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Resumo 

 Células tronco mesenquimais (CTM) de suínos têm sido isoladas previamente da 
medula óssea e do tecido adiposo. Tem sido demonstrado que essas células são 
capazes de se diferenciar em osso, cartilagem e gordura, mas o potencial de 
diferenciação muscular e cardiomiogênica das CTM de suínos ainda não foram 
demonstrados. As células tronco (CT) derivadas do tecido adiposo podem ser bons 
candidatos para a engenharia tecidual cardíaca, uma vez que podem ser obtidas de 
pacientes através de um método simples e minimamente invasivo e em grandes 
quantidades. O porco é um modelo animal comum em pesquisas pré-clínicas usando 
CTM humanas devido a similaridade entre as duas espécies em anatomia, fisiologia e 
manifestação de doenças. Objetivos: o objetivo deste estudo foi realizar o isolamento 
e caracterização as CTM de tecido adiposo da espécie suína e realizar diferenciação 
muscular e cardiomiogênica. Metodologia: fragmentos de tecido adiposo foram usados 
para isolar progenitores e CT de porcos adultos saudáveis. As CT de tecido adiposo de 
suíno foram isoladas de acordo com o protocolo estabelecido para CTM de tecido 
adiposo humano. Células isoladas foram caracterizadas quanto à expressão de 
marcadores de CT e progenitores. Além disso, ensaios de diferenciação e avaliação do 
potencial teratogênico também foram realizados. Resultados: Nas primeiras 
passagens do cultivo foi possível distinguir duas populações distintas compostas por 
células epitelial-símile e fibroblast-símile. Contudo, na quarta passagem a cultura de 
CTM de tecido adiposo de suínos era composta apenas por células fibroblast-símile. 
Nas primeiras passagens as células foram positivas para oct-4, sox2, nanog, CD44, 
CD90, CD105, vimentina, fibronectina, nestina citoqueratina-pan, e-caderin e conexin-
43. Adicionalmente, em passagens altas as células fibroblast-símile foram 
imunopositivas para oct-4, CD44, e-caderin e PCNA e negativas para citoqueratina-
pan. Estas células foram capazes de diferenciar-se em células de origem mesodermal 
como: osso, cartilagem e gordura. Além disso, as CTM de tecido adiposo de suínos sob 
condições de cultivo miogênico foram capazes de se diferenciar em células musculares 
e cardiomiócitos. Os cardiomiócitos expressaram marcadores específicos como gata-6 
e cardiotin. E finalmente, as CTM de tecido adiposo de suíno, quando injetadas em 
camundongos imunossuprimidos não formaram teratomas. Conclusão: nossos dados 
sugerem que as células tronco isoladas do tecido adiposo de suínos apresentam 
características semelhantes às mesmas humanas com capacidade de se diferenciar 
em vários tecidos mesodermais incluindo cardiomiócitos. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

As células tronco (CT) são células indiferenciadas e definidas pela sua 

capacidade de auto-renovação e diferenciação para diversos tipos celulares. 

As CT adultas (CTA) são encontradas nos mais variados tecidos de um 

organismo adulto em concentrações variadas e não estão envolvidas apenas 

no processo de reparação e homeostase dos tecidos dos quais são isoladas, 

possuindo também diversos efeitos parácrinos que contribuem para a 

recuperação e regeneração de outros tipos celulares e tecidos do organismo 

(Souza et al., 2010). 

 As CTA foram isoladas de diversos tecidos adultos como medula óssea 

(Caplan, 1991), polpa dentária (Kerkis et al., 2006), pele (Liu et al., 2008) e 

também de tecido adiposo (Zuk et al., 2001; Nakagami et al., 2005). 

Atualmente as CT de tecido adiposo foram isoladas e caracterizadas de 

humanos, coelhos, suínos, ratos, camundongos, cães, equinos e até mesmo de 

camelos (Zuck et al., 2001; Pepton et al., 2006; Qu et al., 2007; Kingham et al., 

2007; Yoshimuta et al., 2007; Torres et al., 2007; Vidal et al., 2007; 

Mohammadi-Sangcheshmeh et al., 2012).  

Dentre estas fontes destaca-se o tecido adiposo, pois oferece mais 

vantagens, em comparação com as outras, como: baixo risco para doadores, 

elevado número de células tronco mesenquimais (CTM), quando isoladas in 

vitro, são capazes de manter seu potencial proliferativo de 8-10 passagens sem 

qualquer deterioração detectável na sua capacidade de auto-renovação, além 

da ausência de rejeição imunológica (Bifari et al., 2008; Gruber et al., 2012). 

As CTA do tecido adiposo são similares às CT da medula óssea quanto 

à ausência de rejeição imunológica e diferenciação nos variados tipos celulares 

como: adipogênica, condrôgenica, osteogênica, miogênica, angiogênica e 

cardiomiogênica (Strem et al., 2005). 

Embora este potencial de diferenciação celular já tenha sido 

demonstrado, esta característica é a mais explorada in vitro (Dorsnhkind, 

2002), principalmente o potencial de diferenciação de tipos celulares adultos 

derivados de tecidos de baixa capacidade proliferativa como muscular e 

cardiomiogênica (Rajala et al., 2011). Neste caso, os baixos níveis de CT 

refletem em uma baixa capacidade regenerativa do tecido, sendo assim as 
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CTA são uma alternativa para a regeneração destes tecidos quando 

lesionados. O cardiomiócito é uma célula altamente diferenciada, que possui 

uma baixa capacidade de proliferação, não sendo suficiente para substituir 

células danificadas ou mortas no tecido in vivo. As doenças cardiovasculares 

levam 17 milhões de pessoas por ano à morte, no mundo (Assent-3 et al., 

2001). Desta forma, muitas terapias com CT têm sido propostos para gerar 

novos cardiomiócitos in vivo e in vitro, a fim de substituir células danificadas ou 

perdidas (Rajala et al., 2011). 

Deste modo, este trabalho visa isolar e caracterizar células isoladas do 

tecido adiposo de suíno e avaliar o potencial de diferenciação dessas células 

em cardiomiócitos. O porco é modelo animal que já é uitlizado em vários 

experimentos biológicos devido à similaridade anatomo-fisiológica com os 

seres humanos, além disso, apresenta uma grande reserva de gordura (Qu et 

al., 2007). 
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1.1 Objetivos 

Isolar e caracterizar CT do tecido adiposo de suínos em seus aspectos 

morfológicos, fenotípicos e o potencial de diferenciação.  

 

1.1.1 Objetivos específicos 

 Avaliar a existência de variabilidade em relação à expressão preferencial 

de marcadores como Oct-4, Sox2, Nanog, CD44, CD90, CD105, CD146, 

Vimentina, Citoqueratina, Fibronectina, Nestina, E-caderina e Conexin 43 das 

células isoladas in vitro e avaliar o potencial de diferenciação das células do 

tecido adiposo em cardiomiócitos. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 Células Tronco 

  As células tronco (CT) são células indiferenciadas, caracterizadas pela 

capacidade de auto-renovação, reconstituição funcional e homeostase de 

tecidos e diferenciação em diversos tipos celulares.  

 

2.2 Potencial de Diferenciação das Células Tronco 

 Uma das características mais exploradas das CT é a sua habilidade de 

diferenciação. Diferenciação celular é um processo pelo qual se originam as 

diferenças entre as células do indivíduo, caracterizada em termos estruturais e 

funcionais. Esta diferenciação acontece através de vários fatores indutores que 

controlam este mecanismo (Dorshkin, 2002). 

 A diferenciação ocorre logo após as primeiras divisões que se seguem 

após a fertilização do óvulo pelo espermatozóide. Ao longo do 

desenvolvimento, e no organismo adulto, a capacidade de uma célula proliferar 

está intimamente ligada ao seu estado de diferenciação. Tecidos adultos 

geralmente expressam uma variedade de fatores que atuam para manter tanto 

a proliferação como a diferenciação celular, assim como, moléculas 

secretadas, receptores de membranas, moléculas de sinalização intracelular e 

fatores de transcrição (Andreeff et al., 2000).  

 A transdução dos sinais recebidos pela célula resulta então na repressão 

de certos genes e ativação de outros. Os fatores de transcrição levam a uma 

expressão coordenada desses genes, sendo que a interação entre esses 

fatores conduz um padrão de resposta específico. 

 Enzimas, peptídeos, receptores, canais iônicos e moléculas de adesão, 

entre outros, são regulados pela expressão gênica (Glezera et al., 2000). As 

modificações no padrão dessas expressões são responsáveis pela 

diferenciação das CT.   

 

2.2.1 Plasticidade das Células Tronco 

 Quanto a sua capacidade de originar os tecidos do organismo, as CT 

podem ser classificadas como: 

• Totipotentes: são aquelas células capazes de produzir todas as células 

presentes no organismo e os anexos embrionários; 
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• Pluripotentes: um pouco mais restritas que as totipotentes, estas podem 

produzir quase todos os tipos celulares; 

• Multipotentes: mesma definição das pluripotentes. Muitos autores dizem que a 

pluripotência e multipotência são sinônimos, porém este termo é mais utilizado 

para CTA; 

• Oligopotentes: são células um pouco mais diferenciadas (ou comprometidas) 

e podem produzir poucas células no organismo; 

• Unipotente: produzem somente um único tipo celular. 

 Em resumo, à medida que as CT se diferenciam, elas perdem a 

capacidade de proliferar e sua diferenciação se torna mais restrita.  

 

2.3 Classificação das Células Tronco 

 Didaticamente, são divididas em dois tipos principais de acordo com a 

sua origem: embrionárias e adultas:  

 

2.3.1 Células Tronco Embrionárias 

 As CT embrionárias (CTE) para terapia podem ser derivadas do zigoto 

ou da massa interna do blastocisto. As primeiras possuem capacidade ilimitada 

de auto-renovação e são classificadas como totipotentes, pois, além de se 

diferenciar nas células dos três folhetos embrionários, originam os tecidos 

extraembrionários Já as células com origem a partir da massa interna do 

blastocisto são calssificadas como pluripotentes (capazes de se diferenciar em 

qualquer linhagem derivada dos três folhetos embrionários: endoderma, 

mesoderma e ectoderma). (Souza et al., 2010). 

 As primeiras linhagens de CTE humanas foram estabelecidas em 1998 

por Thomson e colaboradores utilizando embriões frescos ou congelados 

obtidos em clínicas de reprodução humana ou doados pelos genitores 

(Thomson et al., 1998). 

 As CTE não são utilizadas na terapia celular por diversas razões, tais 

como, capacidade de formar tumores in vivo, anormalidades, são imunogênicas 

e apresentam questionamentos éticos quanto a sua utilização (Holland et al., 

2005). 
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2.3.2 Células Tronco Adultas 

 As CT adultas (CTA) aparentemente têm capacidade de auto-renovação, 

são denominadas multipotentes, pela capacidade limitada de diferenciação em 

poucos tipos celulares e podem ser encontradas nos mais variados tecidos de 

um indivíduo adulto. Ao contrário do que se acreditava inicialmente, não estão 

envolvidas apenas no processo de reparação e homeostase dos tecidos dos 

quais são isoladas, mas também possuem diversos efeitos parácrinos que 

contribuem para a recuperação e regeneração de outros tipos celulares e 

tecidos do organismo (Souza et al., 2010). As CTA devem seguir os seguintes 

critérios para serem utilizadas na medicina regenerativa: (1) devem ser 

encontradas em quantidades abundantes (milhões a bilhões de células), (2) 

devem ser coletadas através de um procedimento minimamente invasivo, (3) 

gerar um grande número de células indiferenciadas a partir de uma 

determinada linhagem celular, (4) devem ser seguras e eficazes quando 

transplantadas (Gimble et al, 2003). 

 As células tronco mesenquimais (CTM) são o principal tipo de CT 

isoladas de tecidos adultos. 

 

2.3.2.1 Células Tronco Mesenquimais da Medula Óssea 

 Estas células se destacam no campo da terapia celular com CT devido 

ao seu fácil isolamento in vitro, pela sua multipotencialidade e por não 

apresentarem questionamento ético quanto sua utilização. Este tipo celular foi 

primeiramente isolado a partir da medula óssea de ossos longos por 

Friendenstein (1970) sendo classificadas como precursores fibroblásticos. 

Friendestein em seu estudo demonstrou as características morfológicas, de 

expansão e de diferenciação das CTM, que eram: a capacidade de adesão ao 

plástico, morfologia fibroblastoíde e a capacidade de se diferenciar em colônias 

que lembravam depósitos de ossos e cartilagem (Friendestein et al., 1970). 

 Esses achados elevaram os conhecimentos sobre as CT estromais ou 

mesenquimais da medula óssea (Owen e Friedenstein, 1988). 

Em 1999, Pittenger e colaboradores revelaram que as CTM podem se 

diferenciar em células como osteoblastos, condrócitos e adipócitos in vitro 

(Pittenger et al., 1999). 
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 A partir daí, as pesquisas com CTM não pararam, Caplan (1991), 

Prockop e colaboradores (1999) e Colter (2000) purificaram, expandiram e 

caracterizaram células da medula óssea e estas foram definidas pelos autores 

como MSC, do inglês Mesenchymal Stem Cell e como proposto pelo Comitê de 

MSC da Sociedade Internacional de Terapia celular (Domicini et al., 2006) as 

CTM humanas são definidas como CD105, CD73, e CD90 positivas (expressão 

em torno de 90%) e negativas para CD45, CD34, CD14 ou CD11b, CD79a ou 

CD19, e HLA.  

 Em relação à morfologia das CTM, a microscopia de luz revela células 

fibroblastóides alongadas, fusiformes e pontiagudas, com núcleos 

eucromáticos, ovais, grandes e centrais e citoplasma abundante. A microscopia 

eletrônica revela cisternas do retículo endoplasmático rugoso, dilatadas, 

vacúolos lipídicos cheios ou vazios, corpos lisossomais e grande quantidade de 

poli-ribossomos e ribossomos livres citoplasmáticos (Tagami et al., 2003). 

Quando senescentes, as CTM são grandes, largas, achatadas, proliferam 

lentamente e expressam uma enzima β-galactosidade (associada à 

senescência) (Fehrer et al., 2005). Células com morfologia intermediária são 

observadas no decorrer do cultivo (Digirolamo et al., 1999). 

 Após o isolamento in vitro, as CTM diferenciam em osteoblastos, 

adipócitos, condrócitos, tenócitos, células musculares e células do estroma de 

sustentação da hematopoiese, quando induzidas após a utilização de meios de 

cultivos adequados (Pittenger et al., 1999; Caplan et al., 2001). Além disso, tem 

sido demontrado que as CTM apresentam capacidade de se diferenciar em 

fibras cardíacas (Pittenger et al., 1999; Caplan et al., 2001), células da 

linhagem endodermal e neuroectodermal como neuronais, endoteliais (Barry et 

al., 2001) e hepatócitos (Schwartz et al., 2002). 

