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1- Resumo  

Terapias celulares que empregam a engenharia de tecido baseada em células 

progenitoras têm se mostrado altamente promissoras no tratamento de doenças 

debilitantes e inflamatórias. As aplicações médicas associadas com a regeneração do 

tecido ósseo empregando-se a abordagem da engenharia de tecidos consiste um uma 

área de grande interesse, especialmente ao se considerar os custos financeiros 

gerados pelo tratamento e recuperação de tais doenças ósseas que são cada vez 

mais comuns, como a osteoporose. Nesse contexto, atualmente há um grande 

interesse em se avaliar a rápida indução de formação do tecido ósseo por pré-

osteoblastos e células-tronco em associação a diferentes biomateriais. Assim, o 

presente projeto foi elaborado de modo a avaliar a seguinte hipótese: "Células-tronco 

periféricas humanas são capazes de diferenciar-se in vitro, na presença de um suporte 

físico biocompatível, em células osteogênicas, que podem formar um protótipo de 

tecido ósseo com aplicação em medicina regenerativa". A estratégia adotada neste 

projeto auxiliará na determinação de quais biomateriais são mais eficientes na indução 

de formação do tecido ósseo em ensaios empregando-se células-tronco periféricas 

humanas (CTP). O tratamento com fator de crescimento hematopoiético (G-CSF, 

Granulocyte Colony Stimulating Factor) será usado para se aumentar o número das 

CTP que estão no sangue, e, a separação das células pela técnica de leucaférese 

proporcionará a obtenção de amostras enriquecidas com CTP. Diferentes condições 

de cultivo celular e de biomateriais serão avaliados a partir de linhagem de células 

pré-osteoblásticas (MC3T3-E1) e CTP, com o objetivo de se identificar a melhor 

estratégia capaz de induzir histogênese óssea em menos tempo de cultivo in vitro. 

Além da contribuição deste projeto gerando novas informações básicas sobre 

engenharia tecidual, os dados obtidos poderão gerar patentes. Destaca-se que a 

possibilidade de se utilizar CTP para diferenciação em tecido ósseo abre uma nova 

perspectiva de aplicação em engenharia de tecidos e medicina regenerativa.  Apoio 
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2- Introdução  

O reparo de áreas lesadas é particularmente importante no tecido ósseo, 

considerando os gastos financeiros necessários no tratamento deste tecido. Assim, a 

engenharia de tecidos baseada em células progenitoras tem se mostrado altamente 

promissora neste caso (Moll et al., 2012).  



A medula óssea (MO) é o maior reservatório das células progenitoras. Essas 

células podem ser mobilizadas da medula óssea e recrutadas para o tecido podendo 

auxiliar no reparo tecidual (Takahashi et al., 1999). Uma prática denominada 

mobilização vem sendo usada para o recrutamento de células da medula óssea para 

a circulação, através da administração de agentes quimioterápicos mielossupressores 

ou pela administração de fatores de crescimento hematopoéticos, como o fator 

estimulador de colônia de granulócitos (granulocyte colony-stimulating factor - G-CSF) 

(Reddy, 2005; Antelo et al., 2016).  

Neste sentido a medicina regenerativa tem avançado a fim de tornar possível o 

emprego de células capazes de se diferenciarem em tecido ósseo associado à 

biomateriais. O termo biomaterial refere-se a qualquer tipo ou combinação de 

substâncias, de origem sintética ou natural, que possa ser utilizado em um período 

temporário ou permanente, com a finalidade de tratar, regenerar ou substituir qualquer 

tecido ou órgão (Rodrigues Luciano). 

Deste modo, fica clara a contribuição do presente projeto no desenvolvimento de 

uma nova estratégia terapêutica baseada na engenharia de tecido a partir de células-

tronco humanas.  

3- Objetivos  

Analisar o potencial de diferentes biomateriais em induzir histogênese óssea a 

partir de pré-osteoblastos e de células-tronco periféricas humanas com aplicação em 

engenharia de bioprocessos. 

4- Metodologia 

Fase I: Análise da habilidade da linhagem de pré-osteoblastos (MC3T3-E1) em induzir 

histogênese óssea em diferentes biomateriais a partir das análises de deposição de 

cálcio como indicador de histogênese óssea; análise histológica por microscopia 

óptica e microscopia eletrônica de transmissão da interação célula-biomaterial; 

dosagem dos fatores solúveis: fosfatase alcalina, osteopontina, osteocalcina, bone 

morphogenetic protein (BMP) e fibroblast growth factor (FGF) empregando-se kits de 

ELISA; análise dos resultados obtidos nesta primeira fase do projeto com a utilização 

do programa IMAGEM j. 

Fase II: Análise da diferenciação de células-tronco periféricas humanas em tecido 

ósseo a partir de matrizes, com potencial aplicação em engenharia de bioprocessos. 

As amostras serão cultivadas in vitro para diferenciação osteogênica das células 

tronco, sendo associada a matrizes do biomaterial. Durante o cultivo haverá uma 



etapa de dosagem de citocinas, quimiocinas e fatores solúveis no processo de 

diferenciação. 

5- Desenvolvimento 

As células da linhagem de pré-osteoblastos (MC3T3-E1) foram semeadas na ordem 

de 3,1×103 células por cm2 em placas de cultura de 24 poços (Nunc) contendo os 

diferentes tipos de biomaterial. As células MC3T3-E1 foram cultivadas em 1mL do 

meio de cultura α-MEM suplementado com 100IU/mL de penicilina, 0,1mg/mL de 

estreptomicina, ácido ascórbico (0,2mM) e 10% de soro fetal bovino (SFB). O cultivo 

foi mantido por 28 dias sendo que a cada 7 dias foram realizadas as análises 

histológicas, de morfometria celular e mineralização .  

A segunda fase do projeto será realizada com células tronco periféricas humanas que 

serão submetidas a análises de imunufenotipagem por citometria de fluxo. 

6- Resultados preliminares 

Após 21 dias de cultivo das amostras, as células cultivadas da linhagem de pré-

osteoblastos (MC3T3-E1) apresentaram atividade mitocondrial, morfometria celular, 

migração e proliferação celular. 
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