

células sanguíneas (CHUNG et al., 2013; MITCHELL et al., 2006; WALMSLEY et al., 

2015; ZHU et al., 2013a).  Quando o SFV é semeado em cultura, as células se tornam 

aderentes e fibroblastóides, as quais são purificadas com a expansão e sucessivas 

passagens. Estas células são consideradas, por definição, as CTM adiposas (AMABLE et 

al., 2014a; BOURIN et al., 2013; ZUK et al., 2002). 

Em 2013, a Federação Internacional Terapêutica e de Ciência com Células Adiposas 

(IFATS) e a Sociedade Internacional para Terapia Celular (ISCT) identificou as estas CTM 

derivadas do tecido adiposo, e nomeando-as como Adipose Stem Cells (ASC) (BOURIN et 

al., 2013). Segundo esta definição, as ASC são células-tronco mesenquimais estromais 
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aderentes ao plástico, de morfologia fibroblastóide, com alta capacidade clonogênica, e 

capacidade de diferenciação em osteoblastos, condroblastos e adipócitos. Elas também 

compartilham características fenotípicas com as CTM da medula óssea como a presença de 

marcadores de superfície como CD105, CD73 CD90 e CD 44, sendo negativa para CD45, 

CD14 ou CD11b, CD19 e HLA-DR. Entretanto podem ser diferenciadas das CTM da 

medula óssea pela presença do marcador CD36 e ausência do marcador CD106. As ASC 

também apresentam alta expressão de receptores HLA/MHC classe II, que tem um papel 

importante para a tolerância imunogênica para os transplantes. Isto permite, por exemplo, o 

uso das ASC humanas em modelos animais sem riscos de rejeição ou respostas 

imunológicas severas, mas principalmente as habilita para uso em humano em transplantes 

sem risco de rejeições imunológicas (BOURIN et al., 2013). 

As ASC são estudadas e utilizadas na bioengenharia para a construção de diversos 

tecidos, como ossos (COWAN et al., 2004; CUI et al., 2007; PETERSON et al., 2005), 

cartilagem (DIEKMAN et al., 2010a; HILDNER et al., 2011; JUNG et al., 2009; 

STROMPS et al., 2014), tecido adiposo (MIZUNO et al., 2008), músculo esquelético 

(MENG et al., 2011) e músculo liso (CHOI et al., 2012), músculo cardíaco (ZHANG et al., 

2007), células neurais (ORBAY et al., 2012) entre outros tipos celulares. 

Para a diferenciação em osteoblastos, as ASC são tipicamente cultivadas em 

monocamadas sob meio de cultura condicionado com: ácido ascórbico, dexametasona e β-

glicerofostato. Após 3-4 semanas essas culturas originam células similares aos osteoblastos 

e produzem matriz extracelular rica em cálcio, tipicamente revelada com colorações de 

Alizarina Red ou von Kossa. A atividade da fosfatase alcalina e produção de colágeno tipo 

I caracterizam os osteoblastos diferenciados ativos. Já a Osteopontina, RUNX2 e BMP-2, 

são genes expressos comumente avaliados durante a osteogênese de CTM (AMABLE et 

al., 2014a; TSUJI; RUBIN; MARRA, 2014). Já para diferenciação de ASC em 

condroblastos, as ASC são geralmente induzidas em agregados ou micromassas de células, 

mimetizando a condensação da pré-cartilagem durante a embriogênese.  A indução 

condrogênica requer meio de cultura condicionado contendo: TGF-β, insulina, 

dexametasona, ácido ascórbico e BMPs. Quando diferenciados os condroblastos expressam 

matriz rica em colágeno II e agrecanas. As colorações como Alciam Blue e Safranina 

evidenciam a formação de matriz rica em proteoglicanos e colágenos respectivamente, 

enquanto marcação específica para colágeno tipo II confirma a natureza da matriz formada 

(TSUJI; RUBIN; MARRA, 2014). 
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Na diferenciação de CTM em condroblastos in vitro apesar de haver a síntese de 

colágeno II resultante da diferenciação, a quantidade expressa pode ser até 50% menor que 

comparada ao tecido nativo (SOMOZA et al., 2014). Além disso, verifica-se ausência de 

organização espacial estratificada e de condrócitos em lacunas nas cartilagens in vitro, 

diferente da cartilagem articular nativa, que possui uma composição bioquímica 

diferenciada em cada zona organizacional, conferindo propriedades funcionais e mecânicas 

diferentes. (TSUJI; RUBIN; MARRA, 2014; ZUK, 2013).  

As ASC e as CTM da medula óssea apresentam diferenças na capacidade de 

diferenciação nas linhagens osteocondrais, sendo questionado qual dessas células teria 

maior capacidade para formação de cartilagem. De acordo com Danisovic et al., (2007), 

Huang et al., (2005); Lee et al., (2004) e Winter et al., (2003) as CTM da medula óssea são 

mais facilmente diferenciadas em condroblastos que as ASC.  Contudo, estudos mais 

recentes sugerem que as ASC necessitam de um tratamento diferenciado para obter uma 

condrogênese mais completa. Por exemplo, enquanto o tratamento com BMP-6 aumenta a 

expressão de agrecanas em ASC, o mesmo fenômeno é observado para CTM da medula 

óssea na presença de TGF-β3 (CARREIRA et al., 2014; CIGAN et al., 2013; DIEKMAN 

et al., 2010a, 2010b). 

Visando melhorar a eficiência de diferenciação das ASC nas linhagens 

osteocondrais, novas estratégias vêm sendo adotadas. Dentre elas a inserção das ASC em 

biomateriais: criando assim ambientes tridimensionais, com adequada interação célula-

biomaterial (HILDNER et al., 2011) que propicie a condrogênese. Fibrina, alginato e 

colágeno são os principais biomateriais avaliados com sucesso para condrogênese de ASC 

in vivo e in vitro. (AHMED et al., 2011; BAUMGARTNER et al., 2010; CATELAS et al., 

2006; DE LA PUENTE; LUDEÑA, 2014; DE LA PUENTE et al., 2013; GASPAROTTO 

et al., 2014; JUNG et al., 2009; KANG et al., 2011; PARK et al., 2011a; STROMPS et al., 

2014). A conformação do ambiente 3D criada nestes arcabouços demonstrou efeitos 

positivos sobre a diferenciação das ASC a condroblastos. Todavia o estímulo com fatores 

bioativos, por co-cultura, fatores recombinantes ou “pool” de fatores plaquetários tem sido 

empregado a fim de produzir uma matriz condrogênica com propriedades semelhantes à 

cartilagem nativa nestes biomateriais (HILDNER et al., 2011).  
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2.6. O impacto dos biofatores 

Além do ambiente físico, os estímulos de fatores de crescimento bioativos são 

importantes para a bioengenharia de tecidos. Por exemplo, o fator de crescimento derivado 

de plaquetas (PDGF) e suas isoformas têm intensa atividade mitogênica sobre as células 

mesenquimais, fibroblastos, condrócitos e outras células (AMABLE et al., 2014b). Da 

mesma forma o fator de transformação do crescimento (TGF-β) induz a proliferação e 

diferenciação de CTM e osteoblastos.   O fator de crescimento tipo insulina I e II (IGF) e 

fator de crescimento fibroblastóide (bFGF) também estimulam a proliferação e formação 

de matriz extracelular em osteoblastos e condrócitos respectivamente (LIN et al., 2006a). 

Na bioengenharia de cartilagens, os estudos de JOHNSTONE et al., (1998) e 

MACKAY et al., (1998) demonstraram que o TGF-β é o fator mais importante na 

diferenciação condrogênica das CTM, podendo interagir com três diferentes receptores 

transmembranares destas células. Das três isoformas conhecidas de TGF-β, está descrito na 

literatura que o TGF-β2 e TGF-β3 geram uma maior produção de colágeno tipo II e 

proteoglicanos. As ASC, no entanto, apresentam fraca expressão de receptores para esta 

molécula em comparação com as CTM da medula óssea. Por esse motivo, a conjunção 

com fatores da família das proteínas morfogênicas ósseas (BMPs) é necessária para 

melhorar a diferenciação condrogênica de ASC (HENNIG et al., 2007; HILDNER et al., 

2011).  

Mais de 20 isoformas de BMP são conhecidas até hoje, estando parte delas 

intimamente relacionadas ao processo de formação de cartilagem e ossos durante a 

embriogênese. Os trabalhos de Hennig et al., (2007), constataram que a combinação de 

TGF-β3 (10ng/mL) e BMP-6 era a melhor concentração capaz de induzir as ASC ao perfil 

condrogênico, enquanto os efeitos de BMP-2, BMP-4 e BMP-7 eram menos eficientes. 

Eles verificaram ainda que esta combinação foi capaz de guiar os condrócitos 

diferenciados a um perfil hipertrófico (HILDNER et al., 2011). O fator de crescimento 

fibroblástico básico 2 (FGF-2) é outro fator comumente estudado na condrogênese de 

CTM. Em um trabalho, Ishii et al., (2007) demonstram que o FGF-2, em conjunto com gel 

de fibrina, atraiu condrócitos residentes e gerou cartilagem hialina em defeitos da 

cartilagem articular de coelhos. Efeitos pró-condrogênicos também foram observados em 

culturas de explantes de periósteos (STEVENS et al., 2004). Acredita-se que a exposição 

ao FGF-2 possa ativar uma cadeia de quinases que culminam na expressão de SOX9, gene 

central no processo de condrogênese (HILDNER et al., 2011).  
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Entretanto, os efeitos do FGF-2 sobre a condrogênese de ASC ainda é controverso. 

Hildner et al. (2010) concluiu que o FGF-2 inibia os efeitos de BMP-6 e TGF-β3 na 

indução condrogênica de ASC, causando uma fraca formação de glicosaminoglicanos. O 

efeito do FGF como indutor condrogênico também foi contestado por Hellingman et al. 

(2010), já que o FGF não foi expresso por condrócitos em formação de cartilagem hialina. 

Khan et al. (2008)  também mostraram que embora a expansão in vitro  de condrócitos 

com FGF-2 beneficie a posterior condrogenese em micromassas, a preseça do mesmo fator 

no meio indutor inibe a expressão dos principais genes condrogênicos. 

2.7. O Plasma Rico em Plaquetas 

O plasma rico em plaquetas (PRP) é um derivado do sangue, o qual é processado 

com objetivo de aumentar a concentração de plaquetas em pequeno volume do plasma. O 

PRP depois de ativado torna-se um produto biológico rico em fatores de crescimento 

plaquetários e citocinas com grande potencial angiogênico e pró-regenerativo em tecidos 

animais. Ele pode ser obtido através de uma sequência de centrifugações do sangue 

periférico seguido da ativação das plaquetas concentradas em rede de fibrina, liberando 

fatores promotores de regeneração tecidual (AMABLE et al., 2013). 

Entre os fatores derivados dos -grânulos plaquetários já identificados no PRP, os 

mais conhecidos são TGF- , PDGF, IGF-I, IGF-II e FGF, mas também se verifica a 

presença do fator de crescimento epidérmico (EGF), e do fator de crescimento vaso-

endotelial (VEGF). Estas citocinas possuem papel importante na proliferação celular, 

quimiotaxia, diferenciação e angiogênese (AMABLE et al., 2013; CHOUKROUN et al., 

2006; MAZZOCCA, 2012). Além dos -grânulos, as plaquetas possuem os grânulos 

densos, os quais contêm os fatores bioativos serotonina, histamina, dopamina, cálcio e 

adenosina. Estes fatores possuem efeitos fundamentais nos aspectos biológicos da 

cicatrização tecidual
 
(FOSTER et al., 2009).  

O método de obtenção do PRP foi elaborado ainda na década de 70 (FOSTER et al., 

2009; HILDNER et al., 2011) e os primeiros usos clínicos ocorreram em cirurgias buco-

maxilo-faciais (MARX et al., 1998). Foi demonstrado o benefício do uso do PRP na 

cicatrização da ruptura do tendão de Aquiles, em ratos (ASPENBERG; VIRCHENKO, 

2004). Sánchez et al., 2003 relataram o uso humano do PRP, em avulsão não traumática da 

cartilagem articular do joelho. Desde então, tem sido demonstrado o uso de PRP também 

na engenharia tecidual óssea (ITO et al., 2005; KRETLOW et al., 2010; WROTNIAK; 
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BIELECKI; GAŹDZIK, 2007), no tratamento de cartilagens (KON et al., 2011; 

SPREAFICO et al., 2009), músculo e tendão (KAJIKAWA et al., 2008; MISHRA; 

PAVELKO, 2006; MOS et al., 2008).  