 

2.3.2.2 Fontes de Células Tronco Mesenquimais 

 Além da fonte mais comum de CT, a medula óssea (Conget e Minguell, 

1999), as CTM foram isoladas de diversos tecidos, incluindo sangue do cordão 

umbilical, placenta, líquido amniótico, polpa dentária (Bianco et al., 1999) e 

tecido adiposo (Zuk et al., 2001; Lin, et al., 2005). 
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2.4 O Tecido Adiposo 

 O tecido adiposo é de origem mesodérmica e contém uma população 

celular estromal heterogênea. O mesoderma surge durante a gastrulação como 

camada média, entre o endoderma e ectoderma. O mesoderma embrionário dá 

origem a vários tipos de músculos, incluindo cardíaco, todo tecido conjuntivo, 

os vasos sanguíneos e o sangue e vasos linfáticos (Hausman, 1981; Gesta et 

al., 2007). Historicamente, o tecido adiposo era considerado um 

reservatório metabólico de armazenamento e liberação de substratos de 

energia na forma de triglicérides e 

colesterol, bem como as vitaminas lipossolúveis. Em meados da década 

1980, este conceito foi modificado, a partir da identificação de sua atuação no 

metabolismo sexual através dos esteróides sexuais (Rada et al., 2009). O 

tecido adiposo é um dos componentes do tecido conjuntivo com importantes 

funções, tais como: fornecer rigidez e resistência aos tecidos, manter a 

homeostase térmica, auxiliar na estática visceral (proteger os orgãos) e ajudar 

na utilização do cálcio entre outros (Apostila teórica e prática: I curso de 

capacitação para terapia celular em equinos, 2010). Em mamíferos, o tipo de 

tecido adiposo predominante é o branco em comparação com o tecido adiposo 

marrom, que é presente em recém-nascidos, mas praticamente ausente em 

adultos (Lin et al., 2010). Este tecido consiste em adipócitos maduros, pré-

adipócitos, fibroblastos, células musculares lisas vasculares, células 

endoteliais, monócitos e macrófagos residentes e linfócitos e a fração do 

estroma vascular corresponde às células estromais do tecido adiposo após o 

tratamento com colagenase (Schaffler et al., 2007). 

 No tecido adiposo as CT localizam-se em compartimentos fixos 

denominados nichos. Os nichos são um microambiente fisiológico, que consiste 

de células especializadas, que sinalizam e fornecem moléculas da superfície 

celular para controlar a taxa de proliferação de CT, para determinar a 

diferenciação das células progenitoras e proteger CT contra apoptose. Vários 

fatores estão envolvidos na regulação do comportamento de CT dentro do 

nicho, tais como interações célula-célula entre CT, bem como as interações 

entre CT e células diferenciadas adjacentes, as interações entre células e 

moléculas de adesão, componentes da matriz extracelular, a pressão parcial de 

oxigênio, fatores de crescimento, citocinas e natureza físico-químicas do 
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ambiente, incluindo o pH, força iônica (Ca2+ por exemplo, a concentração, 

como metabólitos ATP também são importantes) (Schofield et al., 1978). Essa 

interação recíproca entre as CT e o nicho, inicia-se nas fases iniciais do 

desenvolvimento embrionário e é mantida durante a vida adulta sendo 

essencial para a ontogênese e reparação tecidual. No tecido adiposo o nicho 

de CT localiza-se na região perivascular (Zannettino et al., 2007), podendo  

estas serem identificadas como células vasculares precursoras. 

 

Figura 1-Ilustração do nicho das CT adultas do tecido adiposo.  Fonte: Irina Kerkis 

   

Diversas evidências indicam que a rede vascular desempenha um crítico papel 

no desenvolvimento e expansão do tecido adiposo. Primeiro, durante o 

desenvolvimento embrionário, a formação de capilares é uma fase decisiva e 

específica no desenvolvimento dos lóbulos de gordura. Segundo, a 

vascularização extensiva é necessária para um ótimo funcionamento do tecido 

adiposo como um órgão metabólico e endócrino. Terceiro, as células da 

linhagem adipogênica secretam potentes fatores angiogênico (monobutyril, 

vascular endothelial growth factor, leptine and adiponectine). E os fatores 

antiangiogênicos promovem a perda do tecido adiposo, assim, demonstrando a 

importância da angiogênese para a manutenção da adipogênese 

(Wassermann,1965; Rupnick et al., 2004). Desta forma, é considerado que o 
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tecido adiposo apresenta um grande potencial angiogênico (Bouloumie et al., 

2002; Ouchi et al., 2004). 

Estudos têm demonstrado que a fração do estroma vascular contém 

células progenitoras capazes de diferenciar em células endoteliais e participam 

da formação dos vasos sanguíneos in vivo. Kubis e colaboradores (2007) 

demonstraram que as CT do tecido adiposo transplantada no córtex isquêmico 

migraram preferencialmente para os microvasos onde se diferenciaram em 

células musculares lisas vasculares. Embora o termo ''perivascular'' signifique 

''em torno'' dos vasos sanguíneos, as CT do tecido adiposo também foram 

encontradas no interior dos vasos, fazendo parte dos componentes da parede 

dos vasos sanguíneos. No entanto, devido à falta de marcadores específicos, a 

exata localização e identidade celular ainda são desconhecidas (Lin et al., 

2008). 

 

2.5 Isolamento de células tronco mesenquimais do tecido adiposo 

 Martin Rodbell (1964) estabeleceu o método de isolamento in vitro de 

adipócitos maduros e progenitores adipogênicos do tecido adiposo de ratos. 

Em seu protocolo esse tecido foi fragmentado e digerido com a enzima 

colagenase tipo I a 37°C e após o material foi centrifugado. O sobrenadante 

continha adipócitos maduros e o pellet continha componentes da fração do 

estroma vascular, incluindo as células progenitoras dos adipócitos, além de 

células de linhagem hematopoética (Zuk et al., 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

 

 

Figura 2- Método de isolamento de células tronco do tecido adiposo in vitro.  Fonte: Human 

adipose tissue stem cells: relevance in the pathophysiology of obesity and metabolic diseases 

and therapeutic applications. Cignarelli et al., 2012. Modificado por Marilia Zuttion, 2013. 

  

 Como em muitos campos de rápido desenvolvimento, uma série de  

denominações tem sido utilizadas para descrever a população de células 

aderentes, isoladas a partir da digestão enzimática por colagenase do tecido 

adiposo, tais como, lipoblasto, pericito, pré-adipócito, processado do 

lipoaspirado, CT/estromal derivada do tecido adiposo, CT adulta derivada do 

tecido adiposo, célula estromal adulta derivada do tecido adiposo, CT 

multipotente derivada do tecido adiposo e CT mesenquimal do tecido adiposo.  

Sendo assim, o comitê International Fat Applied Technology Society (IFATS) 

em Pittsburgh, propôs uma nomenclatura padronizada em 2004, adotando o 

termo ASC do inglês adipose stem cells, para se referir a população de células 

multipotentes aderentes isoladas da fração do estroma vascular (Daher et al., 

2008). 

 As CTM do tecido adiposo foram isoladas e caracterizadas de  humanos 

e diversas espécies animais (Zuck et al., 2001; Kingham et al., 2007; 

Yoshimura et al., 2007; Pepton et al., 2006; Torres et al., 2007; Vidal et al., 

2007; Mohammadi-Sangcheshmeh et al., 2012). Em relação aos suínos, CTM 

foram primeiramente isoladas por Qu e colaboradores (2007). As células 

isoladas apresentaram características similares as demais CTM isoladas de 

tecido adiposo de humanos e de outros modelos experimentais (Qu et al., 

2007). Estas células foram capazes de diferenciar em células da linhagem 
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osteogênica e adipogênica, apresentando uma menor capacidade de 

diferenciação in vitro quando comparada com as CT de tecido adiposo de seres 

humanos (Halvorsen et al., 2000; Zuck et al., 2001; Zuck et al., 2002; Qu et al., 

2007). 

 Posteriormente outros estudos demonstraram que as CT isoladas a 

partir do tecido adiposo eram positivas para os marcadores CD34 e CD44 e 

apresentaram um maior potencial de diferenciação, com capacidade de 

diferenciar em linhagens osteogênica, adipogênica e condrogênica, como 

também em células neuronais (Wang et al., 2008, Williams et al., 2008). Outro 

trabalho demonstrou que as CTA do tecido adiposo em 2 dias de cultura 

expressaram o anticorpo de CT embrionária Oct-4 e depois de 3 dias esse 

marcador já não era mais expresso (Taha et al., 2010). 

 

2.5.1 Células Tronco Mesenquimal do Tecido Adiposo 

 O tecido adiposo é uma fonte de CT que oferece muito mais vantagens, 

em comparação com as outras, como: baixo risco para os doadores, 

abundância relativa de tecido adiposo, facilidade de obtenção, elevado número 

de CTM, são capazes de manter seu potencial proliferativo até 8-10 passagens 

sem qualquer deterioração detectável na sua capacidade de auto-renovação, 

além da ausência de rejeição imunológica (Le Blanc et al., 2003; Gruber et al., 

2012). 

 Similarmente á medula óssea, as CT do tecido adiposo têm um amplo 

potencial de diferenciação nos variados tipos celulares como: adipogênica, 

condrôgenica, osteogênica, miogênica, angiogênica e cardiomiogênica (Strem 

et al., 2005). No entanto o tecido adiposo contém maior número de CT por mL 

quando comparado com a medula óssea (Fraser et al., 2006), ou seja, a taxa 

de sucesso de isolamento é de 100% e o rendimento do tecido adiposo é 40 

vezes maior (Kern et al., 2006). Além disso, a quantidade de células não 

parece diminuir com a idade, tornando esse tipo de célula atraente para o 

isolamento de CTM e progenitores (DiMuzio e Tulenko., 2007). 

 Mediante um contato direto das CTM com um tecido (alogênico ou 

autólogo) ou mediante a interação parácrina com o interferon-gama, produzido 

pelas células imunes do organismo, as CTM desencadeiam a liberação de 

diversos fatores solúveis que atuarão sobre as células do sistema imunológico 
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(linfócitos e células dendríticas)(Nauta e Fibbe., 2007). Esta células modulam a 

resposta imune por diminuição de citocinas pro-inflamatórias e/ou aumento de 

fatores anti-inflamatórios e também possuem notáveis propriedades 

imunosupressoras. As CTM suprimem a função das células T e as natural killer 

e induz as células T regulatórias e modula as atividades das células dendríticas 

(Aggarwal e Pittenger, 2005; Jiang et al., 2005; Nauta e Fibbe, 2007; Ryan et 

al., 2007; Selmani et al., 2008; Uccelli et al., 2008; Zhang et al., 2009; Kim e 

Hematti, 2009; Spaggiari et al., 2009). 

 As CTM possuem a capacidade de se acumular ao redor de processos 

inflamatórios quando administradas in vivo, devido as suas propriedades 

quimiotáticas. Por esse motivo, essas células podem ser utilizadas em diversas 

áreas como por exemplo na terapia regenerativa (Souza et al., 2010). 

 

 

Figura 3-Potencial de diferenciação das células tronco do tecido adiposo. Fonte: Adipose-

derived stem cells: Isolation, expansion and differentiation.  Bunell et al., 2008. 

 

Recentemente estudos pré-clínicos em ratos com fraturas em fêmur 

demonstraram o potencial angiogênico das CT derivadas do tecido adiposo de 

humanos. Após o transplante de CTA ocorreu o aumento da angiogênese e da 

neovascularização ao redor da área de ossificação endocondral e um 
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significante aumento da densidade capilar (Shoji et al., 2010). Outros estudos 

demonstraram, também, que as CTA derivadas de tecido adiposo humano 

podem assumir atividades das fibras musculares cardíacas, incluindo o 

potencial de ação e a pulsação rítimica espontânea, indicando que as CTM 

fornecem uma nova fonte destas células (Metzele et al., 2011) o que é uma 

grande vantagem, sendo que o coração do mamífero é um órgão considerado 

terminalmente diferenciado, ou seja, incapaz de renovar células quando ocorre 

a perda das mesmas através de alguma injúria. Contudo, há evidências de que 

os cardiomiócitos podem se replicar e as CT participam desse processo de 

manutenção celular e regeneração miocárdica em pacientes com insuficiência 

cardíaca. Porém, acredita-se que o número de células envolvidas nesse 

processo tenha um efeito insignificante para reparar lesões graves como infarto 

do miocárdio (Wiston et al., 2004). Estes trabalhos demonstram o potencial das 

CT do tecido adiposo em gerar vasos, porém há muito que ser estudado 

principalmente em relação ao potencial vascular in vitro que ainda não está 

bem estabelecido. 

 

2.6 Medicina Regenerativa em Doenças Cardíacas 

 A doença cardiovascular é a principal causa de morbidade e mortalidade 

no mundo. Embora os tratamentos tenham melhorado o desenvolvimento de 

novas terapias ainda continua ser um objetivo principal de pesquisa (Chiong et 

al., 2011). De 17 milhões de pessoas que morrem a cada ano, 11 milhões 

morrem por doenças cardíacas. O infarto do miocárdio acarreta uma taxa de 

mortalidade de 7% enquanto que a Insuficiência cardíaca congestiva tem uma 

taxa de 20% por ano (Assement-3., 2001). Como alternativa, tem sido proposto 

o uso da terapia com CT para gerar novos cardiomiócitos (Rajala et al., 2011) 

para tratamento de doenças cardiovasculares, tornando-se uma abordagem 

terapêutica promissora (Leri et al., 2005). 

 A isquemia do miocárdio, seja aguda ou crônica, gera uma cascata de 

eventos danificando as células do miocárdio ou levando essas células à morte 

resultando em cicatriz e na disfunção mecânica, desacoplamentos elétricos e 

perda da integridade estrutural. Os sinais dos macrófagos na morte celular e a 

infiltração dos neutrófilos originam-se na periferia e posteriormente no centro 

do infarto. Como segue a fagocitose, o tecido necrótico é removido e 
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substituído por tecido de granulação fibrovascular, levando a diminuição da 

espessura da parede do músculo. À medida que o processo continua, os 

neutrófilos são substituídos por miofibroblastos e deposição de colágeno tipo I 

e III. Finalmente, a celularidade é diminuída deixando apenas uma cicatriz 

densa (Jennings et al., 1990). A formação da cicatriz é um aspecto essencial 

rápido, especialmente no miocárdio lesionado, que está com a parede do 

músculo sob tensão constante, sem essa rápida cicatrização a região 

isquêmica estaria sujeito á ruptura que é incompatível com a vida. Lesão 

isquêmica aguda leva a perda permanente das fibras cardíacas, e finalmente, 

insuficiência cardíaca. As terapias atuais visam atuar em grande parte no 

remodelamento patológico que ocorre logo depois da lesão e reduzir fatores de 

risco para doenças cardiovasculares (Joggerst and Hatzopoulos et al., 2009).  

O potencial de diferenciação de tipos celulares adultos em 

cardiomiócitos (Gaustad et al., 2004; Planat-Benard et al., 2004; Rangappa et 

al., 2004) e células miogênicas (Mizuno et al., 2002) vem sido almejado por 

vários pesquisadores. 

Quando cultivadas em condições apropriadas essas células primitivas 

expressam proteínas cardíacas como GATA-4, SCA 1, Alfa-Actina, Nkx 2.5 (Oh 

et al., 2003; Beltrami et al., 2003; Matsuura et al., 2004) e exibem contrações 

espontâneas (Matsuura et al., 2004). Quando transplantadas em corações 

danificados essas células se diferenciam em cardiomiócitos (Oh et al., 2003; 

Beltrami et al., 2003) e a função cardíaca melhora (Beltrami et al., 2003). 

