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RESUMO 

 

 

Para se atingir uma adequada regeneração tendínea, é necessária a formação de 

um tecido com fibras colágenas organizadas e com pouca quantidade de 

fibroblastos ou tenócitos. Para isso, o fornecimento exógeno de células em 

associação a uma matriz extracelular de suporte tem sido foco de estudos 

recentes. O transplante de células-tronco mesenquimais (CTMs) associadas aos 

biomateriais tridimensionais demonstram resultados promissores na regeneração 

de tecidos. Com esse estudo, objetivou-se estabelecer um protocolo de 

isolamento e separação imunomagnética de CTMs da medula óssea de coelhos, 

mediante depleção negativa com o anticorpo monoclonal CD45, sendo 

posteriormente cultivadas em meio MesenCult®. Foram avaliados os efeitos do 

transplante de CTMs alógenas em associação ao peptídeo de hidrogel 

PuraMatrix® para o reparo de lesões parciais do tendão gastrocnêmio de coelhos. 

Foram realizadas avaliações laboratoriais como ensaios clonogênicos e 

caracterização fenotípica de CTMs em citometria de fluxo, bem como análise 

morfométrica, histológica e ultra-estrutural dos tendões reparados aos 45 e 90 

dias. Conclui-se que as CTMs da medula óssea de coelhos, após isolamento e 

seleção imunomagnética por depleção negativa com CD45, podem ser 

expandidas rapidamente in vitro formando culturas homogêneas, onde as CTMs 

apresentam morfologia semelhante à fibroblastos, formam colônias e expressam 

fenotipicamente CD90, não havendo expressão de CD45. Quanto a regeneração 

tendínea, após inoculação local de CTMs alógenas expandidas em cultura 

associado ao hidrogel PuraMatrix®, pode-se observar melhor disposição das 

fibras colágenas e formação de fibrilas em maior quantidade e diâmetro, ou seja, 

uma organização tecidual superior comparado aos demais grupos. 

 

Palavras-chave: separação imunomagnética, materiais biocompatíveis, meios de 

                           cultura, regeneração, colágeno 
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ABSTRACT 

 

 

For the achievement of adequate tendon regeneration, the formation of arranged 

collagen fibers with little quantity of fibroblasts or tenocytes is necessary. For this, 

the exogenous supplies of cells in combination with an extracellular matrix support 

have been the focus of recent studies. Mesenchymal stem cells (MSCs) 

transplantation associated with three-dimensional biomaterials show promising 

results in tissue regeneration. The aim of this study was to establish a protocol for 

isolation and immunomagnetic separation of rabbit bone marrow MSCs by 

negative depletion with the monoclonal antibody CD45, and subsequently 

expansion in MesenCult® medium. Were evaluated the effects of allogeneic MSCs 

transplantation in combination with peptide hydrogel PuraMatrix® in the repair of 

partial lesions of rabbits gastrocnemius tendon. Laboratory evaluations were 

performed as clonogenic assays and phenotypic characterization of MSCs in flow 

cytometry, as well as morphometric analysis, histological and ultra-structural 

tendons repaired at 45 and 90 days. It is concluded that rabbit’s bone marrow 

MSCs, after isolation and depletion by immunomagnetic negative selection with 

CD45, can be quickly expanded in vitro to form homogeneous cultures, and the 

MSCs have similar morphology of fibroblasts, and form colonies that 

phenotypically express CD90, without CD45 expression. As to tendon 

regeneration, after expanded allogenic MSCs inoculation associated with 

PuraMatrix® hydrogel, there was a better arrangement of collagen fibers and the 

formation of fibrils in greater quantity and diameter, in other words, a higher tissue 

organization compared to other groups. 

 

Key words: immunomagnetic separation, biocompatible materials, culture medium, 

                   regeneration, collagen 

 



CAPÍTULO 1 – CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 O tendão calcanear comum é considerado a estrutura mais rígida do 

sistema músculo-esquelético de cães, e as injúrias relacionadas a ele são 

geralmente de causa traumática. Dependendo da natureza do trauma, a 

severidade da lesão pode variar consideravelmente, resultando em estiramento, 

lacerações pequenas ou parciais ou ruptura completa (MONTGOMERY & FITCH, 

2003). As rupturas parciais crônicas e completas geralmente requerem tratamento 

cirúrgico, devido às amplas forças que são transmitidas do tendão para os 

músculos (SPINELLA et al., 2010). 

 Os procedimentos cirúrgicos visam reparar diretamente as 

extremidades dos tendões lesionados ou preencher os amplos defeitos com auto-

enxertos, aloenxertos, xenoenxertos, polímeros sintéticos e naturais. Os 

aloenxertos e xenoenxertos oferecem soluções biológicas e evitam a morbidade 

do local doador, mas estão predispostos à rejeição tecidual (MILTHORPE, 1994; 

BADYLAK et al., 1995). O uso de materiais sintéticos tem se tornado frequente, 

porém pode levar a problemas como inflamação e rejeição. Portanto, abordagens 

alternativas se fazem necessárias no intuito de melhorar a qualidade do tecido 

durante a fase de reparo (SPINELLA et al., 2010). 

 As células-tronco mesenquimais (CTMs) multipotentes apresentam como 

principal característica a capacidade de renovação e diferenciação em diversas 

linhagens de tecidos como conjuntivo, ósseo, cartilaginoso, adiposo, tendíneo e 

muscular (TUAN et al., 2003). Os aspirados da medula óssea (MO) contêm 

células mesenquimais e células já diferenciadas em linhagens específicas, bem 

como algumas proteínas bioativas que auxiliam no processo reparativo (KRAUS, 

KIRKER-HEAD, 2006). Além disso, as CTMs demonstradam ser uma atrativa 

opção para reparação tecidual, devido à facilidade de seu isolamento e expansão 

em aspirados de MO (MAUNEY et al., 2005).  

Do ponto de vista biológico, para que ocorra a regeneração é 

necessário um microambiente favorável ao desenvolvimento das células 
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transplantadas. Para se obter esse ambiente, uma estratégia da engenharia de 

tecidos é explorar a capacidade regenerativa das CTMs associada ao uso de 

estruturas tridimensionais conhecidos como “scaffolds”, os quais devem permitir a 

migração, adesão, proliferação e diferenciação dessas células (KRAMPERA et al., 

2006). 

Resultados promissores têm sido observados com o advento da 

engenharia tecidual, com a construção de biomateriais e células capazes de 

formar tecido tendíneo e músculo-esqueléticos (SAHOO et al., 2006). O ácido 

poliglicólico co-láctico (OUYANG et al., 2002), o ácido poliglicólico (YOKOYA et 

al., 2008), gel e esponja de colágeno (JUNCOSA-MELVIN et al., 2006) dentre 

outros, são os principais biomateriais utilizados em associação as CTMs para o 

reparo de tendões em coelhos, apresentando resultados de eficácia variados. 

Este trabalho tem como objetivo a obtenção, separação 

imunomagnética e a expansão em cultura das CTMs da MO de coelhos, sendo 

utilizados anticorpos monoclonais para marcação celular e avaliação por 

citometria de fluxo, bem como a verificação in vitro das unidades formadoras de 

colônias fibroblástica (UFC-F) da cultura. As CTMs cultivadas foram utilizadas em 

associação ou não ao peptídeo de hidrogel PuraMatrix®, para reparo de lesões 

parciais do tendão do músculo gastrocnêmio de coelhos. 

 

 

2 TENDÃO 

 

2.1 Estrutura, composição e função dos tendões 

 

Os tendões são estruturas cilíndricas ou achatadas, de coloração 

esbranquiçada e brilhante, e são circundados externamente por uma bainha de 

tecido conjuntivo frouxo denominado peritendão. Alternativamente, em áreas onde 

há necessidade de maior lubrificação, são envoltos por bainhas sinoviais 

(camadas visceral e parietal) que tem continuidade através do mesotendão 

(PAYNE & TOMLINSON, 1993). Essas bainhas sinoviais são espessadas em 

segmentos adjacentes a ângulos, permitindo que o tendão contorne estes ângulos 

sem que ocorra estrangulamento (GELBERMAN et al., 1987). 
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Anatomicamente, o tendão calcanear comum consiste de três tendões 

que se inserem na tuberosidade calcânea do tarso: o tendão do músculo 

gastrocnêmio; o tendão comum dos músculos bíceps femoral, semitendinoso e 

grácil; e o tendão do músculo flexor digital superficial dos dígitos (PIERMATTEI & 

FLO, 1999). Dentre esses, o tendão do músculo gastrocnêmio é o principal 

componente deste mecanismo (FOSSUM et al., 2002). 

O fascículo é a unidade funcional básica do tendão e, juntamente com 

os fascículos, vasos sanguíneos e nervos, são circundados pelo endotendão, que 

tem continuidade com a camada mais externa denominada epitendão. Os tendões 

são também circundados por uma terceira camada de tecido conjuntivo 

denominado paratendão (bainha sinovial em alguns locais). O epitendão e o 

paratendão compõem o chamado peritendão, o qual reduz o atrito com o tecido 

adjacente (SCHATZKER & BRANEMARK, 1969). Histologicamente, os tendões 

são relativamente hipocelulares quando comparados a outros tecidos músculo-

esqueléticos (PAYNE & TOMLINSON, 1993), sendo compostos por fibrócitos 

(tenócitos), que são células fusiformes e delgadas orientadas longitudinalmente 

no interior do tendão (ROWE, 1985).  

Os fascículos dos epitendões são agrupamentos de fibras colágenas 

constituídas por fibrilas de diferentes diâmetros (20 a 500 nm de diâmetro, média 

de 125 nm), e entremeados por tecido conjuntivo frouxo, proporcionando uma via 

de acesso a nervos e vasos. Os epitendões e endotendões são formados por 

fibrilas de colágenos de diâmetros médios (20 a 200 nm, média 87 nm), dispostas 

de modo cruzado (ROWE, 1985). Esse arranjo do peritendão, epitendão e 

endotendão proporciona mínima resistência ao movimento deslizante através dos 

tecidos e precisa ser preservado para manter a função do tendão 

(KILLINGSWORTH, 1993) (Figura 1). 
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FIGURA 1 - Estrutura do tendão. Observa-se a disposição anatômica do 

peritendão, epitendão e endotendão, os quais envolvem os 

fascículos e subfascículos.  Fonte: www.impactlab.com 

 

 

A matriz extracelular, anteriormente denominada de substância 

fundamental amorfa, é um complexo viscoso e altamente hidrofílico de 

macromoléculas aniônicas como os glicosaminoglicanos, proteoglicanos e 

glicoproteínas multiadesivas. Algumas das proteínas fibrosas da matriz 

extracelular como laminina e fribonectina são capazes de se ligar às proteínas 

receptoras da superfície celular (integrinas), bem como a outros componentes 

como os proteoglicanos, fornecendo, desse modo, força tênsil e organização à 

matriz extracelular (SOUZA & PINHAL, 2011). A matriz extracelular não serve 

apenas como uma rede para estabilização da estrutura física dos tecidos, mas 

também possui função importante nas interações célula-célula e célula-matriz, 

participando deste modo da integridade dos tecidos. Participa de vários eventos 

celulares como adesão, migração, proliferação, diferenciação celular, apoptose e 

angiogênese pela interação entre as moléculas da matriz extracelular e 

http://www.impactlab.com/
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receptores da superfície celular, fatores de crescimento e citocinas específicas 

(KRAM et al., 2006). 

Os tendões são constituídos de 30% de colágeno e 2% de elastina, 

envoltos por uma matriz extracelular (MEC) contendo 68% de água de solvatação 

e tenócitos (AMIEL et al., 1984). A elastina contribui para a flexibilidade dos 

tendões. O tropocolágeno, a proteína do colágeno, corresponde a 65 a 80% da 

matéria seca de tendões e ligamentos, os quais diferem de outros tecidos 

conjuntivos por serem formados principalmente por colágeno do tipo I. Os 

ligamentos possuem 9 a 12% de colágeno tipo III e contém maior celularidade em 

relação aos tendões (MAFFULLI et al., 2005). 

As fibrilas de colágeno são imersas em um gel de glicosaminoglicanos, 

mas este constitui menos de 0,5% do seu peso (matéria seca) (GELBERMAN et 

al., 1987). Os glicosaminoglicanos do tendão canino são o sulfato de queratan e o 

ácido hialurônico, exceto nas áreas de contato que exibem metaplasia condróide, 

onde há predomínio de sulfato de condroitina (OKUDA et al., 1987). 

O suprimento sanguíneo para os tendões provêm dos vasos que 

penetram pelo peritendão, da junção músculo-tendínea ou do osso. A junção 

teno-óssea não é considerada uma área importante de entrada de vascularização. 

Em tendões envoltos por bainha sinovial, há evidências de difusão de nutrientes 

do líquido sinovial para a bainha tendínea, sendo essa a principal fonte de 

nutrição (PAYNE & TOMLINSOM, 1993). 

Os principais proteoglicanos dos tendões são o decorin e biglican, que 

são proteínas ligadas à cadeiais de glicosaminoglicanos, como o sulfato de 

condroitina e o dermatan sulfato. Esses correspondem a cerca de 95% dos 

proteoglicanos dos tecidos fibrosos e, conjuntamente com o fibromodulim, 

parecem ter importância na manutenção ou regulação do diâmetro das fibrilas de 

colágeno, bem como em outras propriedades dos tendões (HEDBOM & 

HEINEGǺRD, 1989). O diâmetro da fibra de colágeno, o estado de agregação 

molecular dentro de cada fibra e o espaço ocupado por elas têm influência nas 

propriedades biomecânicas de tendões e ligamentos (VIDAL & CARVALHO, 

1990). 

Os tendões realizam o papel mecânico de transmitir a força de tensão 

gerada pela contração do músculo, desde sua origem até sua inserção, sendo 
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esta a sua principal função. Uma característica dinâmica dos tendões é a 

capacidade de se reparar após uma injúria traumática. Quando é danificado, a 

cicatrização se inicia por uma reação inflamatória seguida da migração e 

proliferação celular ao local afetado. Estas células encontram uma matriz de 

colágeno desorganizada, que é eventualmente remodelada para restaurar os 

feixes de colágenos lineares funcionais e a resistência à tensão do tecido original 

(VOGEL & KOOB, 1989). Vários estudos têm demonstrado que tendões sujeitos a 

diferentes forças mecânicas são capazes de se remodelarem pela atuação de 

células, em resposta a essas forças (VOGEL et al., 1986).  

 

 

2.2 Processo de reparação tendínea 

 

Os fibrócitos dos tendões são células relativamente inativas, com 

mínima capacidade para se dividir ou sintetizar proteína fibrosa em quantidade 

suficiente para desenvolver uma forte união entre os segmentos rompidos. 

Embora algum tecido colágeno seja sintetizado pelas células no tendão, a maior 

parte da cicatrização tendínea é resultado da síntese e deposição de colágeno 

por células extrínsecas. Na resposta ao trauma, o tendão tende a sofrer 

aderência, pois a ferida que envolve diferentes tecidos cicatriza como uma 

unidade, ou seja, “uma ferida, uma cicatriz” (PEACOCK & VAN WINKLE, 1976).  

A seqüência inflamatória no tecido tendíneo humano começa no 

trauma e se estende até a formação do coágulo de fibrina. Nessa fase, há o 

predomínio de macrófagos que promovem fagocitose das células e fragmentos de 

colágeno, iniciando a síntese de novo colágeno a partir de fibroblastos derivados 

do epitendão, endotendão e dos tecidos adjacentes (EARLEY, 1981; WANG, 

1998; AUTEFAGE, 1999). No período pós-operatório imediato, a resistência da 

reparação depende predominantemente do número e da qualidade dos pontos de 

sutura. Na fase fibroblástica, o tecido começa a ganhar resistência e há o 

predomínio de fibroblastos, que secretam colágeno em grande quantidade e de 

forma aleatória. A angiogênese ocorre de forma intrínseca a partir do epitendão e 

as fibrilas colágenas, orientadas livremente, apresentam mínima resistência 

(WANG, 1998).  
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Durante a segunda semana, continua uma abundante proliferação 

fibroblástica e produção de colágeno no tecido de granulação, que se estende por 

até seis semanas (WANG, 1998). O crescimento e migração de fibroblastos e as 

fibras colágenas entre os cotos tendíneos são orientadas perpendiculares ao eixo 

de tensão longitudinal. A reação vascular também alcança seu pico durante esse 

período (EARLEY, 1981). 

Na terceira e quarta semanas, quando predomina a fase de 

remodelação, os fibroblastos e fibras colágenas próximas do tendão começam a 

se direcionar paralelamente ao seu eixo longitudinal. A orientação paralela da 

nova cicatriz é devido ao estresse direcional depositado sobre os tecidos. Esse 

estresse afeta apenas o colágeno depositado próximo do tendão, enquanto a 

cicatriz mais afastada permanece desorganizada. Essa diferença na orientação 

das fibras colágenas no tecido cicatricial mais novo é definida como remodelação 

secundária. Gradativamente, o colágeno se orienta ao longo do eixo do tendão 

conforme o estresse aplicado. Em oito semanas, observa-se acentuada 

resistência tecidual na porção lesionada do tendão com eventual transformação 

de fibroblastos em tenócitos inativos. A remodelação pode demorar até 120 dias 

(WANG, 1998). 

À medida que o processo cicatricial ocorre, altera-se a organização das 

fibras colágenas dentro do tendão. Mudanças na arquitetura da cicatriz são mais 

notáveis em situações em que o tendão precisa restabelecer a função deslizante. 

O colágeno formado entre as extremidades suturadas se orienta em feixes 

paralelos que lembram um tendão normal. Em contraste, fibrilas colágenas 

adjacentes às superfícies deslizantes aumentam, mas mantêm sua orientação 

livre, criando uma configuração de tecido conjuntivo frouxo. Os vasos sanguíneos 

na cicatriz peritendínea se tornam espiralados e tortuosos, permitindo movimento 

sem perda da integridade. Assim, após vários meses, o tecido colágeno 

livremente orientado é reorganizado em estruturas que lembram a condição pré-

injúria (MADDEN, 1970).  