Os efeitos do PRP sobre células humanas in vitro também vêm sendo estudados 

(AMABLE et al., 2013; LANDESBERG; ROY; GLICKMAN, 2000; WEIBRICH et al., 

2012), inclusive sobre condrócitos na bioengenharia de cartilagem e em CTM (HILDNER 

et al., 2011; MILANO et al., 2010; SUN et al., 2010b; XIE et al., 2012). Entre seus efeitos 

sobre culturas celulares destacam-se: a alta proliferação celular, o favorecimento da 

condrogênese com forte produção de matrizes ricas em colágeno tipo II, e da osteogênese 

com produção de nódulos de calcificação (DRENGK; ZAPF; STÜRMER, 2008; 

HILDNER et al., 2011; XIE et al., 2012). 
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3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo geral 

Investigar os efeitos da interação dos fatores plaquetários do PRP ativado sobre ASC 

inseridas em hidrogel tridimensional de fibrina, bem como o potencial para diferenciação 

destas células em condroblastos neste sistema. 

3.2. Objetivos específicos 

Padronizar a coleta, isolamento e cultivo das células primárias ASC a partir de 

tecido adiposo humano. 

Avaliar os efeitos da expansão das ASC em hidrogel de fibrina com a 

suplementação de PRP. 

Avaliar a capacidade de condrogênese das ASC no hidrogel de fibrina com a 

suplementação de PRP. 
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4. MATERIAL E MÉTODO 

4.1. Coleta, isolamento e estabelecimento de culturas primárias 

As amostras de tecido adiposo humano para o isolamento das células primárias 

foram obtidas por meio do protocolo de pesquisa clínica: “Obtenção, isolamento e 

caracterização de células-tronco mesenquimais obtidas a partir de tecido adiposo humano”, 

aprovado pelo Comitê de Ética do Hospital Pró-cardíaco do Rio de Janeiro (CEP: 

55219/12). Foram selecionados pacientes submetidos à abdominoplastia, por motivos 

clínicos não vinculados ao presente estudo, que aceitaram doar seus restos cirúrgicos de 

tecido adiposo para a presente pesquisa. Todas as doações ocorreram mediante a prévia 

leitura e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Foram critérios de 

exclusão para a coleta de material sorologia positiva para HIV, Hepatites B ou C, presença 

de infecção no local ou outras co-morbidades que contra-indicassem a coleta do material. 

As amostras de tecido adiposo foram acondicionadas em frascos com solução de meio de 

cultura “D-MEM low glucose”, suplementado com anfotericina (2,5 μg/mL) e 

ciprofloxacino (2 μg/mL); as amostras foram mantidas refrigeradas até o momento do 

processamento. 

As amostras de tecido adiposo foram processadas de maneira estéril em cabine de 

segurança biológica classe II em laboratórios de nível de biossegurança NB2. Com o 

auxílio de pinças, tesouras e bisturis estéreis, as peças de tecido adiposo foram separadas 

da pele e da gordura amarela, reservando ao processamento o tecido adiposo menos 

fibroso. O tecido foi quantificado em peso/volume e picotado em pequenos pedaços, de 

cerca de 2 mm
3
. O tecido picotado foi ressuspenso com solução estéril de colagenase tipo I 

(#C9891 - Sigma Aldrich, EUA) a 1 mg/mL em D-MEM low glucose. A proporção 

utilizada foi de 1 ml dessa solução para cada 1 g de tecido processado. Os tecidos foram 

mantidos a 4 ºC por 30 minutos; em seguida foram digeridos a 37 ºC por cerca de 1 hora 

sob agitação constante. 

A digestão enzimática foi inativada com solução de D-MEM low glucose 

suplementado com 10% de Soro Fetal Bovino (SFB) na proporção de 1:1. O tecido 

digerido foi dividido em alíquotas e centrifugado em tubos cônicos a 500 g por 5 minutos. 

O óleo e as fibras não digeridas foram descartados. O produto da digestão enzimática foi 

recuperado, homogeneizado, e filtrado em filtro de nylon de 100 µm. As alíquotas obtidas 

foram centrifugadas a 700 g por 7 minutos e o sobrenadante descartado. O precipitado foi 
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recuperado e ressuspenso em meio de cultura D-MEM low glucose, suplementado com 

anfotericina (2,5 μg/mL) e ciprofloxacino (2 μg/mL). O plaqueamento inicial foi de 6 g de 

tecido inicial para cada 25 cm
2
. As culturas foram mantidas em repouso, em estufa 

incubadora a 37 ºC e atmosfera de 5% de CO2. Após 72 horas, as culturas foram lavadas 

com PBS para remover células mortas e debris, e as células aderentes foram observadas 

por microscopia óptica de contraste de fase. 

4.2. Manutenção, expansão e congelamento das culturas primárias 

O meio de cultura das células foi trocado duas vezes por semana, até que estas 

atingissem 75-85% de confluência. Neste ponto, nós consideramos as ASC em passagem 

#1. As células foram então lavadas duas vezes em tampão fosfato-salino (PBS), e foi 

adicionada solução de tripsina/EDTA 0,125%. Após 3-5 minutos a 37 ºC, as células se 

descolavam do fundo da garrafa de cultura. A inativação da tripsina ocorreu com a adição 

de D-MEM low 10% SFB (1:1), e a suspensão celular foi centrifugada a 700 g por 7 

minutos. O sobrenadante foi descartado e o precipitado de células foi ressuspendido em 

novo meio base. As estimativas de número de células foram feitas em câmara de 

Neunbauer (Boeco, Alemanha), a média das contagem (M) era dada pela formula: 

, onde Q repersenta o nº de células 

quantificadas em cada quadrante da câmara de Neunbauer. E a viabilidade (V) celular foi 

estimada pela técnica de Azul de Trypan dada pela fórmula: 

 Para a criopreservação, as células foram novamente 

centrifugadas e o precipitado de células avolumado em solução de SFB acrescido de 10% 

de dimetilsulfóxido (DMSO) na proporção de 10
6
 células /mL. As células foram 

armazenadas em um container contendo álcool isopropílico à -80°C por 24 horas, e 

estocadas imersas em nitrogênio líquido.  

4.3. Caracterização das culturas primárias 

Para os ensaios subsequentes, alíquotas da amostra ASC-02 foram descongeladas 

rapidamente a 37 ºC e seu conteúdo adicionado sobre 10 ml de D-MEM low glucose com 

10% de SFB. As amostras então foram centrifugadas (7 minutos 700 g). Assim o 

sobrenadante foi descartado; o precipitado de células solto e ressuspenso em D-MEM low 

glucose com 10% de SFB. A semeadura de células seguiu a proporção de 6,6 x 10
3
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células/cm². As culturas permaneceram em estufa incubadora por 4 dias. Para a obtenção 

das células em suspensão foi utilizado o protocolo com solução de tripsina 0,125%, como 

descrito anteriormente. 

4.3.1. Ensaio por citometria de fluxo 

Para a imunofenotipagem foi montada uma suspensão de células com a amostra 

ASC-02. Foram utilizados os anticorpos monoclonais contra antígenos humanos: CD105 

FITC (#561443 BD, EUA); ANTI-CD90 PE (#555596 BD, EUA); CD73 PERCP-CY5.5 

(#561260 BD, EUA); ANTICORPO MONOCLONAL CD45 FITC (#347463 BD, EUA); 

ANTICORPO CD34 HU PE-CY5 (#561819 BD, EUA) e ANTI-CD146 PE (#550315 BD, 

EUA). A suspensão de células foi dividida em alíquotas de 2 x 10
5
 células por tubo. A 

amostra foi incubada com os anticorpos por 30 minutos, seguindo as instruções e volumes 

indicados pelo fabricante. Após estas foram centrifugadas por (5 minutos, 700 g); e o 

precipitado de células solto e ressuspenso em 500 µl de PBS. A leitura do ensaio foi feita 

no Citômetro FACSAria™ (BD Biosciences, EUA). Como controle, foi utilizado a mesma 

amostra de células sem incubação com anticorpos. Para a análise dos dados obtidos 

utilizou-se o software FlowJo X 10.0.7 (TreeStar). 

4.4. Ensaios de diferenciação in vitro 

Para o ensaio adipogênico, as células foram distribuídas em uma placa de 24 poços 

na densidade de 5 x 10
4
 células por replicata. As amostras foram cultivadas com meio 

indutor para adipogênese, constituído por: DMEM low glucose com 10% de SFB, 10
-6 

M 

de dexametasona, 0,5 mM de isobutilmetilxantina, 200 μM de indometacina e solução de 

insulina/transferrina/selênio (ITS) - todos os reagentes adquiridos da Sigma-Aldrich 

(EUA). Os controles foram cultivados em DMEM com 10% de SFB. As culturas foram 

mantidas por 21 dias com 2 trocas semanais de meio suplementado. Ao final do ensaio, as 

células foram fixadas com paraformaldeído 4% por 2 horas. Para evidenciar os acúmulos 

de lipídeos, as células foram coradas com solução de Oil Red O (0,5% em etanol 70%.) por 

duas horas e em seguida lavadas 3 vezes com PBS. As culturas foram fotografadas em 

microscópio invertido NiKon Eclipse TS100 e câmera Leica EC3 (Leica biosystems, 

ALEMANHA). 

O ensaio osteogênico foi realizado em placas de 24 poços na densidade de 2 x 10
4
 

células por replicata. As células foram tratadas com meio indutor para osteogênese 

composto por: DMEM com 10% de SFB, 10
-8 

M de dexametasona, 50 μM de ácido 
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ascórbico-2-fosfato, 10 mM de β-glicerofosfato. Os controles foram cultivados em DMEM 

com 10% de SFB. O ensaio foi mantido por 21 dias com duas trocas de meio semanais. Ao 

final do ensaio, as células foram fixadas com paraformaldeído 4% por 2 horas. Para 

evidenciar os nódulos calcificados as células foram coradas com solução de Alizarina Red 

S (1%) por 30 minutos, e em seguida, lavadas 5 vezes com água destilada. As culturas 

foram fotografadas em microscópio invertido NiKon Eclipse TS100 (NiKon, Japão) e 

câmera Leica EC3 (Leica biosystems, Alemanha). 

O ensaio condrogênico foi realizado no modelo de “pellet” em tubos cônicos de 15 

mL. Cerca de 2 x 10
5
 células foram distribuídas por tubo e centrifugadas por 5 minutos a 

700 g. O volume de 500 uL de meio indutor para condrogênese foi cuidadosamente 

adicionado sobre o precipitado. Este meio foi composto por DMEM com 10% de SFB, 10
-7 

M de dexametasona, 50 μM de ácido ascórbico-2-fosfato, insulina/transferrina/selênio - 

ITS (1x) e 10 ng/mL de TGF-β3 e 50ng/mL de BMP-2. Os controles foram cultivados com 

DMEM com 10% de SFB. As esferas condrogênicas obtidas foram processadas em cortes 

histológicos e coradas com Eosina e Hematoxilina (H&E) e com Safranina.  

4.5. Obtenção de PRP e PRF como produtos do sangue periférico humano 

A coleta do sangue periférico foi por meio do projeto de pesquisa “Expansão in vitro 

de células primárias humanas com derivados do sangue periférico humano” através do 

protocolo aprovado pelo Comitê de Ética do Hospital Pró-cardíaco do Rio de Janeiro 

(CEP: 70649/12). Foram selecionados doadores saudáveis, que aceitaram colher o sangue 

periférico para esse projeto de pesquisa, mediante prévia leitura e assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. Foram critérios de exclusão para a coleta de material 

sorologia positiva para HIV, Hepatites B ou C. 

