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Células-tronco mesenquimais (CTMs) obtidas a partir da medula óssea são capazes
de se diferenciarem, sobretudo, em condrócitos, adipócitos e osteoblastos. Durante
a osteogênese in vitro, alguns parâmetros são utilizados para caracterizar este
processo, tais como atividade da fosfatase alcalina (FAL), mineralização e
expressão de proteínas associadas à osteoblastos. Ratos espontaneamente
hipertensos (SHR) são um modelo animal de hipertensão essencial humana e
desenvolvem hipertensão após 4 semanas de idade. Esta linhagem apresenta
alterações significativas no metabolismo ósseo. O objetivo do presente estudo foi
investigar

se,

o

genótipo

hipertensivo

poderia

interferir

na

diferenciação

osteoblástica das CTMs de ratos SHR e qual mecanismo está alterado quando
comparadas com a linhagem progenitora, ratos Wistar. Para isso, nós obtivemos
CTMs da medula óssea de ratos Wistar e SHR com 4 semanas de idade, sem a
hipertensão estabelecida, afim de avaliar somente o possível efeito do genótipo
hipertensivo na diferenciação osteogênica in vitro. Nós induzimos, ou não, a
diferenciação osteogênica in vitro por meio da utilização dos indutores osteogênicos:
ácido ascórbico, β-glicerofosfato e dexametasona. Os resultados demonstraram que,
CTMs indiferenciadas de SHR (SHRC) demonstraram taxa de proliferação
aumentada em comparação a CTMs, na mesma condição, de Wistar (WC), e após a
indução da osteogênica, a taxa de proliferação apresentou uma diminuição
acentuada no grupo SHR (SHRMO) do que no grupo Wistar na mesma condição
(WMO). Embora não fora observada diferença significativa na atividade da FAL entre
SHRMO e WOM no 7° dia, a mineralização e a diferenciação osteoblástica foram
menores no grupo SHRMO no mesmo período experimental. Os fatores de
transcrição Osterix e β-catenina parecem estar envolvidos na diferenciação reduzida
no grupo SHRMO, pois apresentaram menor expressão neste grupo experimental.
Além disso, a expressão diminuída de proteínas associadas a osteoblastos tais
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como OCN, BSP e OPN sugerem que a matriz extracelular do grupo SHRMO possui
uma menor qualidade em comparação ao grupo WMO. Níveis superiores de MMP-2
ativa foram observados em SHRMO e houve aumento da fosforilação de ERK 1/2,
JNK 1/2 e p38 nos grupos MO, e diminuição da pPI3K evidenciando diferentes vias e
sinalização envolvidas no processo de diferenciação in vitro de CTMs em ambas as
linhagens. A produção de IL-6 e CXCL1/CINC2, dosada no sobrenadante das
culturas, estava aumentada no grupo SHRC comparado ao grupo WC, sugerindo um
estado pró-inflamatório em SHRC. Em conclusão, CTMs de SHR apresentaram
diferenciação diminuída comparadas as CTMs de Wistar, além de menor
mineralização e baixa qualidade na matriz extracelular. Estes dados, em conjunto,
sugerem que a influência do genótipo hipertensivo no metabolismo ósseo de SHR
jovens, antes do desenvolvimento da hipertensão, deve ser considerada, visto que
utilizamos animais pré-hipertensos.
Palavras chaves: Células-tronco mesenquimais. Diferenciação osteoblástica. Ratos
espontaneamente hipertensos (SHR). Expressão gênica de marcadores ósseos.
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Mesenchymal stem cells (MSCs) from bone marrow are able to differentiate mainly
into chondrocytes, adipocytes and osteoblasts. During in vitro osteogenesis, some
parameters are used to characterize this process, such as the activity of alkaline
phosphatase (ALP), mineralization and osteoblast-associated proteins expression.
Spontaneously hypertensive rats (SHR) is an animal model of human essential
hypertension. This animals developing hypertension after 4 weeks of age. This strain
shows significant changes in bone metabolism. The aim of this study was to
investigate whether the hypertensive genotype could influence the osteoblastic
differentiation of MSCs from SHR and which mechanism are altered when compared
to the parental strain, Wistar rats. For that, we have obtained bone marrow MSCs
from Wistar and SHR rats at 4 weeks of age, without hypertension established in
order to evaluate only the possible effect of hypertensive genotype on osteogenic
differentiation in vitro. We induced or non-osteogenic differentiation in vitro using
osteogenic inducers: ascorbic acid, dexamethasone and β-glycerophosphate. The
results demonstrate that undifferentiated MSCs SHR (SHRC) showed increased
proliferation rate compared to MSCs, in the same condition Wistar (WC) and after
osteogenic induction, proliferation rate showed a marked decrease in SHR (SHRMO)
than in Wistar group in the same condition (WMO). Although it was not observed
significant difference in ALP activity between WMO and SHRMO on day 7,
mineralization and osteoblast differentiation were lower on group SHRMO in the
same experimental period. The transcription factors Osterix and β-catenin appear to
be involved in reduced differentiation in SHRMO group because they showed lower
expression in this experimental group. Furthermore, the decreased osteoblastassociated proteins such as OCN, BSP, OPN expression suggest that extracellular
matrix SHRMO group has a lower quality in comparison to WMO group. Higher levels
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of active MMP-2 were observed in SHRMO and there was increased phosphorylation
of ERK 1/2, JNK 1/2 and p38 in MO groups and decreasing pPI3K, demonstrating
different signaling pathways involved in the process of differentiation of MSCs in vitro
in both strains. The production of IL-6 and CXCL1/CINC2, measured in the culture
supernatant, was increased in the SHRC group compared to WC group, suggesting a
pro-inflammatory state in SHRC. In conclusion, SHR MSCs showed decreased
differentiation compared to Wistar MSCs, lower mineralization and low quality in the
extracellular matrix. These data together suggest that the effect of hypertensive
genotype on bone metabolism of young SHR, before the development of
hypertension, must be considered.