Nas primeiras 24 horas após a lesão, a ferida apropriadamente 

coaptada apresenta alguma resistência devido à formação de coágulo de fibrina 

e, logo depois, pela presença de novos capilares e substância básica recém-

formada. Após quatro a seis dias, até no máximo 14 a 16 dias, esta resistência 
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aumenta significantemente devido à produção de colágeno e uma rápida 

fibroplasia (JOHNSTON, 1985). A atividade no tendão aumenta 15 vezes em dez 

dias e atinge um pico entre o 14º e 28º dia, alcançando atividade 22 vezes acima 

do normal (EARLEY, 1981). O tendão atinge 56% da resistência de um tendão 

normal na sexta semana após intervenção, aumentando para 79% após um ano. 

Em condições normais, um tendão pode suportar a contração muscular fisiológica 

somente com 25-33% da resistência normal. Por isso, é possível permitir um 

exercício limitado a partir da sexta semana, mas deve-se considerar pelo menos 

um ano para o retorno do exercício completo (AUTEFAGE, 1999). Após a 

deposição de colágeno na ferida, a resistência continua a aumentar devido ao 

entrelaçamento e reorientação das fibras colágenas já formadas na maturação. 

Apesar de haver ganho quase imperceptível na resistência após dois anos, 

entretanto, esta nunca alcançará a do tendão normal. (JOHNSTON, 1985).  

A cicatrização do tendão pode ser afetada por fatores mecânicos, 

sendo o mais importante a quantidade de tecidos moles que são traumatizados. 

Grandes quantidades de tecidos lesionados correlacionam-se com a cicatrização 

predominantemente extrínseca. Portanto, técnica cirúrgica deficiente e injúrias 

com alta energia podem aumentar a formação de aderências. Bandagens 

aplicadas inadequadamente, que comprometam a drenagem venosa e o fluxo 

linfático podem causar edema e claudicação pós-cirúrgica (WANG, 1998).  

O fator mais importante para recuperar a função tendínea não é a 

prevenção de aderências aos tecidos adjacentes, mas a redução na exuberância 

da cicatriz. Esta redução requer mínimo traumatismo cirúrgico, prevenção da 

formação de hematoma e abscessos e proporcionar repouso para permitir ótima 

cicatrização. A ruptura de aderências durante a sua formação aumenta a 

inflamação e a posterior desenvolvimento da cicatriz. Um tendão reparado é 

caracterizado não pela ausência de aderências, mas pela presença de aderências 

que tenham sido fonte de fibroblastos e vasos sanguíneos e que, agora, tenham 

um tamanho que permita o deslizamento adequado do tendão (JOHNSTON, 

1985). 
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A cicatrização requer imobilização do membro por três semanas após a 

cirurgia, para que o tendão receba suprimento vascular e se forme mínima cicatriz 

ao seu redor. O movimento restrito, após três semanas, remodela o tecido 

peritendíneo. É importante não romper as aderências, mas remodelar a cicatriz. 

Quando for permitido movimento ativo após três semanas de imobilização, o 

ganho de resistência será, na quinta semana, três vezes maior que na terceira 

semana (JOHNSTON, 1985). 

 

 

3 TERAPIA CELULAR 

 

3.1 Medula óssea 

 

A medula óssea (MO) é um tecido complexo que se divide em dois 

sistemas distintos, o hematopoiético e o mesenquimal (SHORT et al., 2003). No 

interior do estroma medular, existe uma rede organizada de células 

mesenquimais e matriz extracelular, as quais fornecem suporte estrutural e 

funcional para a hematopoiese (HANADA et al., 1997) (Figura 2).  

As células não hematopoiéticas ou estromais da MO são conhecidas 

como células-tronco mesenquimais (CTMs), (CAPLAN, 1991) devido à sua alta 

capacidade de replicação e diferenciação em diversas linhagens celulares, como 

osteogênica, condrogênica, adipogênica, tenogênica e miogênica (BRUDER et al., 

1998). Estas células progenitoras apresentam capacidade de auto-renovação e 

diferenciação em um ou mais tipos celulares especializados (BIANCO, ROBEY, 

2001), sendo atribuída a elas uma atividade multipotencial (JIANG et al., 2002). A 

habilidade da MO em formar osso foi sugerida por Goujon, em meados de 1869. 

Estudos subsequentes com animais demonstraram que a MO autóloga contém 

células progenitoras, os quais contribuem para a produção de osso (CONNOLLY 

et al., 1989), cartilagem (TOH et al., 2005) e tendão (JUNCOSA-MELVIN et al., 

2006). 
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Friedenstein e colaboradores em 1966 desenvolveram os primeiros 

trabalhos de caracterização “in vitro” e “in vivo” das células mesenquimais da MO. 

Estes autores observaram a presença de células fibroblásticas com capacidade 

de se aderir aos frascos de cultura, permitindo seu isolamento das células não 

aderentes. Além da capacidade aderente, as células apresentavam capacidade 

proliferativa e de se agrupar em colônias, sendo chamadas de unidades 

formadoras de colônias fibroblásticas (UFC-F) (PITTENGER et al., 2001).  

Outras designações foram dadas a estas células como células 

estromais da MO, células progenitoras medulares e células precursoras 

osteogênicas (FRIEDENSTEIN, 1976). As UFC-F da MO podem conter um 

FIGURA 2 - Esquema demonstrando a diversidade celular da medula 

óssea para originar linhagens hematopoiéticas e 

mesenquimais. Fonte: www.medicinageriatrica.com.br 

http://www.medicinageriatrica.com.br/
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reservatório de células progenitoras mesenquimais de múltiplas linhagens em um 

estágio intermediário de diferenciação. Pesquisas vêm sendo desenvolvidas na 

tentativa de compreender o mecanismo biológico de plasticidade das células-

tronco, as quais podem ser utilizadas para tratar doenças genéticas e 

degenerativas, quando aliada à terapia gênica, assim como regenerar tecidos   

(LA RUSSA et al., 2002). 

Subsequentemente, outros pesquisadores estabeleceram e 

aprimoraram os protocolos de isolamento e caracterização das células  

(PHINNEY & PROCKOP, 2007). Distinção deve ser feita entre as células-tronco 

dos muitos tipos de progenitores, de forma que as primeiras se renovam por toda 

a existência de um organismo, enquanto que as progenitoras possuem auto-

renovação e potencialidade limitadas (SCHWINDT et al., 2005). 

Os aspirados da MO foram considerados importantes pela sua 

acessibilidade e proporcionarem fontes ricas em CTMs. Um dos princípios 

utilizado para terapia óssea é baseado na grande quantidade de células-tronco 

obtidas de aspirados, para que esse concentrado promova efeitos terapêuticos 

benéficos, sem necessitar de cultura celular (KRAUS, KIRKER-HEAD, 2006). Em 

contrapartida, a quantidade de CTMs representa uma fração pequena, em torno 

de 0,001% a 0,01% da população total das células mononucleares da medula 

(PITTENGER et al., 1999). Apesar do número dessas células serem limitadas na 

MO, a proliferação e expansão das mesmas, sob condições adequadas, são 

facilmente obtidas “in vitro” (KRAUS, KIRKER-HEAD, 2006). 

 

 

 

3.2 Isolamento de células mononucleares 

 

A técnica de isolamento de células mononucleares com gradiente de 

densidade ficoll foi inicialmente descrita por Boyüm em 1968, onde este 

demonstrou que a baixa viscosidade do gradiente comparada com outros agentes 

de agregação de eritrócitos, foi eficaz no isolamento in vitro de linfócitos do 

sangue periférico humano. 
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Em testes de histocompatibilidade, imunoensaios celulares in vitro, 

protocolos de cultivo celular e outros procedimentos em geral, têm sido utilizados 

diversos gradientes de densidade de elevado peso molecular. Dentre eles estão o 

Ficoll-Hypaque®, Histopaque®, Isolymph® e Nycomed®, os quais apresentam a 

função de isolar linfócitos e células mononucleares do sangue periférico e da MO 

(ISLAM, 1994).  

O ficoll é uma solução aquosa com densidade de 1,077 g/mL contendo 

5,7g de Ficoll, 9g de diatrizoato de sódio e 0,0231g de ácido 

etilenodiaminotetracético (EDTA) para cada 100 mL. Essa composição é 

responsável pela formação de uma solução de baixa viscosidade e alta densidade 

(AMERSHAM BIOSCIENCES, 2002). O gradiente de densidade ficoll tem 

merecido destaque, por ser de fácil aplicabilidade, rápido e favorecer a 

concentração de células mononucleares da MO, atingindo altos níveis de 

rendimento celular (KAPLAN et al., 1982; OLIVEIRA et al., 2011). 

O princípio da técnica de separação baseia-se na densidade do 

gradiente em relação aos linfócitos, monócitos e plaquetas, os quais não 

conseguem penetrar pelo gradiente. Esses se depositam na interface entre o ficoll 

e o plasma, formando o chamado “anel celular”. A migração celular durante o 

processo de centrifugação com o ficoll resulta na formação de camadas contendo 

diferentes tipos celulares (Figura 3). A fração celular constituída de eritrócitos e 

granulócitos atravessam o gradiente e sedimentam no fundo dos tubos, podendo 

ocorrer o aprisionamento de alguns linfócitos durante a agregação eritrocitária da 

MO a fresco. Contudo, esse processo pode ser evitado diluindo-se inicialmente o 

sangue, aumentando assim o rendimento celular e reduzindo a agregação das 

células vermelhas (AMERSHAM BIOSCIENCES, 2002).  
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As principais soluções para a diluição da MO são a solução salina 

tamponada (PBS) (OLIVEIRA, 2009; SOUZA, 2009) e meios de cultivo 

modificados, podendo este último ser suplementado com soro fetal bovino (SFB) 

a 10% (BITTENCOURT et al., 2006). A amostra de MO diluída é, em seguida, 

depositada lentamente sobre o gradiente de densidade de separação de células 

(OLIVEIRA et al.; 2011). Outro fator a ser considerado é a temperatura de 

centrifugação. A agregação eritrocitária é favorecida em altas temperaturas 

(37ºC), enquanto que em baixas (4ºC), a taxa de agregação é reduzida, porém, o 

tempo de separação é aumentado, o que também reduz o rendimento celular. 

Uma temperatura de 18-20ºC geralmente fornece bons resultados no processo de 

isolamento (AMERSHAM BIOSCIENCES, 2002). 

Amostra de aspirado de medula óssea após 

separação por gradiente de densidade. Observar 

o anel celular (seta) situado entre o plasma (A) e 

o gradiente ficoll (B). Sedimento de eritrócitos e 

granulócitos (C). Fonte: OLIVEIRA et al. (2011). 

 

FIGURA 3 - 
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Após o processo de centrifugação, o plasma sobrenadante é 

desprezado utilizando-se pipeta de Pasteur e o anel celular é removido e 

transferido para outro tubo. Lavagens subsequentes são recomendadas com 

soluções salinas tamponadas, com a finalidade de remover o remanescente de 

plasma, plaquetas e a solução de ficoll. Os procedimentos de lavagem pelos 

métodos padrões de isolamento geralmente são eficientes na remoção das 

plaquetas do “anel celular” (AMERSHAM BIOSCIENCES, 2002). 

O rendimento e a diminuição da pureza dos linfócitos dependem 

consideravelmente da eficácia da remoção das células vermelhas. Diversos 

produtos comerciais estão disponíveis para esta finalidade, como a solução de 

lise FACS (NAKAGE et al., 2009) e/ou preparadas em laboratório, como o cloreto 

de amônio 0,16 M em solução de Tris 0,17 M,  pH 7,6, recomendando-se diluir 

1mL do produto ao botão celular isolado, mantendo-se em repouso durante cinco 

minutos. O tampão de lise, segundo estudos, favorece a contagem das células na 

câmara hemocitométrica de Neubauer, reduzindo as falhas na determinação do 

rendimento celular (OLIVEIRA et al., 2011). 

 

 

3.3 Seleção imunomagnética de células-tronco 

 

A seleção celular magnética têm se tornado método padrão de 

separação de células nas mais diversas áreas. Numerosas publicações têm 

demonstrado sua utilização no isolamento de células em abundância e raras, bem 

como as de fenótipo complexo de humanos, camundongos e outras espécies. O 

isolamento de qualquer tipo celular têm sido possível a partir de misturas 

celulares complexas, como o sangue periférico, tecidos hematopoiéticos (baço, 

linfonodos, timo e MO), tecidos não hematopoiéticos (tumores sólidos, epiderme, 

fígado, tireóide, músculo e tecido conjuntivo) ou células cultivadas (BOSIO et al., 

2009). 

Atualmente, existem vários sistemas disponíveis comercialmente para 

separação magnética de células. Eles diferem principalmente em três 

características: a composição, o tamanho das partículas magnéticas utilizadas 

para a marcação celular e a forma de separação celular.  As formas de separação 
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são conhecidas como seleção positiva ou enriquecimento e seleção negativa ou 

depleção (APEL et al., 2007), e são apresentadas na Figura 4 A e B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

O sistema MACS® é caracterizado pela utilização de nanopartículas 

supermagnéticas (50nm de diâmetro), disposta em uma única coluna, a qual 

proporciona um forte campo magnético. O processo de separação pode ser 

realizado em menos de 30 minutos e, tanto as células magneticamente isoladas 

quanto as não selecionadas estão prontas para o uso em citometria de fluxo, 

análise molecular, cultura celular, transferência em animais e aplicações clínicas 

para terapia celular (KANTOR et al., 1998). 

O coquetel EasySep® é composto por nanopartículas magnéticas e um 

complexo tetramérico com anticorpo IgG1 de camundongo (ligação célula-

partícula), e promove a seleção celular pela utilização de um sistema de tubos. O 

tubo com a suspensão celular é colocado dentro da base magnética (magneto 

EasySep®), onde as células ligadas às nanopartículas são atraídas para a parede 

do tubo, e as não ligadas permanecem no líquido sobrenadante contido no interior 

Figura 4 - 

A figura A demonstra a seleção negativa por marcação 

imunomagnética de células não desejadas, enquanto que em B, 

ou seja, na seleção positiva,  os anticorpos e as nanopartículas 

magnéticas se ligam aos receptores de membrana específicos das 

células desejadas (B). Fonte: EASYSEP, 2007 

FIGURA 4 - 
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do tubo (STEELE et al., 2010). O processo de separação magnética com o 

EasySep é demonstrado na Figura 5 A e B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A seleção positiva deve ser considerada quando se deseja uma 

excelente purificação, especialmente para o enriquecimento de células raras; 

excelente recuperação celular e procedimentos rápidos. Por outro lado, a seleção 

negativa deve ser utilizada para: remoção de células indesejadas; se nenhum 

anticorpo específico estiver disponível para a marcação da célula-alvo; se a 

ligação á células-alvo não é desejada e para o isolamento subsequente de um 

subconjunto de células por meio de seleção positiva (BOSIO et al., 2009).  

Métodos de seleção imunomagnética de 

CTMs. Na seleção direta (A), o complexo 

tetramérico (TAC) se liga diretamente à 

superfície celular e à partícula magnética. Na 

seleção indireta (B), o TAC se liga a um 

anticorpo conjugado e a nanopartícula 

magnética. Fonte: EASYSEP, 2007. 

FIGURA 5 - 



17 
 

Caso as células-alvo desejadas sejam heterogêneas na amostra ou 

não tenham um fenótipo bem definido, a remoção por depleção das células bem 

caracterizadas é uma forma eficiente para isolar a população de células-alvo. 

Exemplos comumente utilizados em abordagens de seleção negativa incluem a 

depleção de células cancerosas de enxertos de células-tronco autólogas e a 

depleção de células T e B de enxertos de células-tronco alógenas. Um único 

processo de depleção pode remover aproximadamente 99,99% das células 

magneticamente marcadas (não desejadas), obtendo-se uma amostra de alta 

pureza de células não marcadas (desejadas) (BOSIO et al., 2009). 

 

 

 

3.4 Cultura celular 

 

O cultivo de tecidos se desenvolveu a partir dos últimos anos do século 

XIX como uma continuação das técnicas de embriologia. Wilhem Roux, em 1885, 

manteve células do embrião de aves em solução salina durante alguns dias. 

Porém, o zoólogo Ross Harrison é considerado o pioneiro no cultivo de tecidos 

animais. Harrison, em 1907, empregou técnicas in vitro para o estudo de 

fenômenos in vivo, realizando cultivos de medula espinhal embrionária de 

anfíbios. O autor observou o crescimento dos axônios dos neuroblastos e 

estabeleceu que o axônio se formava por expansão, a partir do corpo neuronal e 

não pela fusão de uma cadeia de células (REYNA, 2003).  

Inicialmente, a primeira limitação para o estabelecimento de cultivos 

era desenvolver um meio nutritivo adequado. Burrows, em 1910, utilizou plasma 

de aves para nutrir explantes de tecidos embrionários e provou ser um método 

eficaz o qual lhe permitiu observar o crescimento de tecido nervoso, cardíaco e 

dérmico. No mesmo ano, Burrows e Carrel realizaram as primeiras tentativas em 

estabelecer cultivos de células de mamíferos, obtendo êxito na manutenção de 

explantes obtidos de cães, gatos e coelhos, assim como no crescimento de 

tumores sólidos. Eles demonstraram que a vida do cultivo pode ser prolongada 

mediante subculturas, empregando plasma suplementado com extratos de 

embrião como meio de cultivo (FRESHNEY, 2005). 
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 Em 1916, Rous e Jones utilizaram pela primeira vez extratos 

enriquecidos em tripsina para dissociar células embrionárias, estabelecendo o 

primeiro cultivo celular. Um dos maiores problemas constatados no cultivo foi o 

aparecimento de múltiplas contaminações e foram desenvolvidos numerosos 

métodos para manipulação em condições assépticas, que ainda são utilizadas 

atualmente (FRESHNEY, 2005). 

Para o cultivo celular são utilizados meios artificiais preparados 

mediante a mescla de componentes purificados ou de soluções orgânicas 

completas; instrumentos que mantêm as condições físicas e químicas adequadas 

e recipientes que isolam as células do meio externo. Considera-se que o meio de 

cultivo é formado por quatro elementos: a natureza do substrato onde as células 

crescem; a natureza e composição da fase gasosa; as condições físico-químicas 

e fisiológicas do meio e as condições de incubação, como a temperatura e a 

umidade (REYNA, 2003). 