 Avanços nos tratamentos de doenças cardiovasculares têm sido 

acompanhados de uma melhoria em técnicas de revascularização coronária, 

desenvolvimento de marcapassos cardíacos e implantação de desfibriladores. 

Mas com exceção do transplante cardíaco, essas opções de tratamento são 

limitadas por sua incapacidade de substituir cardiomiócitos perdidos e 

cicatrizes do miocárdio, e isto se agrava pela incapacidade do coração de 

substituir sua massa celular através da auto-renovação.  

No entanto novas abordagens de tratamento são necessárias como, por 

exemplo, o transplante de CT (Psaltis et al., 2008). 
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3 MÉTODOS 

3.1 Animais utilizados 

Para o isolamento das células tronco do fragmento de tecido adiposo, 

foram utilizados 5 porcos adultos de 20-30 kg (Sus scrofa domesticus) do 

biotério experimental do Instituto do Coração da cidade de São Paulo. O 

fragmento do tecido adiposo foi coletado através da técnica de biópsia de 

acordo com as normas institucionais para o cuidado e uso de animais de 

laboratório que foram aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, Brasil (protocolo 

#022/09). Os animais foram pré-anestesiados com 3.5 mL de cloridato de 

cetamina (50mg/kg) e 1.5mL de midazolam (5mg/kg) intramuscular. A indução 

anestésica foi feita com 5 mL de tiopentato de sódio (25 mg/kg) endovenosa 

. Os animais foram intubados orotraquealmente e anestesia foi mantida 

por via inalatória com isufluorano (1% de volume de ventilação) durante todo o 

procedimento. A região inguinal do animal foi submetida à tricotomia e posterior 

assepsia/antiassepsia. O animal foi coberto por campos cirúrgicos estéreis. 

Uma incisão na pele da região inguinal do animal foi feita com o auxílio lâmina 

de bisturi estéril. A gordura abdominal foi retirada cirurgicamente, com auxílio 

de pinças e tesouras e acondicionada em tubo tipo falcon de 15 mL com meio 

de cultivo (DMEM-H suplementado com e 5% soro fetal bovino e 

streptomicina/penicilina) e acondicionado em isopor com gelo. O material foi 

transportado para o Laboratório de Genética do Instituto Butantan, onde foram 

realizados o isolamento, cultivo, caracterização e diferenciação das CT do 

tecido adiposo. O projeto proposto foi previamente aprovado pelo comitê de 

ética da Unifesp (Universidade Federal de São Paulo), CEP Nº 1436/11.  

 

3.2 Isolamento e expansão das células-tronco mesenquimais do tecido 

adiposo 

O fragmento de tecido adiposo foi lavado em solução de PBS com 5% 

de antibiótico para retirada de sangue, debris e possíveis contaminantes ainda 

presentes na amostra. Após a lavagem, o tecido foi mantido durante 2 a 4 

horas a 37ºC/ 5% de CO2 em presença de 0,075% de colagenase tipo I 

(Sigma). Após este período foi adicionado 5 ml de meio de cultivo composto 

por DMEM-H glicose (Invitrogen) suplementado com 15 % de Soro fetal bovino 



17 
 

Hyclone, 1% de L/glutamina, aminoácidos não essenciais e 

streptomicina/penicilina (todos da LGC) para promover a inativação da 

colagenase, sendo então centrifugado a 1000 rpm por 5 minutos. O precipitado 

foi ressuspendido em meio de cultivo (o mesmo descrito anteriormente) e 

transferido para garrafas de cultivo de 25 cm2 (TPP) a qual foi mantida a 37ºC 

em 5% CO2. 

 

3.3 Análise morfológica microscópica 

A microscopia das células derivadas do cultivo foi fotodocumentada 

periodicamente através do microscópio invertido Nikon Eclipse TS 100. Desta 

forma, foi acompanhado todo o desenvolvimento morfológico durante o 

crescimento e proliferação celular em cultura. 

 

3.4 Protocolo da unidade formadora de colônia (CFU-F) 

As células tronco de tecido adiposo (CTTA) de suínos foram plaqueadas 

(103 células progenitoras) em triplicata, em placa (TPP) de 90 mm de diâmetro 

com meio de cultivo basal. As células foram mantidas por 10 dias e o meio de 

cultivo foi trocado a cada 3 dias. Após, as células foram fixadas em solução de 

paraforlmaldeído a 4%. Mais tarde as células foram reidratadas em uma bateria 

de alcoóis 100%, 95%, 80% e 50% durante 3 minutos cada e lavadas com 

água destilada. Em seguida as células foram coradas com cristal de violeta 1% 

(Merk) por 10 minutos a fim de contar as colônias formadas. 

 

3.5 Avaliação da plasticidade das células tronco do tecido adiposo de 

suínos 

Neste ensaio foi realizada a diferenciação celular das CTTA de suíno em 

tecidos mesodermais (osso, cartilagem, gordura, músculo e cardiomiócito) 

através de protocolos pré-estabelecidos para CTM humanas a fim de verificar 

sua multipotencialidade.  

 

3.5.1 Diferenciação osteogênica  

 Para promover a diferenciação osteogênica 1x104 CTTA de suíno foram 

plaqueadas em placas de cultivo de 6 poços (TPP). Após 24 horas as células 

foram incubadas com o meio de cultivo osteogênico composto por DMEM-L 
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(Invitrogen), 2% SFB Hyclone (LGC), 1% Penicilina/Streptomicina (LGC), 50µM 

2-fosfato ácido ascórbico (5mM) (Sigma) e 100mM Dexametasona (Sigma). 

Após 10 dias de cultivo o meio osteogênico foi suplementado com 10mM β-

glicerol-fosfato (Sigma). O meio de cultivo foi trocado a cada 3 dias e após 21 

dias as células foram fixadas com solução de paraformoldeído a 4% e coradas 

através da técnica rotineira de Von Kossa e marcados com os anticorpos 

Osteoclacina e Sialoproteína através da ténica de imunofluorescência. 

 

3.5.1.1 Protocolo Von Kossa 

Após a diferenciação, as CTTA de suíno foram lavadas 2 vezes por 5 

minutos em solução de PBS. Em seguida as células, em solução de nitrato de 

prata 1%, (Synth) ficaram expostas luz UV por 45 minutos. Após, as células 

foram lavadas novamente com solução de PBS e foi adicionado safranina 1% 

(Merk) por 5 minutos. As células foram novamente lavadas em solução de PBS 

seguida da adição do corante Von Gieson (0,75mL de fucsina 1%; 9,25mL de 

ácido pícrico saturado; 10 mL de água destilada para um total de 20 ml de 

solução) por 5 minutos. E para finalizar as células foram lavadas rapidamente 

com álcool 70%.  

 

3.5.2 Diferenciação adipogênica  

Para promover a diferenciação adipogênica 1x104 CTTA de suíno foram 

plaqueadas em placas de cultivo de 6 poços (TPP). Após 24 horas as células 

foram incubadas com o meio de cultivo para a indução adipogênica composto 

de DMEM-H (Invitrogen), 2% SFB Hyclone (LGC), 1% Penicilina/Streptomicina 

(LGC), 1µM Dexametasona, 50µM Endometacina (LGC), 500µM IBMX (1-ethyl-

3-isobutyxanthine, Sigma) e 10 µg/mL Insulina (Sigma). O meio de cultivo foi 

trocado a cada 3 dias e após 15 dias as células foram coradas pela técnica de 

Oil Red (Sigma).  

 

3.5.2.1 Protocolo Oil Red 

Para a coloração de Oil Red as células foram lavadas 3 vezes com PBS 

por 5 minutos, em seguida foi adicionado o corante Oil Red (500mg de pó Oil 

Red + 100 mL de Isopropil) por 5 minutos. Após, as células foram lavadas 

rapidamente com álcool 70%. 
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3.5.3 Diferenciação condrogênica 

Para promover a diferenciação condrogênica 2x106 CTTA de suíno 

foram cultivadas em suspensão em tubos de polipropileno de 15 ml por 21 dias. 

O meio de cultivo utilizado para induzir a diferenciação condrogênica era 

composto por DMEM-H (Invitrogen), 6.25 mg=mL ITS (Insulina, Transferrina, 

Ácido selenio e Ácido linoleico, BD), 0,1µM Dexametasona, 1mM Piruvato de 

Sódio, 50µM 2-fosfato ácido ascórbico e 10 ηg/mL de TGF-β1 (LGC). O meio 

de cultivo foi trocado diariamente. Após 21 dias o tecido foi fixado com solução 

de paraformoldeído a 4% por 20 minutos, sendo posteriormente incluído em 

paraplast (Media-Paraplast Plus®, Oxford Lab.,USA). Para isto as células 

sofreram uma bateria de desidratação em alcoóis crescente 70%, 80%, 90% e 

100%, cada um por 15 minutos, seguida pela desidratação com xilol I, xilol I e 

xilol III por 10 minutos cada um, sendo os pequenos tecidos incluídos em 

parafina a 60ºC. 

Para avaliação do potencial condrogênico o material foi cortado no 

micrótomo LEICA, e os cortes 4-5 μm foram corados com Azul de Toluidina e 

marcados com anticorpos Colágeno II e Agreccan através da técnica de 

imunohistoquímica. 

 

3.5.3.1 Protocolo Azul de Toluidina 

Os cortes da micromassa passaram pela diafanização através de uma 

bateria de xilol (I, II e III) e em alcoóis (100%, 90% e 70%) ambos 3 minutos 

cada. Em seguida as lâminas foram lavadas com água destilada por 5 minutos 

e coradas com o azul de toluidina (Merk) por 15 minutos. Após, os cortes 

passaram pela desidratação com alcoóis (70%, 90% e 100%) e xilol (I, II e III) 

durante 3 minutos cada lavagem. 

 

3.5.3.2 Técnica de imunohistoquímica 

As amostras de cartilagem foram submetidas ao protocolo de 

imunohistoquímica para a identificação dos marcadores específicos para 

cartilagem Collagen II e Agreccan (Quadro 1). A primeira etapa da técnica de 

imunohistoquímica é a hidratação, que compreende a fase de diafanização 

(xilol) e séries decrescentes alcoóis (95% e 100%). Após, o tecido foi incubado 

por 10 minutos em solução de hidróxido de amônia 10% para retirada do 
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resíduo de formalina, seguido de 4 lavagens em água destilada por 5 minutos 

cada. A etapa seguinte do processamento é a recuperação antigênica realizada 

com auxílio do tampão citrato (pH 6.0) á 95ºC por 35 minutos. Após, as lâminas 

resfriaram por 20 minutos e em seguida foram lavadas 3 vezes com água 

destilada por 5 minutos cada lavagem. 

Em seguida os tecidos foram submetidos ao bloqueio da peroxidase 

endógena, através da utilização do peróxido de hidrogênio a 6%, sendo 2 

banhos de 15 minutos, seguido de uma lavagem de 5 minutos em água 

corrente e logo após as amostras foram incubadas em BSA por 45 minutos 

para bloquear reação inespecífica. Após esta etapa, os tecidos foram 

incubados com o anticorpo primário específicos para cartilagem em câmara 

úmida por 16-20 horas a 4ºC (Quadro 1). 

No dia seguinte, as lâminas passaram por 2 lavagens com TBS (tampão Tris-

Nacl+Tween 20-2%) por 5 minutos. Em seguida as lâminas foram incubadas 

com o anticorpo secundário (Envision Dual Link System-hrp) por uma hora e 

depois reveladas com o cromógeno DAB (Dako) e as lâminas foram 

contracoradas com Hematoxilina de Mayer.  

Passada esta etapa os tecidos foram desidratados em uma série 

crescente de alcoóis (50%, 80%, 95% e 100%) por 2 minutos e passaram pelo 

processo de diafanização (xilol I, xilol II e xilol III). 

Para finalização, as lâminas foram seladas com permount e analizadas 

com auxilio do microscópio óptico Nikon DS Ri1. 

 

     Quadro 1 – Descrição dos anticorpos utilizados no ensaio de imunohistoquímica. 

Anticorpo 
primário 

Anticorpo 
secundário 

Espécies que 
reagem 

Origem Marca 

Agreccan Envision dual – 
mouse 

Humano, Porco, 
Rato e cão. 

Camundongo Abcam 

Collagen II Envision dual – 
rabbit 

Porco, Humano 
e Vaca. 

Galinha Santa 
Cruz 

 

3.6 Diferenciação miogênica e cardiomiogênica 

Para a diferenciação miogênica e cardiomiogênica o mesmo protocolo 

foi utilizado. Foram plaqueadas 1x103 CTTA em placas de 6 wells (TPP) com 

meio de cultivo DMEM-H (Invitrogen) suplementado com 2% de soro fetal 
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bovino e pelos indutores miogênicos (5% de soro de cavalo e 2 µl de 

hidrocortizona, todos da Gibco). 

 Além disso, foi acrescentado o ácido retinóico (2µl -Gibco) em dias 

alternados e as trocas do meio de cultivo foram feitas de 3 em 3 dias. Após 19 

dias de cultivo, as amostras foram fixadas com paraformoldeído a 4% e 

posteriormente avaliadas por imunocitofluorescência utilizando os anticorpos 

Alfa-actina, Miogenina, Myod1, Desmina, Cardiotin e Gata-6. 

 

3.7 Técnica de imunofluorescência 

 As CTTA, em passagens baixas (P3-P4), cresceram sob lamínulas de 

vidro e após atingirem confluência de 50-60% foram fixadas em solução de 

paraformoldeído a 4%. Para retirar o paraformoldeído as células foram lavadas 

2 vezes com solução de PBS por 5 minutos, seguida da adição de Triton 0,01% 

por 10 minutos, a fim de permeabilizar a membrana celular. Após, as células 

foram lavadas 2 vezes com solução de PBS por 5 minutos e adicionado BSA a 

5% por 30 minutos. Passada esta fase foram adicionados os anticorpos 

primários os quais foram incubados a 4°C overnight (Quadro 2). 

 Em seguida, as células foram lavadas 2 vezes com solução de PBS por 

5 minutos para retirada dos anticorpos primários (Quadro 2). Em seguida foram 

adicionados os anticorpos secundários (anti-mouse, anti-rabbit, anti-rat e anti-

goat FITC conjugated e anti-rabbit Rhodamina Conjugated) por uma hora a 

temperatura ambiente. 

Em sequência as lamínulas foram retiradas das placas de cultivo e 

lavadas rapidamente com água destilada e transferidas cuidadosamente para 

lâmina com vecta shield com DAPI (Vector Laboratories) para posterior análise 

no microscópio de fluorescência. As lâminas foram analisadas e fotografadas 

no microscópio de fluorescência NIKON DS-Ri1. As imagens foram analisadas 

e tratadas utilizando o programa Nis-Element (Version BR 4.00.03 64 BIT) e no 

microscópio confocal (Zeiss LSM 510 Meta, Carl Zeiss, Alemanha, utilizando 

como luz de excitação a lâmpada HBO para o fluorocromo DAPI, laser de 

excitação 488 nm para FITC) e as imagens foram analisadas e tratadas 

utilizando o Zeiss LSM Image Browser (Version 4.2.0.121, Carl Zeiss 

MicroImaging GmbH, Alemanha). 
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3.8 Citometria de fluxo 

 Para avaliar a expressão de marcadores nas CTTA de suíno em 

passagem alta (P8–P10) utilizamos a técnica de citometria de fluxo com os 

anticorpos Oct-4, Vimentina, CD44, Citoqueratina e E-cadherina. 