Keywords: Mesenchymal stem cells. Osteoblast differentiation. Spontaneously
hypertensive rats (SHR). Bone markers gene expression.
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1. Introdução
A osteoporose é uma desordem óssea comum que leva a redução da massa
óssea, deterioração da microarquitetura óssea, suscetibilidade à fragilidade
esquelética, e aumento do risco de fraturas (Keen 2007). Em adição as razões
fisiológicas como idade e deficiência de estrogênio, condições patológicas, tais como
hipertireoidismo, diabetes, e hipertensão, foram também correlacionadas à
osteoporose (Rodan and Martin 2000, Hanley, Brown et al. 2003, Woo, Kwok et al.
2009). A osteoporose e a hipertensão são dois sérios problemas de saúde pública
mundial, sendo objetos de diversos estudos.
Modelos experimentais in vitro, com células osteoprogenitoras, tem auxiliado
na compreensão dos mecanismos celulares envolvidos no surgimento da
osteoporose, assim como no desenvolvimento de fármacos. Entre as células
osteoprogenitoras, existem as células-tronco mesenquimais (CTMs), obtidas a partir
da medula óssea, utilizadas como modelo experimental in vitro de osteogênese. As
células-tronco mesenquimais são multipotentes, ou seja, possuem a capacidade de
diferenciação em alguns tipos celulares. Além de osteoblastos, também se
diferenciação em condrócitos e adipócitos (Friedenstein, Petrakova et al. 1968,
Maniatopoulos, Sodek et al. 1988). Estas células foram descritas primeiramente por
Friedenstein e colaboradores (Friedenstein, Petrakova et al. 1968). Posteriormente,
este mesmo autor também demonstrou a capacidade de aderências destas células a
superfícies plásticas (Friedenstein, Deriglasova et al. 1974), tornando possíveis as
análises in vitro deste tipo celular, permitindo a investigação dos mecanismos
envolvidos na diferenciação. As CTMs podem ser identificadas por vários métodos.
Entre eles, há a utilização de marcadores de superfície, conhecidos como CDs. São
anticorpos que marcam as células através de fluorescência. Para CTMs existem
alguns CDs específicos, entre eles temos o CD29, CD90 e o CD54.
Durante a diferenciação osteogênica in vitro, as CTMs formam multicamada, e
sintetizam matriz extracelular com organização parecida com a do tecido ósseo
(Aubin, Liu et al. 1995, Lian and Stein 1995). Este processo pode ser dividido em
três períodos: (i) proliferação, (ii) maturação da matriz extracelular e (iii)
mineralização (Owen, Aronow et al. 1990). No estágio de proliferação ativa, as
células sintetizam fatores de crescimento e colágeno, controlados pela ativação de
fatores de transcrição específicos. Este estágio inicial é seguido pela produção de
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proteínas colágenas e não colágenas relacionadas a maturação da matriz
extracelular e a posterior mineralização. A estagnação do crescimento celular e
acumulo de matriz extracelular são sinais da maturação do fenótipo osteoblástico
(Ratisoontorn, Seto et al. 2005), refletido pelo aumento da modulação da fosfatase
alcalina (FAL), um marcador inicial do fenótipo osteoblástico essencial para a
mineralização da matriz extracelular (Lian, Stein et al. 1998). No estágio
subsequente a diferenciação, o início da mineralização, proteínas associadas a
osteoblastos são expressas em nível máximo. Entre elas podemos citar a
osteocalcina (OCN), um marcador de osteoblastos maduros, é a principal proteína
não-colágena da matriz extracelular óssea, produzida após o estágio proliferativo,
imediatamente antes da mineralização, liga-se com alta afinidade aos cristais de
hidroxiapatita, o componente chave da mineralização óssea, e regula o crescimento
do cristal ósseo (Boskey, Gadaleta et al. 1998); a osteopontina (OPN), a sua síntese
aumenta durante ambos os períodos de proliferação e diferenciação, pois está
associada com adesão celular, proliferação e mineralização da matriz extracelular
(Donzelli, Salvade et al. 2007), além de gerar sinais intracelulares, que afetam a
ativação e motilidade dos osteoclastos (Denhardt, Noda et al. 2001); e a
sialoproteína óssea (BSP), expressa principalmente por osteoblastos, é também
expressa em outros tipos celulares associados a tecidos mineralizados (Gordon, Tye
et al. 2007), é produzida no estágio inicial da mineralização (Ganss, Kim et al. 1999),
ligando-se ao colágeno tipo I (Fujisawa, Nodasaka et al. 1995) e promovendo a
nucleação inicial dos cristais de hidroxiapatita (Ganss, Kim et al. 1999). Estas
proteínas da matriz óssea são frequentemente utilizadas como marcadores para
estudar a influência de vários fatores nas funções e nos estágios de
desenvolvimento dos osteoblastos. Certamente, fosfatase alcalina, colágeno tipo I,
osteopontina e sialoproteína óssea são marcadores dos eventos iniciais do fenótipo
osteoblástico, enquanto a osteocalcina exerce função na mineralização (Stein and
Lian 1993).
Os osteoblastos in vivo constituem uma estrutura de revestimento
unidirecional nas superfícies da matriz orgânica. A espessura desta camada,
chamada de osteóide, depende simultaneamente da formação da matriz orgânica e
sua subsequente calcificação – denominado de mineralização. Os osteoblastos
possuem em sua membrana plasmática sistemas de transporte que transferem íons,
principalmente cálcio e fosfato, ao osso mineralizado, a partir do espaço extracelular
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da medula óssea, para o osteóide, calcificando-o (Caverzasio and Bonjour 1996). Ao
final da produção da matriz óssea e deposição dos íons minerais, os osteoblastos
tornam-se células de revestimento achatadas, os osteócitos. Em seguida, um lento
processo de deposição mineral (mineralização secundária) completa o processo de
formação óssea (Meunier and Boivin 1997).
Pesquisas

avaliando

os

fatores

de

transcrição

que

controlam

o

desenvolvimento ósseo e a expressão de marcadores fenotípicos do osso, tem
aumentado a compreensão sobre os mecanismos moleculares envolvidos no
desenvolvimento e diferenciação dos osteoblastos (Lian, Stein et al. 1998). Entre
eles podemos citar Runx2, β-catenina e Osterix (Ducy, Zhang et al. 1997). Runx2
exerce papel importante