A obtenção do plasma rico em plaquetas ativado (PRP) seguiu o protocolo 

estabelecido por Amable et al. (2013). Amostras de sangue periférico de doadores foram 

colhidas em tubos de ACD de capacidade de 10 mL (#364606 Vacuntainer – BD, EUA). 

Para obter o PRP, os tubos de sangue foram centrifugados a 300 g por 5 minutos e foi 

recolhido o plasma até a interface com as hemácias. Estimada a concentração de plaquetas, 

as amostras foram centrifugadas a 700 g por 17 minutos e o sobrenadante de plasma foi 

reservado. O precipitado de plaquetas foi então ressuspendido em cerca de 1/3 do volume 

original de plasma. A ativação o PRP ocorreu pela coagulação do plasma adicionando 

solução estéril de CaCl2 à concentração final de 20 mM. Os coágulos foram mantidos a 
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37ºC por 30 minutos e, em seguida, à 4 ºC por 16 horas. Os coágulos foram centrifugados 

por 20 minutos a 3000 g e o sobrenadante (PRP ativado) recolhido e conservado a -80 ºC. 

Para obter o Plasma Rico em Fibrinogênio (PRF) a fração restante do sangue total 

dos tubos de ACD foi centrifugada a 1620 g por 10 minutos. O plasma até a interface de 

hemácias foi recolhido, e as alíquotas foram conservadas a -80 ºC. 

4.6. A cultura em 3D das ASC em discos de Fibrina 

Após as caracterizações das amostras de células primárias, a amostra ASC-02 foi 

eleita para a avaliação da expansão nos discos de fibrina, pois esta amostra rendeu o 

número de alíquotas necessárias para todos os ensaios. Apesar disso, as outras amostras de 

ASC primárias também foram avaliadas para principais ensaios, entretanto os dados não 

estão apresentados neste trabalho.  

A montagem dos discos de fibrina foi baseada no protocolo de De La Puente e 

Ludeña, (2014) para a obtenção do Arcabouço de Fibrina Autóloga (AFS). A solução de 

AFS constitui-se de: 400 uL/ml  de PRF; 4 mg/ml de acido tranexâmico; 4 mg/mL de 

CaCl2, e suspensão de células em D-MEM low glucose em quantidade suficiente para 

completar 1 mL. A solução foi prontamente adicionada aos poços de placa de 12 poços. A 

solidificação ocorreu em cerca de 10 minutos a 37 ºC.  

Para o cultivo e expansão, amostras de ASC-02 em passagem #1 foram 

descongeladas e cultivadas em monocamada por 3-4 dias, após descartar células mortas e 

debris, as células foram descoladas das garrafas conforme anteriormente descrito. As ASC 

foram imersas em solução de AFS e semeadas nos poços. Após a solidificação da AFS, 

foram adicionados 500 µL de meio D-MEM low glucose suplementado com PRP (10%)  

sobre os discos. Durante o cultivo nos tempos experimentais estabelecidos somente o meio 

de cultivo sobre os discos foi trocado 2 vezes por semana. 

Para recuperação das células dos AFS, os discos foram lavados 3 x com PBS e as 

bordas foram mecanicamente destacadas da placa com o auxílio de uma ponteira estéril. 

Após nova lavagem com PBS, os discos foram digeridos em solução de tripsina 0,125% 

por 30 minutos sob agitação. Após digestão, os discos foram dissolvidos e as células soltas 

e dispersas no sobrenadante. A suspensão celular foi centrifugada por 5 minutos a 700 g, e 

as células quantificadas e preparadas para os ensaios subsequentes. 
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4.6.1. Curvas de proliferação 

Discos de fibrina (AFS) foram preparados em volume de 1 ml por poço. A densidade 

inicial foi 1 x 10
5
 células/mL em poços em placas de 12 poços. O número total de células 

foi quantificado após 3, 7, 9, 13, 16 e 20 dias de cultivo nos AFS. Em cada ponto 

experimental foram realizadas, pelo menos, 4 contagens, com diluição (1:2) da suspensão 

de células em solução de azul de Trypan (0,04%). As contagens foram comparadas de 

modo que nenhuma delas apresentasse diferença maior que 15%. Caso a diferença fosse 

maior, novas contagens eram feitas até que se obtivessem 4 contagens com diferenças 

menores que 15% entre elas. Para as contagens em solução de Trypan blue, quantificada 

em câmara de Neunbauer (Boeco, Alemanha), a média das contagem (M) era dada pela 

formula: , onde Q repersenta o nº de células 

quantificadas em cada quadrante da câmara de neunbauer. Para a comparação entre as 

contagens, a diferença era dada por utilizada a fórmula: . 

4.6.2. Microscopia óptica 

As células foram semeadas na densidade de 2 x 10
5
 células/mL em 500 uL de AFS. 

As culturas foram acompanhadas por até 10 dias, até a completa confluência dos discos. Os 

AFS foram fotografados em microscópio invertido NiKon Eclipse TS100 (NiKon, Japão) e 

câmera Leica EC3 (Leica biosystems, Alemanha). As imagens foram feitas após 4 horas, 

24 horas, 3 dias e 7 dias.  

4.6.3. Microscopia por fluorescência Confocal 

Foram montados AFS, um volume de 100µL, dentro de anéis de metal, contendo 10
4
 

células. Estes AFS foram preparados sobre lamínulas de vidro estéreis no fundo de poços 

de uma placa de 6 poços. Foi adicionado sobre os poços 200µL D-MEM low glucose 

suplementados com 10% PRP. O meio foi substituído 2 vezes por semana.  

O teste de viabilidade foi feito com o reagente LIVE/DEAD ® Viability/Cytotoxicity 

Kit for mammalian cells– (Invitrogen #L-3224). Neste ensaio, as células vivas são distintas 

pela presença da atividade de esterases no citoplasma, que convertem a acetometoxi-

calceína (AM-Calceína) não fluorescente em calceína com fluorescência verde intensa, 

corando todo o citoplasma celular. Ao mesmo passo, o homodímero de etídio-1 (EthD-1) 

penetra sobre membrana de células danificadas, amplificando em 40 vezes sua 
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fluorescência em vermelho quanto intercala-se com ácidos nucléicos. O EthD-1 não 

consegue penetrar em membranas celulares íntegras. Como resultado, temos os núcleos de 

células mortas corados em vermelho brilhante, e o citoplasma de células vivas em forte 

fluorescência verde. 

Os construídos foram avaliados após 2 horas, 3 dias, 7 dias, 11 dias e 14 dias da 

semeadura. A cada tempo experimental, um dos discos era lavado com PBS, e encubado 

com a solução de 2 μM acetometoxi-calceína (AM-Calceína) e 4 μM homodímero de 

etídio-1 (EthD-1) em solução de PBS, por 20 minutos. Os anéis de metal foram 

cuidadosamente removidos e o gel foi recoberto com outra lamínula de vidro. As amostras 

foram analisadas em 500-550 nm e 600-646 nm e as imagens registradas em microscópio 

confocal com varredura a laser - modelo TCS-SP5 (Leica, Alemanha). 

4.7. Ensaio por citometria de fluxo pós AFS 

Para avaliar a expressão de proteínas de membranas características de células 

mesenquimais, alíquotas da amostra ASC-02 foram descongelada e expandida por 4 dias, 

como descrito anteriormente. Neste ponto, as células foram recuperadas dos frascos de 

cultura e uma alíquota foi encaminhada para a análise de imunofenotipagem. 

Consideramos este ponto como experimental “Pré-AFS”. O restante das células foi 

inserido em AFS na densidade de 3,5 x 10
5
 células /mL, e cultivadas com D-MEM low 

glucose suplementados com 10% de PRP. Após 7 dias de cultivo, os AFS foram 

dissolvidos e as células recuperadas. Estas células foram encaminhadas para marcações 

imunofenotípicas. Consideramos este ponto como experimental “Pós-AFS”.  

Para a estas caracterizações foram utilizados os anticorpos: HU CD105 FITC 

(#561443 BD, EUA); HU ANTI-CD90 PE (#555596 BD, EUA); CD73 HU PERCP-CY5.5 

(#561260 BD, EUA); ANTICORPO MONOCLONAL CD45 FITC (#347463 BD, EUA); 

ANTICORPO CD34 HU PE-CY5 (#561819 BD, EUA) e HU ANTI-CD146 PE (#550315 

BD, EUA). A suspensão de células foi dividida em alíquotas de 2 x 10
5
 células por tubo. 

As amostras de células foram incubadas com os anticorpos por 30 minutos, seguindo as 

instruções e volumes indicados pelo fabricante. Após estas foram centrifugadas por 5 

minutos a 700 g; o precipitado de células foi solto e ressuspenso em 500 µl de PBS. A 

leitura das amostras foi feita no Citômetro FACSAria ™ (BD Biosciences, EUA). Como 

controle foi utilizado a mesma amostra sem incubação com anticorpos.  A análise dos 

dados foi feita no software FlowJo X 10.0.7 (TreeStar). 
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As células foram avaliadas em viabilidade e apoptose nos mesmos tempos 

experimentais dos ensaios de fenotipagem, pré-AFS e pós-AFS.  As amostras foram 

marcadas com o kit FITC Annexin V/Dead Cell Apoptosis Kit (# V13242 Invitrogen, EUA) 

seguindo as recomendações do fabricante. Cada amostra de 2 x 10
5 

de células foi incubada 

com 0,1 µg de iodeto propídeo (PI)  e 5 µL de anticorpo para Anexina conjugado a um 

fluorocromo para FITC para cada 100µL de amostra. 

4.7.1. Ensaios de diferenciação celular dentro dos discos de AFS 

Para avaliar a capacidade de diferenciação das células no interior dos AFS, as 

culturas foram cultivadas com meios de diferenciação adipogênico e osteogênico, 

suplementados com PRP 10% por 21 dias. Células em monocamada e discos de AFS sem 

células foram comparados.  Os ensaios foram feitos em triplicatas para todos os grupos. 

 Para o ensaio adipogênico, os AFS com células foram montados em placa de 48 

poços, na densidade de 2 x 10
5
 células/mL. Para os testes em monocamada foram 

semeadas 2 x 10
4
 células/poço. As amostras foram cultivadas com meio indutor para 

adipogênese, constituído por: DMEM com 10% de PRP, 10
-6 

M de dexametasona, 0,5 mM 

de isobutilmetilxantina, 200 μM de indometacina e solução de insulina/transferrina/selênio 

- ITS (1x) - todos os reagentes adquiridos da Sigma-Aldrich (EUA). Os controles foram 

cultivados em DMEM low glucose com 10% de PRP. O meio foi substituído 2 vezes por 

semana. Ao final do ensaio, os AFS foram fixados com paraformaldeído 4% em PBS por 3 

horas. Para evidenciar os acúmulos lipídicos os AFS foram corados com solução de Oil 

Red O (Sigma-Aldrich, EUA) 0,5% em etanol 70%, por duas horas, e em seguida lavadas 3 

vezes com PBS.  

Para o ensaio osteogênico, os AFS com células foram montados em placa de 48 

poços, na densidade de 2 x 10
5
 células/mL. Para os testes em monocamada foram 

semeadas 1 x 10
4
 células/poço. As células foram tratadas com meio indutor para 

osteogênese composto por: DMEM com 10% de PRP, 10
-8 

M de dexametasona, 50 μM de 

ácido ascórbico-2-fosfato, 10 mM de β-glicerofosfato. Os controles foram cultivados com 

DMEM low glucose com 10% de PRP. Foram realizadas duas trocas de meio semanais. Ao 

final do ensaio, os AFS foram fixados com paraformaldeído 4% por 3 horas. Para 

evidenciar os nódulos calcificados as células foram corados com solução de Alizarina Red 

(Sigma-Aldrich, EUA) 1% em água destilada por 30 minutos, e em seguida lavadas 5 

vezes com água destilada.  As culturas foram fotografadas em microscópio invertido 

NiKon Eclipse TS100 e câmera Leica EC3 (Leica biosystems, Alemanha). 
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4.8.  Avaliação das ASC após o cultivo em AFS 

Amostras de ASC 02 foram descongeladas e mantidas em monocamada por 4 dias, 

sendo então recuperadas e semeadas nos AFS na densidade de 2 x 10
5
 células/mL. Os AFS 

foram mantidos com D-MEM low glucose a 10% de PRP com 2 trocas de meio por 

semana. Os discos foram cultivados por 14 dias, onde foram dissolvidos, e então as células 

recuperadas.  O total de células recuperadas foi semeado em monocamada na densidade de 

2,8 x 10
3 

células/cm²; e cultivado com D-MEM low glucose com 10% de PRP e 2 trocas de 

meio semanais. As culturas foram cultivadas por mais 14 dias, observadas e fotografadas. 