No momento da marcação com os anticorpos propostos, foi utilizado 50 

μL de células em 50 μL de tampão FACS. A essa solução foi adicionado 10 μL 

de Triton 0,1% por 45 minutos à temperatura ambiente. Após, adicionou-se 1 

mL de tampão FACS para a realização da centrifugação do material a 1200 

RPM por 10 minutos. O sobrenadante foi desprezado e adicionou-se 12 μL do 

anticorpo primário na diluição FACS com BSA 1% por 2 horas no gelo. Em 

seguinda, adicionou-se 1mL de tampão FACS, repetiu-se a centrifugação das 

amostras, desprezou-se o sobrenadante e adicionou-se o anticorpo secundário 

na diluição FACS com BSA 1% por 2 horas no gelo. Foi realizado então as 

últimas centrifugações das amostras adicionando-se 1 mL de tampão FACS. 

Ao desprezarmos o sobrenadante, foi adicionando 200μL de paraformoldeído 

4% com tampão FACS Flow. Assim, as amostras estavam prontas para serem 

analisadas no citômetro de fluxo FACS Calibur em 10.000 eventos e as 

aquisições analisadas pelo programa FlowJo®. 

 

Quadro 2: Marcadores específicos usados na caracterização e diferenciação das CTTA 

de suíno 

Anticorpo Especificidade  Espécies que 
reagem 

Origem Marca 

Oct-4 
 

Fator de transcrição expresso 
nas fases iniciais do 
desenvolvimento (mórula, 
blastocisto), está relacionado 
com a manutenção de 
pluripotencialidade das CTE 
e/ou pluripotentes. 

Porco, Humano, 
Camundongo, 
Rato, Vaca 

Humano Abcam 

Sox2 
 

Fator de transcrição expresso 
em CTE e/ou pluripotentes, 
está relacionado com a 
manutenção do seu estado 
indiferenciado e da 
capacidade de auto-
renovação. 

Porco, Humano, 
Camundongo, 
Rato, Galinha 

Humano Abcam 

Nanog 
 

Proteína de fator transcrição 
expressa em CTE e/ou 
pluripotentes. 

Humano Humano Cell 
Signaling 
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Nestina 
 

Proteína de filamento 
intermediário expressa em 
progenitores neuronais e a 
expressão é máxima próxima 
ao nascimento. 

Camundongo, 
Humano, Rato 

Camundongo Santa Cruz 

Vimentina 
 

Proteína de filamentos 
intermediário encontrado nas 
células mesenquimais. 

Humano, Porco, 
Camundongo, 
Rato, Vaca, 
Cavalo 

Porco Thermo 
Scientific 

Fibronectina 
 

Proteína de filamento 
intermediário responsável 
pela adesão celular e á matriz 
celular. 

Camundongo, 
Rato, Humano 

Humano Santa Cruz 

CD44 É uma proteína de superfície 
celular envolvida com as 
interações celulares, adesão 
celular e migração. Expressa 
em células hematopoiéticas, 
não hematopoiéticas, células 
epiteliais e em baixos níveis 
em leucócitos. 

Humano, 
Cachorro, Gato, 
Cavalo 

Camundongo Santa Cruz 

CD90 
 

Antígeno de superfície celular 
Thy-1. Pode ser utilizada 
como marcador para uma 
variedade de tipos de CT e 
para neurônios maduros. 

Humano Humano Bd 
Pharmingen 

CD105 Proteína de transmembrana 
altamente expressa em 
células endotelias e em CTM. 

Humano Humano Dako 

CD146 
 

O grupo de diferenciação, 
também conhecido como 
molécula adesão celular. É 
freqüentemente utilizado 
como marcador de linhagem 
endotelial e para pericitos. 

Humano Humano Bd 
Pharmingen 

Citoqueratina
-pan 

Filamento intermediário 
expressoem todo tecido 
epitelial queratinizado e não 
queratinizado. Tem papel 
importante na diferenciação e 
especialização e função do 
tecido mantendo a integridade 
estrutural das células 
epiteliais. 

Camundongo, 
Rato e Humano 

Camundongo Santa Cruz 

E-Caderina 
 

Nos seus domínios 
extracelulares, e-caderin está 
envolvido na adesão célula-
célula. Tem uma significante 
função na adesão intracelular 
de células epiteliais e está 
localizada nas junções 
aderentes. 

Humano Humano Santa Cruz 

Conexin 43 São proteínas altamente 
homólogas que se 
assemelham à hexâmeros 
que formam gap junctions e 
pequenos canais que 
permitem a passagem de 

Camundongo, 
Rato, Porco, 
Humano, Bovino 

Humano Millipore 
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íons. Gap junctions 
apresentam um importante 
papel em uma variedade de 
processos celulares.  

PCNA Antígeno nuclear de 
proliferação celular em todas 
as fases celular ativas. 

Invertebrados e 
vertebrados 

Humano Chemicon 

Osteocalcin Proteína presente em 2% dos 
ossos e se originam dos 
osteoblastos. 

Humano, Rato, 
Vaca, Porco, 
Ovelha, Coelho, 
Zebra 

Vaca Abcam 

Sialopreotein Principal proteína presente na 
matriz extracelular das células 
ósseas. 

Humano e Rato Humano Chemicon 

Miogenina Específico dos músculos está 
envolvido na coordenação do 
desenvolvimento e reparação 
do músculo esquelético. A 
miogenina é um membro 
da família de fatores de 
transcrição MyoD. 

Camundongo, 
Rato e Humano 

Rato Santa Cruz 

A-Actina 
sarcomerica 

Específica de células do 
músculo esquelético e 
cardíaco. É um componente 
da linha Z sarcomérica, 
pertencente à família das 
proteínas ligantes da actina, 
importantes no ancoramento 
dos miofilamentos da actina e 
manutenção do arranjo 
miofibrilar. 

Humano, 
Camundongo, 
Porco, Cachorro, 
Gato, Macaco, 
Hamster, Ovelha, 
Boi, Rato, Sapo. 

Camundongo Sigma 

Desmina É um dos principais 
componentes dos filamentos 
intermediários das células 
musculares sendo distribuída 
por todo citoplasma das 
células musculares lisas, e 
unindo miofibrilas adjacentes 
em células do músculo 
esquelético e cardíaco. A 
desmina é a primeira proteína 
estrutural a ser expressa em 
células musculares. 

Humano Camundongo Sigma 

Myod1 MyoD é um fator de 
transcrição que pertence á 
família ''basic helixloop-helix'' . 
Essa família de proteínas, que 
também incluí outras 
proteínas, controla a 
diferenciação de células da 
linhagem miogênica. O MyoD 
é um excelente marcador 
miogênico sendo encontrado 
em elevados níveis no 
músculo em regeneração e de 

Humano, Rato, 
Camundongo e 
Galinha 

Camundongo Millipore 

http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo_esquel%C3%A9tico
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Factores_de_regula%C3%A7%C3%A3o_miog%C3%A9nica&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Factores_de_regula%C3%A7%C3%A3o_miog%C3%A9nica&action=edit&redlink=1
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neonatos. 

Cardiotin É expresso no miocárdio de 
vários animais adultos, e 
encontrado em menor medida 
no músculo esquelético. 

Humano, 
Camundongo, 
Porco, Cachorro, 
Gato, Macaco, 
Hamster, Ovelha. 

Galinha Chemicon 

Gata-6 Gata-4 e Gata-6 são fatores 
de transcrição encontrados no 
coração, pâncreas e ovários. 

Camundongo, 
Rato e Humano 

Humano Santa Cruz 
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4 RESULTADOS  

4.1 Características das células isoladas do tecido adiposo  

Após 48 horas de cultivo as células não aderentes do tecido adiposo 

foram descartadas juntamente com o meio de cultivo, restando somente as 

células aderentes. Observamos que as células aderentes eram compostas por 

duas populações celulares com morfologias distintas: epitelial (epitelial-símile) 

e fibroblastóide (fibroblast-símile) (Figura 4). As células fibroblastoídes 

possuíam morfologia fusiforme típica de células estromais (Figura 4A e D), 

enquanto que as células do tipo epitelial organizavam-se sob forma de colônias 

pequenas e circulares com células justapostas (Figura 4B e C). As células 

fibroblastóides eram predominantes no cultivo em relação às colônias epiteliais 

quanto ao número. À medida que as células foram repicadas, a população de 

células com morfologia epitelial (Figura 4B e C) foi diminuindo restando apenas 

as células semelhantes a fibroblastos (Figura 4A e D). 

 

 

Figura 4-Fotomicrografia das células isoladas in vitro a partir do tecido adiposo de suíno. Em A 

e D células com morfologia fibroblastóide e em B e C colônias de células com morfologia 

epitelial. Barras- 10 µm. 
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4.2 Ensaio de unidade formadora de colônia 

As CTTA foram submetidas ao ensaio de unidade formadora de colônia 

a fim de avaliar a clogenicidade das mesmas. Para isto as CTTA foram 

plaqueadas na quantidade 1x103 em placas de 90 mm de diâmetro na 

passagem 1. Após 10 dias de cultivo as colônias compostas por mais de 50 

células foram contadas. 

O número de colônias formadas após 10 dias de cultivo foi 93, 63 e 72 

colônias na placa A, B e C (Figura 5A, B e C) respectivamente. Desta forma, a 

média de formação de colônias foi de 76 para cada mil CTTA plaqueadas. As 

colônias continham mais de 50 células sendo homogêneas quanto ao diâmetro 

e composta por células com morfologia fibroblastóide e epitelial (Figura 5 D-G). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Fotomicrografia do Ensaio de Unidade Formadora de Colônia das células do tecido 

adiposo de suíno, cultivadas durante 10 dias em P1 obtidas a partir de 10
3 

células. Em A 

formaram-se 93 colônias, em B 63 colônias e C 72 colônias. Coloração cristal de violeta. 

Observam-se várias morfologias do tipo epitelial em D e E (notar células menores em E) e em 

F colônias com morfologia fibroblastóide. Em G células do tamanho grande diferenciadas na 

periferia da colônia. 
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4.3 Imunocitofluorescência e citometria de fluxo 

As CTTA, em passagens baixas (P3-P4), foram submetidas ao ensaio 

de imunofluorescência para caracterização imunofenotípica. Para isto, foram 

utilizados os anticorpos de CT pluripotentes, CTM e progenitores: Oct-4 

(Octamer 4, também conhecido como Pou5f1), sox-2, nanog, CD44, CD146, 

CD90, CD105, nestina, vimentina, fibronectina, citoqueratina-pan, e-caderina e 

connexin 43 (Quadro 2). Da mesma forma, para analisar o nível e verificar a 

manutenção da expressão dos anticorpos expressos nas fases iniciais de 

cultivo, as CTTA de suíno em passagens altas (P8-P10) foram submetidas ao 

ensaio de citometria de fluxo, utilizando os anticorpos Oct-4, CD44, e-cadherin, 

citoqueratina-pan e PCNA. A expressão destes anticorpos ocorreu de forma 

variada entre as populações celulares.  

Células com morfologia epitelial demonstraram ser imunopositvas para 

os fatores de transcrição oct-4, sox-2 e nanog que são expressos em CT 

pluripotentes. A imunolocalização do oct-4 e nanog ocorreram no núcleo, na 

região perinuclear e citoplasmática (Figura 6A1, C e C1 e E-E2, 

respectivamente). Enquanto que a imunolocalização do anticorpo sox2 ocorreu 

preferencialmente no núcleo (Figura 6A2 e B). Após várias passagens 

observou-se que 20% das células ainda eram imunopositivas para oct-4 (Figura 

6H). 

A imunopositividade de vimentina foi alta e uniforme em ambos os tipos 

celulares, epitelial (Figura 7A e A1), fibroblastóide (Figura A e A2) e em 

populações mistas (Figura A3), contendo os dois tipos celulares. Em 

passagens altas, esse anticorpo também mostrou positividade em 6,6% das 

células (Figura 7B). Assim como a nestina e fibronectina (Figura 7C-C1 e D), 

que foram imunopositivas para células epiteliais (Figura 7C e D) e 

fibroblastóides (Figura C1 e D). Enquanto que a imunoreatividade para a 

molécula de adesão CD146, que é expressa em pericitos e células endoteliais, 

também foram expressas nas células com morfologia epitelial (Figura 7E) e 

fibroblastóide (Figura 7E1). A molécula de adesão CD44 que é comumente 

expressa em CTM foi fortemente expressa na grande maioria das células com 

morfologia epitelial (Figura 8A), fibroblastóide (Figura 8A2) e em populações 

mistas (Figura 8A1) e esta expressão observou-se também nas células em 

passagens altas (Figura 8E). 
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O marcador de CT, CD90, encontrado em células capazes de se manter 

bastante tempo em cultivo, também foi imunopositivo em grande parte das 

células com morfologia epitelial (Figura 8B) e fibroblastóide (Figura 8B1). 

Diferentemente da glicoproteína CD105, encontrado em células endotelias e 

fibroblastos e CT, que foi imunopositiva principalmente em células epiteliais 

(Figura 8C) e poucas fibroblastóides (Figura C1). Adicionalmente, observou-se 

mais de 10% das células positivas para o anticorpo PCNA que está envolvido 

na proliferação celular (Figura 8F).  

A maioria das células epiteliais e poucas células fibroblastóides tiveram 

o citoplasma imunopositivo para os anticorpos e-cadherina (Figura 9A e A1), 

citoqueratina-pan (Figura 9C e C1) e Conenexin-43 (Figura 9E e E1). E-caderin 

está envolvido na adesão célula-célula e apresenta significante função na 

adesão intracelular de células epiteliais e está localizada nas junções 

aderentes enquanto o connexin-43 marca gap junctions e pequenos canais que 

permitem a passagem de íons de células epiteliais. Nas células em alta 

passagem, observou-se mais de 20% das células positivas para e-cadherina 

(Figura 9B) e negativas para citoqueratina-pan (Figura 9D). 
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Figura 6-Fotomicrografia do ensaio de imunofluorescência dos fatores de transcrição Oct-4, 

Sox2 e Nanog nas células tronco do tecido adiposo de suíno, isoladas in vitro. Em A núcleo 

das células coradas em DAPI em A1 células positivas para Oct-4, em A2 células positivas 

para Sox2 e em A3 superposição de Oct-4 (setas verdes) e Sox 2 (setas vermelhas). Nota-se 

que nem todas as células são positivas para ambos os anticorpos. Em B células positivas 

para Sox2 (localização nuclear). Em C (campo maior) e C1 (campo menos) células do tipo 

fibroblastoides positivas para Oct-4. Em E, E1 e E2 células positivas para Nanog (localização 

nuclear e perinuclear). Em E2 divisão desigual típica de células tronco positivas para Nanog 

(localização nuclear e outra citoplasmática). Em H e E citometria de fluxo: H histograma 

representando células em passagem alta positivas para Oct-4 e em I controle.  