na diferenciação, maturação e homeostase dos

osteoblastos. Além disso, estudos têm demonstrado que a expressão de Runx2
aumenta a regulação da expressão de genes específicos de osteoblastos e induz a
mineralização (Phillips, Gersbach et al. 2006). Já a β-catenina, um mediador da via
de sinalização canonical Wnt/β-catenina, é necessária concomitantemente para a
proliferação e comprometimento com a linhagem osteogênica de células-tronco
mesenquimais (CTMs) (Day, Guo et al. 2005, Glass, Bialek et al. 2005). E o Osterix,
que exerce papel crítico na diferenciação e formação óssea (Nakashima, Zhou et al.
2002), age “downstream” a Runx2, na indução da diferenciação em pré-osteoblastos
em osteoblastos maduros (Nakashima, Zhou et al. 2002). Todas as proteínas e
fatores de transcrição citados acima podem ser modulados por condições
ambientais externas ou alterações genéticas.
As MAPK, proteínas-quinases ativadas por mitógenos, são um superfamília
de serina-treonina quinases que tem importantes funções como mediadores da
resposta celular a uma variedade de estímulos, e seu papel durante a diferenciação
osteogênica tem sido descrito (Suzuki, Guicheux et al. 2002) (Jaiswal, Jaiswal et al.
2000). Três subfamílias foram identificadas em mamíferos: quinases reguladas por
sinais extracelulares (ERK); quinase amino terminal c-Jun (JNKs) e quinase p38
(p38). Em culturas osteogênicas in vitro, o meio osteogênico ativa ERK, e sua
inibição provocam diminuição da diferenciação osteoblástica e mineralização
(Jaiswal, Jaiswal et al. 2000), além de ERK também estar envolvida na proliferação
e adesão de osteoblastos (Lai, Chaudhary et al. 2001). A ativação de JNK 1/2 e p38
também é necessária para a diferenciação de células osteoprogenitoras da medula
óssea em osteoblastos (Jaiswal, Jaiswal et al. 2000, Hu, Chan et al. 2003). A
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ativação de ERK se dá anteriormente a ativação de p38 e JNK (Suzuki, Guicheux et
al. 2002), demonstrando uma sequência de eventos na sinalização das MAPKs na
diferenciação osteogênica.
A hipertensão essencial é uma doença complexa, que corresponde a
aproximadamente 95% dos casos de hipertensão. É considerada uma doença
multifatorial, determinada por uma combinação de fatores genéticos e ambientais
(O'Shaughnessy 2001). Porém, as terapias farmacológicas disponíveis, não
apresentam nenhum efeito sobre a hipertensão relacionada à osteoporose,
evidenciada em estudos (Rodan and Martin 2000, Hanley, Brown et al. 2003, Woo,
Kwok et al. 2009).
Os ratos espontaneamente hipertensos (SHR) são um modelo animal de
hipertensão essencial humana desenvolvido por Okamoto e Aoki (Okamoto and Aoki
1963) a partir de manejo de ratos Wistar que apresentavam pressão arterial elevada
em relação aos demais da mesma linhagem. Diversos estudos relatam que estes
animais apresentam hipertrofia cardíaca, disfunção diastólica (Dupont, Maizel et al.
2012), acidose metabólica (Akira, Masu et al. 2012), produção constitutiva de
citocinas e quimiocinas (Bonato, do-Amaral et al. 2012) e diferenças significativas
no metabolismo ósseo, tais como “turnover” ósseo aumentado e massa trabecular
óssea e cortical diminuídas (Izawa, Sagara et al. 1985, Barbagallo, Quaini et al.
1991, Wang, Hsu et al. 1993, Wright and DeMoss 2000). Os SHRs desenvolvem
hipertensão espontaneamente após 5 semanas de idade (Limas, Westrum et al.
1980) e, portanto são um modelo de hipertensão associado a alterações ósseas.
Além disso, em estudo realizado com SHR jovens (Battle, Arnal et al. 1994), de 4
semanas de idade, foi observada atividade hiperproliferativa em células da
musculatura lisa da aorta deste animais, demonstrando a influência somente do
genótipo hipertensivo, já que estes animais ainda são normotensos com 4 semanas
de idade.
Sabendo-se que ratos SHR adultos já apresentam um comprometimento
negativo no metabolismo ósseo, nossa hipótese foi avaliar se este efeito também é
observado anteriormente ao surgimento da hipertensão, ou seja, somente sob a
influência do genótipo hipertensivo. Dessa forma, na tentativa de elucidar os
possíveis

mecanismos

envolvidos

nas

alterações

ósseas

relatadas,

nós

investigamos se, em comparação com a sua linhagem progenitora, ratos Wistar,
ratos SHR jovens com 4 semanas de idade, ou seja, sem hipertensão estabelecida,
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somente com o genótipo hipertensivo, poderiam apresentar alterações na
diferenciação osteoblástica a partir de CTMs da medula óssea. Assim analisamos as
propriedades in vitro e estabelecemos as similaridades e divergências na
diferenciação osteoblástica entre CTMs de Wistar e CTMs de SHR cultivadas nas
mesmas condições. Estas respostas podem ser o início dos esclarecimentos dos
mecanismos envolvidos nas alterações ósseas encontradas neste modelo animal e
futuramente, com outros estudos, compreender melhor a relação entre a hipertensão
e os problemas ósseos. Os resultados demonstraram que há diferença em diversos
parâmetros: A) CTMs de SHR apresentam taxa hiperproliferativa; B) Mineralização
foi menor no grupo SHRMO (meio osteogênico) comparado ao grupo WMO; C)
Diferenciação osteoblástica reduzida foi observada no grupo SHRMO e D) A
expressão de grande parte dos marcadores ósseos foi inferior no grupo SHRMO em
comparação ao grupo WMO, como por exemplo, OCN e BSP.
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Objetivo Geral
A proposta do presente estudo foi investigar se o genótipo hipertensivo poderia
interferir na diferenciação osteoblástica in vitro de células-tronco mesenquimais
obtidas a partir da medula óssea de ratos SHR jovens, sem hipertensão,
comparando com seus progenitores, ratos Wistar, e quais possíveis mecanismos
estariam envolvidos.
Objetivos Específicos
1 – Avaliar a taxa de proliferação celular no dia 0, 3, 7, 10 e 14 do processo de
diferenciação por meio da técnica do MTT;
2 – Avaliar a atividade da enzima fosfatase alcalina nos dias 0, 3, 7, 10 e 14 do
processo de diferenciação por meio do ensaio colorimétrico;
3 – Investigar o conteúdo de proteína total nos dias 0,3, 7, 10 e 14, por meio de
ensaio colorimétrico modificado de Lowry;
4 – Avaliar a mineralização biológica por meio da técnica do Vermelho de Alizarina;
5 – Investigar a expressão dos fatores de transcrição associados a osteoblastos
Runx2, Osterix e β-catenina por meio de PCR em tempo real;
6- Investigar a expressão gênica das proteínas relacionadas a osteoblastos OCN,
OPN, BSP, COL I, por meio de PCR em tempo real;
7 – Avaliar a via de sinalização intracelular das MAP quinases, ERK, JNK 1/2 e p38,
e PI3K por meio de Western Blot;
8 – Detectar a produção da citocina IL-6 e da quimiocina CINC-2/CXCL1 no
sobrenadante das culturas por meio da técnica de ELISA;
9 – Avaliar a produção de MMP2 por meio da técnica de zimografia.
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2. Materiais e Métodos
2.1. Animais e aspectos éticos
Foram utilizados ratos normotensos (Wistar) e ratos espontaneamente hipertensos
(SHR), machos, jovens (4 semanas de idade), pertencentes ao Biotério do
Departamento de Ciências Básicas, da Faculdade de Odontologia de Araçatuba,
UNESP. Foram tomadas todas as medidas necessárias para utilizar o menor número
possível de animais e evitar seu sofrimento. Os protocolos experimentais foram
aprovados pela Comissão Local de Ética para Experimentação Animal (Processo
00716-2012). Até a realização dos experimentos, os animais foram mantidos em
local com umidade (55% ± 3%) e temperatura controlada (22 ± 1ºC), com um ciclo
de luz de 12/12 horas, 5 animais por caixa plástica, consumindo o mesmo tipo de
ração (Labina, Nestlé, Brasil) e água. Os animais SHR, desde o início dos
procedimentos, foram mantidos isolados do contato com animais normotensos. O
uso de animais jovens (4 semanas de idade) tem como objetivo estudar apenas a
influência do genótipo hipertensivo durante a diferenciação de CTMs em linhagem
osteogênica. Com o objetivo de obter um pool de células-tronco mesenquimais da
medula óssea utilizadas neste estudo, os ratos foram eutanaziados com overdose
de halotano (Tanohalo; Cristália, Campinas, SP, Brasil).