As subculturas celulares fornecem uma nova fonte de nutrientes e 

espaço para o crescimento contínuo das linhagens celulares, sendo requeridas 

com frequência. Neste tipo de cultivo, deve-se realizar a remoção do meio de 

crescimento, lavagem da placa, dissociação das células aderentes pela tripsina e 

diluição da suspensão celular em meio fresco, método este conhecido como 

“passagem”. As trocas do meio devem ser feitas quando as células atingirem 

aproximadamente 70% de confluência com o substrato, ou seja, aderidas as 

placas ou frascos de cultura (PEREIRA et al., 2008). As passagens celulares para 

novos recipientes de cultura podem ser realizadas inúmeras vezes, com o objetivo 

de se obter um rendimento expressivo de células (FRESHNEY, 2006).  

Caso a subcultura seja feita em soro e a proporção de semeadura seja 

elevada, não se faz necessária a remoção da tripsina residual. Entretanto, em 

culturas mantidas em meios livres de soro, deve-se neutralizar a enzima utilizando 

um inibidor de protease (MATHER & ROBERTS, 1998). Espera-se que nos 

primeiros dias de subcultura, as CTMs da MO apresentem um formato 

arredondado e refringência, agrupando-se em colônias de células com aparência 

fibroblástica ou UFC-F  (Figura 6, A e B) (BOURIN et al., 2008). 
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As CTMs obtidas da MO tem sido amplamente estudadas devido à sua 

facilidade de obtenção e pelo potencial de diferenciação em linhagens 

osteogênicas, adipogênicas, condrogênicas e tenogênicas, bem como outros tipos 

de tecidos e células incluindo hepatócitos, cardiomiócitos e neurônios (HUNG et 

al., 2002; JUNCOSA-MELVIN et al., 2006).  Sua multipotencialidade e capacidade 

de auto-renovação despertam a atenção para aplicação na engenharia de tecidos 

e medicina regenerativa. Além disso, seu isolamento com base na aderência aos 

substratos de cultura constitui uma estratégia simples de eliminação de células de 

linhagens não mesenquimais, reduzindo a dependência de métodos de 

isolamento complexos que se baseiam em marcadores celulares específicos 

(QUIROZ et al., 2008).  

As CTMs autógenas cultivadas da MO tem sido avaliadas em estudos 

experimentais animais, com resultados promissores na regeneração tendínea. 

AWAD et al., (1999) e JUNCOSA-MELVIN et al., (2006) observaram que células 

FIGURA 6 - Células mesenquimais da medula óssea cultivadas em meio 

MesenCult® suplementado com soro fetal bovino a 10%. Nos 

primeiros dias de cultivo, pode ser observada a formação das 

UFC-F (setas azuis) (A). O formato arredondado e refringente das 

células (setas laranjas) corresponde a fase de divisão, estando 

entremeadas por CTMs com morfologia semelhante a fibroblastos  

(B). Fonte: Arquivo pessoal. 
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autógenas contribuem significativamente para melhoria da estrutura e 

biomecânica do tendão após lesão. Em contrapartida, a utilização de CTMs 

alógenas apresentam várias vantagens comerciais incluindo a possibilidade de se 

produzir um implante biológico compatível e de pronto uso e a confecção de 

bancos de células, estes necessários para o controle de qualidade e testes de 

segurança (GOH et al., 2003).  

Como desvantagem, as CTMs alógenas podem causar reação 

imunológica com o organismo receptor, porém, este paradigma acerca da rejeição 

vem sendo descartado. Em estudo com o Apligraf®, um biomaterial manufaturado 

de pele viva utilizado no reparo de lesões dérmicas, não foi observada resposta 

imunológica quando esses implantes foram preenchidos com CTMs alógenas. Os 

autores afirmam que alguns tipos de células alógenas podem ser utilizados na 

reconstrução de tecidos sem a necessidade de imunossupressão ou 

imunomodulação (STREIT & BRAATHEN, 2000).  

Estudos in vitro em culturas tem testado a eficiência de adesão, 

proliferação e diferenciação de CTMs em diversos tipos de biomateriais de 

formato tridimensional. XUE et al., (2010) avaliaram por microscopia eletrônica de 

varredura e microscopia confocal que, as CTMs em cultura in vitro se distribuem 

com maior eficiência e maior número em biomateriais de ácido poliglicólico co-

láctico (PLGA) fabricados com nanofibras de hidroxiapatita (PLGA/HA), quando 

comparados com o biomateriais de PLGA  isolado. Os testes in vivo evidenciaram 

que o biomaterial de PLGA/HA apresentou melhores resultados quanto à 

produção de colágeno tipo II e glicosaminoglicanos no reparo de defeitos 

osteocondrais em ratos, com resultados promissores para aplicação clínica na 

engenharia de tecidos cartilaginosos. Os resultados de alguns experimentos com 

cultura de CTMs de coelhos são expressos na Quadro 1. 
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Tecidos 
Materiais e 

estruturas 
Resultados Referências 

Tendão 

Patelar 

CTMs autógenas da MO 

inseridas em gel de 

colágeno tipo I 

Aumento do número de 

tenócitos e fibras 

colágenas mais espessas. 

Avaliação biomecânica 

superior ao controle. 

AWAD et al.; 

(1999) 

Tendão 

calcanear 

comum 

CTMs alógenas 

cultivadas da MO e 

polímero de nanofibras 

de ácido glicólico co-

láctico (PLGA)  

Formação de colágeno 

tipo I e III, sem diferenças 

biomecânicas entre os 

grupos controle e tratados. 

OUYANG et al., 

(2003) 

Tendão 

calcanear 

comum 

CTMs autógenas da MO 

e polímero de ácido 

poliglicólico (PGA) com 

colágeno 

Morfologia uniforme das 

fibras colágenas e 

reorganização semelhante 

ao tendão normal em 12 

semanas. 

LONG et al., 

(2005) 

Tendão 

calcanear 

comum 

Injeção intra-tendínea de 

CTMs da MO em um 

carreador de fibrina 

Melhora nos parâmetros 

histológicos e 

biomecânicos nos 

primeiros estágios da 

reparação 

CHONG et al., 

(2007) 

Menisco CTMs alógenas isoladas 

do líquido sinovial 

Expressão de colágeno 

tipo I e II no tecido 

cicatricial. Diferença 

estatística significante na 

12º e 24º semanas 

HORIE et al., 

(2012) 

 

Abreviações: LCCr, ligamento cruzado cranial; CTMs, células-tronco mesenquimais;                 

MO, medula óssea. 

 

 

 

 

Estudos experimentais demonstrando o uso de células-tronco 

mesenquimais para o reparo de tecidos em coelhos. 

QUADRO 1 - 
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3.5 Citometria de fluxo e anticorpos/marcadores celulares de superfície 

 

A citometria de fluxo é uma tecnologia que permite a análise e 

separação celular, assim como a avaliação de outras estruturas intra-celulares 

(núcleos, cromossomos, mitocôndrias) em suspensão. Tem como principal 

vantagem a objetividade, sensibilidade e rapidez, analisando de forma simultânea 

várias características em um grande número de partículas (OLIVEIRA, 2006). 

Diferente dos métodos bioquímicos de análise celular, nos quais se obtêm um 

resultado médio para toda a amostra, a citometria de fluxo proporciona uma 

informação qualitativa e quantitativa sobre cada célula em particular, permitindo a 

identificação de subpopulações de células diferentes, inclusive quando essas são 

escassas (MCCOY, 2002). 

Esse método se fundamenta no princípio de que células ou outras 

partículas em suspensão dispostas em fileiras passam por uma fonte de luz, 

sendo realizada uma análise multiparamétrica. Caso o citômetro possua funções 

separadoras (sorting), pode-se proceder à separação física (ou purificação) de 

uma das populações celulares presentes na amostra (OLIVEIRA, 2006).  

Os anticorpos monoclonais conjugados a diferentes fluorocromos 

reagem com os epítopos específicos (determinantes antigênicos) na superfície ou 

no interior das células e são utilizados rotineiramente na citometria de fluxo.             

O isotiocianato de fluoresceína (FITC) e a ficoeritrina (PE) são os principais 

fluorocromos utilizados comercialmente, e emitem luz verde e vermelha 

respectivamente quando estimulados por um comprimento de onda determinado. 

Anticorpos conjugados a esses fluorocromos tem sido utilizados na identificação 

por citometria de fluxo de CTMs da MO humana (WANG et al., 2012) e de animais 

(SHAO et al., 2012). 

Os marcadores de membranas celulares podem ser definidos como 

proteínas especializadas, que cobrem a superfície de cada célula e que tem a 

capacidade de se ligar e aderir seletivamente às outras moléculas sinalizadoras. 

Os marcadores celulares de superfície associados a citometria são fundamentais 

para o processo de isolamento e caracterização das CTMs. Tem-se verificado a 

expressão de diversos tipos de marcadores celulares de CTMs da MO, contudo, 

um marcador celular específico ainda é desconhecido (IVANOVSKY et al.; 2006). 
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Os primeiros marcadores de CTMs foram propostos no estudo pioneiro 

de PITTENGER et al., (1999), que desenvolveram ensaios in vitro reproduzíveis 

com anticorpos anti-CD73 e CD105 para definir a multipotencialidade de 

linhagens celulares ósseas, cartilaginosas e adiposas. A sigla CD significa 

“conjunto de diferenciação”, a nomenclatura padrão para as moléculas da 

superfície celular. Segundo a declaração de posicionamento da Sociedade 

Internacional de Terapia Celular (SITC), dois marcadores ao lado da CD90 devem 

ser utilizados para identificar as CTMs com eficiência, citando também que não 

devem ter expressão para CD11 ou CD14, CD19 ou CD79, CD34, CD45 e HLA-

DR (DOMINICI et al., 2006). A importância dessa seleção permite a exclusão de 

células hematopoiéticas, as quais podem contaminar as culturas de CTMs 

(BOXALL & JONES, 2012). 

As CTMs cultivadas da MO são uniformes e fortemente positivas para 

os anticorpos anti-CD73, CD90 e CD105, independente da passagem celular ou 

tempo de cultura (BOXALL & JONES, 2012). No entanto, CD73 e CD105 são 

também expressas em fibroblastos isolados da pele, onde possuem menor 

capacidade de proliferação e diferenciação comparado as CTMs da MO. Ainda, 

as células endoteliais da veia umbilical, um tipo celular com característica 

aderente, também são positivas para anti-CD73 e CD105 (ISHII et al, 2005).  

Portanto, a demonstração da expressão desses anticorpos sem a utilização de 

CD90 na cultura de células aderentes é insuficiente para provar a identidade das 

CTMs. Outra desvantagem da CD73 e CD105 é a limitada reação cruzada dos 

anticorpos anti-humanos com células animais (BOXALL & JONES, 2012). Alguns 

marcadores celulares que expressam CTMs são demonstrados na Quadro 2. 
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QUADRO 2 – Expressão de marcadores celulares de superfície em CTMs cultivadas de diferentes espécies. 

 

Marcador 

celular 

Humanos Camundongos Ratos Coelhos Primatas Cães Suínos Caprinos Ovinos Bovinos Equinos 

CD13 ++ + ou -   NC NC NC NC NC NC  

CD29 ++ ++ ++ ++ NC 
NC ou 

+ 

NC ou 

++ 
NC 

NC ou 

++ 
 ++ 

CD31 - -   NC NC NC ou - NC NC ou -   

CD34 - 

- 

± ou 

+ 

 ± NC ou - 
NC ou 

- 
NC ou - NC NC ou -  - (CND) 

CD44 ++ ++ ++  NC 
NC ou 

+ 

NC ou 

++ 
NC 

NC ou 

++ 
+ + ou - 

CD45 - ± ou - ± ou -  - 
NC ou 

- 
NC ou - NC NC ou - ± - (CND) 

CD49e ++ ++ ++    - (CND)     

CD73 ++ ± ++  ++ - - - - NC - 

CD90 ++ 

++ 

+ ou 

- 

++  ++ + ou - ++ - -  ++ 

CD105 ++ ++ ou + ++  ++ ou + - 

NC 

- 

++ 

- ± ou - NC - 

Continuação 
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Continuação 

Marcador 

celular 

Humanos Camundongos Ratos Coelhos Primatas Cães Suínos Caprinos Ovinos Bovinos Equinos 

CD146 ++    ++ + ++ ou + - ++   

CD166 ++ ±     -  ++ ++  

CD271 ±    + ± ± ± ±   

c-kit 

(CD117) 

- ++ 

± ou 

- 

    -     

Sca-1 - ++   - - - - -   

SSEA4 ++ ++   ++ - NC ou - + -   

Stro-1 ++  ++    ±  -   

W8-B2/ 

MSCA-1 

+    + + + ++ ±   

 

NC: sem reação cruzada; CND: reação cruzada não determinada. Os símbolos indicam o nível de expressão dos marcadores: (-) sem 
expressão; (±) < 5% expressão; (+) 5-50% expressão; (++) 100% expressão. Fonte: Adaptado de BOXALL & JONES, 2012. 
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4 BIOMATERIAIS 

 

 

4.1 Engenharia tecidual 

 

 A engenharia de tecidos ou bioengenharia tecidual tem sido definida como 

a aplicação dos princípios e métodos da engenharia aliada à medicina 

regenerativa, para a compreensão das relações funcionais e estruturais entre 

tecidos normais e mórbidos, objetivando o desenvolvimento de substitutos 

biológicos para restaurar, manter ou melhorar a função dos tecidos (LEE et al., 

2010). 

 As áreas da engenharia tecidual e medicina regenerativa ou reparadora 

requerem uma estrutura biológica adequada ou scaffold, que crie um 

microambiente propício para um determinado tipo celular e, que a linhagem 

celular possa se integrar e se aderir rapidamente ao tecido a ser reconstituído 

(ZHANG et al., 2006). A estrutura tridimensional de células em um microambiente 

biológico deve ser fornecida no intuito de mimetizar a função do tecido normal 

(SIPE, 2002). A tarefa da engenharia de tecidos é projetar e selecionar 

biomateriais com propriedades estreitamente semelhantes e necessárias para 

uma determinada aplicação (HOFFMAN, 2001). 

A engenharia tecidual considera como biomaterial ideal aquele com 

propriedades de biocompatibilidade, ou seja, com mínima capacidade de gerar 

resposta inflamatória ou demonstrar antigenicidade ou citotoxicidade (REZWAN et 

al., 2006). Além disso, devem ser biodegradáveis, de modo que seus subprodutos 

sejam totalmente eliminados pela via metabólica sem nenhum efeito residual, a 

medida que forem sendo substituídos pelo novo tecido (SALGADO et al., 2004). 

Nas análises in vitro, os biomateriais devem apresentar resistência mecânica 

suficiente a qualquer regime de carga aplicada, coincidindo com as propriedades 

mecânicas do tecido funcional (HAMPSON et al.; 2008). 

Diversos biomateriais têm sido utilizados na tentativa de promover a 

regeneração de tendões e ligamentos como a hidroxiapatita (SIDDIGI et al., 

1995), quitina (OKAMOTO et al., 1997), esponjas de colágeno (JUNCOSA-
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MELVIN et al.; 2006), quitosana (MAJIMA et al., 2007) e o trifostato de cálcio 

(KOVACEVIC et al., 2011), sendo esses considerados de origem natural. Os 

biomateriais sintéticos são frequentemente utilizados devido à facilidade na 

reprodução das propriedades mecânicas e físicas da MEC, o controle de 

impurezas no material, bem como a vantagem de serem confeccionados com 

porosidade e morfologia pré-determinada. Os principais biomateriais poli-α 

hidróxi-ésteres utilizados na engenharia de tecidos incluem o ácido láctico (PLA), 

o ácido poliglicólico (PGA) e seu copolímero Poli, conhecido como ácido 

poliglicólico co-láctico (PGLA) (REZWAN et al., 2006). Alguns resultados de 

experimentos com biomateriais são representados na Quadro 3. 

Experimentos in vitro em engenharia de tecidos tem abordado o papel 

fundamental das citocinas e fatores de crescimento na cicatrização do tecido 

tendíneo. Apesar das limitações nos estudos com fatores de crescimento em 

culturas de células de tendões, diversas citocinas foram identificadas por serem 

potentes promotoras da proliferação endotelial e de fibroblastos, estimularem a 

síntese de proteínas da matriz extracelular como colágeno e proteoglicanos, e 

favorecerem a migração e diferenciação celular. A proliferação de fibroblastos é 

fortemente estimulada pelo fator de crescimento fibroblástico (FGF) e fator de 

crescimento semelhante à insulina (IGF), enquanto que o fator de crescimento de 

transformação beta (TGFβ) e a IGF-1 são capazes de aumentar a síntese de 

matriz extracelular em células tendíneas (WOO et al., 1999). Citocinas como o 

fator de crescimento endotelial (EGF), a proteína morfogenética óssea 2 (BMP-2) 

e interleucina 1 (IL-1) também apresentaram efeitos positivos na migração de 

fibroblastos em membranas revestidas de colágeno (DESROSIERS et al., 1996). 

O uso de células-tronco e células progenitoras mesenquimais tem 

apresentado resultados promissores para a engenharia de tecidos e medicina 

regenerativa, pela sua capacidade de se incorporar, expandir e diferenciar no 

interior dos biomaterias (YANNAS, 2001). Esses, além de servir de arcabouço 

para a proliferação de células, fornecem vias de sinalização que influenciam nas 

funções celulares. Contudo, o uso de biomateriais associado às células-tronco e 

progenitoras é fundamental para a compreensão dos processos reparativos 

teciduais, na busca do desenvolvimento de terapias clinicamente relevantes 

(ZHANG et al., 2006). 
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Modelos  

Animais 

Tecidos Materiais e 

estruturas 

Resultados Referências 

Coelhos LCCr Reconstituição de 
fibras de colágeno 
em uma matriz 
colágena: fixação 
das margens com 
plugue ósseo de 
polimetilmetacrilato 

A prótese estimula 
o desenvolvimento 
de um tecido 
ligamentar 
funcional 

DUNN et al., 

(1992) 

Caprinos LCCr Implante trançado 
de fibras colágenas 
reticuladas 

As fibras 
colágenas 
entremeadas 
perderam 
rapidamente a 
força mecânica 
devido à limitada 
biodegradação 

CHVAPIL  et al.; 

(1993) 

Coelhos LCCr Fibras colágenas 
incorporadas em 
ácido láctico (PLA) 
ou matriz de 
colágeno 

Novo ligamento foi 
observado em sete 
dos oito implantes 

DUNN et al.; 

(1997) 

Suínos Tendão 
calcanear 
comum 

Fibroblastos 
dérmicos e 
tenócitos 
incorporados à 
matriz de ácido 
poliglicólico (PGA) 

Boa incorporação 
in vivo ao implante, 

resultados 
histológicos e 
biomecânicos 
semelhantes nos 
grupos em 
tratamento. 