LN=Localização nuclear; LC=Localização citoplasmática. Barras-A, B, E2: 10 µm C: 50 µm e 

C1: 20 µm. 
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Figura 7-Fotomicrografia de imunofluorescência de proteínas de filamento intermediário, 

glicoproteína e molécula de adesão das células tronco do tecido adiposo de suíno, isoladas in 

vitro. Em A-A3 células positivas para vimentina, em C e C1 células positivas para nestina, em D 

células positivas fibronectina, em E e E1 células positivas para CD146 e citometria de fluxo : 

Em B histograma representando células em passagem alta positivas para vimentina. Barra- A, 

A2 e A3: 20 µm, A1: 40 µm, B: 10 µm, C: 10= µm, D=20 µm e D1: 20 µm. 
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Figura 8-Fotomicrografia de imunofluorescência de moléculas de adesão celular, glicoproteínas 

das células tronco do tecido adiposo de suíno, isoladas in vitro. Em A-A4 células positivas para 

CD44, em B e B1 células positivas pra CD90, em C e C1 células positivas para CD105 e 

citometria de fluxo: Em D histograma representando o controle, em E histograma 

representando células positivas para CD44 e em F histograma representando células positivas 

para PCNA. Barras- A, A2,A3 e A4:10 µm, A1: 20 µm, B1: 10 µm e C: 10 µm. 
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Figura 9-Fotomicrografia de imunofluorescência dos anticorpos epiteliais células tronco do 

tecido adiposo de suíno, isoladas in vitro. Em A e A1 células positivas para e-cadherin, em C e 

C1 células positivas para citoqueratina-pan, e em E e E1 células postivas para connexin-43 e 

citometria de fluxo:  Em B histograma para células em passagem alta positivas para e-cadherin 

e em D histograma representando células negativas para citoqueratina-pan Barras- A,C-E: 10 

µm e A1: 20 µm 

 

 

4.4 Avaliação do potencial de diferenciação das células progenitoras do 

tecido adiposo  

 A fim de avaliar o potencial de diferenciação das CTTA de suíno, 

realizamos a diferenciação in vitro para tecidos ósseos, cartilaginoso, 

adipogênico, miogênico e cardiomiogênico utilizando protocolos pré-

estabelecidos para CTM humanas. 
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4.4.1 Diferenciação osteogênica 

 A diferenciação osteogênica foi mantida em cultura durante 21 dias em 

meio de indução osteogênico (Figura 10A) e após este período foi observado a 

formação de depósitos de sais de cálcio (Figura 10B). As CTTA passaram de 

morfologia fibroblastóide para formato poligonal com o citoplasma grande com 

vacúolos citoplasmáticos e prolongamentos citoplasmáticos (Figura 10B). Os 

depósitos de sais organizaram-se sob forma de nódulos que foram 

intensamente corados por Von Kossa (Figura 10D-E). Através do ensaio de 

imunofluorêscencia foi possível observar a imunopositividade das células 

submetidas ao protocolo de diferenciação osteogência para osteocalcina 

(proteína presente em 2% dos ossos e se originam dos osteoblastos) (Figura 

10G-H) e sialoproteína (principal proteína presente na matriz extracelular das 

células ósseas) (Figura 10J-K). 

 

Figura 10 - Fotomicrografia da diferenciação osteogênica das células tronco do tecido adiposo 

de suíno, isoladas in vitro. Em A morfologia das células nos primeiros dias de diferenciação, em 

B células no estágio final da diferenciação e em C controle. Em D e E coloração de Von Kossa 

e em F controle. Em G (inset: controle) e H células positivas para osteocalcina e em I e J 

células positivas para sialoproteína, nota-se matriz extracelular em volta da marcação (seta 
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branca). Observam-se células com marcação intensa (seta verde) e células com marcação 

menos intensa (setas brancas). *: Nódulo de mineralização durante o cultivo, corados por Von 

Kossa e positivos para marcadores específicos. Barras- A-F: 20 µm e K: 10 µm. 

 

4.4.2 Diferenciação condrogênica 

Para a diferenciação condrogênica, as CTTA foram cultivadas durante 

21 dias em suspensão em tubo polipropileno de 15 mL. Esta técnica permitiu a 

formação de uma micromassa que posteriormente foi inclusa em parafina e 

corada com hematoxilina/eosiona e azul de toluidina e submetida à avaliação 

da expressão Agreccan e Colágeno II. 

A coloração de hematoxilia/eosina (Figura 11A-B) possibilitou a 

observação das estruturas formadas após a diferenciação e a coloração de 

azul de toluidina (Figura 11C-D) revelou a presença da matriz extracelular e 

proteoglicanas na micromassa formada após a indução condrogênica. O 

colágeno tipo II e os glicosaminoglicanos são os principais componentes da 

substância fundamental amorfa da matriz extracelular da cartilagem hialina. A 

presença de fibras de colágeno II e glicosaminoglicanas foram confirmadas 

pela imunopositividade dos anticorpos: agreccan (Figura 11E) e colágeno II 

(Figura 11F). 
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Figura 11 - Fotomicrografia das células tronco do tecido adiposo de suíno, isoladas in vitro, 

submetidas à diferenciação condrogênica. Em A e B micromassa derivada da diferenciação 

condrogênica após 21 dias corada hematoxilina e em C e D coradas com azul de toluidina. Em 

E e F imunopositividade para  Agreccan e Collágeno II respectivamente.   

 

4.4.3 Diferenciação adipogênica 

As CTTA foram submetidas ao protocolo de diferenciação adipogênica 

por um período de 10 dias. Após a indução adipogênica as CTTA passaram de 

formato fibroblastóide (Figura 12A) para morfologia oval (Figura 12B). O 

citoplasma das células após a indução estava repleto de vacúolos lipídicos 

(Figura 12B) que foram intensamente corados por Oil Red (Figura 12C-D). 

 



37 
 

 

 

 

Figura 12-Fotomicrografia das células tronco do tecido adiposo de suíno, isoladas in vitro, 

submetidas à diferenciação adipogênica. Em A células no início da diferenciação e em B 

observar as gotas lipídicas após a indução adipogênica. Em C (campo maior) e D coloração 

com Oil Red marcando especificamente os depositos de lipídeos no citoplasma celular. Barras- 

A e D: 50 µm e B: 20 µm.  

 

4.4.4 Diferenciação miogênica e cardiomiogênica 

 Durante o cultivo miogênico e cardiomiogênico, uma população celular 

organizou-se paralelamente umas as outras, todas direcionadas na mesma 

direção lembrando a feixes musculares (Figura 13A-B) e uma outra população 

passou de morfologia alongada para células achatadas e retangulares (Figura 

13C). 

 Através do ensaio de imunofluorescência pudemos comprovar que as 

células tiveram o núcleo e a região perinuclear imunopositivo para o fator de 

transcrição Myod1 (Figura 13D), importante por controlar a diferenciação 

miogênica e para miogenina (Figura 13E), específico para células musculares 

esqueléticas. Essas células também tiveram o citoplasma imunopositivo para 

desmina (Figura 13F), que é o principal filamento intermediário encontrado em 
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células musculares lisas e com função de unir miofibrilas de células musculares 

esqueléticas e cardíacas. As células também foram imunopositivas para 

anticorpo alfa-actinina sarcomêrica (Figura 13G) específico para células 

musculares esqueléticas e cardíacas, importante no ancoramento de 

miofilamentos e arranjo miofibrilar. 

Em contrapartida o marcador específico para cardiomiócitos, o fator de 

transcrição Gata-6 foi imunopositivo no núcleo das células com morfologia 

achatada e retangulares (Figura 13H-H1) e estruturas semelhantes á 

cardioesferas (Figura 13H2), assim como o Cardiotin, encontrado em 

cardiomiócitos e em baixa quantidade em células musculares esqueléticas, 

teve o núcleo imunopositivo com marcação intensa também em células com 

morfologia achatadas e retangulares (Figura 13I) e em células que formaram 

estruturas semelhantes á cardioesferas (Figura 13 I1). 

 

 

Figura 13-Fotomicrografia da morfologia das células isoladas do tecido adiposo de suíno, 

isoladas in vitro, submetidas à diferenciação miogênica e cardiomiogênica. Em A e B células 

com morfologia muscular e em C células com morfologia de cardiomiócito após indução. Em D 

células positivas para MyoD1, em E células positivas para miogenina, em F células positivas 

para desmina, em G células positivas para α-actinina (notar a fusão dos núcleos), em H, H1 e 
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H2 células positivas para gata-6 e em I e I1 células positivas para cardiotin. Barras- A, B e I: 25 

µm, C-F: 20 µm, G-H, H1, I1: 10 µm e H2: 50 µm.  

 

4.5 Avaliação do potencial teratogênico das células progenitoras do 

tecido adiposo 

A fim de avaliar o potencial teratogênico das CTTA de suíno, foram 

injetadas 1x106 células via subcutânea no dorso de camundongos 

imunossuprimidos. Após 40 dias não foi observada macroscopicamente a 

formação de massas celulares e/ou teratomas (Figura 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14-Região dorsal do camundongo nude sem formação de massas celulares e/ou 

teratoma após aplicação subcutânea do mix de células isoladas do tecido adiposo de suíno. 
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5 DISCUSSÃO 

 

 Atualmente diversas fontes de CTA já são conhecidas (Souza et al, 

2010). As CT, os progenitores, células oligopotentes e unipotentes são 

encontradas em todos os tecidos do organismo adulto, em locais específicos 

denominados nichos. Estes tipos celulares estão organizados nos nichos de 

forma hierárquica, sendo responsáveis pela regeneração e renovação celular 

dos tecidos de origem (Stripp, 2008). No entanto a quantidade destas células 

difere em cada tecido. Desta forma, a escolha da fonte para obtenção de CT é 

determinante. Sendo assim, muitos critérios devem ser levados em 

consideração em relação à fonte de CT escolhida, tais como: (1) devem ser 

encontradas em quantidades abundantes (milhões a bilhões de células), (2) 

devem ser coletadas através de um procedimento minimamente invasivo, (3) 

gerar um grande número de células indiferenciadas e (4) devem ser seguras e 

eficazes quando transplantadas (Gimble et al., 2003). O tecido adiposo possui 

todos estes critérios sendo este escolhido para o desenvolvimento deste 

projeto. Quanto ao modelo animal selecionado, o porco, este já é utilizado em 

diversos ensaios experimentais com CT por apresentarem similaridades com 

os seres humanos em relação à morfologia, fisiologia e manifestação de 

doenças (Ringe et al., 2002) 

 A medicina regenerativa é considerada uma nova área da medicina 

humana e veterinária. Atualmente, há diversas empresas no mercado, que 

utilizam CTA de tecido adiposo e de medula óssea para o tratamento de 

diversas doenças como: doenças osteo-articulares, doenças 

neurodegenerativas, doenças auto-imunes e doenças cardíacas 

(www.osiris.com, www.vet-stem.com, www.vetcell.com, www.celltrovet.com.br). 

Embora os resultados das pesquisas nesta área terapêutica tenham mostrado 

resultados promissores, o potencial de diferenciação destas células in vitro e in 

vivo ainda precisa ser melhor elucidado. 

Neste trabalho realizamos o isolamento de CT do tecido adiposo (CTTA) 

de suínos. Estas células demonstraram potencial de diferenciação em 

diferentes linhagens mesodermais como osso, cartilagem, gordura, músculo e 

cardiomiócitos e expressaram diferentes marcadores de CT apresentando 

similaridades com CTM de tecido adiposo de suínos (Ringe et al., 2002; Qu et 

http://www.osiris.com/
http://www.vet-stem.com,www.vetcell.com/
http://www.celtrovet.cm.br/
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al., 2007; Wang et al., 2008; Arrigoni et al., 2009; Casado et al., 2012; Gomez-

Maurício., 2013), cães (Neupane et al., 2008) e humanos (Zuck.et a.,2001). 

As CTM foram isoladas primeiramente por Friendenstein (1970) a partir 

da medula óssea, que demonstrou em seu estudo as características 

morfológicas de expansão e de diferenciação das CTM, sendo estas: a 

capacidade de adesão ao plástico e morfologia fibroblastóide (Friendestein et 

al., 1970). 

Estas características foram observadas nas CTTA de suíno isoladas 

pelo nosso grupo. Ao isolar as CTTA observamos que as células aderentes ao 

plástico eram compostas por duas populações celulares com morfologias 

distintas: epitelial (epitelial-símile) (Figura 4B-C) e fibroblastóide (fibroblast-

símile) (Figura 4A e D). As células fibroblastóides eram predominantes no 

cultivo em relação às colônias epiteliais que após a terceira passagem 

tornaram-se ausentes. Estes foram previamente demonstrados em CT 

humanas isoladas do tecido adiposo (Bai et al., 2010) e cordão umbilical (Gang 

et al., 2004), sendo que em  ambos os estudos foi observado a heterogeinidade 

morfologica nas primeiras passagens de cultivo.  

Outra característica das CTM da medula óssea é a capacidade de 

formar colônias, quando plaqueadas em baixa densidade, através do ensaio de 

unidade formadora de colônias fibroblastóide (do inlgês, colony forming units-

fibroblastic CFU-f) (Friedenstein et al., 1976). Em nossos resultados as CTTA 

de suíno também foram capazes de formar 76 colônias para cada mil células 

plaqueadas (Figura 5A-F).  

 Como discutido até agora, as CTTA de suíno isoladas pelo nosso grupo 

apresentaram características morfológicas semelhantes às CTM de medula 

óssea e tecido adiposo de humanos. Porém, a expressão de marcadores 

ocorreu de forma distinta ao padrão estabelecido pelo Comitê de MSC da 

Sociedade Internacional de Terapia celular (Domicin et al., 2006). Sendo assim, 

as CTM humanas são definidas imunofenotipicamente como CD105, CD73, e 

CD90 positivas (expressão em torno de 90%) e negativas para CD45, CD34, 

CD14 ou CD11b, CD79a ou CD19, e HLA. A análise imunofenotípica das CTTA 

de suínos nas primeiras passagens de cultivo (P3-P4) revelou uma 

heterogeneidade entre os marcadores de origem mesenquimal e epitelial, CT 

pluripotentes e moléculas de adesão celular de CTM. Isto pode estar 
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relacionado ao método de isolamento adotado, uma vez que não foi utilizada 

nenhuma técnica de seleção celular e os padrões de expressão de marcadores 

de CTM diferem entre os tecidos de que foram obtidas (Casado et al., 2010; 

Wenceslau et al., 2011).  

Além disso, sabemos que mediante ao cultivo celular nenhuma 

população de CT é homogênea. Os fatores de transcrição foram expressos em 

uma pequena população das células progenitoras do tecido adiposo de suíno. 

Estes fatores de transcrição são expressos em CTE com imunolocalização no 

núcleo (Pesce et al., 2001) e na região perinuclear  em células fetais 

(Wenceslau et al., 2011). Além disso, foi demonstrado que CT de tecido 

adiposo de humanos, macacos e camundongos também expressam esses 

fatores de transcrição normalmente encontrados em CTE (Alt et al., 2011; 

Izadpanah et al., 2006; Taha et al., 2010). Os nossos resultados condizem com 

estes dados onde as CTTA de suíno apresentaram a imunolocalização do oct-4 

e nanog no núcleo e na região perinuclear (Figura6A-A3 e E-E1). Enquanto que 

a imunolocalização do anticorpo sox2 ocorreu preferencialmente no núcleo 

(Figura 6A2-B). 