2.2. Isolamento e cultura das células-tronco mesenquimais da medula óssea
As CTMs foram obtidas seguindo protocolos descritos anteriormente (Friedenstein,
Deriglasova et al. 1974, Maniatopoulos, Sodek et al. 1988) com algumas alterações.
Após a seleção, os ratos foram submetidos à eutanásia, os fêmures direito e
esquerdo foram removidos assepticamente e cuidadosamente limpos de todos os
tecidos moles aderentes e em seguida lavados em meio de cultura contendo 10
vezes a concentração usual de antibióticos. As epífises dos ossos foram removidas
e a medula foi lavada usando 5 mL de meio de cultura a partir de uma seringa de 10
mL acoplada a uma agulha de calibre 20. As células liberadas foram coletadas e
mantidas em frascos de 75 cm2 (Corning Inc., USA) contendo 15 mL de meio de
proliferação na seguinte composição: meio essencial mínimo Eagle (MEM, Sigma,
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M0643, sem ácido ascórbico, contendo 5,5 mmol/L de D-glicose), suplementado
com 10% de soro fetal bovino (Gibco), 2 mM L-glutamina e 1% antibióticos (10,000
Units/mL penicilina e 10,000 µg/mL estreptomicina (Gibco, Life technologies), 10
µg/mL gentamicina (Gibco, Life technologies) e 250 µg/mL anfotericina B (Gibco, Life
technologies). Na subconfluência da cultura primária (10-15 dias), aproximadamente
80% de confluência, o meio de cultura foi removido e em seguida adicionado
solução de tripsina a 0,25% (Gibco), 1,3 mg/ml de colagenase do tipo II e EDTA a 1
mM (Gibco) para obtenção de suspensão celular, utilizada no plaqueamento de
todos os experimentos de diferenciação osteogênica na densidade de 7,5 x 10 4
células por poço em placas de 24 poços.
Após 4 dias do plaqueamento, quando as células atingiram 80% de subconfluência,
as células foram cultivadas em meio controle (MEM) ou meio osteogênico (MO), que
consiste no meio MEM suplementado com 10 mM β-glycerofosfato, 50 µg/mL ácido
ascórbico e 10 mM dexametasona. Assim, há 4 grupos experimentais: 1) WC (CTMs
de Wistar cultivadas em meio controle, sem indução osteogênica); 2) WMO (CTMs
de Wistar cultivadas em meio osteogênico, com indução osteogênica); 3) SHRC
(CTMs de SHR cultivadas em meio controle, sem indução osteogênica) e 4) SHRMO
(CTMs de Wistar cultivadas em meio osteogênico, com indução osteogênica). Estas
condições experimentais foram utilizadas em todos os experimentos.
2.3. Citometria de Fluxo
Após a coleta do pool de células da medula óssea de ambas as linhagens, as
mesmas foram cultivadas com meio controle até a passagem 2 em garrafas médias
de cultura. Em seguida, as células foram tripsinisadas das garrafas (tripsina, Gibco)
e fixadas com PBS formol a 4%. Aproximadamente, 106 células foram fixadas em
cada tubo para cada anticorpo. Em seguida, as células foram incubadas por 30 min
à 4°C com 10 mg/mL de anticorpos anti rato monoclonais (CD90:RPE; CD29:RPE;
CD54:FITC; CD45:FITC; ou CD31:FITC AbD Serotec, Kidlington, Oxford, OX5 1 GE,
UK). Depois, as células foram centrifugadas e o sobrenadante foi desprezado. Então
200 µL de meio incompleto (Gibco) foi adicionado para ressuspender as células. Os
resultados foram obtidos no equipamento Attune™ acoustic focusing cytometer
system (Applied Biosystems®, Foster City, CA, USA). Controle IgG negativo foi
utilizado para ambos fluoróforos, para excluir a possibilidade de autofluorescência.
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2.4. Marcadores da diferenciação osteogênica
2.4.1. Ensaio de redução do MTT
A proliferação celular foi avaliada após o dia 0, 3, 7, 10 e 14 de cultura pelo método
colorimétrico MTT (Mosmann 1983). Após os períodos de tratamento os meios foram
removidos e uma solução contendo 0,2 mL de solução de MTT [3-(4,5dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyl tetrazolium bromide] (Sigma) 0,5 mg de MTT/mL
de meio de cultura (MEM) sem SFB foi adicionada a cada poço. Após a incubação
por 3 horas a 37 ºC, o meio foi removido e o formazan intracelular foi liberado pela
solubilização com 1 mL de etanol 100%. As placas foram agitadas por 5 minutos
antes de mensurar as absorbâncias das amostras a 570 nm.
2.4.2. Conteúdo total proteico
O conteúdo total proteico foi determinado nos dias 0, 3, 7, 10 e 14, por meio de
modificação do método de Lowry (Lowry, Rosebrough et al. 1951). O sobrenadante
foi removido e 0.1 % de sulfato laurel de sódio (Sigma) foi adicionado na cultura para
lisar as células. Após 20 minutos, esta solução foi misturada com a solução de
Lowry (Sigma) e incubada por 10 minutos a temperatura ambiente. Em seguida, foi
adicionado o reagente fenol Folin e Ciocalteau (Sigma). Os dados foram
normalizados utilizando BSA (albumina de soro bovino) como padrão. Os valores de
absorbância foram obtidos a 660 nm.
2.4.3. Atividade da fosfatase alcalina
A atividade da FAL foi analisada nos dias 0, 3, 7, 10 e 14 dias por meio da liberação
de timolftaleína pela hidrólise do substrato de timolftaleína monofosfato, utilizando
um kit comercial (Labtest, Brasil), seguindo as instruções do fabricante. Utilizando o
método de Roy modificado (Roy 1970). Para isso foram utilizados tubos de ensaio
branco, padrão e testes. Em todos os tubos foram adicionados 50 μl de substrato e
0,5 mL de tampão dietanolamina a 0,3 mmol/mL, pH 10,1. No tubo padrões foram
acrescentados 50 μL da solução padrão. Os tubos foram mantidos a 37ºC por 2
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minutos. Em seguida, foram adicionados, em cada tubo teste, 50 μL do lisado de
células dos mesmos poços utilizados para medida da proteína total. Os tubos foram
mantidos a 37º C por 10 minutos. Após esse período foi adicionado em todos os
tubos, branco, padrão e testes, 2 mL do reagente de cor (Na2CO3 0,09 mmol/mL e
NaOH 0,25 mmol/mL) e em seguida a absorbância foi medida em um
espectrofotômetro utilizando-se o comprimento de onda de 590 nm. Os valores de
atividade de FAL foram expressos em U/L onde a unidade de atividade enzimática é
a quantidade de FAL que catalisa a transformação de 1 mol de substrato por
minuto à 37ºC e pH 10,15. A atividade específica é a quantidade de atividade
enzimática por miligrama de proteína (1 mol de produto formado por minuto por
miligrama de proteína, ou U por miligrama).
2.4.4. Ensaio de mineralização.
Nos períodos de 10 e 14 dias, os poços foram lavados uma vez com PBS aquecido
a 37 °C e preenchidos com formol tamponado neutro a 4% por 25 minutos. Em
seguida, retirou-se o formol tamponado neutro a 4% e os poços foram lavados com
água destilada e as culturas, processadas para coloração com vermelho de Alizarina
(Sigma), que cora, em vermelho, áreas de mineralização ricas em cálcio. Os poços
foram examinados em microscópio de fase invertido (Olympus CKX41), com câmara
fotográfica digital acoplada. A quantificação foi detectada através do método
adaptado descrito por Gregory (Gregory, Gunn et al. 2004).
2.5. Extração e quantificação do RNA total e transcrição reversa
A extração de RNA total das células foi realizada por meio da adição do reagente
Trizol LS (Invitrogen Life Technologies), seguindo o protocolo recomendado pelo
fabricante. Para isso, após remoção do meio de cultura contido nos poços, foram
adicionados 1 mL do reagente Trizol LS em cada poço da placa de 24 poços, a qual
permaneceu apoiada em gelo durante a coleta. Após vigorosa raspagem do poço
com a própria ponteira o volume de Trizol correspondente foi transferido para um
tubo de 1,5 mL livres de DNAse e RNase (Axygen), aos quais foram adicionados
200 μL de clorofórmio (Merck Millipore). Os tubos foram vigorosamente agitados por
30 segundos em vórtex, e logo após, mantidos em repouso à temperatura ambiente,
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por 5 minutos. Posteriormente, as amostras foram centrifugadas a 4 °C e 12000 g,
por 15 minutos e as fases aquosas superiores foram recolhidas em tubos de 1,5 mL
e mantidas em gelo picado.
Para precipitação do RNA, foram adicionados 1 mL de isopropanol (Merck Millipore),
para cada 1 mL de fase aquosa coletada. As amostras foram estocadas a -20 ºC e,
no momento da utilização, os tubos foram centrifugados a 4ºC e 12000 g, por 15
minutos, para obtenção dos precipitados que, posteriormente, foram dissolvidos em
etanol a 70% (Merck Millipore) e novamente centrifugados a 4 ºC e 7500 g, por 5
minutos. Após lavagem com etanol a 70%, as amostras foram deixadas por 5
minutos em gelo para evaporação do etanol residual. Os precipitados formados
foram dissolvidos em 20 μL de água tratada com dietilpirocarbonato (DEPC) (Applied
Biosystems Life Technologies) e estocados em freezer a -80 ºC. Alíquotas de 2 μL
de cada amostra de RNA total obtido, foram diluídas em 98 μL de Água Destilada
Ultra pura - Livre de DNAse/RNAse (Invitrogen Life Technologies) para quantificação
do RNA das amostras em espectrofotômetro. Foram consideradas as leituras nos
comprimentos de onda de 280 e 260 nm. A integridade do RNA foi verificada em gel
de agarose a 1,5%.
Com o propósito de eliminar a contaminação por DNA genômico, o RNA total das
amostras foi tratado com DNAse I (Sigma-Aldrich). O DNA complementar (DNAc) foi
sintetizado a partir de 1 μg de RNA total, por reação de transcrição reversa, com a
utilização de uma transcriptase reversa (SuperScript® II First-Strand Synthesis
SuperMix for qRT-PCR, Invitrogen). Uma amostra negativa (água) foi submetida à
reação juntamente com os ensaios inventoriados utilizados.
2.6. PCR quantitativo
A expressão quantitativa do RNAm para os diferentes alvos foi realizada por meio de
reações de PCR em tempo real, utilizando-se o sistema Taqman® (Applied
Biosystems Life Technologies) em um aparelho StepOne™ Real-Time PCR System
(Applied Biosystems Life Technologies). Para esta reação foram utilizadas sondas
inventoriadas marcadas com fluoróforo FAM disponibilizadas pela mesma empresa.
São