 Para comprovar a natureza da matriz formada, as culturas em monocamada pós-

cultivo em AFS foram fixadas com paraformaldeído 4% por 3 horas. A solução de 

Alizarina Red (Sigma-Aldrich, EUA) 1% em água destilada adicionada sobre a 

monocamada por 30 minutos. Em seguida lavadas 5 vezes com água destilada. As culturas 

foram observadas por microscopia de contraste de fase e fotografadas.  

4.8.1. Análise de expressão gênica 

As células foram cultivadas por 14 dias em AFS e, em seguida, por mais 14 dias em 

monocamada com meio D-MEM low glucose e suplementação de PRP (10%). Os tempos 

experimentais analisados foram: (1) cultivo em monocamada “Pré-AFS”; (2) após 7 dias 

de cultivo dias dentro do AFS; (3) após 14 dias de cultivo dentro do AFS; (4) após 7 dias 

de cultivo em monocamada após o AFS e (5) após 14 dias de cultivo em monocamada após 

o AFS. Alíquotas de 2 x 10
6
 células foram coletadas em cada ponto experimental e 

resuspensas em 1 mL de solução  RNAlater (Ambion, USA), e mantidas a 4 ºC por 24 

horas. Após este período, o material foi preservado a -80 ºC até a extração do RNA. 

4.8.2.  A extração do RNA 

As células foram descongeladas em banho-maria a 37 ºC e para diminuir a 

viscosidade da solução provocada pelo RNAlater, adicionou-se 500 µL de PBS a cada 

amostra.  Centrifugaram-se as mesmas em 9000 g por 10 minutos, sendo o sobrenadante 

descartado. A extração do RNA foi feita através do kit RNeasy Mini kit (QIAGEN, 

Alemanha). O precipitado seco contendo as células foi ressuspenso em 350 μL de tampão 

RTL contendo β-ME (beta-mercaptanol 0,2%) e homogeneizado. Para a lise das células e 

do DNA genômico, o material foi aspirado em uma seringa acoplada com agulha de 20 

gauge e homogeneizado por 10 vezes. 
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Para a purificação do RNA, estes foram adicionados na diluição de 1:2 e 

homogeneizados com etanol 70% e, em seguida, transferidos para uma coluna de RNeasy 

Spin aonde foram submetidos a lavagens e centrifugações sucessivas com os diferentes 

tampões recomendados pelo kit. Ao final, o RNA foi eluído em 35 µL de água livre de 

endonucleases, distribuído em 3 tubos e estocado a -80 ºC. A pureza e a quantificação do 

RNA foram determinadas pela análise de 2 μL de cada amostra, no espectrofotômetro 

(Nanodrop 2000C, Thermo Scientific) através da razão 260 nm e 280 nm  e 260 nm e 230 

nm, (A260/A280 e A260/230). Paralelamente, a quantificação de RNA foi realizada 

empregando o sistema qUBIT RNA broad range (Invitrogen, USA). 

4.8.3. Reação de polimerase em cadeia quantitativa por transcrição reversa (RT-

qPCR) 

Os estudos de expressão gênica foram feitos através da reação em cadeia da 

polimerase em tempo real (qPCR). A estratégia utilizada é chamada de One Step, ou seja, o 

RNA é transcrito para cDNA e depois amplificado por primers específicos em uma única 

reação utilizando o kit AgPath-ID™ One-Step RT-PCR (Ambion, USA). O preparo da 

placa seguiu o protocolo do LGC Standards (Reino Unido) conforme descrito na Tabela 1. 

  

Tabela 1 - Componentes da reação RT-qPCR. 

 

Componentes Concentração 

Final / 

quantidade 

Volume (μL) 

Primer direto (20 ×) * 

0,5 Primer reveso (20 ×) * 

Sonda (20 ×) * 

2 × RT-PCR buffer 1 × 5,0 

25 × RT-PCR mix de 

enzima 
1 × 0,4 

RNA (10 ng/μL) 20ng  

por reação 

2,0 

tRNA de levedura 50ng/µL 1,2 

Água livre de nuclease N/A 0,9 

Volume total da reação 10,0 

 

As reações de RT-qPCR foram realizadas no equipamento Applied Biosystems 7500 

Real-time (Applied Biosystems, USA) seguindo o as configurações descritas na tabela 2. 
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Tabela 2 – Configurações do termocilador: 

 

Fase Temperatura  Tempo  Nº de ciclos  

Transcrição reversa 45ºC 10 minutos 1 

Inativação da 

Transcrição reversa / 

Ativação da DNA 

polimerase 

95ºC 10 minutos 1 

Reação de polimerase 

em cadeia. 

95ºC 15 segundos 
40 

60ºC 45 segundos 

 

Os oligonucleótidos e sondas para qPCR foram adquiridos de Thermo Fisher 

Scientific (EUA)  com ensaio de gene TaqMan expressão, (# 4331182 Thermo Fischer, 

USA )  e os genes RPLP0 (gene endógeno), RUNX2 e OPN (SPP1).  Informações 

detalhadas sobre as sondas utilizadas estão apresentados na Tabela 3. 

 

Tabela 3 - Sondas  TaqMan® real-time reverse transcription PCR utilizadas. 

 

Gene Nome RefSeq 

RPLO ribosomal protein lateral stalk subunit P0 NM_0010021 

RUNX2 Runt-related transcription factor-2 NM_001015051 

OPN (SPP1) Osteopontin NM_000582 

 

4.9. A Condrogênese das ASC em AFS. 

Para avaliar o potencial condrogênico das ASC em matriz de fibrina (AFS), as 

células foram semeadas em alta densidade em gotas de AFS. Cada 50 µL de AFS foi 

semeado com 2 x 10
5
 células, e foram dispostos no fundo de um tubo cônico de 15 mL.  

Depois de solidificados, os construídos foram recobertos com meio indutor ou meio 

controle suplementados com PRP. Foram feitas triplicatas de indução e um controle. 

Comparativamente, o mesmo ensaio foi feito somente com células em sistema de pellet, 

descrito anteriormente.  Este meio foi composto por DMEM com 10% de PRP, 10
-7 

M de 

dexametasona, 50 μM de ácido ascórbico-2-fosfato, insulina/transferrina/selênio - ITS e 10 

ng/mL de TGF-β3 e 50 ng/mL BMP-2. Todos adquiridos da Sigma-Aldrich, (EUA). Os 

controles foram cultivados com DMEM com 10% de PRP.  
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4.10. Caracterização da matriz condrogênica 

4.10.1. Histologia 

As esferas condrogênicas formadas foram lavadas em PBS e mantidas em solução de 

PF 4% para fixação até o momento do processamento. As amostras foram desidratadas em 

concentrações crescentes de álcool, diafanizadas e emblocadas em parafina. Cortes 

histológicos de 5 µm foram corados com solução de Hematoxilina e Eosina (H&E) ou em 

solução de Safranina. 

4.10.2. Imunohistoquimica 

Para as análises de imunohistoquímica, cortes de 5 µm das esferas condrogênicas 

foram montados sobre lâminas de vidro e parafinizadas. Previamente ao processamento 

para, as lâminas permaneceram a 60 ºC por 3 horas. Depois elas foram desparafinizadas 

em Xilol e hidratadas por banhos decrescentes de álcool (100%; 70%; 50%) e água 

destilada. Para marcações com colágeno tipo II, foram previamente recuperados os sítios 

de ligação por ação da enzima condroitinase ABC e encubadas a 37 ºC por 30 minutos. As 

amostras para marcação de agrecanas foram hidratadas com solução tampão de PBS e 

Tween por 30 minutos a temperatura ambiente. O bloqueio da peroxidase endógena foi 

feita com o Bloqueador de Peroxidase (DHP-125- Spring Bioscience, USA) por 15 

minutos, seguido do bloqueio de proteína (DPB-125- Spring Bioscience, USA), por mais 

10 minutos. Após as amostras foram então incubadas por 1 hora com anticorpo anti-

colágeno tipo II (ab3092 - ABCAM
®
, Inglaterra) e/ou com anticorpo anti-agrecana 

(ab3778 - ABCAM
®
, Inglaterra), diluídos em 1:50 e 1:100 respectivamente. O sistema de 

visualização (SPB-999- Spring Bioscience, USA) foi aplicado sobre as amostras por 15 

minutos. O sistema de visualização foi obtido com o substrato-cromógeno DAB (DAB-

125- Spring Bioscience, USA) aplicados por 5 minutos. As laminas foram então lavadas, 

novamente desidratadas com banhos crescentes de álcool e fixadas em Xilol. As imagens 

foram obtidas em microscópio invertido NiKon Eclipse TS100 (NiKon, Japão) e Leica 

EC3 (Leica biosystems, ALEMANHA). 
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4.11.  Análises estatísticas 

Todas as análises estatísticas foram feitas no programa GraphPad Prism 5 (GraphPad 

software Inc) para a avaliação dos resultados. Os testes One-way ANOVA com Turkey 

pós-teste ou Teste-t não pareado foram aplicados para a comparação entre grupos e 

obtenção da significância estatística. As diferenças foram consideradas estatisticamente 

significativas ao nível de confiança de α > 0,05. 
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5. RESULTADOS 

5.1. Coleta, isolamento e estabelecimento de culturas primárias. 

Cinco amostras de tecido adiposo foram processadas, sendo quatro delas coletadas 

como resto cirúrgico de abdominoplastias e uma de redução de mama, provenientes de 

doadores do gênero feminino e com idade entre 38 e 45 anos. O rendimento médio  foi de, 

aproximadamente, 7,92 ± 2,73 x 10
4
  células aderentes por grama de tecido processado, 

obtidas na primeira sub-confluência de células. 

 

Tabela 4 - Dados de rendimento de células obtidas por cada amostra processada. 

 

Amostra 

(ASC) 

Volume inicial de 

material 

(gramas) 

 

Quantidade de 

células em 

passagem #1 

Células por grama 

de tecido 

processado. 

 

01 500 2,86 x 10
7
 5,72 x 10

4
 

02 330 4,00 x 10
7
 1,21 x 10

5
 

03 150 1,50 x 10
7
 1,00 x 10

5
 

04 150 7,25 x 10
6
 4,83 x 10

4
 

05 130 9,00 x 10
6
 6,92 x 10

4
 

  

 

Figura 1 - Caracterização morfológica das células primárias isoladas do tecido adiposo. Imagens de contraste 

de fase, amplificação de 100X. Células após 4 dias em cultura após o isolamento (a); células em semi-

confluência (b). Os pontos refringentes sobre as células são debris, constituídos de restos de matriz próprios 

do processamento.  
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Após o 4º dia do processamento, as culturas eram monitoradas por microscópio 

invertido de fase. Posteriormente à retirada de debris, era possível observar células 

aderentes de morfologia fibroblastóide, típica de células mesenquimais (Fig. 1a) que 

alcançavam a semi-confluência após 7 a 10 dias de cultivo (Fig. 1b). Quando 

descongeladas, a viabilidade média das células era de no mínimo 75%, com adesão das 

células viáveis. Caracterização das culturas primárias. 

5.2. Caracterização das culturas primárias 

 As amostras se mostraram positivas para os marcadores CD105
 
(>65%), CD90

 

(>99%) e CD73
 
(>99%), sendo fracamente expresso para CD34

 
(<18,5%) e negativos para 

os marcadores CD45/CD146 (<3%), comparados com a amostra controle, não encubada 

com anticorpos (Fig. 2).  