 Também foram analisados marcadores para filamentos intermediários 

(nestina, vimentina e citoqueratina). Os filamentos intermediários compõem um 

sistema de estruturas filamentosas no citoplasma e núcleo de células 

eucarióticas e formam uma rede estrutural que conecta as membranas 

celulares, organelas citoplasmáticas e o núcleo (Polak e Noorden, 1986). Os 

filamentos intermediários se encontram agrupados em 6 subclasses distintas 

(Gard et al.,1979) e mais de uma classe pode ser encontrada na mesma célula 

e o mesmo filamento pode conter mais de um tipo de subunidade protéica 

(Lazarides et al., 1982). Estas variações se tornam evidentes quando a 

composição de um determinado filamento intermediário é examinada em 

diferentes tipos celulares ou em diferentes estágios de diferenciação de um tipo 

celular, o que poderia acrescentar à definição de filamentos intermediários o 

fato da expressão e a função dos mesmos serem reguladas pelo estágio de 

desenvolvimento da célula (Machado et al., 1996). 

Devido à variação morfológica apresentada nas fases iniciais de cultivo 

pelas CTTA, morfologia epitelial (epitelial-símile) e fibroblastóide (fibroblast-



43 
 

símile), foram realizadas imunoensaios para os filamentos intermediários; 

nestina, vimentina e citoqueratina. 

As células com morfologia epitelial (Figura 7A-A1) e fibroblastóide 

(Figura 7A-A2) isoladas do tecido adiposo de suíno foram imunopositivas para 

o filamento intermediário vimentina. A vimentina é um filamento intermediário 

característico da maioria das células de origem mesenquimal (Franke et al., 

1978) e sua expressão foi demonstrada em CT de adiposo de humanos (Alt et 

al., 2011) e progenitores mesenquimais fetais de cães (Wenceslau et al., 2011; 

Fernandes et al., 2012). 

 A nestina é um filamento intermediário característico de células 

progenitoras, é expresso durante as fases iniciais do desenvolvimento 

embrionário em células progenitoras mesenquimais e neuroepiteliais (Tohyama 

et al., 1992). A expressão deste filamento intermediário foi previamento 

demonstrado em progenitores mesenquimais de tecidos fetais (Wenceslau et 

al., 2011; Fernandes et al., 2012), em CT  imaturas de polpa dentária (Kerkis et 

al., 2006) e em CT da epiderme de suínos (Lemem et al., 2010). Resultados 

semelhantes foram demonstrados pelo nosso grupo (Figura 7C e C1). 

Outro filamento intermediário que foi expresso nas CTTA de suíno foi a 

citoqueratina-pan. Este filamento intermediário é característico de células de 

origem epitelial (Steinert et al.,1975) e em células progenitoras mesenquimais 

de fetos (Wenceslau et al., 2011; Fernandes et al.,2012). Além disso, 

interessantemente as CTTA de suínos foram imunopositivos para o filamento 

intermediário citoqueratina (Song et al., 2011). Em nossos resultados a 

imunopositividade do filamento intermediário ocorreu nas células epiteliais e 

algumas células fibroblastoídes (Figura 9C e C1). Assim como os marcadores 

específicos de células epiteliais como E-caderin (Figura 8A e A1) e Conexxin-

43 (Figura 9E e E1). 

A e-caderina é um marcador típico de células epiteliais e em células de 

transição epitélio-mesenquimal (Hay, 1995) com imunolocalização na 

membrana celular. Enquanto que o anticorpo Connexin-43 são proteínas 

imunolocalizadas nas junções celulares das células epiteliais (Wang et al., 

2012). As células epiteliais são células aderentes que formam camadas porque 

estão intimamente ligadas por complexos de adesão intercelular (tight 

junctions, adherens junctions, desmosomes, and gap junctions) em suas 
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membranas laterais, diferente das células mesenquimais que não precisam de 

junções intercelulares de tal forma que possam mover-se como células 

individuais por toda matriz extracelular (Thiery e Sleeman, 2006).   

CTM expressam uma grande quantidade de moléculas de adesão 

(Strem et al., 2005; Mitchell et al., 2006). Desta forma foram avaliadas a 

expressão de fibronectina, CD44, CD146, CD90 e CD105 nas CTTA de suíno. 

A fibronectina uma glicoproteína adesiva encontrada principalmente nas 

superfícies celulares e matriz extracelular (Akiyama et al., 1981) e está 

envolvida na adesão e motilidade celular. Esta relacionada à organização de 

microfilamentos do citoplasma, influenciando na morfologia, espraiamentos e 

promoção da migração celular (Duband et al., 1986). Assim como as CT da 

epiderme de suínos (Lemem et al., 2010), as CTTA de suíno isoladas pelo 

nosso grupo foram imunopositivas para a molécula de adesão fibronectina 

(Figura 7D). 

 O anticorpo CD44 foi intensamente marcado nas CTTA de suíno (Figura 

8A-A4), indicando que as células poderiam não aderir completamente no 

substrato favorecendo a migração celular. A glicoproteína CD44 está envolvida 

nas interações célula-célula, adesão celular e migração (Ponta et al., 2003), e é  

expressa em CTM da medula óssea (Rose et al., 2008) e tecido adiposo (Alt et 

al., 2011; Willians et al., 2007; Casado et al., 2012; Gomez-Maurício et al., 

2013) e progenitores mesenquimais fetais (Wenceslau et al., Alt et al., 2011). 

Em contrapartida a molécula de adesão CD146 foi imunopositiva para células 

epiteliais e fibroblastóides (Figura 7E e E1), sugerindo que as CTTA possam 

ser células precursoras vasculares. A molécula de adesão CD146 é expressa 

em células endoteliais (Shih, 1999), pericitos (Rasini et al., 2013) e CTTA 

humanas (Alt et al., 2011) .  

 As moléculas de adesão CD90 e CD105, marcadores de CTM, proposto 

pela Sociedade Internacional de Terapia Celular, também foram imunopositivos 

para as células epiteliais (Figura 8B e C) e fibroblastóides (Figura 8B1 e C1). 

Esses marcadores são expressos em CTM de humanos (Dominici et al., 2006) 

e foram expressas em CT isoladas de tecido adiposo de suínos (Casado et al., 

2012), em CTM de tecido adiposo de humanos (Zuk et al., 2002; De Ugarte et 

al., 2003; Mitchell et al., 2006; Zanenttino et al., 2006 ) e em CTM de medula 

óssea de humanos (Pittenger et al., 1999; De Ugarte et al., 2003). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Akiyama%20SK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=6273596
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Pittenger%20MF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10102814
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 Após a análise desses anticorpos, foi verificado o nível de expressão 

desses marcadores nas células em fases iniciais de cultivo, em células 

mantidas em cultura por mais tempo, entre as passagens P8-P10, para avaliar 

a variabilidade da expressão destes anticorpos, através do ensaio de citometria 

de fluxo. Nossos resultados demonstraram que mais de 20% das CTTA de 

suíno foram positivas para os anticorpos de pluripotência oct-4 (Figura 6H). Já 

a molécula de adesão CD44 que foi intensamente expresso nas fases iniciais 

do cultivo celular, também foi expresso nas células de passagens altas sendo 

8,7%, imunopositivas para esse marcador (Figura 8E).  

Observou-se também em nossos resultados que os marcadores 

específicos de células epiteliais, e-cadherina e citoqueratina, presentes nas 

células com morfologia epitelial em células de passagens baixas, tiveram 

28,47% das células de passagem altas positivas para e-cadherina (Figura 9E) 

e negativas para citoqueratina (Figura 9D). E por fim, verificamos a taxa de 

proliferação das CTTA de suíno após serem mantidas em cultivo utilizando 

anticorpo PCNA, envolvido na proliferação celular, e observou-se que mais de 

10% das células foram imunopositivas para este anticorpo (Figura 8F). 

  As CTTA de suíno foram submetidas ao ensaio de diferenciação em 

tecidos mesodermais a fim de avaliar sua plasticidade in vitro. As CTM 

apresentam capacidade de diferenciação em vários tecidos mesodermais in 

vitro e in vivo, sendo classificadas quanto sua plasticidade como multipotentes 

(Pittenger et al., 1999; Caplan et al., 2001).  

Assim, as células isoladas pelo nosso grupo também podem ser 

consideradas multipotentes, pois foram também capazes de se diferenciar em 

tecidos ósseo (Figura 10A-K), cartilaginoso (Figura 11A-F) e adiposo (Figura 

12A-D). Da mesma forma CTTA de suínos isoladas por outros grupos de 

pesquisas também foram capazes de se diferenciar para estes tecidos 

mesodermais (Ringe et al., 2002; Wang et al., 2008; Arrigoni et al., 2009; 

Casado et al., 2012; Gomez-Maurício et al., 2013).  

Além da capacidade de derivar osso, cartilagem e gordura, tem sido 

demonstrado que as CTM da medula óssea apresentam uma ampla 

plasticidade in vitro e in vivo, sendo capaz de se diferenciar em outro tipos 

celulares como células da linhagem endodermal e neuroectodermal (Barry et 
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al., 2001), hepatócitos (Schwartz et al., 2002) e fibras musculares e  cardíacas 

(Pittenger et al., 1999; Caplan et al., 2001). 

Embora o potencial de diferenciação das CTM em células musculares e 

cardíacas tenha sido demonstrado, estes protocolos não foram eficientes em 

derivar um grande número de células musculares e cardiomiócitos. Além disso, 

há poucos trabalhos que demonstraram a funcionalidade in vitro destas células. 

Para a diferenciação cardiomiogênica utilizamos um protocolo adaptado 

para diferenciação miogênica desenvolvida por Zuk e colaboradores. Nestas 

condições, as CTTA de suíno foram hábeis em se diferenciar tanto em células 

musculares (Figura 13A e B) quanto em células com morfologia semelhante à 

cardiomiócitos (Figura 13C) e cardioesferas. CT do cordão umbilical de 

humanos em condições de cultivo semelhantes foram capazes de diferenciar 

somente para células musculares lisas (Gang et al., 2004). A maioria dos 

protocolos estabelecidos para CTM utilizaram agentes de demetilação como o 

5-azacytidine e/ou co-cultura de cardiomiócitos (Makino et al., 1999; Lee et al., 

2007; Antonitsis et al., 2007; Xing et al., 2011). Porém essas técnicas não são 

clinicamente bem aplicadas devido a sua baixa eficácia e por produzirem 

efeitos potencialmente nocivos às células como, por exemplo: inibição do 

crescimento celular (Liu et al., 2003). 

   A fim de confirmar o potencial de diferenciação das CTTA de suíno em 

células musculares e cardiomiócitos foi realizado imunoensaios com os 

anticorpos de células musculares esqueléticas, lisas e cardiomiócitos como: 

Miogenina, Myod1, Desmina Alfa-actina sarcomêrica, Cardiotin e Gata-6. 

 O fator de transcrição miogenina, está envolvido na coordenação do 

desenvolvimento e reparação do músculo esquelético. A miogenina é um 

membro da família de fatores de transcrição MyoD, que também 

inclui MyoD, Myf5 e Mrf4.    MyoD é um fator de transcrição que pertence á 

família ''basic helixloop-helix''. Esse fator de transcrição controla a 

diferenciação da células da linhagem miogênica. O MyoD é um excelente 

marcador miogênico sendo encontrado em elevados níveis no músculo em 

regeneração e de neonatos (Koishi et al., 1995). O papel funcional do MyoD na 

musculatura ainda não é muito claro. Sua detecção ocorre juntamente com 

outras proteínas relacionadas com a diferenciação de células da linhagem 

miogênica, como a desmina (Rantanen, 1995). Células musculares derivadas 

http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo_esquel%C3%A9tico
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Factores_de_regula%C3%A7%C3%A3o_miog%C3%A9nica&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=MyoD&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Myf5&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Mrf4&action=edit&redlink=1
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de CT de tecido adiposo de humanos e camundongos expressaram os fatores 

de transcrição miogenina e myod1 (Di Rocco et al., 2006; Eom et al., 2011), 

assim como células musculares derivadas do cordão umbilical de humanos 

(Gang et al., 2004). Nossos resultados demonstraram que poucas foram 

imunopositivas após a diferenciação miogênica, para myoD (Figura 13D) e 

miogenina (Figura 13E), possivelmente regulando e direcionando a 

diferenciação miogênica. 

  A desmina é um dos principais componentes dos filamentos 

intermediários das células musculares sendo distribuída por todo citoplasma 

das células musculares lisas e unindo miofibrilas adjacentes nas células do 

músculo esquelético e cardíaco. A desmina é a primeira proteína estrutural a 

ser expressa em células musculares durante o desenvolvimento das células 

musculares (Lazarides e Hubbard, 1976). 

  Cardiomiócitos derivados de CTM da medula óssea de humanos, 

camundongo e ratos (Shim et al., 2004; Makino et al., 1999; Li et al., 2007) 

foram positivos para desmina. No entanto, em nossos resultados, somente as 

células com morfologia semelhante a fibras musculares foram imunopositivas 

para o filamento intermediário desmina (Figura 13F). 

A Alfa-actina sarcomérica é uma actina específica de células do músculo 

esquelético e cardíaco. É um componente da linha Z sarcomérica, pertencente 

à família das proteínas ligantes da actina, importantes no ancoramento dos 

miofilamentos da actina e manutenção do arranjo miofibrilar (Clarkson et al., 

2005). Esse anticorpo foi expresso em cardiomiócitos derivados de CTM de 

medula óssea de humanos e ratos (Shim et al., 2004; Choi et al., 2010; 

Tokcaer-Keskin et al., 2009; Li et al., 2007; Xing et al., 2012), em células 

musculares derivadas de CTM de tecido adiposo de ratos (Carvalho et al., 

2013), em células musculares derivadas de CT humanas de cordão umbilical 

(Gang et al., 2004) e em linhagem neuro-muscular de CT de pele de suínos 

(Lemen et al., 2010). Em nossos resultados as células semelhantes a fibras 

musculares tiveram o citoplasma imunopositivo para alfa-actina sarcomêrica 

(Figura 13G), enquanto que os cardiomiócitos e cardioesferas não foram 

imunopositivos para este anticorpo. 

 Além destes anticorpos utilizados até o momento para demonstrar a 

diferenciação em cardiomiócitos, os anticorpos gata-6 e cardiotin que também 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tokcaer-Keskin%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19234578
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são expressos neste tipo celular foram observados pelo nosso grupo nas 

cardioesferas e em células semelhantes à cardiomiócitos (Figura 13H-I1)  

 Cardiotin forma um complexo de alto peso molecular (300 k-Da) de 

função desconhecida e é expresso no miocárdio de vários animais adultos e 

encontrado em menor medida no músculo esquelético. Topograficamente o 

cardiotin apresenta um padrão de distribuição também independente de outros 

componentes sarcoméricos, tais como, desmina, miosina, alfa-actina, titina. No 

microscópio ótico o cardiotin aparece como linhas orientadas longitudinalmente 

entre e paralelo aos sarcomêros. (Schaart et al., 1993).   

Os fatores de transcrição GATA desempenham um papel crucial no 

desenvolvimento e diferenciação de vários tecidos. Os 3 membros adicionais 

da família GATA, GATA4, GATA5 e GATA6 expressam  no coração (Laverriere 

et al., 1994; Jiang and Evans, 1996). A GATA6 murino tem sido relatada nos 

precursores mesodermais cardíacos, tubo cardiáco e em diversos orgãos 

durante o desenvolvimento (Morrisey et al, 1996., Narita et al., 1996; Suzuki et 

al., 1996). Em Xenopus a expressão de GATA6 ocorre nas células cardíacas 

da diferenciação cardiomiogênica (Gove et al., 1997) indicando que é 

importante no desenvolvimento do coração.   