elas:

Osteocalcina

(Ocn

-

Rn00566386_g1);

Osteopontina

(Opn-

Rn00563571_m1); Sialoproteina Óssea (Bsp - Rn00561414_m1); Colágeno tipo I
(Cola1 - Rn01463848_m1); Runx2 (Runx2 - Rn01512298_ml); Osterix (Osx -

36

Rn02769744_s1); β-catenina (Catnb n- Rn00584431_g1). Paralelamente, também
foi realizada a amplificação do gene constitutivo com sonda inventoriada
disponibilizada pela mesma empresa: β-actina (Actb -Rn00667869_m1).
Para obtenção da melhor eficiência da reação, foram realizadas diluições seriadas
de um pool de DNAc das amostras (1:2, 1:4; 1:8; 1:16, 1:32 e 1:64), utilizando as
concentrações dos reagentes para do sistema Taqman® determinadas previamente.
Alíquotas de 2 μL do DNAc, nas diluições 1:8 (Bsp, Actb, Osx e Ocn) e 1:16 (Runx2,
Catnb, Actb, Opn e Cola1) sintetizado a partir do RNAm foram utilizadas juntamente
com reagentes Taqman® Gene Expression Master Mix (Applied Biosystems Life
Technologies), e sondas como determinado pelo fabricante, num volume final de
reação de 10 μL. A reação de amplificação compreende 2 min a 50 ºC, 10 min a 95
ºC, e 40 ciclos de 15 s a 95 ºC a 1 min e 60 ºC, conforme recomendado pela
empresa. A determinação dos níveis de expressão dos genes alvo foi realizada pela
quantificação relativa (RQ), utilizando-se a equação RQ = 2-ΔΔCT (Livak and
Schmittgen 2001). Para cada tratamento, foi detectado o valor de CT (cicle threshold
– ou ciclo limiar) tanto para o gene alvo quanto para o normalizador. Esse valor
representa o ponto em que o sinal de amplificação é detectado. O valor do CT do
gene alvo é subtraído do valor do CT do normalizador e resulta no valor de ΔCT; o
valor de ΔCT do gene alvo é, então, subtraído do valor do ΔCT do calibrador
(controle não tratado), e é encontrado o valor de ΔΔCT. Este valor foi utilizado na
fórmula do nível de expressão, onde o número 2 representa a somatória da
eficiência do gene alvo e do normalizador, considerando que ambos os genes
possuem 100% de eficiência (Livak and Schmittgen 2001). Uma amostra negativa
(água) foi submetida à reação com cada par das sequências das sondas
inventoriadas utilizadas.
2.7. Determinação da citocina IL-6 e da quimiocina CXCL1/CINC-2 por ELISA
Seguindo as instruções dos manuais, os sobrenadantes livres de células foram
coletados para a quantificação de CXCL1/CINC-2 e IL-6 por meio da técnica de
ELISA. Os anticorpos de ratos para anti-CXCL1/CINC-2 e anti-IL-6 foram obtidos da
R&D Systems (Minneapolis, MN). Os sobrenadantes das culturas foram coletado nos
dias 7 e 14. Placas de 96 poços foram incubadas os com anticorpos, diluídos em
tampão de fosfato de cálcio, durante 15-18h a 4°C. Após o tempo de incubação, as
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placas foram lavadas com tampão PBS, contendo 0,5% de Tween 20 e bloqueadas
durante 1 hora, em temperatura ambiente, com PBS contendo 1% de BSA. As
placas, então, foram lavadas e incubadas com os sobrenadantes das células ou com
o recombinante durante 1 hora a temperatura ambiente. Após este período, as
placas foram lavadas e incubadas com anticorpo biotinilado anti-quimiocina (ou –
citocina) por 30 minutos à 37°C. As placas foram lavadas novamente e o substrato
foi adicionado. A leitura foi realizada em espectrofotômetro ajustado para o
comprimento de onda de 490nm. As concentrações foram calculadas a partir da
curva padrão, na qual as concentrações do recombinante variavam de 4000 a 1,95
pg/mL).
2.8. Zimografia
O meio de cultura condicionado de 3 dias foi coletado no 7º dia, após início dos
tratamentos, para a determinação da atividade enzimática da metaloproteinase 2
(MMP2), pelo método de zimografia em gel. A zimografia foi feita com descrito
previamente por Chaves Neto (Chaves Neto, Yano et al. 2010), antes da aplicação
das amostras no gel, foi adicionado as mesmas o tampão de amostras não redutor
(0,05% de azul de bromofenol, 10% de dodecil sulfato de sódio, Tris 1,5 M e 50% de
glicerol)