LIU et al., 

 (2006) 

Coelhos Tendão 
patelar 

CTMs incorporadas 
em gel e esponjas 
de colágeno. 

Incorporação em 
gel favorece o 
reparo tendíneo, 
com formação de 
colágeno tipo III e 
V, fibronectina e 
decorina 

JUNCOSA-

MELVIN et al., 

(2006) 

Ratos Interface 
tendão-
osso do 
músculo 
supra- 

espinhoso 

TGF-β3 
incorporado a uma 
matriz 
osteocondutiva de 
fosfato de cálcio  

Fibras colágenas 
bem organizadas e 
acréscimo na 
formação de 
colágeno tipos I e 
III pela adição de 
TGF-β3 

KOVACEVIC et 
al., (2011) 

 

Abreviações: LCCr, ligamento cruzado cranial; CTMs, células-tronco mesenquimais;                

TGF-β3, fator de crescimento de transformação beta 3.  

 

Utilização experimental de materiais e estruturas artificiais para a 

reconstituição in vivo de ligamentos e tendões. 

QUADRO 3 -  
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4.2 PuraMatrix®  

 

O PuraMatrix® pertence à família dos peptídeos de auto-arranjo (PAAs) 

e, embora esta seja distinta quimicamente das matrizes extracelulares (MEC) 

naturais, os PAAs formam uma rede de nanofibras com notável semelhança com 

a estrutura da MEC. Auto-arranjo é um fenômeno no qual certas moléculas são 

capazes de se reorganizar e adotar outro tipo de estrutura. O maior componente 

químico do PuraMatrix® é o peptídeo RAD16-I, e as modificações na cadeia 

molecular dão origem a outros tipos de peptídeos (TAKEI, 2006) (Quadro 4). 

O peptídeo de hidrogel PuraMatrix® é uma matriz sintética utilizada em 

uma variedade de experimentos de cultura celular, no intuito de formar um 

microambiente tridimensional (3D) definido para o desenvolvimento celular. Esse 

peptídeo é formado por uma sequência de 16 aminoácidos modificados         

(AcN-RADARADARADARADA-CNH2) chamados de RAD16 (arginina-alanina-

aspartato), e tem sido avaliado em estudos quanto à eficiência na adesão celular 

de diferentes linhagens celulares (MISAWA et al., 2006). Acredita-se que a 

estrutura, a composição e a sequencia de aminoácidos do peptídeo são fatores 

importantes para a formação das nanofibras (ZHANG et al., 2006). 

 

 

QUADRO 4 –  

 

 

Sequencia molecular Nomenclatura do peptídeo 

Ac -          (RADA)4        - CONH2 RAD16-I   (PuraMatrix®) 

Ac -    (RARADADA)2    - CONH2              RAD16-II 

Ac -          (AEAK)4        - CONH2              EAK16-I 

Ac -    (AEAEAKAK)2    - CONH2              EAK-16-II 

Ac -          (KLDL)3         - CONH2              KLD12-I 

Ac -          (FKFE)2         - CONH2              KFE8-I 

                                                                                             

 

Representação dos peptídeos de auto-arranjo (PAAs) e suas 

sequências. As modificações moleculares na cadeia central dão 

origem a outros peptídeos. Fonte: TAKEI, 2006. 
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O PuraMatrix® é composto de 1% de aminoácidos e 99% de água, e 

em condições fisiológicas, os componentes peptídicos se transformam em uma 

matriz 3D de hidrogel, que exibe uma estrutura fibrosa de escala nanométrica. A 

espessura das fibras e o tamanho dos poros são < 10nm e 50-200nm, 

respectivamente, são similares à matriz extracelular in vivo (ZHANG et al., 1994) 

(Figura 7). O hidrogel PuraMatrix® é biocompatível, biodegradável e livre de 

componentes de origem animal, portanto, não causa riscos de rejeição 

imunológica (ELLIS-BEHNKE et al., 2006).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

O PuraMatrix® tem a capacidade de mimetizar vários aspectos do 

ambiente celular in vivo, permitindo que as células possam se aderir, proliferar, 

diferenciar e migrar no interior do hidrogel 3D, criando assim seu próprio 

microambiente de proliferação celular (SEMINO et al., 2004). Em estudos com 

animais, o material solúvel pode ser injetado in vivo, formando subsequentemente 

no local um hidrogel 3D quando em contato com o ambiente fisiológico 

(BDBIOSCIENCES, 2006). MISAWA et al., (2006) avaliaram a eficácia do 

Aparência do hidrogel PuraMatrix® pronto para uso (A). Imagem 

de microscopia eletrônica de varredura do hidrogel. Observar a 

conformação tridimensional do hidrogel e a disposição das 

fibras, com poros variando entre 5-200 nm (B). Fonte: 

BDBIOSCIENCES, 2006. 

FIGURA 7 - 

A B 
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PuraMatrix® e do Matrigel® injetados em defeitos criados em calvária de 

camundongos, e observaram por análise histológica aos 28 dias um maior 

preenchimento dessas falhas ósseas com o uso do hidrogel PuraMatrix®, 

considerando o biomaterial uma excelente ferramenta para utilização em lesões 

ortopédicas. 

Em estudos experimentais com animais, o peptídeo de hidrogel têm 

demonstrado auxiliar na diferenciação de células progenitoras hepáticas (WANG 

et al.; 2008), neurônios hipocampais (SEMINO et al., 2004), cardiomiócitos 

(CHAN et al., 2010), osteoblastos (MISAWA et al., 2006) e células endoteliais 

vasculares (DAVIS et al., 2005). Outras potenciais aplicações incluem a 

diferenciação e proliferação de células-tronco, a migração de células tumorais e 

análises in vivo de regeneração tecidual (ZHANG et al., 2006). 

 

 

5 OBJETIVOS 

 

Este estudo é apresentado em quatro capítulos: no capítulo 1, realizou-

se uma revisão de literatura acerca da estrutura, composição e reparação de 

tendões, bem como discorrer sobre as estratégias terapêuticas tendíneas 

utilizadas pela medicina regenerativa e engenharia tecidual, mediante o uso de 

células-tronco mesenquimais e biomateriais, respectivamente. No capítulo 2, foi 

desenvolvido um novo protocolo de seleção imunomagnética de CTMs da medula 

óssea de coelhos, realizado por depleção negativa de células-hematopoiéticas 

com o anticorpo anti-CD45, e posterior expansão e caracterização em citometria 

de fluxo. No capítulo 3, avaliou-se os efeitos da associação do biomaterial de 

hidrogel PuraMatrix® e CTMs alógenas cultivadas da medula óssea, sendo este o 

primeiro trabalho descrito com a utilização desse biomaterial no reparo de lesões 

do tendão gastrocnêmio de coelhos. No capítulo 4, perspectivas futuras foram 

abordadas, as quais devem ser consideradas em pesquisas científicas 

subsequentes e posterior utilização na terapia de tecidos tendíneos. 
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CAPÍTULO 2 – 

 

 

 

 

RESUMO 

 

As células-tronco mesenquimais tem sido amplamente exploradas pela 

engenharia tecidual e a medicina regenerativa para aplicações terapêuticas. 

Diversos protocolos de isolamento, caracterização fenotípica e expansão in vitro 

vêm sendo desenvolvidos no intuito de se obter culturas de células mesenquimais 

multipotentes. Objetivou-se nesse estudo realizar o isolamento, separação 

imunomagnética e expansão in vitro de células-tronco mesenquimais da medula 

óssea de coelhos, bem como determinar sua característica morfológica e 

fenotípica. Após colheita de medula óssea e isolamento da fração mononuclear 

com gradiente de densidade ficoll, foi realizada a separação imunomagnética por 

depleção negativa com o anticorpo monoclonal anti-CD45, sendo as células 

posteriormente submetidas à expansão em cultura. Constatou-se um decréscimo 

no rendimento celular médio de 7,31x106 para 2,28 x106 células/mL, antes e após 

a seleção imunomagnética, respectivamente. A morfologia das células em cultura 

foi semelhante a fibroblastos. Estas demonstraram capacidade de formar 

colônias, variando quanto ao número (150,15 ± 50,0; média ± dp) e diâmetro 

(57,54 ± 33,78; média ± dp). As análises celulares por citometria de fluxo 

revelaram a expressão com CD90, mas não com CD45, caracterizando uma 

cultura livre de células-tronco hematopoiéticas. As células-tronco mesenquimais 

da medula óssea de coelhos, após isolamento e separação imunomagnética por 

depleção negativa com CD45, podem ser expandidas in vitro, formando culturas 

homogêneas de células semelhantes a fibroblastos, as quais se agrupam em 

colônias e expressam fenotipicamente o marcador CD90. 

 

Palavras-chave: células-tronco mesenquimais, separação imunomagnética, 

anticorpos monoclonais, citometria de fluxo, cultura de células 
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CARACTERIZAÇÃO FENOTÍPICA DE CÉLULAS-TRONCO 

MESENQUIMAIS DA MEDULA ÓSSEA DE COELHOS 
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CHAPTER 2 –  

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Mesenchymal stem cells have been widely exploited for tissue engineering and 

regenerative medicine in therapeutic applications. Several protocols for the 

isolation, phenotypic characterization and in vitro expansion have been developed 

to obtain cultures of multipotent stem cells. The aim of the study was to perform 

the isolation, immunomagnetic separation and in vitro expansion of rabbit bone 

marrow-derived mesenchymal stem cells, as well as determine their morphology 

and phenotype. After bone marrow harvest and isolation of mononuclear cells by 

ficoll density gradient, was performed the immunomagnetic separation by negative 

depletion monoclonal antibodies anti-CD45 and subsequently expansion in 

culture. The results showed a decrease in average cell yield of 7.31x106 to 

2.28x106 cells/mL before and after the immunomagnetic selection, respectively. 

Was observed that cultured cells showing fibroblast-like morphology, with the 

ability to form colonies varying as number (150.15 ± 50.0; mean ± SD) and 

diameter (57.54 ± 33.78; mean ± SD). The cellular analysis by flow cytometry 

revealed a positive CD90 expression and no expression with CD45, featuring a 

free hematopoietic stem cells culture. In conclusion, after isolation and 

immunomagnetic separation with CD45 negative depletion, rabbit bone marrow-

derived mesenchymal stem cells can be expanded in vitro, forming homogeneous 

culture of fibroblast-like cells, which are be able to form colonies and express 

positively CD90 cell marker. 

 

 

Key words: mesenchymal stem cells, immunomagnetic selection, monoclonal 

antibodies, flow cytometry, cell culture 
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INTRODUÇÃO 

 

Os estudos sobre caracterização fenotípica de células-tronco 

mesenquimais (CTMs) expandidas em cultura tem sido foco de interesse na 

última década, devido ao seu amplo potencial de aplicação clínica na medicina 

regenerativa (ROJEWSKI et al., 2008). Inicialmente, FRIEDENSTEIN et al., 

(1966) desenvolveram os primeiros trabalhos de caracterização “in vitro” e “in 

vivo” das CTMs da medula óssea (MO). Subsequentemente, outros 

pesquisadores estabeleceram e aprimoraram os protocolos de isolamento e 

caracterização dessas células (PHINNEY & PROCKOP, 2007). Essas vêm sendo 

isoladas de tecidos como cartilagem, periósteo, líquido sinovial, tecido adiposo, 

músculos, tendões, tecidos fetais, placenta, vasos e sangue do cordão umbilical 

(HU et al., 2003). 

As técnicas de isolamento geralmente são baseadas nas propriedades 

aderentes das CTMs, sendo a centrifugação por gradiente de densidade aplicada 

inicialmente para separar as células mononucleares (CMNs) (KRAUS, KIRKER-

HEAD, 2006; OLIVEIRA et al.; 2011). A seleção imunomagnética ou purificação 

tem se tornado o método padrão de separação celular em diversas espécies, 

principalmente quando são utilizadas populações celulares com características 

fenotípicas complexas. O isolamento imunomagnético apresenta resultados de 

eficácia próximos a 100% na obtenção e purificação de CTMs (BOSIO et al., 

2009).  

Diversos protocolos de cultura de CTMs vêm sendo utilizados com o 

objetivo de promover a expansão de células indiferenciadas ou obter a 

diferenciação em linhagens celulares específicas. BASCIANO et al., (2011) 

avaliaram culturas de CTMs da MO com diferentes concentrações de oxigênio, e 

observaram que essas, sob condições de hipóxia, são submetidas a uma 

programação genética que mantém seu estado de indiferenciação e 

multipotencialidade. Diversos fatores como nutrientes basais, densidade da 

cultura celular, organização espacial, forças mecânicas, fatores de crescimento e 

citocinas, estão envolvidos no processo de diferenciação in vitro (BOBIS et al., 

2006). 
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As CTMs da MO constituem uma população heterogênea de células 

que expressam um grande número de moléculas de adesão, proteínas da matriz 

extracelular, citocinas e receptores de fatores de crescimento, bem como 

antígenos característicos de outros tipos celulares (DEVINE & HOFFMAN, 2000). 

A caracterização fenotípica de CTMs é realizada por citometria de fluxo, onde 

essas expressam positivamente os marcadores CD29, CD44, CD73, CD90, 

CD105, CD106, CD117, CD166, STRO-1 e Sca-1 (BOBIS et al.; 2006). 

Paralelamente, as CTMs não possuem marcadores típicos de linhagens celulares 

hematopoiéticas e endoteliais, portanto, não expressam os anticorpos CD11b, 

CD14, CD31, CD33, CD34, CD133 e CD45 (PITTENGER et al., 1999). A 

ausência dos antígenos CD14, CD34 e CD45 em sua superfície serve de base 

para a sua distinção das precursoras hematopoiéticas (BADDOO et al., 2003). 

Contudo, ainda não há uma maneira simples de caracterizar as CTMs por um 

único marcador ou um conjunto simples de marcadores (ROJEWSKI et al., 2008). 

Este estudo teve como objetivo a obtenção, separação 

imunomagnética e expansão in vitro de células-tronco mesenquimais da medula 

óssea de coelhos, bem como a avaliação morfológica das unidades formadoras 

de colônias fibroblásticas (UFC-F) e a caracterização fenotípica das CTMs 

avaliadas por citometria de fluxo.  

 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

 

Foram utilizados dez coelhos machos sadios, adultos da raça Nova 

Zelândia, com idade média de 1,2±0,3 anos e peso médio de 3,3± 0,2 kg, para 

realização do isolamento, separação imunomagnética, purificação e expansão 

das CTMs da MO. Esse estudo foi realizado na Escola de Veterinária e Zootecnia 

e no Laboratório de Genética Molecular e Citogenética do Instituto de Ciências 

Biológicas, da Universidade Federal de Goiás, com aprovação do Comitê de Ética 

em Pesquisa da mesma instituição, sob o protocolo nº 220/09. 

Os animais foram submetidos à medicação pré-anestésica com 

0,05mg/kg de acrepromazina (Acepran® 1%, Vetnil, Ltda, Louveira, SP) e 

2,0mg/kg de cloridrato de tramadol (Tramal®, Pfizer Ltda, São Paulo, SP) por via 
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intramuscular. Posteriormente, foi realizada anestesia dissociativa intramuscular 

com 30,0mg/kg de cetamina (Cetamin®, Syntec, Patrocínio Paulista, SP) e 

5,0mg/kg de xilazina (Kensol®, Konig, Santana de Parnaíba, SP).  

Após tricotomia das regiões escápulo-umerais direita e esquerda e anti-

sepsia específica, foi realizada colheita de MO com agulha metálica de Rosenthal 

heparinizada (16 gauge), inserida na epífise proximal do tubérculo maior do 

úmero. Foram aspirados 8,0mL de MO utilizando uma seringa de 10,0mL 

contendo 0,3mL de heparina a 5000U/mL diluída em solução fisiológica (1:500) 

(Liquemine®, Produtos Roche Químicos e Farmacêuticos S/A, Rio de Janeiro, 

RJ). 

O aspirado de MO de cada animal foi dividido em quatro frações de 

2,0mL, sendo acondicionadas individualmente em tubos Falcon de 15mL (Techno 

Plastic Products TPP®, Trasadingen, Suíça). Cada amostra foi diluída (v/v) em 

solução salina tamponada (PBS®, Gibco Invitrogen, São Paulo, SP) acrescida de 

soro fetal bovino (SFB) a 10% e 10mM de ácido etilenodiamino tetra-acético 

(EDTA, Gibco®, Invitrogen). A seguir, as amostras foram depositadas lentamente 

sobre o gradiente de densidade ficoll 1,077g/mL (Ficoll-paque®, Amersham 

Biosciences, São Paulo, SP), na proporção de 2:1, conforme descrito por 

BOYÜM, (1968). Os tubos foram centrifugados a 495 x g durante 30 minutos a 

15ºC, separando a MO em quatro porções distintas: plasma, anel ou “pellet” 

celular, ficoll e granulócitos. 

Em seguida, o plasma sobrenadante foi removido e os anéis celulares 

dos quatro tubos, localizado na interface plasma-ficoll, foram colhidos e 

transferidos para um único tubo Falcon de 15mL. Este tubo foi centrifugado a   

385 x g durante dez minutos a 4ºC por mais duas vezes com 10mL de PBS e uma 

vez com 10mL de meio de cultivo MesenCult® humano (StemCell Technology, 

Vancouver, Canadá) suplementado com 10% de SFB. O sobrenadante foi 

posteriormente desprezado, permanecendo apenas o aglomerado celular 

depositado no fundo do tubo.  

As células mononucleares (CMNs) aderidas ao fundo dos tubos foram 

ressuspendidas em 2,0mL de meio MesenCult® para determinação do rendimento 

e da viabilidade celular pela técnica de exclusão vital por azul de tripan (Sigma 

Aldrich®, Saint Louis, EUA). Deste volume, uma alíquota de 10µL da suspensão 
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foi adicionada a 10µL do corante azul de tripan a 0,4% em um microtubo do tipo 

Eppendorf, para contagem das células em câmara hemocitométrica de Neubauer. 