 Em relação à diferenciação miogênica, nosso resultado nos permitiu 

observar que foi possível derivar uma população de células musculares 

heterogêneas (células similares a fibras musculares, cardiomiócitos e 

cardioesferas), isto ocorre, pois o processo de diferenciação acontece de forma 

distinta entre as células de uma  mesma população celular, ou seja, nem todas 

as células podem estar comprometidas com a  diferenciação celular. 

  No organismo adulto este mecanismo de diferenciação também não 

ocorre de maneira sincrônica com as células de um tecido. Diversos sinais 

químicos que incluem citoquinas, hormônios, gradientes iónicos e outros 

fatores solúveis que são produzidos pelas próprias células do tecido e fatores 

mecânicos, que incluem a estimulação dos receptores através do contato direto 

entre as células e os componentes da matriz extracelular, são responsáveis 

pela diferenciação celular (Taha et al., 2010).  

De acordo com os resultados discutidos neste trabalho, notamos que as 

CTTA de suíno obedecem aos pré-requisitos para o uso das CT na terapia 

celular. Essas populações celulares são heterogêneas compostas por células 
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que além de expressarem marcadores de CTM, também exibem marcação 

embrionária com potencial de diferenciação em células da linhagem 

mesodermal e não são teratogênicas (Figura 14). Além disso, demonstramos a 

capacidade das CTTA de suínos em derivar células semelhantes à 

cardiomiócitos. Porém, mais estudos precisam ser realizados a fim de derivar 

cardiomiócitos a um nível elevado, e para isto são necessárias pequenas 

adequações nas condições de cultivo. Estes resultados são preliminares e 

estudos adicionais são necessários para elucidar questões como a 

padronização de um protocolo adequado a fim de derivar um maior número de 

cardiomiócitos. 
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6 CONCLUSÕES 

 

Com base nos resultados, demonstramos que as células isoladas do 

tecido adiposo de suíno apresentam uma população heterogênea nas primeiras 

passagens de cultivo a qual é composta por células epitelial-símile e 

fibroblasto-símile e ao serem mantidas em meio de cultivo de CTM adultas, 

resultou uma população celular composta principalmente por células com 

morfologia fibroblastoíde semelhante às CTM. Estas células são capazes de 

diferenciar em tecidos ósseo, cartilaginoso e adiposo. Além disso, o potencial 

de diferenciação em cardiomiócitos de CTTA de suínos foi primeiramente 

demonstrados pelo nosso grupo. 
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7 ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo – Manuscrito submetido à Revista Brasileira de Cardiologia Invasiva  
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Resumo 

As células tronco são células indiferenciadas e capazes de se auto-renovar e se diferenciar 

em diversas tipos celulares, além de apresentar propriedades imunomoduladores e efeitos 

parácrinos mediante a injuria tecidual, podendo desta forma tratar lesões e doenças ou 

ainda substituir células danificadas ou perdidas. Dentre as fontes de células tronco adultas 

o tecido adiposo é uma fonte atrativa, pois o organismo humano possui uma grande 

reserva deste tecido que é obtido em grandes quantidades através de métodos pouco 

invasivos. O interesse nessas células vem aumentando constantemente devido suas 

propriedades e possíveis aplicações na medicina regenerativa e terapia celular. Grandes 

partes destas pesquisas estão voltadas para doenças cardiovasculares que é a principal 

causa de morbidade e mortalidade em todo o mundo. Embora nos últimos anos os 

tratamentos em cardiologia tenham avançado, o desenvolvimento de novas terapias que 

recuperem o tecido danificado ainda continua ser o objetivo principal das pesquisas 

cardíacas. Porém, para obter resultados eficazes é necessária a padronização de modelos 

animais in vivo e in vitro para estudos pré-clínicos e consequentemente a aplicação em 

humanos. O desenvolvimento de modelos pré-clínicos em animais de grande porte exige 

o uso bem caracterizado de linhagens de células animais semelhantes aos seus 

equivalentes humanos e o uso do modelo suíno representa uma grande vantagem para a 

investigação translacional ainda pré-clínica. 

 

Palavras chave: células tronco, tecido adiposo, modelo animal, suíno, cardiovascular. 

mailto:ikerkis@butantan.gov.br
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Abstract 

Stem cells are undifferentiated cells and able to self-renew and differentiate into various 

cell types, besides present immunomodulatory properties and paracrine effects by tissue 

injury and may thus treat injuries and diseases or replace damaged or lost cells. Among 

the sources of adult stem cells adipose tissue is an attractive source because the human 

body has a large reserve of this tissue that is obtained in large quantities through 

minimally invasive methods. The interest in these cells is increasing constantly because 

their properties and possible applications in regenerative medicine and cell therapy. 

Large part of these researches are focused on cardiovascular disease is the leading cause 

of morbidity and mortality worldwide. Although, in recent years in cardiology 

treatments have advanced the development of new therapies to recover the damaged 

tissue still remains the main goal of cardiac research. However, to achieve effective 

results is necessary to standardize animal models in vivo and in vitro for preclinical 

studies and consequently in human applications. The development of preclinical models 

in large animals requires the use of well-characterized animal cell lines like human cells 

and using the porcine model represents a great advantage for translational research 

further preclinical. 

Key words: Stem cell, adipose tissue, animal model, swine, cardiovascular 

 

Introdução e definição 

 As células tronco (CT) são células indiferenciadas e definidas pela sua 

capacidade de auto-renovação e diferenciação para diversos tipos celulares. No processo 

de auto-renovação e diferenciação as CT podem seguir dois processos diferentes de 

divisão: a) divisão simétrica, aonde a CT gera uma nova CT e uma célula progenitora e 

b) divisão assimétrica, no qual a CT gera células diferenciadas 
1
. Este processo ocorre, 

mantendo a homeostase do tecido e o nicho das CT ativo. Os nichos são 

microambientes fisiológicos, que consistem de células especializadas, que sinalizam e 

fornecem moléculas da superfície celular para controlar a taxa de proliferação de CT, 

para determinar a diferenciação das células progenitoras e proteger CT contra apoptose. 

Essa interação recíproca entre as CT e o nicho, inicia-se nas fases iniciais do 

desenvolvimento embrionário e é mantida durante a vida adulta sendo essencial para a 

ontogênese e reparação tecidual 
2 

. 

 As CT são divididas em dois tipos principais de acordo com origem e 

plasticidade. Quanto a sua origem as CT podem ser divididas em embrionárias, aquelas 

isoladas do zigoto ou massa celular interna do blastocisto e as e adultas derivadas do 

organismo adulto. O que se refere à capacidade destas células em originar tecidos do 

organismo as células tronco embrionárias (CTE) são classificadas como pluripotentes, 

ou seja, são células capazes de derivar todos os tipos celulares do organismo e as adultas 

possuem um potencial de diferenciação mais restrita sendo classificadas multipotentes.  

 As células tronco adultas (CTA) foram primeiramente descritas por Friendestein 

(1970) que isolou in vitro células estromais da medula óssea de camundongo. Em seu 

estudo demonstrou as características morfológicas, de expansão e de diferenciação 



54 
 

celular
3
. Mais tarde, em diferentes condições de cultura, observou-se que as CTA da 

medula óssea, foram capazes de se diferenciar em osteoblastos, condrócitos e 

adipócitos
4
. Com base nessa capacidade de diferenciação em diversos tipos celulares, 

Caplan (1991) propôs o termo célula tronco mesenquimal (CTM), do inglês MSC 

(Mesenchymal Stem Cell)
5
. 

 A fonte de CTM mais estudada é a medula óssea. As CTM da medula óssea, que 

representam uma rara subpopulação (< 0,01% das células mononucleares da medula 

óssea), são um grupo de células clonogênicas, presentes no estroma medular, capazes de 

se diferenciar em não só em células de origem mesodérmica, mas também em outros 

tipos celulares não mesodérmicos, como células neurais e hepatócitos
6
. 

 As CTA são denominadas multipotentes e ao contrário do que se acreditava 

inicialmente, não estão envolvidas apenas no processo de reparação e homeostase dos 

tecidos dos quais são isoladas, mas também possuem diversos efeitos parácrinos que 

contribuem para a recuperação e regeneração de outros tipos celulares e tecidos do 

organismo
7
, pois estas células produzem e secretam uma ampla variedade de citocinas, 

quimiocinas e fatores de crescimento que atuam de forma parácrina na regeneração do 

tecido in vivo
8
. 

 

Caracterização celular 

 Para que uma população de células seja considerada CT, estas devem obedecer 

no mínimo 3 pré-requisitos segundo a Sociedade Internacional de Terapia Celular 

(International Society for Cellular Therapy). Deste modo, as CTA devem ser 1) 

plástico-aderentes quando mantidas em condições de cultura; 2) positivas para  CD105,  

CD73  e  CD90  e  negativas  para  CD45, CD34,  CD14 , CD11b. CD79 ou CD19 E 

HLA-DR
9
. 

 Contudo, dependendo da fonte de onde são obtidas, métodos de isolamento 

celular e características da cultura, a expressão desses marcadores pode ocorrer de 

forma variada. Sendo assim as CTA também podem expressar outras proteínas de 

superfície como: CD44, CD71 (receptor de transferrina), Stro-1, fibronectina, 

vimentina, CD73 (ecto-5’-nucleotidase, SH3 e SH4), entre outros 
10-11

. 

 Devido esses fatores ainda é necessário mais estudos para elucidar a 

variabilidade de expressão de diversos marcadores. E 3) Essas células devem ser 

capazes de se diferenciar em osteoblastos, condrócitos e adipócitos
9
. 

 

Fontes de células troncos mesenquimais 

 Como visto anteriormente, a medula óssea é a fonte mais comum de CTM 
12

, 

porém populações similares também foram obtidas de outras fontes como o sangue do 

cordão umbilical, placenta, líquido amniótico, derme, fígado, baço
13

,
 
polpa dentária

14
 e 

tecido adiposo
15

. 

 Dentre essas fontes, destaca-se o tecido adiposo que oferece mais vantagens, em 

comparação com outras fontes por apresentar: baixo risco para doadores, elevado 

número de CTM (100mL até 1l), são capazes de manter seu potencial proliferativo de 8-

10 passagens sem qualquer deterioração detectável na sua capacidade de auto-

renovação, além da ausência de rejeição imunológica
16

. 
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O tecido adiposo 

 O tecido adiposo é de origem mesodérmica e contém uma população celular 

estromal heterogênea. O mesoderma surge durante a gastrulação como camada média, 

entre o endoderma e ectoderma. O mesoderme embrionário dá origem a vários tipos de 

músculos, incluindo cardíaco, todo tecido conjuntivo, os vasos sanguíneos e o sangue e 

vasos linfáticos
15

. Historicamente, o tecido adiposo era considerado um reservatório 

metabólico de armazenamento e liberação de substratos de energia na forma de 

triglicérides e colesterol, bem como as vitaminas lipossolúveis. Em meados dos anos 80, 

este conceito foi modificado, a partir da identificação de sua atuação no metabolismo 

sexual através dos esteróides sexuais
17

. O tecido adiposo é um dos componentes do 

tecido conjuntivo com importantes funções, tais como: fornecer rigidez e resistência aos 

tecidos, manter a homeostase térmica e auxiliar na estática visceral. Em mamíferos, o 

tipo de tecido adiposo predominante é o branco em comparação com o tecido adiposo 

marrom, que é presente em recém-nascidos, mas praticamente ausente em adultos
18

. 

Este tecido se distribui no organismo como tecido adiposo branco subcutâneo e tecido 

adiposo branco visceral e consiste em adipócitos maduros, pré-adipócitos, fibroblastos, 

células musculares lisas vasculares, células endoteliais, monócitos e macrófagos 

residentes e linfócitos
19

. 

 Segundo Zannetino e colaboradores (2007), o nicho das CTM de tecido adiposo 

localiza-se na região perivascular composto pelos vasos sanguíneos em associação com 

células de tecido conjuntivo, adiposas, estromais, diversos progenitores, e CT (Figura 

1).  Podemos dizer que o nicho das células tronco do tecido adiposo é perivascular. 

Embora o termo ''perivascular'' signifique ''em torno'' dos vasos sanguíneos, as CT do 

tecido adiposo também foram encontradas no interior dos vasos, fazendo parte dos 

componentes da parede dos vasos sanguíneos. No entanto, devido à falta de marcadores 

específicos, a exata localização e identidade celular ainda são elusivas 
20

. 
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Figura 1: Ilustração do nicho das células tronco adultas do tecido adiposo. Fonte: Irina 

Kerkis.     

 

A rede vascular desempenha um papel na adipogênese. Durante o 

desenvolvimento embrionário, a formação de capilares é uma fase decisiva e específica 

no desenvolvimento dos lóbulos de gordura e a vascularização extensiva é necessária 

para um ótimo funcionamento do tecido adiposo como um órgão metabólico e 

endócrino. Além disso, as células da linhagem adipogênica secretam potentes fatores 

angiogênicos como: monobutyril, VEGF (vascular endothelial growth factor), leptine 

and adiponectine. E finalmente, os fatores antiangiogênicos promovem a perda do 

tecido adiposo, assim, demonstrando a importância da angiogênese para a manutenção 

da adipogênese 
21-22

. Contudo, grandes quantidades de CT podem ser isoladas desta 

fração vascular através do método de digestão enzimática. 

 

Isolamento tas células tronco mesenquimais de tecido adiposo 

 Martin Rodbell (1964) estabeleceu o método de isolamento in vitro de adipócitos 

maduros e progenitores adipogênicos do tecido adiposo de ratos. Em seu protocolo esse 

tecido foi fragmentado e digerido com a enzima colagenase tipo I a 37°C e em seguida 

o material foi centrifugado. O sobrenadante continha adipócitos maduros e o pellet 

continha componentes da fração do estroma vascular, incluindo as células progenitoras 

dos adipócitos, além de células de linhagem hematopoética 
23

. 

 Como em muitos campos de rápido desenvolvimento, uma série de  

denominações tem sido utilizadas para descrever a população de células aderentes, 

isoladas a partir da digestão enzimática por colagenase do tecido adiposo, tais como, 

lipoblasto, pericito, pré-adipócito, processado do lipoaspirado, CT/estromal deriavada 

do tecido adiposo, CT adulta derivada do tecido adiposo, célula estromal adulta 

derivada do tecido adiposo, CT multipotente derivada do tecido adiposo e CTM do 

tecido adiposo (Figura 2A-C). Sendo assim, a Sociedade Internacional de Tecnologia 

Aplicada a Gordura (International  Fat  Applied  Technology  Society  (IFATS) em 

Pittsburgh, propôs uma nomenclatura padronizada em 2004, adotando o termo ASC do 
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inglês adipose stem cells, para se referir a população de células multipotentes aderentes 

isoladas da fração do estroma vascular 
24

. As CTM do tecido adiposo foram isoladas e 

caracterizadas de  humanos e de espécies animais 
13, 25-30

.  