cinco

vezes

concentrado.

Para

todos

os

grupos,

concentrações

equivalentes de proteínas foram aplicadas no gel. A eletroforese se deu em géis
com 10% de poliacrilamida (acrilamida 30% e bisacrilamida 0,8%) e 0,8% de
gelatina, a temperatura de 4°C. Posteriormente, a renaturação se deu em solução
com 2% de Triton X-100 e os géis foram então incubados por 16 horas em solução
contendo 50 mM de Tris-HCl e 10 mM de cloreto de cálcio, pH 7,4 à temperatura de
37°C. Os géis foram lavados duas vezes com água destilada e corados por 1 hora
com Comassie Blue (30% de metanol, 10% de ácido acético e 0,5% de Comassie
Blue) e posteriormente descorados em solução descorante (30% de metanol e 10%
de ácido acético). Os géis foram digitalizados (Scanner, HP Deskjet F2050), as
imagens foram submetidas à inversão de cores e contraste automático no software
Adobe Photoshop para serem submetidas a analise densitométrica no software
Scion Image (Scion Corp.Frederick, MD, USA).
2.9. Análise por Western Blot
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Após os respectivos tratamentos e períodos experimentais as culturas celulares
foram coletadas e lisadas com tampão de lise [Tris–HCl 50 mM (pH 7,4), Tween 20
1%, deoxicolato de sódio 0,25%, NaCl 150 mM, EGTA 1 mM, Na3VO4 1 mM, NaF 1
mM e inibidores de proteases (aprotinina 1 µg/ml, leupeptina 10 µg/ml e PMSF 1
mM) e deixadas em banho de gelo por 2 h. Em seguida o extrato foi clarificado por
centrifugação a 14.000 rpm por 5 minutos e a concentração de proteína determinada
pelo Método de Lowry (Lowry, Rosebrough et al. 1951). O precipitado foi descartado
e ao sobrenadante foi adicionado o tampão de amostra na proporção de 1:1 [Tris–
HCl 100 mM (pH 6,8), DTT 200 mM, SDS 4%, azul de bromofenol 0,1 % e glicerol
20%]. As amostras foram aquecidas por 5 min e aplicadas em gel de poliacrilamida
(10 %) contendo SDS (SDS-PAGE). Após a corrida, realizou-se a transferência para
membranas de PDVF. As membranas foram bloqueadas com leite (5%) preparado
em tampão Tris contendo tween 20 (0,05%) - TBST e incubadas overnight com os
anticorpos

primários

(ERK1/2,

p-ERK1/2Thr202/Tyr204,

SAPK/JNK,

p-

SAPK/JNKThr183/Tyr185, p38, p-p38Thr180/Tyr182 e β-actina) diluídos 1:1000. Em
seguida as membranas foram lavadas com TBST e incubadas com anticorpos
secundários anti-rato, anti-cabra ou anti-coelho (1:2000 a 1:10000) por 1h. Após
lavagem