O rendimento celular foi observado em microscopia de luz a partir de uma 

alíquota de 10µL da solução resultante (células e corante), e o cálculo do número 

de células por mililitro foi determinado pela seguinte fórmula: V x FN x FT/#Q, 

onde V = número de células viáveis contadas; FN = fator da câmara de Neubauer 

(104); FT = fator de diluição do azul de Tripan (2) e #Q = número de quadrantes 

da câmara utilizados para a contagem. A viabilidade foi averiguada pela técnica 

de exclusão com o azul de tripan, seguindo a metodologia de OLIVEIRA et al., 

(2011). A viabilidade celular foi determinada em porcentagem, aplicando-se a 

equação matemática V = 100/NT, onde NT = número total de células viáveis e 

não viáveis contadas na câmara. 

Após o isolamento das CMNs por gradiente de densidade, as CTMs 

foram obtidas utilizando o kit de separação imunomagnética (EasySep®, StemCell 

Technology, Vancouver, Canadá) composto por um complexo tetramérico e 

nanopartículas magnéticas. A purificação da amostra foi realizada pela depleção 

negativa das células-tronco hematopoiéticas (CTHs), ou seja, utilizando o 

anticorpo monoclonal CD45 de camundongo anti-coelho (Santa Cruz 

Biotechnology, California, EUA) adicionado ao kit. 

Inicialmente, as CMNs foram diluídas em soro com imunoglobulina G1 

(IgG1) de camundongo a 5% (Santa Cruz Biotechnology), no intuito de bloquear 

reações inespecíficas com o kit EasySep®. Na sequência, foram adicionados 20μL 

do anticorpo anti-CD45, seguindo-se repouso de 15 minutos e posterior diluição 

com 20μL das nanopartículas magnéticas. A amostra foi acondicionada em tubo 

de poliestireno e acrescida de PBS suplementado com 10% de SFB e EDTA 

0,25% até o volume final de 2,5mL, sendo o tubo inserido na base magnética 

(EasySep Magnet®, StemCell Technology). Após dez minutos em repouso, o tubo 

foi vertido e as CTMs livres na solução foram depositadas em um novo tubo 

Falcon de 15mL, sendo realizada outra determinação do rendimento e viabilidade 

celular conforme descrito anteriormente. Realizou-se a comparação entre o 

rendimento e a viabilidade celular obtidas nos dois momentos distintos, ou seja, 

após isolamento das CMNs com gradiente de densidade ficoll e separação 

imunomagnética de CTMs por depleção negativa com CD45. 
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As CTMs isoladas da MO foram inicialmente cultivadas em frascos de 

poliestireno de 25cm2 (Techno Plastic Products TPP®) a uma densidade de 1x106 

células e imersas em meio MesenCult® suplementado com 10% de SFB, 50μg/mL 

de gentamicina (Garamicina®, Shering-Plought, Rio de Janeiro, RJ) e 2μg/mL de 

anfotericina B (Fungizone®, Gibco, Invitrogen), sendo mantidas em estufa a 37°C 

com atmosfera contendo 5% de CO2.  

O meio de cultura foi removido após 72 horas da semeadura, 

permanecendo as CTMs aderidas no fundo do frasco. O meio foi substituído a 

cada três dias e o crescimento das células aderentes, a confluência e a 

morfologia foram avaliadas diariamente em microscópio invertido. Quando as 

células atingiam confluência entre 80% e 90%, essas foram resuspendidas pelo 

método de tripsinização e submetidas às passagens celulares. 

Após desprezar o meio de cultura, as células foram lavadas uma vez 

com PBS e ressuspendidas com 3mL de tripsina/EDTA a 0,25% (Invitrogen, 

Carlsbad, California, EUA) e 3mL de PBS, sendo incubadas a 37°C por três 

minutos. O bloqueio na reação da tripsina foi realizado pela adição de 3mL do 

MesenCult suplementado com SFB a 10%. A perda da adesão das CTMs foi 

confirmada por visualização em microscopia óptica invertida. A cada passagem 

celular foram avaliados o rendimento e a viabilidade das CTMs em cultivo, 

conforme método descrito anteriormente. 

 Os ensaios clonogênicos para caracterização das unidades formadoras 

de colônias fibroblásticas (UFC-F) foi realizado pela coloração das células com 

Giemsa. Inicialmente, o meio foi removido das garrafas permanecendo as 

colônias aderentes ligadas à placa. As células foram lavadas duas vezes com 

solução de PBS e, em seguida, fixadas com formalina a 4%. As garrafas de 

cultura de 25cm2 permaneceram abertas a temperatura ambiente até a secagem, 

sendo adicionados posteriormente 5 mL do corante Giemsa (Merck Chemicals, 

São Paulo, SP) em cada frasco e mantidas em repouso por 5 minutos. A seguir, a 

solução de coloração foi removida e as células lavadas duas vezes com água 

destilada. As UFC-F foram avaliadas por microscopia óptica invertida, obtendo-se 

o número de colônias pequenas, médias e grandes presentes em sete frascos de 

cultura, bem como o número total de UFC-F a partir de uma semeadura inicial de 

1 x 106 células por garrafa de 25cm2. 
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Para a determinação fenotípica das CTMs em citometria de fluxo, 

foram utilizados marcadores celulares de superfície para células hematopoiéticas 

e mesenquimais, como os anticorpos monoclonais CD45 de camundongo anti-

coelho não conjugado (Santa Cruz Biotechnology, Heidelberg, Alemanha) e o 

CD90 de camundongo anti-rato conjugado ao fluorocromo FITC (CD90-FITC) 

(LGC Biotecnologia, São Paulo, SP), respectivamente. Para distinguir as células 

hematopoiéticas das CTMs, o anticorpo IgG1 de cabra anti-camundongo com 

fluorocromo de ficoeritrina (PE) foi adicionado ao CD45 (CD45-PE). Em cada 

avaliação, foi realizada a citometria de fluxo de 1x106 CTMs contendo os 

anticorpos CD45-PE, CD90-FITC, com ambos os anticorpos e sem marcação, 

sendo as amostras obtidas na sexta passagem ou subcultura celular. 

A marcação celular com CD90-FITC foi realizada por coloração direta, 

sendo adicionados 20µL do anticorpo em 100 µL da suspensão contendo 1x106 

CTMs cultivadas, sendo a amostra posteriormente submetida ao citometro de 

fluxo BD FACScalibur Cell Sorting®. Utilizando coloração indireta, 1,0 mg do 

anticorpo CD45 não conjugado foi diluído em 100 µL da suspensão celular. O 

tubo foi mantido em gelo por 15 a 30 minutos, seguida de lavagem com PBS e 

centrifugação a 385 x g durante cinco minutos. Uma alíquota de 1,0 µg do 

anticorpo IgG1 com PE foi adicionado ao tubo para posterior leitura no citômetro. 

 

 

RESULTADOS 

  

Dos dez coelhos analisados, a média [Ẋ] e o desvio padrão [±dp] das 

CMNs quantificadas após separação em gradiente de densidade ficoll foi de    

7,31 [±4,03] x106 células/mL, variando entre 1,06 x106 e 13,70 x106 células/mL. A 

viabilidade esteve entre 94,67% e 99,46% com média de 97,15% [±1,47]. Após 

serem submetidas à purificação em base imunomagnética para obtenção das 

CTMs, as amostras apresentaram rendimentos inferiores, variando de 0,22 x106 a 

5,0 x106 células/mL, com rendimento médio de 2,28 [±1,45] x106 células/mL. A 

viabilidade média foi de 97,77% [±1,63], variando entre 94,67% e 100% de células 

viáveis. Os resultados individuais de rendimento e viabilidade das CMNs isoladas 

e CTMs obtidas após a separação magnética são demonstrados na Tabela 1. 
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TABELA 1 – Valores de rendimento e viabilidade da fração de células 
mononucleares e células-tronco mesenquimais isoladas de uma 
amostra de 8,0mL da medula óssea de coelhos da raça Nova 
Zelândia. 

 

 

Amostras 

Células mononucleares  

(CMNs) 

Células-tronco mesenquimais  

(CTMs) 

Rendimento 

(céls./mL) x 10
6
 

Viabilidade (%) Rendimento 

(céls./mL x 10
6
) 

Viabilidade (%) 

1 7,04 98,05 5,00 97,20 

2 13,00 96,74 3,77 96,15 

3 13,70 95,32 1,50 96,77 

4 3,72 99,46 2,22 99,10 

5 9,22 98,71 3,45 98,57 

6 3,20 94,67 0,22 100,0 

7 1,06 96,36 1,16 98,30 

8 6,88 98,00 1,32 100,0 

9 8,16 96,91 1,42 95,94 

10 7,12 97,26 2,70 95,74 

Média 7,31 97,15 2,28 97,77 

DP ±4,03 ±1,47 ±1,45 ±1,63 

 

  

 

As células aderentes foram observadas no 3o dia de cultivo, onde 

apresentavam pequenos prolongamentos citoplasmáticos de adesão ao plástico. 

Uma rápida expansão celular foi observada do 3o ao 8o dia, sendo a confluência 

de 80 a 90% atingida no 10o dia da cultura. Não foi observada redução da 

capacidade de proliferação celular até a 10a passagem, porém, as células 

alteraram sua morfologia a partir da 8a passagem, apresentando prolongamentos 

citoplasmáticos mais proeminentes. 
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Os resultados obtidos por citometria de fluxo evidenciaram que as 

CTMs cultivadas provenientes da medula óssea de coelhos foram positivas para 

CD90-FITC (CD90) e sem expressão para o CD45-PE (CD45-). Apenas 1,59% 

das células analisadas de um total de 84628 eventos apresentaram expressão do 

CD45-PE, resultado que não demonstrou significância estatística (p<0,05). Nessa 

mesma avaliação, constatou-se que 97,15% (n=82217) das células não 

apresentavam características fenotípicas de células-tronco hematopoiéticas 

(CTHs). Na citometria sem o uso de anticorpos anti-CD, obteve-se um percentual 

de 99,17% de células (n=77476) apresentando resultado duplo negativo. 

Na marcação com CD90-FITC, as CTMs apresentaram resultados de 

expressão fenotípica em 70,29% das células (n=46769), enquanto que 29,12% 

(n=19293) obtiveram resultado duplo negativo. Na amostra contendo ambos os 

marcadores, 60,84% das células (n=39171) foram CD90 e 38,51% da população 

celular (n=24792) exibiram reação duplo negativo. Tanto na amostra marcada 

com CD90-FITC quanto na CD45-PE/CD90-FITC, não foram observadas células 

expressando o fluorocromo ficoeritrina (PE), indicando que a população celular se 

apresentava livre de CTHs. Os resultados de citometria de fluxo das amostras são 

apresentados na Figura 1. 

Na caracterização morfológica das UFC-F coradas com Giemsa, 

observou-se a formação de colônias pequenas, médias e grandes dispersas 

aleatoriamente no frasco de cultura, essas apresentando morfologia variada. As 

células aderentes contidas no interior das colônias eram semelhantes a 

fibroblastos, sendo composto por um núcleo arredondado, citoplasma de formato 

fusiforme com diversos prolongamentos citoplasmáticos, semelhantes a uma 

“rede” (Figura 2A a 2F).  
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         Abreviações: LL= duplo negativo; LR=positivo para FITC; UL= positivo para PE e UR= duplo positivo. 

 

FIGURA 1 – Citograma de CTMs cultivadas da medula óssea de coelhos, 

avaliadas por citometria de fluxo na sexta passagem celular. 

Os resultados de porcentagem demonstram que a população 

celular expressa CD90-FITC, não havendo expressão de 

CD45-PE, caracterizando o fenótipo da cultura de CTMs livre 

de CTHs.  
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FIGURA 2 – Fotomicrografias das garrafas de cultura de 25 cm2 

demonstrando as UFC-F pequenas (A), médias (B) e 

grandes (C) após coloração com Giemsa. Nas figuras D e E, 

observam-se colônias pequenas e médias mantidas em 

cultura com o meio MesenCult®, respectivamente. A figura F 

demonstra a morfologia das CTMs com citoplasma fusiforme 

e prolongamentos citoplasmáticos entrelaçados. Aumento 

de 10x (A, C e D), 40x (B e E) e 100x (F). 



52 
 

No estudo clonogênico, foram constatados que em seis das sete 

amostras, houve predomínio de colônias grandes (73,4±31,2; Ẋ±dp) em relação 

às médias (49,0±21,9) e pequenas (27,7±12,0). O número médio [±dp] de UFC-F 

foi de 150,15±50,0 quando se realizou uma semeadura inicial com 1x106 CTMs 

em cada frasco. Os resultados da caracterização das UFC-F nas garrafas de 

cultura estão expressos na Tabela 2. 

 

 

TABELA 2 – Resultados do ensaio clonogênico demonstrando o número de 
colônias pequenas médias e grandes (UFC-F), após coloração com 
Giemsa dos frascos de cultura de 25cm2.   

 

   Amostra 
nº UFC-F 

Pequenas 

nº UFC-F 

Médias 

nº UFC-F 

Grandes 

UFC-F/10
6
 células 

(Média ± DP) 

1 29 36 38 103 

2 9 55 53 117 

3 32 87 102 221 

4 30 53 96 179 

5 19 18 60 97 

6 27 58 47 132 

7 48 36 118 202 

Média  

± DP 
 27,7 ± 12,0 49,0 ± 21,9 73,4 ± 31,2 150,14 ± 50,0 

 

 

DISCUSSÃO 

 

A separação imunomagnética teve como objetivo a extração de CTMs 

oriundas de uma população celular heterogênea da medula óssea (MO). O 

método de seleção apresentou a vantagem de proporcionar maior pureza da 

amostra a ser inoculada e/ou facilitar, posteriormente, a expansão celular 

mediante subculturas. A purificação da amostra se demonstrou evidente pela 

redução de 68,8% no número total de células, após seleção imunomagnética por 

depleção negativa, constituindo esta a população de células de origem 

hematopoiética. Contudo, pela relação entre o número médio de CMNs e CTMs, 
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verificou-se um rendimento médio de 31,2% de células não marcadas com o 

anticorpo CD45. Segundo NAMIRI et al. (2011), a pureza na separação pode ter 

precedência sobre o rendimento de células selecionadas ou vice-versa e para 

MILTENYI et al. (1990), a marcação magnética e a separação não afetam a 

viabilidade e a proliferação celular, o que também foi constatado nesse estudo. 

Trabalhos científicos com seleção imunomagnética de CTMs, isoladas da medula 

óssea de coelhos por depleção negativa com anticorpo anti-CD45 não foram 

descritos na literatura.  

O baixo rendimento de CTMs isoladas era esperado, devido a MO ser 

composta por uma população heterogênea de células. Mas, para KRAUS & 

KIRKER-HEAD (2006), o uso de CTMs em baixa concentração pode ter influência 

negativa em aplicações terapêuticas, sendo necessária a realização de 

subculturas para proliferação celular.  Segundo KEKARAINEN et al. (2006), a 

separação de células hematopoiéticas CD34+ do sangue do cordão umbilical de 

humanos demonstrou resultados de pureza e rendimento celulares menores que 

50% utilizando um único processo de separação imunomagnética. Os autores 

constataram que, quando foram realizadas duas separações magnéticas, 

obtiveram amostras com 80% de pureza e rendimento celular baixo (< 50%), 

havendo a necessidade de otimização do protocolo adotado.  

Apesar dos baixos resultados de rendimento celular, constatou-se que 

a seleção imunomagnética por depleção negativa com CD45 favorece o 

estabelecimento da cultura primária de CTMs da MO de coelhos, pela remoção 

inicial das células-tronco hematopoiéticas (CTHs) da fração de células 

mononucleares (CMNs). Segundo BOXALL & JONES, (2012), a presença de 

outras linhagens celulares em culturas primárias de CTMs pode predispor a 

contaminações bacterianas, mudança no metabolismo e apoptose celular. Em 

contradição, BAKSH et al., (2003) têm inferido que a sobrevivência e proliferação 

de CTHs podem potencializar o crescimento de CTMs aderentes. Contudo, a 

baixa celularidade e pureza das amostras não foram determinantes para a 

subsequente expansão in vitro, e a seleção de CTMs se explica pela sua 

capacidade aderente e realização de subculturas celulares. Não se pode afirmar 

com exatidão que os dados de rendimento e pureza das amostras são exatos, em 

função do método de exclusão com azul de tripan ser considerado subjetivo. 
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Novos estudos de determinação por citometria de fluxo se fazem necessários 

para confirmar a eficácia da separação imunomagnética. 

Nesse estudo, o MesenCult® suplementado com 10% de SFB 

demonstrou ser um excelente meio de proliferação celular, podendo ocorrer leves 

alterações das características morfológicas a partir da 8a passagem. 

Experimentos têm demonstrado os efeitos relacionados à composição das 

culturas no crescimento e no número de células, bem como as características 

biológicas de células identificadas como CTMs (BEYER NARDI & SILVA 

MEIRELES, 2006). AYATOLLAHI et al., (2012) utilizaram diversos meios de 

cultivo em diferentes concentrações de soro fetal bovino em culturas de CTMs, e 

constataram que o uso dos meios DMEM com alta glicose e α-MEM alteram a 

morfologia e a proliferação celular entre a 5a e a 7a passagem, sendo 10% a 

concentração ideal de SFB.  Contudo, AVANZINI et al., (2009) demonstraram que 

as células mesenquimais do cordão umbilical cultivadas em MesenCult® 

suplementado não tem apresentado alterações morfológicas e de proliferação até 

a 10a passagem. 

As análises de citometria de fluxo realizadas na sexta passagem 

revelaram uma expressão fenotípica CD90 e não expressão de células CD45. Em 

todas as avaliações, as baixas porcentagens ou não marcação do fluorocromo PE 

não representaram significância estatística (p<0,05). Resultados semelhantes têm 

sido observados em estudos com cultura de CTMs da MO de ratos e humanos, 

onde se tem constatado uma expressão acima de 90% para os anticorpos anti-

CD73, CD90 e CD105 e a não expressão de CD14, CD34 e CD45, após 

isolamento por depleção negativa com microesferas magnéticas (TONDREAU et 

al.; 2004) ou apenas seleção por aderência em cultura (AYATOLLAHI et al., 

2012). Observou-se nesse estudo que as CTMs da MO de coelhos também 

expressam anticorpos anti-CD90, formando culturas homogêneas de CTMs após 

isolamento inicial com gradiente de densidade e posterior seleção 

imunomagnética. Faz-se necessário o desenvolvimento de anticorpos anti-CD73 e 

CD105 com reatividade às proteínas de membrana de CTMs de coelhos, já que 

estas não se encontram disponíveis comercialmente. 