 

Figura 2 - Expressão de marcadores de superfície analisados por citometria de fluxo. Os histogramas 

demonstram a intensidade de fluorescência das proteínas de superfície celular. A amostra controle (não 

marcada) aparece em cinza; as amostras marcadas em cores para os respectivos anticorpos e seus 

fluorocromos: em verde (FITC) em vermelho (PE) e em laranja (PercCP-CY5). Foram adquiridos 20.000 

eventos. Representativo de 3 amostras. 
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Os grupamentos de diferenciação, do inglês cluster differentiation (CD) são um 

conjunto de moléculas da superfície celular utilizado na identificação dos diversos tipos 

celulares. Estas moléculas são em sua maioria, receptores ou ligantes a moléculas 

bioativas. 

Complementando a caracterização das amostras, foram realizados ensaios de indução 

para as vias adipogênica, osteogênica e condrogênica, em cada meio indutor 

correspondente, suplementado com 10% de SFB. As amostras avaliadas apresentaram 

capacidade adipogênica, com acúmulos de lipídeos evidenciados pela coloração de Oil Red 

O (Fig. 3b). Da mesma maneira, a indução osteogênica gerou acúmulos de matriz 

calcificada sobre monocamadas, evidenciado pela coloração de Alizarina Red (Fig.3d), 

demonstrando a capacidade osteogênica das ASC obtidas. 

 

Figura 3 – Capacidade de diferenciação adipogênica e osteogênica das ASC. Coloração com Oil Red O 

evidenciando os acúmulos lipídicos: controle sem meio indutor (a); induzidos (b). Coloração com Alizarina 

Red evidenciando os nódulos calcificados: controle (c); induzidos (d). Representativo de 3 amostras. 
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Na Fig. 4 pode ser observada a capacidade condrogênica das ASC obtidas. A 

micromassa de células induzida (Fig. 4b e 4d) acumulou matriz extracelular em relação ao 

controle (Fig. 4a e 4c). Pode-se observar a reorganização e a morfologia das células, no 

centro mais diferenciado, para a periferia com característica fibroblastóide. 

 

Figura 4 - Capacidade de condrogênese das ASC. Colorações com H&E, evidenciando as estruturas e 

diferenciando as células e matriz extracelular (a, b) e Safranina, evidenciando colágenos (c, d). Controles sem 

indução (a, c); micromassas induzidas por 21 dias (b, c). Representativo de 3 amostras. 

 

5.3.  A cultura em 3D das ASC em AFS. 

A formação do AFS se deu pela mistura de PRF, ácido tranexâmico e meio de 

cultura, que gerou uma solução liquida e facilmente manipulável. Contudo, a adição de 

CaCl2 ou qualquer solução rica em íons de Ca
+
 era capaz de ativar a 
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coagulação/solidificação do sistema. Após a ativação o sistema se solidificava em cerca de 

10 minutos se à 37 ºC. 

Os AFS tornavam-se géis altamente hidratados, porém firmes, quando preparados em 

poços de placa (Fig.5). Os AFS também eram translúcidos e permitiam observar seu 

interior em microscópio de contraste de fase. Ensaios preliminares mostraram que a altura 

dos discos influenciava a observação dos AFS ao microscópio, e volumes menores que 500 

µL causavam uma distribuição heterogênea das células por efeito da tensão superficial de 

líquidos. Assim, o protocolo de montagem do AFS foi validado para placas de 12 e 24 

poços com volumes de 500 µL e 1 mL  para ambas as placas.  Volumes entre 600 µL a 

1000 µL de meio de cultura eram suficientes para cobrir o AFS. 

Modificações em relação à recuperação das células foram feitas em comparação com 

o protocolo descrito  (DE LA PUENTE et al., 2013). Enquanto o método original utilizava 

solução de colagenase I (2mg/mL) digerindo os discos por 16 horas, nós adaptamos o 

protocolo para solução de tripsina por até 30 minutos a 37 ºC. A modificação se fez 

necessária para melhorar o tempo de recuperação das células nos AFS, utilizando uma 

enzima que, embora inespecífica, foi mais eficaz para digerir a fibrina que a colagenase. 

 

 

 

Figura 5 – Arcabouço de fibrina autóloga (AFS). Géis preparados com 1mL de AFS em poços de 1,9cm². 

Após a solidificação os AFS são firmes na placa têm aparência translúcida. 

 

Com a finalidade de avaliar a adaptação das ASC ao ambiente 3D da fibrina, a 

dinâmica de proliferação destas células foi acompanhada por até 20 dias dentro do AFS 

(Fig. 6). Partindo-se do número inicial de 1 x 10
5
, as células não apresentaram proliferação 
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significativa até o 3º dia (1,35 ± 0,11 x 10
5
), mas depois proliferaram exponencialmente, 

alcançando 1,8 ± 0,15 x 10
6
 células totais ao 20º dia.  
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Figura 6 - Capacidade proliferativa das ASC em AFS. Quantificação por número total de células por 20 dias 

de cultivo em D-MEM low glucose e 10% PRP. Dados expressos por média ± desvio padrão.  

 

Analisando a proliferação celular pelo cálculo de gerações acumuladas, podemos 

observar que a fase exponencial da proliferação acontece entre o 3º e o 13º dia (Fig.7). 

Nesse intervalo de tempo as células proliferaram 0,33 gerações por dia, dobrando de 

número a cada 72,83 horas. A saturação (fase de platô) aconteceu a partir do 13º dia onde a 

cultura alcançou 1,33 ± 0,17 x 10
6
 células.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 - Dinâmica de proliferação de ASC em AFS. As linhas vermelhas delimitam a região exponencial da 

proliferação celular, dado em gerações totais. Fase de adaptação 0-3 dias; fase de saturação 13-20 dias. 
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Imagens de contraste de fase dos AFS após 2 horas revelam células ainda ovóides, 

apresentando prolongamentos citoplasmáticos formando possíveis adesões focais. Após 24 

horas de cultura as células apresentam morfologia diversa e várias adesões focais (Fig.8a-

8d). 

 

Figura 8 - Morfologia das ASC dentro do AFS. Observações por microscopia óptica contraste de fase. 

Células após 2 horas da semeadura no gel, células ainda ovóides, as setas mostram prolongamentos como 

filopódios (a, b); células após 24 horas, as setas indicam os finos prolongamentos ainda presentes (c, d); 

células após 7 dias, de morfologia fibroblastóide e sem prolongamentos (e, f). 
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A partir do 3º dia as ASC se tornaram fusiformes e, com o aumento da densidade 

celular, foram percebidas várias camadas de células. Não foi observada a orientação das 

células em algum sentido definido. Ao 7º dia, as células apresentavam-se em semi-

confluência e morfologia fibroblastóide (fig.8e 6f). 

As imagens de microscopia confocal de fluorescência mostram as ASC tratadas com 

LIVE/DEAD Viability/ Cytotoxicity Assay Kit. Na Fig. 9 observa-se morte celular ao 11º 

dia, em meio a uma alta densidade de células vivas (Fig.9c). Observa-se, também, a 

mudança de morfologia das células ao longo do tempo: ao 3º dia elas apresentam 

morfologia fusiforme; entretanto elas se modificaram ao 11º dia, adquirindo morfologia 

mais compacta, com menos prolongamentos. 

 

Figura 9 - Viabilidade das ASC em AFS. Live and Dead assay. A Calceína em fluorescência verde marca o 

citoplasma celular, mostrando células viáveis.  O homodímero de etídio-1 cora o núcleo das células, em 

vermelho, evidenciando células mortas. Cultura após 2 horas do plaqueamento, células ainda sem adesão 

celular em morfologia ovóide. (a). Cultura após 3 dias do plaqueamento, células em morfologia 

fibroblastóide, não se observam células mortas (b) e após 11 dias de plaqueamento, ambiente com alta 

densidade celular e presença de células mortas (c). 

 

A apoptose/morte das células nos AFS foi avaliada, quantitativamente, por meio da 

dosagem da  fosfatitilserina (PS). Através  da combinação de Anexina-FITC com o PI, é 

possível distinguir células viáveis (Anexina 
-
/PI

-
); células no início do processo de 

apoptose  (Anexina 
+
/PI

-
); células em apoptose tardia (Anexina 

+
/PI

+
); e células mortas 

(Anexina 
-
/PI

+
).   

A Fig. 10 mostra o ensaio de quantificação de apoptose em amostras Pré-AFS, e após 

7 dias de cultivo nos discos de fibrina Pós-AFS. Foi observado um aumento expressivo do 

apoptose tardia (de 3,06% para 7,84%) e células mortas no grupo Pós-AFS (0,6% - 

6,46%), em relação ao grupo Pré-AFS. Apesar disso, o percentual de células viáveis no 

Pós-AFS se manteve próximo dos 80%.  
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Figura 10 – Apoptose/ morte celular em ASC por dupla marcação Anexina-FITC x PI. À esquerda o perfil 

das ASC Pré-AFS (monocamada); à direita o perfil das ASC após 7 dias em AFS (Pós-AFS).  Gráfico de 

pontos em densidade versus fluorescências detectadas. Os números estão expressos em porcentagem (%) do 

total de células analisados da gate de células, após exclusão de debris. 20.000 eventos analisados. 

 

 

Figura 11 - Expressão dos marcadores de superfície analisados por citometria de fluxo das amostras Pré-AFS 

e Pós-AFS (Fibrina). Comparações com o controle não marcado com anticorpos. (20.000 eventos 

adquiridos).  
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Ensaios de imunofenotipagem analisaram o perfil fenotípico das ASC após o seu 

cultivo nos AFS. Utilizando os mesmos marcadores das caracterizações iniciais, as 

amostras foram avaliadas: antes da inserção nos AFS (Pré-AFS) e após 7 dias de cultivo 

nos discos (Pós-AFS). Todos os marcadores positivos de mesenquimais apresentaram 

quedas de expressão (tabela 3), redução na intensidade de fluorescência e espalhamento da 

curva após o cultivo nos AFS (Fig. 11).  Em especial o CD105, que perdeu a expressão de 

64,5% para 6,64% após a 7 dias em AFS. A comparação dos marcadores em valores está 

apresentada na Tabela 5. 

Tabela 5 - Diferenças na expressão de marcadores de superfície Pré-AFS e Pós-AFS. Os valores representam 

a média das populações positivas, comparadas ao controle. Valores menores que 3% foram considerados 

negativos. (20.000 eventos adquiridos). 

 

Marcadores Pré-AFS Pós AFS 

CD105 64,5% 6,64% 

CD73 99,8% 76,4% 

CD90 99,0% 97,4% 

CD45 2,96% 2,41% 

CD146 2,89% 2,66% 

CD34 18,48% 6,44% 

 

A manutenção da capacidade de diferenciação adipogênica e osteogênica das ASC 

foi analisada no interior dos AFS: as células foram semeadas no interior dos AFS e tratadas 

com meio indutor para adipogênese ou osteogênese por 21 dias.  Os controles de indução 

receberam meio suplementados com 10% de PRP.  

A Fig. 12 mostra a indução adipogênica das ASC nos AFS reveladas com Oil Red O. 

Nos grupos induzidos e controle não foi possível observar diferenciação significativa para 

adipogênese. Os discos controle apresentavam-se bastante granulosos em relação aos 

induzidos. Raras e espaçadas vesículas, típicas de adipogênese foram visualizadas porém 

não foram coradas na presença de Oil Red O (Fig. 12d). 

No ensaio osteogênico das ASC nos AFS a alizarina red corou fortemente os AFS 

induzidos, mas também os controles não induzidos (Fig. 13). As ASC em AFS, sem meio 

indutor, apresentaram também coloração mais expressiva que o “background” (AFS sem 

células).   
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Figura 12 - Capacidade de indução adipogênica das ASC no interior das AFS por 21 dias e reveladas com Oil 

red. Controle da indução (a e b), células induzidas (c e d). As setas indicam raras vesículas típicas de ensaio 

adipogênico, porém elas não foram coradas com Oil Red O. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 - Ensaio osteogênico 

revelado com alizarina red. 

Comparação das colorações da 

diferenciação das células induzidas 

nos AFS por 21 dias  versus células 

induzidas em monocamada + PRP 

10% e respectivos controles.  

Controle comparativo de coloração 

com AFS sem células (background).
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5.4. Comportamento e morfologia das ASC pós cultivo em AFS. 