 

Células tronco mesenquimais do tecido adiposo 

 Similarmente á medula óssea, as CT do tecido adiposo têm um amplo potencial 

de diferenciação nos variados tipos celulares como: adipogênica, condrôgenica, 

osteogênica (Figure 2D-F), miogênica, angiogênica, neurogênica, miogênica e 

cardiomiogênica
31

. No entanto, a taxa de sucesso de isolamento é de 100% e o 

rendimento do tecido adiposo é 40 vezes maior que a medula óssea
32

. Além disso, a 

quantidade de células não parece diminuir com a idade, tornando esse tipo de célula 

atraente para o isolamento de CTM e progenitores
33

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Células tronco de tecido adiposo de suínos. A) Isolamento das CT de tecido 

adiposo. B) Morfologia das CT de tecido adiposo. C) Ensaio de unidade formadora de 

colônias (CFUF) nas CT de tecido adiposo. D) Diferenciação adipogênica, note-se as 

células com gotas de lipidios. E) Diferenciação osteogênica, mineralização pode ser 

observada.  F) Coloração com hematoxilina e eosina demonstrando a diferenciação 

condrogênica. Escala de barras: A=20µm, B-F=10µm. A,B,D = Contraste de fase. 

C,E,F= Microscopia de luz. Fonte: Zuttion et al., 2013 (Dados não publicados). 

 

 As CTM possuem a capacidade de se acumular ao redor de processos 

inflamatórios quando administradas in vivo, devido as suas propriedades quimiotáticas. 

Por esse motivo, essas células podem ser utilizadas em diversas áreas como por 

exemplo na terapia regenerativa
7
. 

 

Medicina regenerativa 

 Como comprovado anteriormente, as CTM de tecido adiposo exibem abundante 

capacidade de expansão in vitro, e mais importante que isso, podem derivar células de 

diversas linhagens celulares, até mesmo cardiomiócitos 
32,34

, além de não haver 

questionamento ético quanto a sua utilização. Por isso o tecido adiposo tornou-se uma 

fonte de CTM muito atrativa para a medicina regenerativa e uma das áreas em que essas 

células estão sendo muito empregadas é a cardiologia 
6
. 
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 A maior porcentagem de mortes no mundo por doenças não transmissíveis é 

causada por doença cardiovascular (48%), como, por exemplo, infarto do miocárdio e 

insuficiência congestiva cardíaca 
35

. Outras doenças também são causas de disfunção 

miocárdica, tais como, coronariopatias, infarto do miocárdio, doença de Chagas e outras 

cardiomiopatias 
36

. 

 Avanços nos tratamentos de doenças cardiovasculares decorrem em parte de um 

aperfeiçoamento em técnicas de revascularização coronária, desenvolvimento de 

marcapassos cardíacos e implantação de desfibriladores. Mas com exceção do 

transplante cardíaco, essas opções de tratamento são limitadas por sua incapacidade de 

substituir cardiomiócitos perdidos e cicatrizes do miocárdio, e isto se agrava pela 

incapacidade do coração de substituir sua massa celular através da auto-renovação. No 

entanto novas abordagens de tratamento são necessárias
37

 e como alternativa, tem sido 

proposto o uso da terapia com CT para gerar novos cardiomiócitos
38

. Alguns estudos 

demonstraram a capacidade das CTM de tecido adiposo e medula óssea em se 

diferenciar em cardiomiócitos 
39-41

. Contudo, em certos estudos observou-se que a 

diferenciação das CTM em cardiomiócitos, quando injetadas no músculo cardíaco, é um 

evento raro, constatando que as CTM não são capazes de gerar cardiomiócitos em 

quantidades suficientes para reparar uma lesão no miocárdio 
42

. Entretanto as CTM 

possuem uma propriedade não apenas autócrina, mas também parácrina, ou seja, as 

CTM, quando injetadas, secretam fatores (fator de crescimento vascular endotelial, fator 

de crescimento de fibroblasto básico, fator de crescimento dos hepatócitos, fator de 

crescimento insulina-like I e adrenomedulina) que desempenham um papel 

antiapoptótico, pró-angiogênico e efeito reparador endógeno
43

, além de exercer uma 

ação parácrina diretamente nos cardiomiócitos aumentando sua taxa de sobrevivência
43

. 

Outro processo biológico importante influenciado pelas CTM por meio de seus efeitos 

parácrinos é a neovascularização. Recentes estudos pré-clínicos em ratos com fraturas 

em fêmur demonstraram o potencial angiogênico das CT derivadas do tecido adiposo de 

humanos. Após o transplante de CTA ocorreu o aumento da angiogênese e da 

neovascularização ao redor da área de ossificação endocondral e um significante 

aumento da densidade capilar
44

. Em um  outro estudo utilizando o porco como modelo 

animal, foi demonstrado  que  8  semanas  após  o transplante  intramiocárdica de CTM  

houve  a melhora da função ventricular  esquerda.  Os  pesquisadores  observaram que,  

após a primeira  semana  do transplante, houve melhora do fluxo sanguíneo miocárdico 

durante a diástole, o que foi diretamente relacionado ao  aumento do tamanho dos  vasos  

sanguíneos. Esses resultados apontaram o processo de neovascularização como 

consequência de significativa cardiomiogênese
45

. Isto ocorre devido a produção e 

secreção pelas CTM de fatores como óxido nítrico,  fator de crescimento vascular 

endotelial, fator de crescimento de  fibroblasto  básico,  fator  de  crescimento  dos  

hepatócitos  e  angiopoietina,  entre  outros. A  ação  desses fatores acarreta migração e 

proliferação das células endoteliais e células musculares lisas vasculares, aumento  e  

maturação  dos  vasos,  e  síntese  de  matriz extracelular. Desse modo, as  CTM  

atuariam  no melhoramento  da  densidade  capilar e  na formação  de  vasos  colaterais
7
. 

Porém, apesar de muitas pesquisas em relação ao potencial de diferenciação dessas 
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células em cardimiócitos, ainda é necessário muitos estudos para a compreensão desses 

mecanismos. 

 

Modelo animal utilizado em pesquisas com células tronco 

 Desde muitos anos atrás até os dias de hoje as mais variadas espécies de animais 

tem sido usada como objetos de experimentação em pesquisas científicas, a fim de 

descobrir medidas profiláticas ou tratamento de inúmeras doenças que afetam os seres 

vivos
46-47

. Por volta de 1865, Claude Bernard iniciou a utilização dos animais como 

modelo de estudo e transposição dos conhecimentos adquiridos para a compreensão da 

fisiologia humana. Em seu estudo, Bernad acarretava alterações físicas e químicas que 

ocasionavam alterações nos animais semelhantes a doenças em humanos. Animais de 

pequeno porte (camundongo, ratos, hamster, cobaoio ou gerbil) compreendem mais de 

90% do total de espécies usado em laboratórios 
48

, mas o modelo ideal para uso nas 

pesquisas seria aquele que assemelha-se em suas características fisiológicas, anatômicas 

e orgânicas ao ser humano, o que implica na eficiência das conclusões obtidas 
49

. 

 Diante deste fato, muitos resultados em pesquisas com CT são inconclusivas 

devido à prática do xenotransplante (transplante de órgão ou células entre espécies 

diferentes), pois estas células são isoladas normalmente de seres humanos
50

 e 

transplantadas em outra espécie, o que dificulta o estudo e o entendimento da ação 

destas no organismo. Além disso, poucos animais são semelhantes ao organismo 

humano, o que prejudica ainda mais o entendimento das CT. Sendo assim, seria ideal 

um modelo animal que fosse semelhante em anatomia, fisiologia e fisiopatologia aos 

seres humanos. Segundo Bustard e McClellan, o porco (Sus scrofa domesticus), 

apresenta similaridades com o homem no que diz respeito à odontologia, morfologia e 

fisiologia renal, acuidade visual, estrutura do olho, fisiologia e morfologia da pele, 

fisiologia e anatomia cardiovascular, fisiologia e anatomia digestiva e imunologia
51

. 

Essas semelhanças são mais distantes quando comparadas com outros modelos como o 

cão, rato, camundongo e outras espécies utilizados em pesquisas
47

. Segundo Tumbleson 

(1986) o suíno é um modelo eficaz para estudos em pesquisas biomédicas, pois além de 

apresentar estrutura e funções semelhantes ao humano, apresenta similaridade com o 

tamanho, padrão de alimentação, fisiologia digestiva, hábitos dietéticos, estrutura e 

funções do rim, estrutura vascular do pulmão, distribuição das artérias coronárias, 

propensão para a obesidade, taxa respiratória e, comportamento social e é um modelo 

animal flexível para determinar as exposições crônicas e agudas ao álcool, cafeína, 

tabaco, aditivos alimentares e poluentes do ambiente. Esse animal tem sido usado com 

sucesso como modelo para avaliar alcoolismo, diabetes, entre outras alterações 

encontradas no organismo humano
52

.  

 Em relação às CTM do tecido adiposo, o modelo suíno seria ideal, pois além de 

todas as semelhanças com o humano encontradas neste animal, o mesmo apresenta uma 

grande reserva de gordura
53

, possibilitando um fácil isolamento das CTM de tecido 

adiposo e em seguida o transplante autólogo ou heterólogo (transplante de órgãos ou 

células da mesma espécie) das mesmas, a fim de avaliar o mecanismo de ação destas 

células e das CTM de humanos. 
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Células tronco de tecido adiposo de suíno 

 Diversos autores realizaram o isolamento de CT do tecido adiposo de suínos. 

Estas células demonstraram potencial de diferenciação em diferentes linhagens 

mesodermais como osso, cartilagem, gordura, músculo e cardiomiócitos e expressaram 

diferentes marcadores de CT apresentando similaridades com CTM de tecido adiposo 

de humanos 
53-57

. Interessantemente o suíno já é bastante utilizado nesta área no que se 

refere à implantação de dispositivos endovasculares, como por exemplo, o stent 
58-59

. 

Entretanto é um ótimo modelo pré-clínico para testar o efeito das CT especificamente 

na área de CT aplicadas em doenças cardiovasculares.  

 Além disso, estas células isoladas de suínos foram parcialmente caracterizadas 

em relação à expressão dos marcadores de CTM, portanto é difícil comparar os 

benefícios destas células para o paciente com as semelhantes humanas em estudos pré-

clínicos.  

 

Considerações finais 

As CTM isoladas do tecido adiposo apresentam um amplo potencial de 

diferenciação e podem ser facilmente obtidas e em grandes quantidades através de 

métodos pouco invasivos e dolorosos. Além disso, estas células são capazes de 

imunomodular o sistema imune e possuem um efeito parácrino capaz de mobilizar 

moléculas a fim de regenerar um tecido lesionado. Contudo, uma grande parte das 

pesquisas que estudam CT é limitada devido ao uso de xenotransplante e a escassez de 

padronização do modelo animal que seja anatômica e fisiologicamente próximo do 

organismo humano, assim como o porco. Portanto é necessário um conhecimento maior 

do mecanismo de ação dessas células em um ambiente fisiológico, que reproduza o 

organismo humano ainda é baixo. Este fato faz com algumas aplicações clínicas e 

terapêuticas das CT ainda sejam incertas. Em resumo, a expectativa da medicina 

regenerativa baseada na aplicação de CT depende do conhecimento do mecanismo 

dessas células e de seus efeitos no organismo, assim como das moléculas, fatores e as 

cascatas de sinalização que controlam a sobrevivência e proliferação celulares mediante 

o contanto com as CT e, portanto a aplicabilidade destas em sua grande parte depende 

da utilização dos modelos adequados e CT bem caracterizadas. Desta forma, múltiplas 

soluções deverão surgir a partir das tecnologias crescentes na área de CT e medicina 

regenerativa. Diversas inovações mudarão a prática da medicina devido ao 

reconhecimento de que as células vivas são capazes de executar uma série de funções o 

que os fármacos não podem proporcionar. 
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Abstract 

Porcine mesenchymal stem cells have been isolated previously from bone 
marrow and adipose tissue. It has been demonstrated that these cells are able 
to differentiate into bone, adipose and condrogenic cells, but muscle and 
cardiogenic potential have not been showed for pig stem cells.  Adipose-derived 
stem cells (ASC) may be a good candidate for cardiac tissue engineering as 
they can be harvested from patients by a simple and minimally invasive method 
besides they are also obtained in large numbers. Porcine is a common animal 
model for preclinical researches using human mesenchymal stem cells (MSC), 
due to the similarity between these two species regarding their anatomy, 
physiology and disease manifestation. Objectives: The objective of this study 
was to perform the isolation and in vitro culturing of porcine adipose tissue-
derived cells besides performing muscle and cardiomyocytes differentiation of 
these established cell population. Methodology: Adipose tissue fragments 
were used for isolating progenitors and stem cells (SC) from healthy adult pigs. 
Porcine-derived adipose stem cells (pASC) isolation was performed as 
previously described for human ASC. Isolated cells were characterized by using 
SC and progenitor markers. Differentiation assays and teratogenic potential 
evaluation were also accomplished. Results: During early passages, it was 
possible to distinguish two distint cells population: epithelial-simile and 
fibroblast-simile cells. However, after fourth passage, pASC cultures were 
composed by fibroblast-simile cells only. During first passages both cell types 
were positive to oct-4, sox2, nanog, CD44, CD90, CD105, vimentin, fibronectin, 
nestin, pan-cytokeratin, e-cadherin, and conexin-43. Additionaly, in later 
passages, fibroblast-simile cells were immunopositive to oct-4, CD44, e-
cadherin and PCNA and negative to pan-citokeratin. These fibroblast-simile 
cells were able to differentiate into cell of mesoderm origin such as bone, 
cartilage and fat cells. Furthermore, pASC, under myogenic medium condiction, 
were able to differentiate into muscle cells besides cardiomyocytes. 
Cardiomyocytes expressed specific cardiomyocytes markers, such as gata-6 
and cardiotin. Finally, pASC, when injected into immunosuppressed mice, did 
not form teratomas. Conclusions: Our data suggest that adipose tissue cells 
isolated from pigs exhibit similar characteristics with human SC and possess 
the ability to differentiate into many cell types of mesoderm origin, including 
cardiomyocytes. 
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Glossário 

 

 

Blastocisto    estágio inicial dos embriões de mamíferos. 

CD     grupo de diferenciação. É um sistema de   

    classificação para anticorpos monoclonais gerados  

    em diferentes laboratórios para epítopos contra  

    moléculas de superfície celular de leucócitos,   

    estabelecido em 1982 pelo 1st International   

    Workshop and Conference on Human Leukocyte  

    Differentiation Antigens (HLDA). 

Células tronco   células primordiais do organismo capazes de se  

    diferenciar em qualquer tipo celular. 

DMEM    Meio Egle Modificado por Dubelcco - solução   

    composta por nutrientes e sais minerais utilizado em  

    cultura celular como ''substrato'' para as células. 

Fatores    fatores solúveis que induzemproliferação e/ou  

    diferenciação celular. 

Miogênese    processo que direcionas células indiferenciadas a se 

    diferenciar em células musculares. 

PBS     solução de tampão fosfato - solução salina utilizada  

    para lavagem de tecidos ou células e no preparo de  

    outras soluções. 

Pluripotência   capacidade múltipla, p. ex. células pluripotentes,  

    células capazes de se diferenciar em vários tipos  

    celulares. 

Senescência   envelhecimento celular. 

Terapia celular   uso de células para transplantes autólogos ou  

     heterólogos, enxertos, ou modificações/reparações  

    genéticas. 

 