Os ensaios clonogênicos demonstraram a formação de colônias (UFC-

F) agregadas e aderidas ao fundo dos frascos, essas apresentando variados 
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tamanhos e número de células fibroblásticas. Houve predomínio de colônias 

grandes (73,4±31,2; Ẋ±dp) em relação a pequenas e médias, sendo o número 

médio [±dp] de UFC-F de 150,14±50,0 para cada 106 células inicialmente 

semeadas. Resultados semelhantes foram observados por BAKSH et al., (2003) 

no número médio de colônias osteogênicas (n=214±75), após cultura inicial da 

fração de células mononucleares da medula óssea humana. Constataram que a 

adição de fatores de crescimento e citocinas ao meio de cultura reduz o número 

UFC-F das amostras, pela diferenciação das colônias em linhagens celulares 

específicas. Nesse experimento, não foram observadas durante o cultivo células 

com características diferenciadas como osteócitos ou adipócitos e, como 

finalidade do estudo, a manutenção do estado indiferenciado e de 

multipotencialidade das CTMs foram obtidos para posterior verificação do 

potencial terapêutico. 

Pelas características morfológicas das células, bem como sua 

disposição clonogênica e expressão CD90 positiva, acredita-se que a cultura 

celular realizada nesse estudo foi, na maior parte, de CTMs homogêneas e com 

alta capacidade de proliferação “in vitro”.  Segundo a Sociedade Internacional de 

Terapia Celular (SITC), para se identificar uma cultura de CTMs, faz-se 

necessário determinar a morfologia das células, o tecido ao qual foram extraídas, 

sua capacidade aderente ao plástico e a caracterização fenotípica com anticorpos 

específicos (DOMINICI et al., 2006).  

 

 

CONCLUSÃO 

 

 Conclui-se que as células-tronco mesenquimais da medula óssea de 

coelhos, após isolamento com gradiente de densidade e seleção imunomagnética 

por depleção negativa com CD45, podem ser expandidas in vitro com formação 

de culturas homogêneas de CTMs semelhante a fibroblastos, se agrupam em 

colônias e expressam fenotipicamente CD90, não havendo expressão de CD45. 

Portanto, pode-se inferir que as células mantidas em cultura eram CTMs extraídas 

da medula óssea e aptas à utilização em terapia celular. 

 



56 
 

REFERÊNCIAS 

 

1. AVANZINI, M.A.; BERNARDO, M.E.; COMETA, A.M.; PEROTTI, C.; 
ZAFFARONI, N.; NOVARA, F.; VISAI, L.; MORETTA, A.; DEL FANTE, C.; 
VILLA, R.; BALL, L.M.; FIBBE, W.E.; MACCARIO, R.; LOCATELLI, F. 
Generation of mesenchymal stromal cells in the presence of platelet lysate: a 
phenotypic and functional comparison of umbilical cord blood- and bone 
marrow-derived progenitors. Haematologica, Pavia, v.94, n.12, p.1649-1660, 

2009. 
2. AYATOLLAHI, M.; SALMANI, M.K.; GERAMIZADEH, B.; TABEI, S.Z.; 

SOLEIMANI, M.; SANATI, M.H. Conditions to improve expansion of human 
mesenchymal stem cells based on rat samples. World Journal of Stem 
Cells, Beijing, v.4, n.1, p.1-8, 2012. 

3. BADDOO, M.; HILL, K.; WILKINSON, R.; GAUPP, D.; HUGHES, C.; KOPEN, 
G.C.; PHINNEY, D.G. Characterization of mesenchymal stem cells isolated 
from murine bone marrow by negative selection. Journal of Cellular 
Biochemistry, New York, v.89, n.6, p.1235-1249, 2003. 

4. BAKSH, D.; DAVIES, J.E.; ZANDSTRA, P.W. Adult human bone marrow-
derived mesenchymal progenitor cells are capable of adhesion-independent 
survival and expansion. Experimental Hematology, Copenhagen, v.31, n.8, 

p.723-732, 2003. 
5. BASCIANO, L.; NEMOS, C.; FOLIGUET, B.; ISLA, N.; CARVALHO, M.; 

TRAN, N.; DALLOUL, A. Long term culture of mesenchymal stem cells in 
hypoxia promotes a genetic program maintaining their undifferentiated and 
multipotent status. BMC Cell Biology, London, v.12, p.1-12, 2011. 

6. BEYER NARDI, N.; SILVA MEIRELLES, L. Mesenchymal stem cells: isolation, 
in vitro expansion and characterization. Handbook of Experimental 
Pharmacology, Berlin, v.174, p.249-282, 2006. 

7. BOBIS, S.; JAROCHA, D.; MAJKA, M. Mesenchymal stem cells: 
characteristics and clinical applications.  Folia Histochemica et 
Cytobiologica, Warszawa, v.44, n.4, p.215-230, 2006. 

8. BOSIO, A.; HUPPERT, V.; DONATH, S.; HENNEMANN, P.; MALCHOW, M.; 
HEINLEIN, U.A.O. Isolation and enrichment of stem cells, p.23-72. In: 
MARTIN, U. Engineering of Stem Cells: Advances in Biochemical 
Engineering Biotechnology, v.114, Berlin: Springer-Verlag, 2009, 253p. 

9. BOXALL, S.A.; JONES, E. Markers for characterization of bone marrow 
multipotential stromal cells. Stem Cells International, Carlsbad, v.2012, p.1-
12, 2012. 

10. BOYÜM, A. Isolation of leucocytes from human blood. A two-phase system for 
removal of red cells with methylcellulose as erythrocyte-aggregating agent. 
Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation. 
Supplementum, Oslo, v.97, p.9-29, 1968. 

11. DEVINE, S.M.; HOFFMAN, R. Role of mesenchymal stem cell in 
hematopoietic stem cell transplantation. Current Opinion in Hematology, 

Philadelphia, v.7, n.6, p.358-363, 2000. 
 
 
 



57 
 

12. DOMINICI, M.; LE BLANC, K.; MUELLER, I.; SLAPER-CORTENBACH, I.; 
MARINI, F.; KRAUSE, D.; DEANS, R.; KEATING, A.; PROCKOP, D.J.; 
HORWITZ, E. Minimal criteria for defining multipotent mesenchymal stromal 
cells. The International Society for Cellular Therapy position statement. 
Cytotherapy, Oxford, v.8, n.4, p.315-317, 2006. 

13. FRIEDENSTEIN, A.J.; PIATETZKY-SHAPIRO, I.I.; PETRAKOVA, K.V. 
Osteogenesis in transplants of bone marrow cells. Journal of Embryology 
and Experimental Morphology, New York, v.16, n.3, p.381-90, 1966. 

14. HU, Y.; LIAO, L.; WANG, Q.; MA, L.; MA, G.; JIANG, X.; ZHAO, R.C. Isolation 
and identification of mesenchymal stem cells from human fetal pancreas. 
Journal of Laboratory and Clinical Medicine, Milwaukee, v.141, n.5, p.342-

349, 2003. 
15. KEKARAINEN, T.; MANNELIN, S.; LAINE, J.; JAATINEN, T. Optimization of 

immunomagnetic separation for cord blood-derived hematopoietic stem cells. 
BMC Cell Biology, London, v.7, n.30, p.1-10, 2006. 

16. KRAUS, K. H.; KIRKER-HEAD, C. Mesenchymal stem cells and bone 
regeneration. Veterinary Surgery, Philadelphia, v. 35, n.3, p. 232-242, 2006. 

17. MILTENYI, S.; MÜLLER, W.; WEICHEL, W.; RADBRUCH, A. High gradient 
magnetic cell separation with MACS. Cytometry, Massachusetts, v.11, n.2, 

p.231-238, 1990. 
18. NAMIRI, M.; BAHARVAND, H.; AGHDAMI, N. Methods for Isolation of Bone 

Marrow Stem Cells: Comparative Analysis. Cell Journal, Yakhteh, v.12, n.4, 
p.439-446, 2011. 

19. OLIVEIRA, B.J.N.A.; SOUZA, L.A.; EURIDES, D.; SILVA, L.A.F.; 
BAUNGARTEN, L.B.; BUSNARDO, C.A. Aislamiento, viabilidad y rendimento 
de células mononucleares de medula ósea de conejos. Acta Bioquímica 
Clinica Latinoamericana, Buenos Aires, v.45, n.1, p.113-118, 2011. 

20. PHINNEY, D.G.; PROCKOP, D.J. Concise review: mesenchymal 
stem/multipotent stromal cells: the state of transdifferentiation and modes of 
tissue repair--current views. Stem Cells, Ohio, v.25, n.11, p.2896-2902, 2007. 

21. PITTENGER, M.F.; MACKAY, A.M.; BECK, S.C.; JAISWAL, R.K.; DOUGLAS, 
R.; MOSCA, J.D.; MOORMAN, M.A.; SIMONETTI, D.W.; CRAIG, S.; 
MARSHAK, D.R. Multilineage potential of adult human mesenchymal stem 
cells. Science, Pennsylvania, v.284, n.5411, p.143-147, 1999. 

22. ROJEWSKI, M.T.; WEBER, B.M.; SCHREZENMEIER, H. Phenotypic 
characterization of mesenchymal stem cells from various tissues. Transfusion 
Medicine and Hemotherapy, Basel, v.35, n.3, p.168-184, 2008. 

23. TONDREAU, T.; LAGNEAUX, L.; DEJENEFFE, M.; DELFORGE, A.; MASSY, 
M.; MORTIER, C.; BRON, D. Isolation of BM mesenchymal stem cells by 
plastic adhesion or negative selection: phenotype, proliferation kinetics and 
differentiation potential. Cytotherapy, Oxford, v.6, n.4, p.372–379, 2004. 

 

 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Dominici%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16923606
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Le%20Blanc%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16923606
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mueller%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16923606
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Slaper-Cortenbach%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16923606
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Marini%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16923606
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Krause%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16923606
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Deans%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16923606
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Keating%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16923606
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Prockop%20Dj%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16923606
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Horwitz%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16923606


58 
 

CAPÍTULO 3 – CÉLULAS-TRONCO MESENQUIMAIS ALÓGENAS 

ASSOCIADAS AO HIDROGEL DE PEPTÍDEO NO REPARO 

DE LESÕES DO TENDÃO GASTROCNÊMIO DE COELHOS 

 

 

RESUMO 

 

As células-tronco mesenquimais (CTMs) têm demonstrado resultados 

promissores na regeneração de tendões, pela sua capacidade de se aderir, 

proliferar e diferenciar em linhagens celulares específicas no interior de 

biomateriais. O objetivo deste trabalho foi avaliar a eficácia do transplante de 

CTMs alógenas da medula óssea expandidas em cultura associadas ao hidrogel 

de peptídeo PuraMatrix®, no reparo de lesões parciais no tendão gastrocnêmio de 

coelhos. Foi observada diferença estatística significativa (p<0,05) na altura e 

diâmetro dos tendões do subgrupo controle aos 45 dias, quando comparado aos 

tendões normais. Nos grupos onde se utilizou o hidrogel PuraMatrix® isolado (GP) 

e em associação as CTMs (GCT-P), resultados superiores foram constatados 

quanto à organização do tecido cicatricial, pela formação de fibras colágenas em 

maior quantidade, porém com alta celularidade. Nos subgrupos GP aos 90 dias e 

GCT-P aos 45 dias, houve a formação de fibrilas em maior quantidade e diâmetro, 

porém com moderada organização. A formação de osso ectópico, tecido 

fibrocartilaginoso e células epitelióides foram observadas em duas amostras dos 

grupos submetidos ao transplante de células-tronco mesenquimais e hidrogel, 

sendo que o biomaterial não foi completamente reabsorvido após 90 dias. 

Conclui-se que a utilização da matriz de hidrogel de peptídeo promove moderada 

organização das fibras e fibrilas colágenas, porém com a formação de um tecido 

cicatricial de alta celularidade, e sua associação com CTMs expandidas em 

cultura demonstram resultados promissores no reparo de lesões tendíneas. 

 

 

Palavras-chave: materiais biocompatíveis, matriz extracelular, colágenos 

fibrilares, células-tronco mesenquimais, medula óssea 
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CHAPTER 3 -  ALLOGENIC MESENCHYMAL STEM CELL AND PEPTIDE 

HYDROGEL IN THE REPAIR OF RABBIT GASTROCNEMIUS 

TENDON INJURIES 

 

 

ABSTRACT 

 

Mesenchymal stem cells (MSCs) have shown promising results in the 

regeneration of tendons by their ability to adhere, proliferate and differentiate into 

specific cell lineages within biomaterials. The aim of this study was to evaluate the 

effectiveness of allogenic bone marrow MSCs transplantation expanded in culture 

and associated with peptide hydrogel PuraMatrix®, in the repair of partial lesions of 

rabbits gastrocnemius tendon.  Statistically significant difference (p<0.05) was 

observed in height and diameter of the tendons of the control subgroup 45 days, 

when compared to normal tendons. The groups with isolated PuraMatrix® hydrogel 

(GP) and in combination with MSCs (GCT-P), superior outcomes were 

demonstrated in the organization of scar tissue, by formation of a higher quantity 

of collagen fibers, but with high tissue cellularity. In subgroups GP at 90 days and 

GCT-P at 45 days, there was the formation of fibrils in greater quantity and 

diameter, but those with moderate organization. The ectopic bone formation, 

fibrocartilaginous tissue, and epithelioid cells were observed in two samples of the 

groups underwent transplantation of mesenchymal stem cells and hydrogel, and 

that the biomaterial has not been completely reabsorbed after 90 days. We 

conclude that the matrix hydrogel peptide promotes moderate organization of the 

collagen fibers and fibrils; however, with the formation of a scar tissue with high 

cellularity, and its association with culture expanded MSCs may show promising 

results in the repair of tendon injuries. 

 

 

Keywords: biocompatible materials, extracelullar matrix, collagen fibrils, 

mesenchymal stem cells,   bone marrow 
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INTRODUÇÃO 

 

As células não hematopoiéticas ou estromais da medula óssea (MO) 

são conhecidas como células-tronco mesenquimais (CTMs), (CAPLAN, 1991) 

devido a sua elevada capacidade de replicação e diferenciação em diversas 

linhagens celulares, como osteogênica, condrogênica, adipogênica, tenogênica e 

miogênica (BRUDER et al., 1998). Como células progenitoras apresentam 

capacidade de auto-renovação e diferenciação em um ou mais tipos celulares 

especializados (BIANCO, ROBEY, 2001), sendo atribuída a elas uma atividade 

multipotencial (JIANG et al., 2002).Devido a essas vantagens a utilização de 

CTMs alógenas vem demonstrando vantagens comerciais como a possibilidade 

de se produzir um implante biológico compatível e de pronto uso e a confecção de 

bancos de células (GOH et al., 2003).  

Apesar da possibilidade de ocorrer reação imunológica entre as CTMs 

alógenas e o organismo receptor, o paradigma acerca da rejeição vem sendo 

descartado. Em estudo com o Apligraf®, um biomaterial manufaturado de pele 

viva utilizado no reparo de lesões dérmicas, não foi observado resposta 

imunológica quando esses implantes foram preenchidos com CTMs alógenas. 

Diante desses resultados, alguns tipos de células alógenas podem ser utilizados 

para reconstrução de tecidos sem a necessidade de imunossupressão ou 

imunomodulação (STREIT & BRAATHEN, 2000). 

Devido ao potencial regenerativo das CTMs, estas vêm sendo 

utilizadas em modelos animais, para reparar e regenerar uma variedade de 

tecidos (BARRY e MURPHY, 2004). Entretanto, a reconstrução de tecidos não 

requer apenas células, mas também uma estrutura adequada ou biomateriais de 

adesão que possibilitem essas células proliferar e interagir com fatores de 

crescimento específicos e citocinas. A medicina regenerativa tem se tornado uma 

disciplina que une a biologia celular, a engenharia tecidual e a cirurgia para 

regenerar tecidos com células vitais, biomateriais e moléculas sinalizadoras 

(KRAMPERA et al., 2006). Portanto, o uso de biomateriais associados às células-

tronco e progenitoras é fundamental para a compreensão dos processos 

reparativos teciduais (ZHANG et al., 2006). Dentre os biomateriais, o PuraMatrix®, 

da família dos peptídeos de auto-arranjo (PAAs), que embora seja distinta 
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quimicamente das matrizes extracelulares naturais, formam uma rede de 

nanofibras semelhante à estrutura da matriz extracelular (MEC). Seu maior 

componente químico é o peptídeo RAD16-I, e as modificações na cadeia 

molecular dão origem a outros tipos de peptídeos (TAKEI, 2006).  

O PuraMatrix® tem a capacidade de mimetizar vários aspectos do 

ambiente celular in vivo, permitindo que as células possam se aderir, proliferar, 

diferenciar e migrar no interior do hidrogel 3D, criando assim seu próprio 

microambiente de proliferação celular (SEMINO et al., 2004). Em estudos 

experimentais empregando animais, o peptídeo de hidrogel Puramatrix® auxilia na 

diferenciação de células progenitoras hepáticas (WANG et al.; 2008), neurônios 

hipocampais (SEMINO et al., 2004), cardiomiócitos (CHAN et al., 2010), 

osteoblastos (MISAWA et al., 2006) e células endoteliais vasculares (DAVIS et al., 

2005). Outras potenciais aplicações incluem a diferenciação e proliferação de 

células-tronco, migração de células tumorais e análises in vivo de regeneração 

tecidual (ZHANG et al., 2006). Entretanto, não foram encontrados na literatura 

trabalhos científicos demonstrando a associação de células-tronco mesenquimais 

e do hidrogel Puramatrix® no reparo de lesões tendíneas em coelhos. 

O objetivo deste trabalho foi avaliar o potencial regenerativo das 

células-tronco mesenquimais alógenas cultivadas da medula óssea de coelhos, 

em associação ao biomaterial de hidrogel PuraMatrix®, no reparo de lesões 

iatrogênicas parciais do tendão do músculo gastrocnêmio de coelhos.  