Após 14 dias de cultivo em AFS, as células foram semeadas novamente em 

monocamada (2D), para avaliar o fenótipo das células.  A partir do 4º dia de cultura as 

amostras em confluência total mostraram acúmulos de matriz extracelular (Fig.14). Esta 

matriz se acumulou até o 14º dia de cultura pós cultivo em AFS. Quando as amostras 

foram fixadas, a coloração de Alizarina red foi utilizada para a confirmação da natureza 

calcificada da matriz sobre as monocamadas.  

 

Figura 14 - ASC em monocamada após o cultivo em AFS. Monocamadas após 7 dias (a, b) e 14 dias (c, d) de 

cultura. As setas indicam os acúmulos de matriz sobre monocamadas 

 

A Fig. 15 mostra a forte acumulação de matriz de cálcio sobre as culturas, 

confirmadas pela coloração de Alizarina red. Em maior aumento (fig.15e e 15f) é possível 

observar os acúmulos típicos de calcificação intramenbranosa.   
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Figura 15 - ASC em monocamada pós AFS. Acúmulos de matriz sobre as culturas após coloração com 

Alizarina Red. Grandes nódulos mostrando forte calcificação (a-d). Detalhes dos acúmulos intramembranares 

(e, f). 
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5.5. Analise da expressão gênica. 

O RT-PCR foi utilizado para avaliar a expressão de genes relacionados à 

diferenciação osteogênica. Como controle endógeno, foi utilizado o gene RPL0 (ribosomal 

protein lateral stalk subunit P0) a fim de normalizar os resultados.  Os tempos 

experimentais mostraram variações significativas em cada fase da diferenciação. Para a 

expressão o gene RUNX2, houve uma queda significativa na após 14 dias em AFS (p < 

0,05) e um aumento constante após o AFS em monocamada até 14 dias (p < 0,001) 

(fig.14A). Para a osteopontina (SSP) os dados mostraram que a expressão relativa cai 

drasticamente com o tratamento nos AFS e após-AFS, com um aumento significativo 

somente após 14 dias pós-AFS em monocamada (p < 0,001) (Fig.16B). 

 

Figura 16 - Expressão gênica relativa entre os grupos Pré-AFS, 7 dias em AFS, 14 dias em AFS, 7 dias pós-

AFS e 14 dias pós-AFS. (A) RUNX2, (B) SSP (OPN).  As análises foram feitas utilizando os testes One-way 

ANOVA com Turkey pós-teste. Dados representativos de dois experimentos independentes em triplicata. (* 

p < 0.05; ** p < 0.01; *** p < 0.0005). 

 

5.6. A Condrogênese das ASC em AFS. 

Ensaios preliminares mostraram que os AFS montados sobre as placas de poços não 

eram adequados para diferenciar as ASC em condroblastos, por isto, outro modelo foi 

adotado. Os experimentos seguintes foram feitos em gotas de AFS (50 µL) concentrados 

de células, induzidos com meio condrogênico e suplementados com 10% de PRP. Depois 

de imersas no meio de cultura, as “gotas” de AFS contraíam-se, diminuindo seu volume 

logo nas primeiras horas de incubação. A Fig. 17 mostra cortes histológicos das gotas de 

AFS com células quatro dias após a formação.   
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Figura 17 - Indução de ASC para o perfil de condroblastos em gotas de AFS 4 dias após a formação. Cortes 

histológicos corado com H&E. Detalhe para a concentração e morfologia das células nas gotas de AFS. 

 

Após 21 dias de indução, verificou-se que as micromassas cresceram em volume e se 

tornaram progressivamente opacas. Ao final do ensaio, o diâmetro das esferas induzidas 

era de aproximadamente 1mm. Os resultados dos cortes histológicos mostraram diferenças 

na organização e na morfologia das células. Avaliando-se somente os controles sem meio 

indutor: o grupo das células em pellet apresentou uma massa de células sem organização, 

pequena e sem matriz extracelular (Fig.18b). Já o grupo das células em AFS apresentou 

células condroblastóides com formação de neomatriz ao centro da massa e diâmetro de 

aproximadamente 1 mm (Fig. 18a, e 18c).   

 

Figura 18 - Capacidade condrogênica das ASC em AFS - Controles (sem meio indutor). ASC em AFS 

cultivadas em D-MEM low glucose +10% PRP (a). Células em pellet cultivadas em D-MEM low glucose 

+10% PRP (b). Detalhe das ASC em AFS cultivadas em D-MEM low glucose +10% PRP, as setas mostram 

as células de morfologia similar a de condrócitos (c). 
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Figura 19 - Capacidade condrogênica das ASC em AFS. Acima, ASC inseridas no ASC após 21 dias com 

meio indutor. Abaixo ASC em pellet cultivadas por 21 dias com meio indutor. Colorações em H&E. 

 

Diferenças consistentes entre os grupos foram observadas nas micromassas formadas 

pela ação do meio indutor. As amostras do grupo das AFS foram maiores do que as do 

grupo em pellet, sem formações adjacentes As induções condrogênica das ASC em AFS 

formaram esferas de diâmetro de aproximadamente 1 mm com formação de consistente 

neomatriz (Fig. 19).  

Comparando em maior aumento a condrogênese do grupo em pellet (Fig.20) e o 

grupo em AFS (Fig.21), diferenças foram observadas: no sistema de células em pellet, as 

células que mudaram seu fenótipo estão limitadas a uma pequena porção no centro da 

esfera, sem expressivos acúmulos de matriz extracelular. Neste local, as células adquiriram 

um formato característico de condroblastos, mas pouca deposição de matriz extracelular à 

volta de si próprias. Também é característica nas induções em pellet a formação de uma 

capa fibrosa com células fibroblastóides que não diferenciam; indicado pelas setas na Fig. 

20. 

Já as induções nos AFS formaram células de morfologia condroblastóide por quase 

toda a esfera. Ao centro foi possível observar que as células acumularam expressiva matriz 

extracelular, isolando-se e criando microambientes típicos de tecidos cartilaginosos. Nota-

se na periferia a presença de células também condroblastóides com citoplasma maior, 
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sugerindo um perfil de condrócitos mais maduros (Fig. 21).  Embora exista uma cápsula 

fibrosa em ambos os grupos, as induções em AFS reduzem essa  essa formação. 

 

Figura 20 - ASC induzidas a condroblastos 

em pellet, coradas com H&E. Ao centro há 

células em formato de ovóides, 

características de condrócitos, porém sem 

acúmulo de matriz extracelular. As setas 

mostram a capa fibrosa de células 

fibroblastóides à periferia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 - ASC induzidas a condroblastos 

em AFS, coradas com H&E.. Observam-se 

diferentes perfis de condrócitos: ao centro 

condrócitos menores envoltos em matriz 

extracelular; as setas indicam os 

condrócitos com perfil mais hipertrófico na 

periferia, e fina camada fibrosa. 
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A Fig. 22 mostra os cortes histológicos das ASC diferenciadas em AFS para 

condrogênese, marcadas com anticorpos anti-agrecanas e anti-colágeno tipo II. Ambas os 

componentes de matriz extracelular foram identificados nos construídos induzidos. 

 

Figura 22 - Marcação imunohistoquímica para agrecanas (acima) e colágeno tipo II (abaixo) de  ASC 

induzidas em AFS para condrogênese por 21 dias. 
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6. DISCUSSÃO 

Dada a menor eficiência das ASC em diferenciação nas linhagens osteocondrais, o 

objetivo inicial deste trabalho foi desenvolver um sistema para aprimorar a diferenciação 

as ASC primárias em condroblastos. A estratégia adotada foi à inserção das ASC em 

biomaterial protéico em conjunto com fatores plaquetários bioativos. Trabalhos anteriores 

nos deram conhecimento necessário para obter e manipular fatores bioativos plaquetários 

do PRP ativado. Em AMABLE et al, 2013, a obtenção de PRP foi padronizada, bem como 

seus principais fatores bioativos identificados e quantificados.  Em trabalhos subsequentes, 

exploramos os efeitos da suplementação com PRP sobre monocamadas de CTM de 

diversas fontes (AMABLE et al., 2014b). Para as ASC, a suplementação de 10% de PRP 

apresentou os melhores resultados para a proliferação e aumentou a deposição de matriz de 

cálcio quando estimulado para osteogênese. O PRP foi capaz de modular, também, o perfil 

de expressão de proteínas anti-inflamatórias e pró-inflamatórias, a produção de matriz 

extracelular e metaloproteinases. Embora os resultados para diferenciação condrogênica 

não tenham sido conclusivos, suplementação das culturas de ASC com PRP em D-MEM 

low aumentou em quase três vezes a produção de colágenos solúveis, em especial o 

colágeno tipo II, comparadas com culturas de ASC suplementadas com SFB (AMABLE et 

al., 2014a, 2014b).  Todos estes resultados mostraram o potencial do PRP como 

potencializador da condrogênese de ASC. 

Entre os diversos biomateriais descritos na literatura dedicados à estimular a 

condrogênese de CTM, a fibrina foi nossa opção neste estudo. Isto porque a nossa 

experiência prévia de manipulação de produtos de sangue periférico e a facilidade de 

obtenção fizeram deste um produto disponível como biomaterial (AMABLE et al., 2013, 

2014b). Em especial porque, propondo o seu uso para terapia celular futura, tanto a fibrina 

quanto o PRP poderiam ser obtidos de próprio paciente (uso autólogo).  Inicialmente, foi 

proposta a mistura de ácido hialurônico e fibrina como biomaterial para diferenciação das 

ASC, uma vez que ele é uma importante molécula presente na cartilagem articular nativa. 

A interação das fibras de hialuronato via ligante CD44 da membrana de condrócitos e ASC 

é conhecido como um importante mecanismo de estímulo a condrogênese (HAMANN et 

al., 1995; WU et al., 2013). Entretanto, ensaios preliminares mostraram problemas na 

interação física do ácido hialurônico e fibrina, que quando solidificados se separavam em 

fases, formando uma estrutura heterogênia. Além disso, esta má integração dos materiais 

causava uma dispersão desigual das células pelo material (dados não apresentados). Assim, 
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nós decidimos focar os estudos sobre a diferenciação das ASC inseridas em matriz de 

fibrina, em sinergia com os fatores bioativos do PRP. 

A primeira meta proposta neste projeto foi o isolamento e estabelecimento das 

culturas primárias de ASC a partir de restos cirúrgicos de tecido adiposo. A literatura 

científica descreve várias formas para obtenção das ASC: a partir de pedaços sólidos de 

tecido adiposo ou mesmo por lipoaspirados. O processamento do tecido ainda pode sofrer 

tratamento enzimático (colagenase, tripsina e etc.) ou mecânico; processado manualmente 

ou por sistemas automatizados de processamento (ARONOWITZ; LOCKHART; 

HAKAKIAN, 2015; BOURIN et al., 2013; DEVITT et al., 2015; MARKARIAN et al., 

2014; ZUK et al., 2002). Enquanto parte das pesquisas se ocupam em selecionar as células 

da Fração Estromal Vascular (SFV), identificados pela combinação de marcadores CD45
-
 

CD235a
-
 CD31

-
CD34

+
,  outros pesquisadores trabalham com as células estromais somente 

após a adesão ao plástico, obtendo uma cultura de células mais heterogênea de ASC. 

(AMABLE et al., 2014a; BAPTISTA et al., 2009; BOURIN et al., 2013; BRAUN et al., 

2013). Neste trabalho, nós quantificamos o rendimento das ASC na primeira semi-

confluência das culturas. A obtenção a partir de pedaços sólidos de tecido adiposo rendeu a 

média de 7,92 ± 2,73 x 10
4
 células/grama de tecido. Baptista et al (2009) dissociaram 

lipoaspirados mecanicamente, obtendo uma média de 1,2 ± 0,37 x 10
4
 células aderentes / 

ml de lipoaspirado. Já Devitt e colaboradores (2015) alcançaram uma média de 2,95 ± 2,5 

x 10
4
 células aderentes/grama de lipoaspirado dissociado com solução de colagenase. 