das

membranas

com

TBS,

as

bandas

foram

detectadas

por

quimioluminescência. Os filmes radiográficos foram digitalizados com resolução de
1200 dpi e as bandas foram quantificadas através da análise densitométrica usando
o software Image Analysis Scion (Scion Corp, Frederick, MD, EUA). A expressão
relativa da proteína alvo foi determinada em relação a β-actina da mesma amostra.
2.10. Análise estatística
Os dados foram analisados e submetidos ao teste two-way ANOVA e pósteste Bonferroni. O nível crítico será fixado em 5% (p< 0,05) para se admitir
diferença de valores como estatisticamente significantes. Todas as análises
estatísticas foram feitas utilizando Prism software v.5.0 (GraphPad Inc., La Jolla,
CA).
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3. Resultados
3.1 Células-tronco mesenquimais presentes no pool de células coletado a partir da
medula óssea de ratos Wistar e SHR
Com o objetivo de avaliar a presença de CTMs no pool de células coletado da
medula óssea e comprovar a eficiência da técnica de separação de CTMs por meio
de sua capacidade de aderência a superfícies plásticas (Friedenstein, Deriglasova et
al. 1974), realizamos ensaio de citometria de fluxo com marcadores para CTMs
(CD90, CD29 e CD54), células hematopoiéticas (CD45) e epiteliais (CD31). Como
resultado, obtivemos resultados positivos para CD90, CD29 e CD54 no pool de
células de ambas as linhagens. E resultados negativos para os marcadores de
células hematopoiéticas e epiteliais CD45 e CD31, também em ambas as linhagens.
Estes resultados em conjunto comprovam que a técnica de separação de CTMs por
meio de sua capacidade de aderência a superfície plástica das garrafas de cultura
foi eficiente e que trabalhamos com células-tronco mesenquimais.
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Figura 1. Histogramas dos dados de citometria de fluxo, realizado na segunda
passagem das células. SHR - pool de células-tronco mesenquimais da medula
óssea de ratos SHR e Wistar - pool de células-tronco mesenquimais da medula
óssea de ratos Wistar. Os resultados são expressos em porcentagem. As células
cultivadas com meio controle foram incubadas com 10 mg/mL de anticorpos anti-rato
monoclonais CD90:RPE; CD29:RPE; CD54:FITC; CD45:FITC; ou CD31:FITC.
Controle IgG negativo foi utilizado para ambos fluoróforos, para excluir a
possibilidade de autofluorescência.
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3.2. Redução da taxa de proliferação foi mais pronunciada em CTMs de SHR
cultivadas em meio osteogênico
As células da medula óssea de ratos foram cultivadas por diferentes períodos
experimentais. A taxa de proliferação apresentou aumento tempo dependente em
ambos os grupos controle (C), Wistar e SHR, indicando a manutenção da habilidade
de proliferação durante a cultura de longa duração. Entretanto, o grupo SHRC
demonstrou uma maior taxa de proliferação em comparação com o grupo WC (p <
0.05). Além disso, a taxa de proliferação foi reduzida nos grupos MO comparados ao
grupo C, principalmente no 14º dia (p < 0.05). Quando comparamos somente os
grupos MO, uma taxa de proliferação menor foi observada em SHRMO em relação
ao grupo WMO (p < 0.05) (Fig. 2).
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Figura 2. Taxas de proliferação celular em função do tempo (dias) durante o
processo de diferenciação osteogênica por meio de ensaio de MTT. Os resultados
são expressos como média ± erro padrão da média. Os grupos são definidos como:
WC, CTMs de Wistar cultivadas em meio controle; WMO, CTMs de Wistar cultivadas
em meio osteogênico; SHRC, CTMs de SHR cultivadas em meio controle e SHRMO,
CTMs de SHR cultivadas em meio osteogênico. *p<0.05 versus WC; **p<0.05 versus
SHRC; ***p<0.05 versus WMO. Amostras em triplicata foram analisadas. Análises
estatísticas foram feitas por meio de two-way ANOVA, seguido por teste de
Bonferroni.
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3.3. A atividade da Fosfatase alcalina não foi diferente entre os grupos WMO e
SHRMO no 7º dia.
A fosfatase alcalina (FAL), um marcador inicial de osteoblastos, aumenta com o
decorrer da diferenciação e então diminui quando a mineralização está em
progresso. A atividade da FAL reflete na concentração de FAL normalizada pelo
conteúdo total proteico. Nos grupos WC e SHRC, foi observada uma diminuição
tempo dependente da atividade de FAL nos períodos analisados (Fig. 3). Já no
grupo WMO, foi observado aumento até o 7° dia e posterior diminuição até o 14o dia.
No grupo SHRMO foi notado maiores níveis de atividade de FAL também no 7o dia,
e diminuição até o 14o de observação. Embora haja maior atividade de fosfatase
alcalina no 7° dia em ambos os grupos, WMO e SHRMO, não há diferença
estatística entre os mesmos (p > 0.05). Nos dias experimentais 10° e 14°, há
diferenças significativas entre os dois grupos MO, sendo observada menor atividade
da FAL no grupo SHRMO (p < 0.05).
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Figura 3. Atividade da fosfatase alcalina. Expressa pela quantidade de atividade
enzimática por miligrama de proteína. A unidade de atividade enzimática (U) é a
quantidade de fosfatase alcalina que catalisa a transformação de 1 µmol de
substrato por minute a 37°C e pH 10,15. Os resultados são expressos como média ±
erro padrão da média. Os grupos são definidos como: WC, CTMs de Wistar
cultivadas em meio controle; WMO, CTMs de Wistar cultivadas em meio
osteogênico; SHRC, CTMs de SHR cultivadas em meio controle e SHRMO, CTMs
de SHR cultivadas em meio osteogênico. *p<0.05 versus WC; **p<0.05 versus
SHRC; ***p<0.05 versus WMO. Amostras em triplicata foram analisadas. Análises
estatísticas foram feitas por meio de two-way ANOVA, seguido por teste de
Bonferroni.
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3.4. SHRMO demonstrou conteúdo total proteico reduzido em relação a WMO
A determinação do conteúdo total proteico é importante para avaliar a quantidade de
matriz orgânica. O padrão de resposta da proteína total em ambos os grupos C é
similar as respostas do ensaio de proliferação (Fig. 2), com contínuo aumento
durante o tempo de cultura. No grupo SHRMO, os níveis de proteína total foram
inferiores em comparação ao grupo WMO em todos os períodos analisados (p <
0.05)(Fig. 4).
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Figura 4. Níveis de proteína total nas culturas. O conteúdo total proteico foi avaliado
após os dias 0, 3, 7, 10 e 14. Os resultados são expressos como média ± erro
padrão da média. Os grupos são definidos como: WC, CTMs de Wistar cultivadas
em meio controle; WMO, CTMs de Wistar cultivadas em meio osteogênico; SHRC,
CTMs de SHR cultivadas em meio controle e SHRMO, CTMs de SHR cultivadas em
meio osteogênico. *p<0.05 versus WC; **p<0.05 versus SHRC; ***p<0.05 versus
WMO. Amostras em triplicata foram analisadas. Análises estatísticas foram feitas por
meio de two-way ANOVA, seguido por teste de Bonferroni.
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3.5. A mineralização foi reduzida no grupo SHRMO.
O ensaio de vermelho de alizarina foi utilizado para avaliar a presença de nódulos de
mineralização. Este ensaio foi realizado no 10° (Fig. 5-1) e 14° (Fig. 5-2) dia de
cultura, onde significativamente houve diferença entre os grupos C e os grupos MO
(p < 0.05), com resultado positivo para vermelho de alizarina nos grupos MO,
confirmando a diferenciação osteoblástica. Entretanto, quando comparado o
resultado

do

grupo

WMO

ao

do

grupo

SHRMO,

a

mineralização

foi

significativamente reduzida no grupo SHRMO em ambos os períodos experimentais
(p < 0.05).

49

50

51

Figura 5. Mineralização das culturas. As análises foram realizadas após 10 (1) e 14
(2) dias em cultura. (A) Cultura celular em placas de 24 poços, imagem capturada
por scanner; (B) grupo WC; (C) grupo WMO; (D) grupo SHRC; (E) grupo SHRMO;
(B-E) imagens capturadas por microscópio invertido, ampliação de 200x. (F)
Quantificação da mineralização, realizada com ensaio colorimétrico por meio da
extração do vermelho de alizarina após a fotodocumentação. Os resultados são
expressos como média ± erro padrão da média. Os grupos são definidos como: WC,
CTMs de Wistar cultivadas em meio controle; WMO, CTMs de Wistar cultivadas em
meio osteogênico; SHRC, CTMs de SHR cultivadas em meio controle e SHRMO,
CTMs de SHR cultivadas em meio osteogênico. *p<0.05 versus WC; **p<0.05 versus
SHRC; ***p<0.05 versus WMO. Amostras em triplicata foram analisadas. Análises
estatísticas foram feitas por meio de two-way ANOVA, seguido por teste de
Bonferroni.
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3.6. Osterix e β-catenina estão reduzidos na diferenciação osteogênica no grupo
SHRMO.
Para investigar a expressão de fatores de transcrição associados a osteoblastos,
foram realizadas as análises por PCR em Tempo Real. A expressão Runx2 (Fig. 6A)
foi similar entre os grupos WMO e SHRMO (p > 0.05). Já a expressão de Osterix
(Fig. 6B) foi maior em WMO comparado a SHRMO (p < 0.05) e WC, porém no grupo
SHRMO a expressão de Osterix foi menor em relação ao grupo SHRC (p < 0.05). A
expressão de β-catenina (Fig. 6C) foi maior no grupo WMO em comparação ao
grupo SHRMO (p < 0.05), mas a expressão no grupo SHRMO foi menor no grupo
SHRC (p < 0.05).
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Figura 6. Quantificação relativa de RNAm por meio de PCR em tempo real (qPCR).
(A) Runx2; (B) Osterix; (C) β-catenina. Os resultados são expressos como média ±
erro padrão da média. Os grupos são definidos como: WC, CTMs de Wistar
cultivadas em meio controle; WMO, CTMs de Wistar cultivadas em meio
osteogênico; SHRC, CTMs de SHR cultivadas em meio controle e SHRMO, CTMs
de SHR cultivadas em meio osteogênico. *p<0.05 versus WC; **p<0.05 versus
SHRC; ***p<0.05 versus WMO. Amostras em triplicata foram analisadas. Análises
estatísticas foram feitas por meio de two-way ANOVA, seguido por teste de
Bonferroni.