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O presente estudo foi realizado na Escola de Veterinária e Zootecnia 

da Universidade Federal de Goiás (EVZ/UFG), no período de 2009 a 2012, após 

aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFG, sob o protocolo 

nº 220/09. Foram selecionados aleatoriamente 48 coelhos machos adultos da 

raça Nova Zelândia, com idade média de 1,0±0,2 anos e peso médio de 3,3± 

0,26kg, para serem submetidos ao procedimento de tenectomia parcial do tendão 

do músculo gastrocnêmio. Os tratamentos das lesões experimentais consistiram 

de inoculação de células-tronco mesenquimais (CTMs) alógenas da medula 
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óssea (MO) associadas ou não ao hidrogel de peptídeo PuraMatrix® 

(BDBiosciences, Massachussets, EUA). Para o estudo, os animais foram 

distribuídos em grupo controle (C), sem tratamento; grupo submetido ao 

transplante de CTMs alógenas (GCT); grupo inoculado apenas com o hidrogel 

(GP) e grupo tratado com CTMs em associação ao biomaterial de hidrogel 

PuraMatrix® (GCT-P). Cada grupo (n=12) foi subdividido em dois subgrupos (n=6) 

e as amostras dos tendões processadas para histologia e microscopia eletrônica 

de transmissão (MET) e avaliadas aos 45 e 90 dias de pós-operatório. 

Para a colheita de MO, os animais foram pré-medicados com 2,0mg/kg 

de cloridrato de tramadol (Tramal®, Laboratório Pfizer, São Paulo, SP) e 

0,05mg/kg de acepromazina (Acepran® 1%, Vetnil, Louveira, SP), ambos por via 

intramuscular. Foram administrados na anestesia dissociativa 30,0mg/kg de 

cetamina (Cetamin®, Syntec, Patrocínio Paulista, SP) e 5,0mg/kg de xilazina 

(Kensol®, Konig, Santana de Parnaíba, SP) pela mesma via. Após tricotomia e 

anti-sepsia das regiões escápulo-umerais, uma agulha metálica de Rosenthal (16 

gauge) heparinizada foi inserida no tubérculo maior do úmero. Na sequência 

foram aspirados 8,0mL de MO íntegra com auxilio de uma seringa de 10,0mL 

contendo 0,3mL de heparina a 5000U/mL diluída em solução fisiológica (1:500) 

(Liquemine®, Produtos Roche Químicos e Farmacêuticos S/A. Rio de Janeiro, RJ). 

Alíquotas de 2,0mL do aspirado foram acondicionadas em quatro tubos Falcon de 

15mL (Techno Plastic Products TPP®, Trasadingen, Suíça), e diluídos em 2,0mL 

de solução salina tamponada (PBS, Gibco®Invitrogen, São Paulo, SP) acrescida 

de 10% de soro fetal bovino (SFB) e 10Mm de ácido etilenodiaminotetracético 

(EDTA).  

Posteriormente, as amostras foram lentamente depositadas sobre 

2,0mL do gradiente de densidade ficoll 1,077g/mL (Ficoll-Paque®, Amersham 

Biosciences, São Paulo, SP), na proporção de 2:1, conforme descrito por 

BOYÜM, (1968). O sangue e o gradiente foram centrifugados a 495 x g por        

30 minutos a 15ºC e a fração de células mononucleares (CMNs) coletadas na 

interface plasma-ficoll. Duas lavagens do sedimento celular foram realizadas com 

10,0mL de PBS, e terceira lavagem com 10,0mL de meio de cultivo MesenCult® 

humano completo (StemCell Technology, Vancouver, Canadá). Em todas as 

lavagens foi realizada centrifugação a 385 x g por dez minutos a 4ºC. Uma 
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alíquota de 10,0µL da suspensão celular foi diluída em 10,0µL do corante azul de 

tripan a 0,4 %. Essa suspensão foi depositada na câmara hemocitométrica de 

Neubauer para avaliação do rendimento e viabilidade de CMNs, utilizando 

microscopia óptica. 

Após o isolamento das CMNs com o gradiente de densidade, as CTMs 

foram obtidas utilizando o kit de separação imunomagnética (EasySep®, StemCell 

Technology, Vancouver, Canadá) composto por um complexo tetramérico e 

nanopartículas magnéticas. A purificação da amostra foi realizada pela depleção 

negativa das células-tronco hematopoiéticas (CTHs), ou seja, utilizando o 

anticorpo monoclonal CD45 de camundongo anti-coelho (Santa Cruz 

Biotechnology, California, EUA) adicionado ao kit. Inicialmente, as CMNs foram 

diluídas em soro com imunoglobulina G1 (IgG1) de camundongo a 5% (Santa 

Cruz Biotechnology), no intuito de bloquear reações inespecíficas com o kit 

EasySep®. Na sequência adicionou-se 20,0μL do anticorpo CD45 com repouso de 

15 minutos e 20,0μL das nanopartículas magnéticas. A amostra foi acondicionada 

em tubo de poliestireno e acrescida de PBS suplementado com 10% de SFB e 

EDTA até o volume final de 2,5mL, sendo o tubo inserido na base magnética 

(EasySep Magnet®, StemCell Technology).  

Após dez minutos em repouso, o tubo foi vertido e as CTMs livres na 

solução foram depositadas em um novo tubo falcon de 15mL, sendo realizada 

uma nova determinação do rendimento e viabilidade celular conforme descrito 

anteriormente. As CTMs isoladas da MO foram inicialmente cultivadas em frascos 

de poliestireno de 25cm2 a uma densidade de 1x106 células e imersas em meio 

MesenCult® humano suplementado com 10% de SFB, 50μg/mL de gentamicina 

(Garamicina®, Shering-Plought, Rio de Janeiro, RJ) e 2μg/mL de anfotericina B 

(Fungizone®, Gibco, Invitrogen), sendo mantidas em estufa a 37°C e atmosfera 

contendo 5% de CO2. O meio de cultura foi removido da semeadura após           

72 horas, permanecendo as CTMs aderidas no fundo do frasco. O meio foi 

substituído a cada três dias e o crescimento das células aderentes, a confluência 

e a morfologia foram avaliadas diariamente em microscópio invertido. Quando as 

células atingiam confluência entre 80% e 90%, essas eram resuspendidas com 

3,0mL de tripsina/EDTA a 0,25% (Invitrogen, Carlsbad, California, EUA) e 3,0mL 

de PBS e submetidas posteriormente às passagens celulares. Na sexta 
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passagem ou subcultura, as células foram ressuspendidas em 200μL de meio 

MesenCult® com concentração celular ajustada em 1x105 CTMs, para serem 

inoculadas nas lesões tendíneas do GCT. 

O peptídeo de hidrogel foi preparado conforme recomendações do 

fabricante. Inicialmente, a concentração de 1x105 CTMs cultivadas da MO foi 

ajustada ao volume de 45µL de meio MesenCult®, sendo diluídas em 5,0µL de 

sacarose a 10% para ajuste do pH. A seguir, foram adicionados 50µL do 

PuraMatrix® e 100µL de PBS com cálcio e magnésio, totalizando o volume final de 

200µL. Essa solução de CTMs e hidrogel foi aspirada em uma seringa de 1,0mL e 

inoculada nas lesões dos animais alocados no grupo GCT-P.  

Os animais foram inicialmente medicados com 30mg/kg de cefazolina 

sódica (Kefazol®, BioChimico, Rio de Janeiro, RJ) e submetidos ao mesmo 

protocolo anestésico utilizado na colheita medular. Após tricotomia e anti-sepsia 

de rotina, as lesões experimentais foram realizadas no terço médio caudal do 

tendão do músculo gastrocnêmio do membro pélvico esquerdo. Após incisão de 

aproximadamente 3cm na pele e tecido subcutâneo, foi realizada a divulsão e 

exposição do tendão calcanear comum, sendo o tendão do músculo gastrocnêmio 

isolado mediante abertura da bainha tendínea. Nesse momento, foram realizadas 

as mensurações da altura e da largura dos tendões normais utilizando um 

paquímetro graduado. Posteriormente, foi criado um defeito tendíneo de 

espessura média com 1cm de comprimento, e as extremidades das lesões 

delimitadas por um ponto simples isolado com mononáilon nº 4-0 (Polysuture® 

Indústria e Comércio, São Sebastião do Paraíso, MG), no intuito de identificar a 

área da lesão a ser removida para avaliações laboratoriais. A seguir, foi realizada 

a síntese da bainha tendínea empregando poliglactina 910 nº 4-0 (Vicryl®, Ethicon, 

São Paulo, SP) em sutura simples contínua.  

As unidades experimentais distribuídas no grupo C não receberam 

tratamento específico. Já o grupo GCT foi submetido à inoculação de 1x105 CTMs 

alógenas cultivadas, diluídos em 200µL de meio de cultivo, e o grupo GP recebeu 

apenas o transplante de 50µL do peptídeo de hidrogel. No GCT-P, foi utilizado 

50µL do hidrogel preenchido com 1x105 CTMs suspensas em meio MesenCult®, 

conforme descrito anteriormente. Em seguida, realizou-se a síntese do tecido 

subcutâneo com fio poliglactina 910 n° 4-0 em sutura contínua, bem como da pele 
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com fio mononáilon n° 4-0 em sutura simples interrompida. A ferida cirúrgica foi 

protegida por fita microporosa (Micropore®, 3M Brasil, Campinas, SP) e curativos 

diários foram realizados, até a retirada dos pontos no décimo dia. 

Decorridos 45 e 90 dias de pós-operatório, os animais foram 

submetidos à eutanásia empregando sobredose de tiopental sódico 2,5% 

(Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos, Campinas, SP) e cloreto de potássio 

10% (Darrow, Laboratórios S.A. Rio de Janeiro, RJ) para colheita de amostras 

dos tendões operados. Com o auxílio de um paquímetro graduado, foram 

mensuradas a altura e largura dos tendões reparados para comparação com os 

tendões normais. O material foi fixado em formalina tamponada a 10%, seguida 

de desidratação em álcool nas concentrações de 70, 80, 90 e 100% e 

emblocadas em parafina. As lâminas fora confeccionadas em cortes transversais 

de 5μm coradas com hematoxilina-eosina (HE). As imagens histológicas foram 

obtidas pelo programa Leica Application Suite versão 1.8.1 e avaliadas no 

microscópio óptico Leica ICC50. 

Para a avaliação por meio de microscopia eletrônica de transmissão 

(MET) as amostras foram fixadas em Karnowsky modificado por 24 horas. Após 

desprezar o fixador, os tecidos permaneceram imersos em tampão cacodilato de 

sódio a 0,2M (pH 7,2) a 4ºC por 48 horas. Em seguida, o material foi lavado três 

vezes em tampão cacodilato 0,1M (pH 7,2), por 15 minutos e pós-fixado em 

solução de tetróxido de ósmio 2%, por duas horas a mesma temperatura. As 

amostras foram lavadas duas vezes em água bidestilada e desidratadas em 

gradiente de acetona em concentrações crescentes de 50, 70, 80, 90, 95 e 100% 

por duas vezes, e posteriormente incluídas em resina Epon 812, e contrastados 

com nitrato de chumbo. Cortes transversais, longitudinais e oblíquos com 70 a 

90nm de espessura foram confeccionados e contrastados com acetato de uranila 

e citrato de chumbo. O material foi avaliado em microscópio eletrônico de 

transmissão Zeiss EM109 e eletromicrografias foram obtidas pelo programa 

Olympus Soft Imaging Solutions 5.1. Utilizando o programa ImageJ, foram 

avaliadas o diâmetro médio de 150 fibrilas (n=3) em cada subgrupo           (n 

total=24), bem como a área ocupada (%) e o número médio de fibrilas por µm2. 

As análises morfométricas, altura e largura dos tendões, antes e após o 

reparo, foram submetidas ao teste não paramétrico de Mann-Whitney, com nível 
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de significância de 5% (p<0,05). Os achados histológicos e ultra-estruturais foram 

demonstrados utilizando apenas a estatística descritiva. Após a determinação da 

distribuição normal da população, os resultados da mensuração do diâmetro 

médio das fibrilas nos diferentes grupos foram submetidos ao teste de hipótese de 

igualdade entre médias, aceitando ou rejeitando a hipótese H0 (z=1,96). Os 

diâmetros médios foram analisados estatisticamente no mesmo período de 

avaliação pós-operatória. Os resultados foram obtidos utilizando o programa 

computacional BioEstat 5.0. 

 

 

RESULTADOS  

 

As análises morfométricas dos tendões mostraram que houve diferença 

estatística (p<0,05) apenas no grupo C aos 45 dias, quanto à altura (z=2,88) e 

largura (z=2,72) média dos tendões. Nesse subgrupo, a altura e largura média 

[±dp] dos tendões normais foram 2,35±0,16 e 3,61±0,29mm, respectivamente, e 

após o tratamento apresentaram as medidas de 3,05±0,24 e 4,78±0,53mm. Na 

avaliação do grupo controle aos 90 dias e dos grupos tratados em diferentes 

períodos do pós-operatório, observou-se que a altura e a largura dos tendões 

após o reparo foram semelhantes as dos tendões normais, ou seja, não indicaram 

diferença estatística significativa. As medidas médias e o desvio padrão [±dp] dos 

tendões normais aos 45 e 90 dias de tratamento, são apresentados nas      

Figuras 1 e 2. 

Na avaliação histológica do grupo controle (C) aos 45 dias, foi 

observada uma desorganização das fibras colágenas e alta celularidade do tecido 

cicatricial. Neovascularização foi identificada em quatro amostras do grupo, 

consistindo de vasos sanguíneos de pequenos e amplos diâmetros. Contudo, não 

foram constatados infiltrados polimorfonucleares, piócitos e/ou necrose tecidual. 

Aos 90 dias, as fibras colágenas mostraram maior alinhamento ao eixo 

longitudinal do tendão que aos 45 dias, porém ainda desorganizadas. Pela alta 

densidade de fibras colágenas produzida no local dos defeitos tendíneos aos 90 

dias de avaliação, infere-se que as células do tecido cicatricial eram fibroblastos 

ativos. 
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FIGURA 1 – Medidas da altura (A) e largura (B) dos tendões do 

músculo gastrocnêmio de coelhos aos 45 dias de 

pós-operatório, dos grupos controle e submetidos ao 

tratamento com CTMs alógenas da medula óssea e 

hidrogel PuraMatrix®. 
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FIGURA 2 – Medidas da altura (A) e largura (B) dos tendões do 

músculo gastrocnêmio de coelhos aos 90 dias de pós-

operatório, dos grupos controle e submetidos ao 

tratamento com CTMs alógenas da medula óssea e 

hidrogel PuraMatrix®. 

 

Em relação à quantidade de células e a disposição das fibras de 

colágeno, os achados histológicos no grupo GCT foram semelhantes ao grupo C, 

tanto aos 45 quanto aos 90 dias de pós-operatório. Constatou-se em duas 
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amostras vascularização na área de transição tendão-cicatriz com presença de 

células sanguíneas no interior dos vasos, bem como focos hemorrágicos 

entremeados por fibras colágenas e fibroblastos. O tecido cicatricial no GCT aos 

90 dias apresentou maior densidade de fibras colágenas quando comparado ao 

grupo C, permanecendo as fibras em formato desordenado e as células de 

citoplasma basofílico direcionadas em vários sentidos. As fotomicrografias das 

lâminas dos grupos C e GCT são mostradas na Figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3 – Fotomicrografias de lâminas coradas pela hematoxilina-eosina dos 

tendões do músculo gastrocnêmio de coelhos. Notar a 

desorganização das fibras colágenas no C45 (A) e a presença de 

vasos sanguíneos na área de transição em C90 (B, setas 

vermelhas). Na avaliação do GCT aos 45 e 90 dias, observa-se a 

formação desordenada de fibras colágenas (C), caracterizada pela 

disposição variável do sentido das células basofílicas (D, setas  

pretas duplas). TC, tecido cicatricial; TN, tecido tendíneo normal; 

AT, área de transição. 

 

A B 

C D 
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No grupo submetido ao tratamento apenas com o biomaterial 

PuraMatrix® (GP), tanto aos 45 quanto aos 90 dias de avaliação, as fibras 

colágenas apresentaram organização semelhante, ou seja, dispostas 

paralelamente ao eixo longitudinal do tendão. Um aumento de celularidade no 

tecido cicatricial ainda foi observado neste grupo, porém essas seguindo a 

mesma orientação que os feixes de fibras colágenas. Não foi constatada a 

presença de vasos sanguíneos e necrose tecidual, somente infiltrado de células 

polimorfonucleares em uma amostra considerada contaminada. 

Em todas as amostras do GCT-P aos 45 dias, as avaliações 

histológicas revelaram a formação de um tecido de alta celularidade, entremeado 

por fibras colágenas ainda desorganizadas. A presença de condrócitos, 

metaplasia e processos de ossificação endocondral foram detectados em duas 

amostras do GCT-P45, bem como a formação de fibrocartilagem. Células 

epitelióides também foram observadas, essas apresentando núcleo semelhante a 

fibroblastos e citoplasma róseo mal delimitado. 

No GCT-P aos 90 dias, o reparo tendíneo foi semelhante ao tecido 

tendíneo normal, ou seja, com fibras colágenas organizadas, porém contendo 

grande quantidade de tenócitos. Essas se apresentavam com citoplasma 

alongado seguindo o sentido dos feixes de fibras, sendo caracterizadas como 

fibroblastos na fase de produção ativa. Algumas células exibiam morfologia 

triangular com citoplasma basófilo, aspecto característico de células de origem 

mesenquimal. Em uma amostra do subgrupo, observou-se angiogênese na área 

de transição tendão-cicatriz e focos de hemorragia leve. As fotomicrografias das 

lâminas do GP e GCT-P aos 45 e 90 dias são apresentados na Figura 4. 