Quanto ao método de dissociação do tecido, Markarian e colaboradores (2014) 

compararam o rendimento das SVF em diferentes métodos mecânicos e enzimáticos de 

obtenção. Eles concluíram que o tratamento com colagenase rendia o maior número de 

células viáveis, porém sugerem um passo de digestão com solução de tripsina.  O nosso 

protocolo mostrou eficiência em obter células primárias aderentes derivadas do tecido 

adiposo. Nossa proposta de incubação do tecido a 4 ºC em solução de colagenase (pré-

digestão) permite que a solução enzimática penetre no tecido antes da digestão a 37 ºC. A 

seleção do tecido menos fibroso, o picote fino e a etapa pré-digestão também influenciaram 

o bom rendimento da obtenção de células primárias.  

A caracterização da população de células aderentes foi realizada de acordo com as 

recomendações pela IFATS em conjunto com a ISCT para identificação das ASC em 

monocamada (BOURIN et al., 2013). Segundo este documento, espera-se que mais que 

80% de ASC apresentem-se positivos para o trio de marcadores estromais CD105
+
/ 

CD90
+
/CD73

+
, mas que seja negativo para marcadores hematopoiéticos como CD45

-
, 
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CD31
-
 ou CD14

-
. O marcador CD34 é um marcador estromal instável, expresso em níveis 

variados nas ASC (SOMOZA et al., 2014). Este aparece na separação da SVF e nas 

primeiras duplicações da cultura, mas se perde com a expansão em monocamada. O 

marcador CD146 marcador típico de pericitos, presente em diversos trabalhos com CTM 

(AMABLE et al., 2014a; BOURIN et al., 2013; VISWANATHAN et al., 2014), porém sua 

expressão é controversa para ASC sendo instável e podendo se perder na cultura com a 

expansão (ZHU et al., 2013a). Em CTM da medula óssea, o CD146 (MCAM, MUC18) 

está relacionado principalmente com um maior potencial condrogênico (SOMOZA et al., 

2014).  

A caracterização por marcadores de superfície das células primárias obtidas neste 

trabalho foi apresentada na figura 2. Nos histogramas, observam-se marcadores altamente 

expressos como os CD90
+
 e CD73

+
. Entretanto, para o CD105 existe uma fração positiva 

(65%); e outra negativa (>35%). As amostras são negativas para o marcador pan-

hematopoiético CD45 e não apresentam marcação para CD146. Entretanto, 18,5% da 

população expressam CD34. 

O CD105 (endoglina) é um receptor de alta afinidade para TGF-β1 e TGF- β3. 

Embora seja considerado um importante marcador mesenquimal, sua intensidade de 

expressão varia de acordo com a fonte (ANDERSON et al., 2013). Alguns trabalhos 

sugerem que a expressão do CD105 é praticamente nula no isolamento, mas aparece após 

alguns dias após a adesão das ASC; e ainda aumenta a expressão progressivamente com a 

expansão das culturas (LEVI et al., 2011; MITCHELL et al., 2006). Em outro estudo, 

Braun et al., (2013) propõe que as células da SVF (CD34
+
CD146

-
CD271

+/-
) quando 

aderem em monocamada, diminuem progressivamente a expressão de CD34 para adquirir 

a morfologia fibroblastóide. Ao mesmo tempo, estas células aderidas passam a expressar 

CD105 após 8-10 dias em cultura, obtendo o fenótipo de ASC. Visto que as nossas 

marcações imunofenotípicas das células primárias foram feitas logo após a 1ª semi-

confluência, é aceitável considerar uma população de ASC com níveis variados de 

CD105
+/-

 e CD34
+/-

 observadas em nossas amostras. 

A caracterização funcional das ASC por ensaios de diferenciação mostrou numerosos 

acúmulos de lipídeos, acumulados sob influência do meio adipogênico. Também foram 

observados nódulos calcificados sobre as monocamadas de ASC, obtidos sob influência de 

meio osteogênico. A diferenciação condrogênica de ASC em massa compacta (sistema de 

pellet) apresentou formação de nova matriz extracelular, comparada ao seu controle. Estes 
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ensaios são fortemente difundidos e aceitos inclusive pela IFATS e pelo ISCT para o 

controle de qualidade de CTM de várias origens e para identificação das ASC (BOURIN et 

al., 2013). 

Após as caracterizações iniciais, nós avaliamos as interações das ASC com nos 

discos de fibrina. A partir do protocolo original de De La Puente et al (2011), obtivemos os 

discos de gel de fibrina estabilizados (AFS) para cultivo de células. Este modelo em AFS 

propõe um ambiente para expansão de células em três dimensões, com maximizado espaço 

e necessidade de mínimo volume de meio de cultura e suplementos. A primeira avaliação 

foi realizada sobre a expansão das ASC no ambiente dos AFS suplementado com 10% 

PRP. A vantagem óbvia dos AFS sobre as culturas tradicionais é que, espacialmente, o 

cultivo em AFS necessita apenas de 1 cm
3
 (1 poço de placa de 12 poços); com 600 µl a 

1000 µl de meio de cultura e sem necessidade de troca do AFS. Além disso, os AFS 

permitem o monitoramento das culturas visualizadas ao microscópio óptico de contraste de 

fase.  De La Puente e colaboradores (2013) obtiveram resultados similares cultivando 

CTM porcinas em AFS. Eles obtiveram cerca de 1 x 10
6
 células/cm

3
 após 15 dias de 

expansão em AFS porém em D-MEM low glucose suplementado com 10% de SFB. 

As diferentes morfologias foram observadas por imagens de contraste de fase e 

mostram a adaptação e reconhecimento das células ao ambiente 3D promovido pelas AFS 

(Fig. 6). Nas primeiras 24 horas muitas projeções são lançadas com possíveis adesões 

focais às fibras dos AFS. Os ensaios com LIVE/DEAD Assay confirmaram a ausência de 

morte celular, além da morfologia e distribuição homogênia nos AFS e a avaliação 

apoptose/morte corroborou a boa adaptação e expansão das ASC ao modelo proposto, com 

pelo menos 80% de células viáveis não-apoptóticas. 

O objetivo inicial da expansão das células nos AFS era obter um número adequado 

de células para posterior diferenciação condrogênica no mesmo ambiente.  Era 

intencionada assim uma prévia exposição das células aos fatores do PRP e a matriz de 

fibrina, antes da exposição ao meio de diferenciação condrogênica. Para isto foi necessário 

avaliar se a expansão das células no ambiente dos AFS e com suplementação de PRP 

alterava o fenótipo e potencialidades das ASC.  

 

Os ensaios de imunofenotipagem comparativos pré-AFS e pós-AFS mostraram uma 

redução na expressão dos marcadores, em especial o CD105 que reduziu sua expressão 

(tabela 5).  CD90 e CD73, apesar de continuarem positivos, reduziram a intensidade de 
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expressão, com espalhamento do pico nos histogramas (Fig. 9). A diminuição dos 

marcadores sugere modificações no fenótipo ASC submetidas aos AFS e suplementação de 

PRP 10%.  Walmsley et al. (2015), estudaram as ASC em expressão de vários seus 

marcadores, comparando culturas indiferenciadas e culturas induzidas para osteogênese e 

adipogênese. Eles verificaram que, durante a osteogênese, marcadores como CD105 

perdiam completamente a expressão e apresentavam quedas acentuadas nos marcadores 

CD49, CD55, CD58 e CD166. A adipogênese induziu o aumento da expressão de 

marcadores como CD36. CD40, CD271 e CD146, enquanto reduziu a expressão de CD49, 

CD71, CD105 e CD166. Jin et al.(2009) relacionaram a queda de expressão de CD105 

com a osteogênese de células mesenquimais de cordão umbilical humano. Também Levi e 

colaboradores (2011), relacionaram as populações negativas para CD105 com o maior 

potencial osteogênico em ASC.  

Os ensaios que avaliaram o potencial de diferenciação das células em AFS 

mostraram capacidade de adipogênese fraca e sem marcação de lipídeos por Oil Red. 

Apesar disso, foi possível observar poucas células com vesículas típicas da diferenciação 

adipogênica. Já o ensaio osteogênico revelou forte marcação com Alizarina Red para os 

induzidos, assim como para os controles; sugerindo acúmulos de matriz calcificada para 

ASC cultivados em AFS com D-MEM low glucose +10% PRP. Para comprovar esta 

tendência à diferenciação osteogênica espontânea, avaliamos as células em monocamada 

após duas semanas de expansão em AFS com D-MEM low glucose suplementado com 

PRP. Como resultado, uma grande quantidade matriz extracelular formou-se sobre as 

culturas do 4º ao 14º dia de cultura, após o AFS. Essa matriz de natureza calcificada foi 

confirmada por meio da coloração de Alizarina Red, em que foram evidenciados nódulos 

intramembranares calcificados. 

Os ensaios de expressão gênica confirmaram variação da expressão relativa dos gene 

RUNX2 nas ASC após a expansão em AFS e suplementação com PRP. Isto sugere que, de 

fato, mudanças no perfil gênico das ASC ocorrem ainda dentro do arcabouço de fibrina. 

No entanto, somente após as ASC voltarem à monocamada, o RUNX2 aumentou 2,5 vezes 

sua expressão em relação à condição pré-AFS, paralelamente com o acúmulo de matriz 

calcificada. De fato, a expressão de RUNX2, estimula a produção de matriz e 

potencialmente aumenta a expressão da sialoproteína óssea e osteocalcina, dois dos 

importantes componentes de matriz óssea sintetizada por osteoblastos (CHEVALLIER et 

al., 2010; JAMES, 2013). Ensaios de CTM in vitro apontam também para a relação 

inversamente proporcional da expressão de RUNX2 e PPARγ. Este último é o principal 
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gene relacionado à adipogênese. Logo, justifica-se a inibição da diferenciação em 

adipócitos nos ensaios de diferenciação nos AFS (JAMES, 2013). 

O RUNX2 é o principal gene envolvido na cascata de diferenciação osteogênica, mas 

a expressão isolada deste gene não é suficiente para levar à diferenciação osteoblástica 

completa. A ostepontina (SSP) diminuiu constantemente sua expressão no cultivo em AFS 

e durante a primeira semana pós-AFS, contudo, aumentou a expressão após o 14º dias em 

monocamada. A ostepontina é uma proteína relacionada com os estágios mais tardios da 

diferenciação osteoblástica, logo se justifica o aumento da expressão no último ponto de 

diferenciação avaliado (JAMES, 2013; KOMORI, 2006) 

Os resultados obtidos, portanto, levam à interpretação de que as ASC tendem a 

adquirir o fenótipo de osteoblastos na ausência de meio indutor, com forte acúmulo de 

matriz calcificada após o cultivo em AFS com suplementação de PRP. Ainda dentro dos 

AFS, as células apresentaram variações na expressão de genes osteogênicos, quedas de 

marcadores de membrana, e mudanças no fenótipo, porém ao voltarem para monocamada 

ficam evidentes as calcificações intramembranares.  

Embora muitos trabalhos relacionem os efeitos positivos do PRP para a promoção de 

osteogênese, raros trabalhos relatam a indução osteogênica de CTM na ausência de meio 

indutor. Chevallier e colaboradores (2010), relataram a expressão de genes osteogênicos 

como: alkaline phosphatase (ALP), bone sialoprotein (BSP), osteopontin (Op) e bone 

morphogenetic protein-2 (BMP-2) para CTM de medula óssea em monocamadas 

cultivadas com Alpha-MEM e suplementação de lisado de plaquetas (PL). Entretanto 

nenhuma mineralização foi observada sem a adição de ácido ascórbico e β-glicerofosfato 

às culturas. Em outro trabalho, Huang e colaboradores (2013a), verificaram indução 

osteogênica de CTM de medula óssea de ratos quando em total confluência, na ausência de 

meio indutor, mas ao comparar com CTM de medula óssea humana, não foram observadas 

calcificações nas culturas (HUANG et al., 2013a).  

Por outro lado Prins et al. (2009) avaliaram o efeito do PL sobre CTMs de medula 

óssea, mas não encontraram diferenças entre as capacidades de diferenciação, quando 

comparadas com o cultivo com SFB.  Em pesquisas prévias, nós já havíamos identificado o 

forte efeito positivo do PRP sobre a osteogênese de CTMs, em especial as ASC sob efeito 

de meio indutor  (AMABLE et al., 2014b). Contudo, não foram observadas induções 

osteogênicas sobre monocamadas ou modificações nos padrões de expressão de 

marcadores de superfície.  Em hidrogéis de fibrina, Walenda et al. (2012) cultivaram CTM 
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de medula óssea em um hidrogel de PL, similar ao AFS. Apesar dos bons resultados com a 

expansão e diferenciação de células no hidrogel, calcificações não foram relatadas. De La 

Puente e colaboradores (2013) também não encontraram calcificações no cultivo de CTM 

de suínos em AFS na ausência de meio indutor. 