As análises ultra-estruturais por MET no grupo C evidenciaram a 

formação de feixes de fibras colágenas no local do defeito tendíneo, porém com 

presença de fibrilas desorganizadas e diversos prolongamentos citoplasmáticos 

de fibroblastos (Figura 5, A e B). As células fibroblásticas se apresentavam na sua 

forma ativa de produção de colágeno, devido à presença de retículo 

endoplasmático rugoso proeminente. No grupo C aos 45 e 90 dias, o diâmetro 

médio [±dp] das fibrilas em nanômetros (nm) foi de 10,86 [±2,56] e 12,07 [±1,56], 

e o número médio foi de 162,50 e 345,62 fibrilas/µm2, respectivamente. 
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FIGURA 4 - Fotomicrografias de lâminas dos tendões do músculo gastrocnêmio de 
coelhos coradas pela hematoxilina-eosina. No GP, nota-se aumento 
da quantidade de tenócitos (A) dispostos no mesmo sentido das fibras 
colágenas (B; setas duplas). Presença de condrócitos (setas 
vermelhas) e formação de fibrocartilagem (seta amarela) foram 
constatadas no GCT-P45 (C), bem como células epitelióides (D). No 
GCT-P90, o tecido reparado apresentou células com morfologia 
semelhante às de origem mesenquimal (E, setas verdes) e em maior 
quantidade comparado ao tecido normal (F). Os tenócitos se 
encontravam paralelos ao sentido das fibras colágenas regeneradas 
(G, setas duplas). TC, tecido cicatricial; TN, tecido tendíneo normal; 
AT, área de transição delimitada pela linha vermelha interrompida.



72 
 

O arranjo das fibras colágenas foi confirmado pela MET, onde as 

fibrilas se dispunham em orientações variadas no GCT aos 45 e 90 dias (Figura 5, 

C e E). Com 45 dias de pós-operatório, observou-se em algumas amostras a 

formação de capilares e coágulos sanguíneos em seu interior, com presença de 

células adjacentes a essas, denominadas de pericito (Figura 5, D). Em uma 

amostra do subgrupo, foram encontradas células epitelióides no tecido cicatricial, 

apresentando núcleos longos de cromatina frouxa e citoplasma pouco delimitado. 

Na área de transição tendão-cicatriz no GCT90, foram constatadas fibrilas 

espessas em pequeno número, entremeadas por fibrilas delgadas e 

prolongamentos citoplasmáticos (Figura 5, E). O diâmetro médio [±dp] das fibrilas 

(nm) no GCT foi de 12,39 [±1,98] e 9,19 [±3,62] aos 45 e 90 dias, 

respectivamente. 

No GP aos 45 e 90 dias, observou-se maior alinhamento e disposição 

das fibrilas de colágeno comparado aos grupos C e GCT, bem como redução na 

quantidade de fibroblastos do tecido cicatricial. Em ambos os períodos de 

avaliação, constatou-se que o biomaterial não teve sua reabsorção completa, 

permanecendo adjacentes às fibrilas espessas e delgadas (Figura 5, F e G). A 

quantificação média de fibrilas foi superior aos 90 dias (n=366,25), comparada 

aos 45 dias (n=210) de pós-operatório. Fibrilas de maior espessura também foram 

observadas aos 90 dias, e apresentaram diâmetro médio [±dp] de 14,83 [±4,99], 

sendo de 12,00 [±1,63] nm aos 45 dias. 

No local dos defeitos tendíneos do GCT-P, observou-se a formação de 

fibrilas em boa organização e grande quantidade de células. Aos 45 dias, 

pequenos focos isolados do biomaterial foram observados (Figura 3, H). Na área 

de transição tendão-cicatriz, houve formação de fibrilas espessas e delgadas, 

demonstrando alta densidade tecidual (n=316,25) (Figura 5, I). Comparado a 

outros grupos, o GCT-P90 apresentou maior concentração de fibrilas no tecido 

reparado, essas de espessura delgada (n=321,87) (Figura 5, J). O diâmetro médio 

[±dp] das fibrilas no GCT-P aos 45 e 90 foi de 14,50 [±5,96] e 13,78 [±2,35], 

respectivamente.
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FIGURA 5 – Eletromicrografias de transmissão. No grupo C, observa-se 
desorganização das fibrilas aos 45 e 90 dias (A e B), essas 
orientadas em vários sentidos. No GCT, também se averiguou a 
desorganização de fibrilas (C e E) e formação de capilares com 
células adjacentes, denominada pericito (D). No GP45 e 90 dias, 
constatou-se um melhor arranjo das fibrilas, circundadas pelo 
hidrogel (Pur) (F e G). O GCT-P mostrou melhor alinhamento 
das fibrilas colágenas (H e J). Aos 45 dias, fibrilas espessas e 
delgadas foram constatadas na área de transição (I), formando 
um tecido de alta densidade de colágeno aos 90 dias de pós-
operatório (J). 

Pur 

Pur 

Pur 
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Na avaliação dos diâmetros médios das fibrilas houve diferença 

estatística significativa entre os grupos, comparando-se isoladamente os períodos 

45 e 90 dias. Os resultados das mensurações das fibrilas, determinadas por 

eletromicrografias de transmissão, estão dispostos na Tabela 1. 

 

 

TABELA 1 – Valores das mensurações dos diâmetros médios das fibrilas aos 45 e 
90 dias de avaliação pós-operatória, bem como a área de ocupação 
e o número médio de fibrilas, calculadas a partir de 
eletromicrografias transversais do tecido tendíneo. 

 

  Diâmetro 

médio  

(nm) 

±dp 
Mín-máx 

(nm) 

Área ocupada 

pelas fibrilas 

(% / µm2) 

Número médio 

de fibrilas 

(µm2) 

C 
45d    10,86 

(d)
 2,56 7,0 – 18,3 67,11 162,50 

90d    12,07 
(b)

 1,56 8,6 – 16,5 78,08 345,62 

GCT 
45d    12,39 

(b)
 1,98 7,6 – 18,4 90,11 209,37 

90d     9,19  
(c)

 3,62 5,6 – 39,6 82,30 196,87 

GP 
45d    12,00 

(b)
 1,63 7,3 – 17,0 64,23 210,00 

90d    14,83 
(a)

 4,99 8,2 – 52,8 74,24 366,25 

GCT-P 
45d    14,50 

(a)
 5,96 9,2 – 57,8 81,07 316,25 

90d    13,78 
(e)

 2,35  10,0 – 22,7  77,23 321,87 
 

nm: nanômetro;  µm2: micrômetro quadrado 

 

 

 

DISCUSSÃO 

 

A diferença estatística observada para a altura e largura entre o subgrupo 

C45 e os grupos submetidos ao transplante de CTMs e em associação ao 

biomaterial pode estar relacionada a maior formação de tecido cicatricial no local 

do defeito experimentalmente induzido, situação que resultou em aumento na 

espessura dos tendões. Segundo HAMPSON et al.(2008), o desenvolvimento de 

um tecido fibroso além dos limites fisiológicos pode acarretar
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em aderências e comprometer as propriedades mecânicas, reduzindo assim a 

funcionalidade do tendão reparado. ORAGUI et al. (2011) e JUNCOSA-MELVIN 

et al. (2007) confirmaram o potencial terapêutico das células-tronco 

mesenquimais (CTMs) em associação à engenharia de tecidos, no 

restabelecimento das características morfométricas, biomecânicas e histológicas 

do tecido tendíneo. Para AWAD et al. (2003) e JUNCOSA-MELVIN et al. (2005), 

pequena diferença tem sido observada nas propriedades dimensionais e 

mecânicas de tendões de coelhos submetidos ao transplante de CTMs e 

controles, durante períodos prolongados de tempo.  

Apesar da utilização de uma baixa concentração de células (1x105 

CTMs) o processo de tenogênese observado em todos os grupos foi eficaz, pois 

ocorreu a formação de fibras colágenas, células fibroblásticas em produção ativa 

e integração entre tecido neoformado e nativo, portanto, não sendo a quantidade 

de células um fator limitante ao processo de regeneração. Nos grupos C e GCT, a 

desorganização das fibras colágenas e a presença de tecido de alta celularidade 

obsevados, embora não tenha causado impacto positivo na avaliação inicial, não 

comprometeram a boa integração entre o tecido tendíneo nativo e o regenerado. 

Resultados semelhantes quanto à desorganização tecidual foram demonstrados 

por AWAD et al., (2003) na avaliação do reparo de tendões patelares de coelhos 

transplantados com CTMs da medula óssea (MO). Utilizando diferentes 

concentrações de CTMs associadas ao gel de colágeno, os autores não 

evidenciaram melhora significativa nas propriedades histológicas e biomecânicas 

dos tendões, comparando-se os grupos tratados e controle.   

A presença de condrócitos e regiões de ossificação endocondral no 

GCT-P45 indicam metaplasia e formação óssea ectópica, sendo este um evento 

indesejado durante o processo de cicatrização tendínea. Esses achados foram 

observados em duas amostras e, possivelmente, o meio de cultura não teve 

influência na diferenciação em células condrogênicas, pois as CTMs inoculadas 

em todos os grupos foram originadas de um ambiente celular indiferenciado. 

Ainda, células semelhantes a fibroblastos, de formato triangular e citoplasma 

basofílico, foram encontradas no tecido cicatricial dos tendões do GCT-P90, ou 

seja, suas características morfológicas são idênticas às células de origem 
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mesenquimal. A formação de osso ectópico foi constatada em 28% das amostras 

de tendões após a inoculação de CTMs e matriz de gel de colágeno (AWAD et al. 

,2003). Estudos in vitro demonstraram a formação de espículas ósseas em 

tendões de coelhos, mediante visualização em microscopia de fluorescência. Os 

autores evidenciaram diferenciação celular e expressão de proteínas, e 

creditaram essas às condições de cultura, gerando assim células diferenciadas 

em linhagens específicas (HARRIS et al., 2004). Em contradição, HANKEMEIER 

et al.(2009) mostram que após o transplante de CTMs humanas em tendões de 

ratos imunossuprimidos, não houve a formação de osso ectópico e cartilagem. 

 O desenvolvimento de células epitelióides também pode ser observado no 

subgrupo GCT-P45, e sua presença tem sido relatada em tumores malignos 

provenientes de tendões (LUCAS, 2012). Histologicamente, observaram-se 

aglomerados de células epitelióides com núcleo basofílico e citoplasma disperso, 

entremeado por fibras colágenas. Já na MET, as células epiteliódes continham 

cromatina densa e difusa, com perda da regularidade nos núcleos. JEONG et al., 

(2011) avaliaram a inoculação de CTMs cultivadas da MO no tratamento de 

infarto do miocárdio e neuropatia diabética em ratos, e evidenciaram a formação 

de tumores em 30 e 46% dos animais, respectivamente. As avaliações 

histológicas dos tumores revelaram hipercelularidade, pleomorfismo dos 

nucléolos, atipia celular e necrose, indicativo de sarcoma maligno. Os autores 

afirmaram que o desenvolvimento das neoplasias foi em decorrência da 

diferenciação das CTMs utilizadas no tratamento. Devido as células epitelióides 

serem observadas em apenas uma amostra do GCT-P, possivelmente sua origem 

não está relacionada com a inoculação de CTMs alógenas ou à utilização do 

hidrogel, já que não foram evidenciadas as alterações microscópicas constatadas 

por JEONG et al., (2011), bem como características de formação de tumores e/ou 

infliltrados inflamatórios. 

Apesar desses fenômenos incomuns no processo de reparação 

tendínea, os achados histológicos no GP e GCT-P aos 45 e 90 dias 

demonstraram o preenchimento no local dos defeitos com um tecido de alta 

celularidade e fibras colágenas com organização moderada. Nesses subgrupos, 

tanto nos cortes histológicos como na MET, o biomaterial de hidrogel exibiu 

citoproteção e biocompatibilidade com as CTMs inoculadas, auxiliando na 
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formação de fibras tendíneas em alta quantidade. Além disso, expressou 

eficiência na organização das fibras colágenas e redução da celularidade, quando 

comparado com os grupos C e GCT. Em estudos in vitro, YIÄ-OUTINEN et al., 

(2012) também averiguaram que a matriz tridimensional de hidrogel demonstra 

compatibilidade com células-tronco embrionárias humanas, concluindo que o 

biomaterial pode ser utilizado na engenharia de tecidos nervosos associado á 

terapia celular. Na avaliação da reparação tendínea de coelhos, OUYANG et al., 

(2003) demonstraram a formação de fibras colágenas tipo I e III e ausência de 

rejeição imunológica após inoculação local de CTMs, em associação a 

biomateriais tridimensionais de ácido poliglicólico co-láctico (PGLA) e selante de 

fibrina. Resultados semelhantes foram obtidos nesse estudo, onde se constatou a 

compatibilidade do biomaterial e antigenicidade das CTMs inoculadas. Contudo, o 

biomaterial serviu de matriz para a adesão e proliferação de CTMs alógenas, 

formando um ambiente propício para o desenvolvimento de novas fibras 

colágenas. 

Nos grupos GP e GCT-P, tanto aos 45 quanto aos 90 dias, não houve 

a reabsorção completa do hidrogel inoculado, mediante a observação de 

trabéculas residuais do biomaterial localizado entre as fibrilas de colágeno. Em 

estudos avaliando a biodegradação deste hidrogel, PIASECKI et al., (2008) 

apontaram a reabsorção completa do biomaterial entre o 5o e 15o dia após 

implantação no tecido subcutâneo de camundongos, em associação a enxertos 

com células adiposas purificadas. Segundo ELLIS-BEHNKE et al., (2006) o 

hidrogel de peptídeo é composto basicamente por água, sendo rapidamente 

reabsorvido após inoculação “in vivo”. No estudo em questão, avaliou-se que a 

biodegradabilidade do hidrogel de peptídeo foi retardada durante a fase de 

remodelamento tendíneo, sendo considerado um período de tempo prolongado de 

permanência no tecido. 

O processo de reparação tendínea no GP aos 90 dias apresentou 

formação de fibrilas de maior diâmetro e quantidade comparados aos outros 

grupos, bem como melhor alinhamento e organização tecidual. Apesar da 

diferença estatística observada (p<0,05), constatou-se que as fibrilas do GCT-P45 

apresentaram diâmetros médios e quantidade semelhantes ao GP90 na área de 

transição tendão-cicatriz, alternando entre fibras delgadas e espessas. Em ambos 
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os subgrupos citados e avaliados por MET, o aspecto tecidual da área de 

transição teve características morfológicas e celulares semelhantes ao tendão 

normal, porém diferentes quanto à disposição das fibrilas e feixes colágenos. 

Resultados semelhantes foram observados por HANKEMEIER et al., (2009) na 

reparação do tendão patelar de camundongos com CTMs xenógenas e matriz 

extracelular de fibrina. Os autores evidenciaram aumento no diâmetro das fibrilas 

e maior densidade de colágeno no grupo tratado, bem como células orientadas no 

sentido das fibras colágenas, as quais apresentaram organização moderada.  

 

 

CONCLUSÕES 

 

A associação de células-tronco mesenquimais alógenas da medula 

óssea e matriz de hidrogel de peptídeo auxiliam no processo de reparação de 

lesões induzidas experimentalmente no tendão gastrocnêmio de coelhos, 

promovendo a formação de um tecido de alta celularidade e com fibras e fibrilas 

colágenas em moderada organização. O biomaterial apresentou capacidade 

citoprotetora e de biocompatibilidade, e sua utilização favorece a reorganização 

das fibras e fibrilas colágenas, contudo, a biodegradação pode ser lenta quando 

transplantado no tecido tendíneo de coelhos. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As lesões de tendões são problemas frequentes tanto em animais 

quanto em humanos, de difícil e lenta cicatrização, especialmente quando a lesão 

é substancial ou quando ocorre ruptura com retração das fibras. A cicatrização 

natural, muito utilizada nas terapias convencionais, resulta em formação de tecido 

cicatricial, porém com propriedades biológicas e mecânicas inferiores, tornando 

os tendões susceptíveis a novas lesões. 

Recentemente, a engenharia de tecidos surgiu como uma abordagem 

promissora na reparação ou regeneração do tendão. Estudos atuais demonstram 

que os biomateriais naturais ou sintéticos apresentam a capacidade de mimetizar 

a matriz extracelular, servem de suporte para a deposição de células, formando 

um ambiente propício ao desenvolvimento de um novo tecido. Esses biomateriais, 

quando associados fatores de crescimento, também auxiliam na diferenciação 

das células indiferenciadas em linhagens específicas. 

Inicialmente, tenócitos autólogos eram utilizados na tentativa de reparar 

os defeitos tendíneos. No entanto, a remoção de secções do tendão para obter 

essas células leva a formação de lesões secundárias e, além disso, os tenócitos 

apresentam um potencial proliferativo limitado, perdendo seu fenótipo 

rapidamente quando expandido em cultura. Com o advento das células-tronco 

mesenquimais (CTMs), novas perspectivas surgiram na regeneração do tecido 

tendíneo.  

As CTMs possuem uma fonte extensa no organismo, como a medula 

óssea, tecido adiposo, sangue periférico e outras, podendo ser facilmente 

coletadas e expandidas em cultura. Para isso, protocolos de isolamento e 

caracterização in vitro vêm sendo desenvolvidos, no intuito de concentrar, 

purificar e identificar os tipos celulares provenientes desses tecidos, sendo 

posteriormente cultivadas e utilizadas na terapia celular. A separação 

imunomagnética apresenta como propriedade principal a purificação da amostra, 

ou seja, remover as CTMs de uma população heterogênea. Contudo, a 

caracterização dessas células após separação imunomagnética se torna 

indispensável, e novos estudos devem ser realizados para confirmar a eficiência 

desta técnica. 
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Atualmente, as CTMs adultas exibem potencial terapêutico superior por 

apresentarem um processo proliferativo controlado, ou seja, formam colônias de 

células homogêneas e de crescimento rápido e ordenado, podendo manter seu 

estado indiferenciado. Já as células-tronco embrionárias, pelo desconhecimento 

dos seus mecanismos de diferenciação celular, podem originar células 

pleomórficas durante sua proliferação, ocasionando o aparecimento de teratomas. 

Apesar das CTMs demonstrarem resultados satisfatórios no tratamento de lesões 

tendíneas, pode-se observar o aparecimento de outras linhagens celulares como 

condrócitos e células pleomórficas, como observado neste estudo. 

O uso da terapia celular associada à engenharia tecidual tem sido 

apontado como solução para diversas formas de tratamento, principalmente em 

relação à reorganização dos tecidos tendíneos e restabelecimento das 

propriedades biomecânicas. De fato, sua utilização gera benefícios superiores aos 

tratamentos convencionais, porém, pode ser dispendiosa sua aplicação na rotina 

cirúrgica veterinária. Embora sua eficácia seja constatada em diversos estudos, 

um tratamento ideal ainda não foi demonstrado. Portanto, outras pesquisas 

científicas são necessárias na busca do desenvolvimento de novos biomateriais, 

adição de fatores de crescimento e sua interação com CTMs, no intuito de 

promover a restauração anátomo-funcional do tecido tendíneo lesionado. 