A expansão das ASC no sistema de discos de AFS em placas de poços não se 

mostrou favorável para diferenciação condrogênica, pois as células tendiam ao perfil de 

osteoblastos. Então, foi utilizado o modelo em gotas de AFS, o qual se mostrou um 

interessante modelo para indução ASC ao perfil de condroblastos. Semelhante ao ensaio de 

pellet em tubos de 15 mL, este modelo agrega a mesma matriz de fibrina com menor 

volume, e maior densidade de células, (Figura 17). 

Quando induzidos nos AFS, as ASC se diferenciaram em células condroblastóides 

circundadas por grande acúmulo de neomatriz extracelular, principalmente ao centro 

(Fig.21), enquanto na periferia, foram observadas células com o perfil de condrócitos 

maduros e maior volume citoplasmático. Em comparação ao grupo pellet, fica evidente a 

diferença da condrogênese nos dois sistemas. As gotas de AFS permitem uma 

diferenciação condrogênica mais efetiva das ASC, isto é, com células mais 

condroblastóides, maior formação de matriz extracelular e com menos formação de cápsula 

fibrosa.  Os cortes histológicos imunomarcados mostraram forte acúmulo de colágeno II e 

agrecanas nas esferas de AFS. O acúmulo de colágeno II é de condrócitos e caracterizam a 

formação de cartilagem hialina, sendo uma das principais estruturas da matriz extracelular 

cartilaginosa. Além disso, as agrecanas são as principais proteoglicanas responsáveis por 

prover a hidratação da cartilagem, via interações com o ácido hialurônico, que dando 

capacidade de suporte a cargas (KIANI et al., 2002). 

As células em AFS cultivadas somente com D-MEM low glucose e PRP (controle) 

formaram células condroblastóides ao centro da massa, entretanto com menor acúmulo de 

matriz e células menos esparsas (Fig.16). Isto sugere o início de uma condrogênese na 

ausência do meio indutor embora não tenha sido mais bem explorada neste trabalho. 

A fibrina já é utilizada em muitos trabalhos para a regeneração de cartilagem 

mostrando bons resultados em conjunto com CTMs e condrócitos (BAUMGARTNER et 

al., 2010; DE LA PUENTE; LUDEÑA, 2014; DE LA PUENTE et al., 2013; 

GASPAROTTO et al., 2014; HO et al., 2010; JUNG et al., 2009; PARK et al., 2011a; 

SEO; NA, 2011; SNYDER et al., 2014). Entretanto, a maioria dos trabalhos utiliza as 

CTM da medula óssea.  E poucos associam o uso do PRP em conjunção com fibrina: XIE e 
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colaboradores (2012) avaliaram a condrogênese de ASC e CTM da medula óssea em 

arcabouço de fibrina com plaquetas ativadas. Os resultados mostraram que ambas as 

células diferenciaram-se ao perfil condrogênico, embora as CTM de medula óssea tenham 

apresentado melhores resultados. Drengk; Zapf & Stürmer (2008) avaliaram a 

condrogênese de CTM de medula óssea e condrócitos articulares ovinos em géis de fibrina 

com plaquetas (gel de PRP), eles concluíram que o PRP aumentou a capacidade 

proliferativa das CTM, mas não de condrócitos. Além disso, verificaram que as CTM em 

combinação com o gel de PRP promoveu a melhor diferenciação condrogênica. Hildner et 

al. (2011) consideram em sua revisão, o uso do PRP como alternativa para aperfeiçoar a 

condrogênese de ASC, porém com protocolos de obtenção bem estabelecidos e 

padronizados. 

Neste trabalho utilizamos o PRP não como hidrogel, mas como suplemento no meio 

de cultura. A vantagem desta abordagem é que a dosagem de PRP pode ser controlada e 

cada troca de meio in vitro.  Nosso protocolo de obtenção do PRP já está bem estabelecido 

e padronizado  (AMABLE et al., 2013). Além disso, o AFS como arcabouço de fibrina 

pode ser substituído sem danos às culturas e seu conteúdo de água do hidrogel pode ser 

manipulado. Estas características são importantes para controlar melhor as condições in 

vitro, usar o gel como tecnologia para expansão de células in vitro, ou utilizar o arcabouço 

para futura aplicação clínica.  

É importante ressaltar que a inovação proposta neste trabalho é o desenvolvimento 

de uma tecnologia para bioengenharia de tecidos que se utiliza de produtos totalmente de 

origem autóloga: células, PRP e fibrina autóloga. A principal contribuição científica deste 

trabalho foi mostrar a influência do PRP ativado sobre as ASC em uma matriz “autóloga” 

de fibrina. A sinergia PRP/AFS foi capaz de conduzir as ASC ao perfil de osteoblastos.  

Importante salientar que esta condição de osteogênese na ausência de meio indutor não foi 

encontrada na literatura com CTM humanas, e não era esperado com células derivadas do 

tecido adiposo. A mesma matriz de fibrina, em formato de “gota” manteve as ASC com 

morfologia ovóide. A influência do PRP sobre este sistema foi capaz de iniciar uma 

possível condrogênese, mas necessitou da adição de fatores como TGF-β3 e BMP-2 e 

outros suplementos para que a condrogênese pudesse ser realizada. Contudo, a combinação 

PRP/AFS foi capaz de melhorar a capacidade de diferenciação das ASC ao perfil de 

condroblastos sob meio indutor. 

Diante desta visão geral, nós formulamos a hipótese apresentada na figura 23.  
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Figura 23 - Esquema da diferenciação de ASC cultivadas em AFS e suplementadas com PRP. As ASC 

cultivadas sob os efeitos dos fatores bioativos do PRP se tornam osteo-condroprojenitores. Quando 

cultivadas em D-MEM low glucose suplementado com 10% de PRP e no ambiente 3D dos AFS em disco, as 

células formam adesões focais interagindo com as fibras, proliferando e tomando progressivamente um perfil 

de osteoblastos, culminando na formação e matriz extracelular calcificada. As ASC quando cultivadas em 

AFS em formato de gota e alta densidade celular, formam poucas adesões focais e permanecem em formato 

ovóide. Este ambiente promove a condrogênese destas células, sob influência da suplementação de PRP em 

meio condrogênico composto por TGF-β3, BMP-2 dexametasona e ácido ascórbico. 

 

A influência do PRP para inibir a adipogênese em monocamadas de ASC já era 

conhecida (AMABLE et al., 2014b). Nós levantamos a hipótese de que, por influência dos 

fatores do PRP, as ASC tomam um perfil de células osteo-condroprogenitoras. Assim 

também, a matriz da fibrina produz interações mecânicas com o citoesqueleto das ASC 

gerando adesões focais (DOYLE; YAMADA, 2015). Nós entendemos que a presença ou 

não, das adesões focais definiram a diferenciação para as vias osteogênicas ou 

condrogênicas sob suplementação de PRP. 

Kim et al., (2013), estudaram a relação de fibras rígidas versus fibras flexíveis de um 

gel de ácido hialurônico para condrogênese de células. Relacionaram os efeitos da 

densidade da sequência de RGD (Arg–Gly–Asp) nestas fibras sobre a adesão e 

diferenciação de CTM humanas. A proliferação das células não apresentava diferenças 
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sobre a natureza das fibras, mas sim sobre proporcional densidade das sequência RGD. Por 

outro lado, eles observaram uma superior expressão de genes condrogênicos em géis de 

fibras flexíveis e menor densidade da sequência RGD. Os autores inferiram que as adesões 

focais relacionadas à sequência RGD são inversamente proporcionais à capacidade 

condrogênica, especialmente em géis de fibras flexíveis. 

Huebsch e colaboradores (2010) estudaram os efeitos da rigidez da matriz na 

diferenciação osteogênica de CTM. Eles concluíram que a osteogênese era predominante 

sobre ambientes tridimensionais mais rígidos (11-30kPa). Mas também que rigidez das 

fibras regula o arranjo das adesões focais em escala nanométrica, todas dependente das 

sequências RGD. Wang et al., (2013) estudaram os efeitos da distribuição de RGD em 

superfície sobre diferenciação de CTM. Eles observaram células de morfologia alongada e 

uma tendência à osteogênese quando as sequências RGD eram mais espaçadas. 

A fibrina é uma rede de fibras consideradas flexíveis e elásticas, rica em sequências 

RGD, que permitem a ancoragem das células via integrinas gerando as adesões focais.  

Estas adesões geram forças de tensão e rearranjo interno do citoesqueleto. Nestas 

condições, as CTM  produzem colágenos do tipo I e III, tendendo à proliferação celular. 

Nós defendemos a hipótese de que neste modelo de discos de AFS hidratados, havia 

condições favoráveis para que estas adesões focais ocorressem, permitindo também a 

proliferação celular. Inferimos também que a disposição dos discos de fibrina em poços 

permitiu o ancoramento das fibras nas paredes destes, gerando um tensionamento interno 

das fibras. Essas forças de tensão sobre as fibras podem ter produzido o efeito de dureza do 

material dentro do gel, gerando sinais mecânicos para as células. Em conjunto com a 

influência dos fatores do PRP, estas condições desencadearam o aumento da expressão dos 

genes de osteogênese e os acúmulos calcificados observados no ambiente 3D dos discos de 

fibrina, levando as ASCs ao perfil de osteoblastos. 

Por outro lado, quando os AFS eram dispostos em formato de “gota”, as fibras não 

encontravam apoio para ancoramento. Devido a sua natureza elástica as gotas de fibrina se 

tornavam compactas, englobando as células e modificando a disposição das adesões focais 

das células via sequências RGD. Essa conformação não permitiu o rearranjo do 

citoesqueleto para produção de colágenos I e III. Sob a influência dos fatores do PRP em 

meio condrogênico, elas tomaram, assim, o perfil de condroblastos e então produziram 

colágenos II e agrecanas. 
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Estudos futuros devem explorar os mecanismos moleculares pelos quais ocorre a 

diferenciação osteoblástica neste ambiente de discos de Fibrina na ausência de meio pró-

osteogênico. Os osteoblastos diferenciados neste sistema também poderiam ainda ser 

avaliados em estudos de doenças ósseas, com menores custos e interferência de fatores 

exógenos. Também devem ser mais bem explorados os potenciais usos dos condroblastos 

diferenciados neste sistema. Pois este método mostrou-se eficiente em diferenciar as ASC 

e formar matriz cartilaginosa hialina. No entanto, melhoramentos poderiam ser aplicados 

ao protocolo, bem como o desenvolvimento de uma produção escalonável destas esferas 

condrogênicas. 
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7. CONCLUSÃO 

As células tronco adiposas primárias foram isoladas com sucesso pelo protocolo 

proposto a partir de peças de tecido adiposo humano, apresentando um bom rendimento, e 

caracterização compatível ao encontrado na literatura.  

Os hidrogéis AFS em discos permitem o cultivo e proliferação celular em ambiente 

tridimensional. Contudo, o cultivo neste ambiente 3D da fibrina em sinergia com os fatores 

do PRP e meio D-MEM low glucose guiaram as ASC para uma diferenciação osteoblástica 

na ausência de meio indutor para osteogênese. 

A condrogênese das ASC em discos de AFS não foi possível, pois as células 

cultivadas neste sistema com suplementação de PRP tendiam ao fenótipo osteoblástico. Por 

outro lado, a mesma matriz de AFS, em forma de “gota” permitiu a diferenciação das ASC 

em condroblastos quando expostos aos fatores plaquetários e meio pró-condrogênico. 

Fibrina como material versátil, capaz de produzir diferentes configurações espaciais 

e interações mecânicas dependendo da forma e de seu arranjo espacial. Assim gerando 

diferentes estímulos e influenciando sobre a diferenciação das ASC. 
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