54

3.7. A expressão das proteínas de matriz extracelular está diminuída no grupo
SHRMO
A expressão de proteínas da matriz extracelular associadas a osteoblastos também
foi analisada por meio de PCR em tempo real. A expressão das proteínas OCN (Fig.
7A), BSP (Fig. 7B), COL I (Fig. 7C) e OPN (Fig. 7D) está aumentada no grupo WMO
comparado ao grupo SHRMO (p < 0.05). Na maior parte destes alvos, a expressão
foi maior nos grupos MO em relação aos grupos controles (p < 0.05).
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Figura 7. Quantificação relativa de RNAm por meio de PCR em tempo real (qPCR).
(A) OCN; (B) BSP; (C) COL I e (D) OPN. Os resultados são expressos como média ±
erro padrão da média. Os grupos são definidos como: WC, CTMs de Wistar
cultivadas em meio controle; WMO, CTMs de Wistar cultivadas em meio
osteogênico; SHRC, CTMs de SHR cultivadas em meio controle e SHRMO, CTMs
de SHR cultivadas em meio osteogênico. *p<0.05 versus WC; **p<0.05 versus
SHRC; ***p<0.05 versus WMO. Amostras em triplicata foram analisadas. Análises
estatísticas foram feitas por meio de two-way ANOVA, seguido por teste de
Bonferroni.
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3.8. Aumento da fosforilação das MAPKs durante a diferenciação osteoblástica nos
grupos com MO.
Para avaliar as vias de sinalização envolvidas na diferenciação osteogênica de
CTMs de ratos Wistar e SHR, analisamos as MAPKs e a PI3K por meio da técnica
de Western Blot (Fig. 8). Em relação aos resultados das MAPKs, ERK 1/2, JNK 1/2 e
p38, observamos um aumento da fosforilação nos grupos MO em comparação aos
respectivos grupos controle (p < 0.05). ERK 1/2 apresentou maior atividade nos
grupos WMO e SHRMO em relação às demais MAPKs. Quando comparamos as
diferenças entre os grupos WMO e SHRMO, notamos que a fosforilação de ERK 1/2
e JNK 1/2 foi superior no grupo SHRMO no período analisado (p < 0.05), enquanto
que a atividade da p38 foi superior no grupo WMO (p < 0.05). Já em relação à
atividade de PI3K, observamos maior fosforilação no grupo WMO (p < 0.05), em
comparação ao grupo WC, e menor ativação no grupo SHRMO em comparação ao
seu respectivo controle, o grupo SHRMO (p < 0.05).
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Figura 8. Expressão e fosforilação das proteínas da sinalização MAPKs (ERK1/2, pERK1/2Thr202/Tyr204,
SAPK/JNK,
p-SAPK/JNKThr183/Tyr185,
p38,
pp38Thr180/Tyr182) e, PI3K e p-PI3KY607 nas células-tronco mesenquimais da
medula óssea após 7 dias da indução osteogênica por meio da técnica de Western
Blot. Os filmes foram digitalizados (Fig. 8A) e as bandas foram quantificadas (Fig.
8B) através da análise densitométrica usando o software Image Analysis Scion
(Scion Corp, Frederick, MD, EUA). A expressão relativa da proteína alvo foi
determinada em relação à β-actina, usada como controle interno, da mesma
amostra. Os resultados são expressos como média ± erro padrão da média. Os
grupos são definidos como: WC, CTMs de Wistar cultivadas em meio controle;
WMO, CTMs de Wistar cultivadas em meio osteogênico; SHRC, CTMs de SHR
cultivadas em meio controle e SHRMO, CTMs de SHR cultivadas em meio
osteogênico. *p<0.05 versus WC; **p<0.05 versus SHRC; ***p<0.05 versus WMO.
Amostras em triplicata foram analisadas. Análises estatísticas foram feitas por meio
de two-way ANOVA, seguido por teste de Bonferroni.
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3.9. O remodelamento da matriz extracelular está aumentando no grupo SHRMO
durante a diferenciação osteoblástica.
Metaloproteinases de matriz (MMPs) são enzimas chaves envolvidas no processo de
remodelamento que ocorre no tecido ósseo. MMP-2 é uma endopeptidase expressa
sobre condições fisiológicas, são críticas para remover o conteúdo ósseo orgânico
durante o processo de maturação óssea. No sétimo dia, foi notado um aumento de
MMP-2 ativa (Fig. 9) no grupo MO comparado com o respectivo grupo C (p < 0.05).
Quando as diferenças entre WMO e SHRMO foram analisadas foi observado um
aumento no grupo SHRMO (p < 0.05). Nos demais períodos analisados, 10° e 14°
dia, os níveis de MMP-2 foram maiores nos grupos C do que nos grupos MO (p <
0.05), com diminuição tempo dependente nos grupos MO e níveis menores no grupo
SHRMO (p < 0.05).
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Figura 9. MMP-2 ativa em meio condicionado de CTMs de Wistar e SHR, grupos C
e MO. Quantidades equivalentes de proteínas foram aplicadas em gel 10% de SDSpoliacrilamida contendo 0,8% de gelatina a 4°C. As bandas foram quantificadas por
Software Scion Image (Scion Corp., Frederick, MD, USA). Os resultados são
expressos como média ± erro padrão da média. Os grupos são definidos como: WC,
CTMs de Wistar cultivadas em meio controle; WMO, CTMs de Wistar cultivadas em
meio osteogênico; SHRC, CTMs de SHR cultivadas em meio controle e SHRMO,
CTMs de SHR cultivadas em meio osteogênico. *p<0.05 versus WC; **p<0.05 versus
SHRC; ***p<0.05 versus WMO. Amostras em triplicata foram analisadas. Análises
estatísticas foram feitas por meio de two-way ANOVA, seguido por teste de
Bonferroni.
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3.10. CTMs do grupo SHRC produziram níveis elevados de CXCL1/CINC2 e IL-6
comparado aos demais grupos
A produção de CXCL1/CINC2 e IL-6 foi analisada nos diferentes grupos durante o
processo de diferenciação nos períodos de 7 e 14 dias. A produção de IL-6 (Fig.
10A) foi maior no grupo SHRC comparado ao grupo WC no 7° dia seguido de uma
diminuição no 14° dia (p < 0.05), porém nos grupos MO, não houve alteração na
produção em ambos os períodos analisados. O padrão de produção de
CXCL1/CINC2 (Fig. 10B) foi similar a produção de IL-6. O grupo SHRC produziu
maiores níveis de CXCL1/CINC2 comparado ao grupo WC (p < 0.05) e novamente,
nos grupos MO, a produção de CXCL1/CINC2 não foi estatisticamente significativa
em ambos os períodos analisados.
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Figura 10. Níveis de IL-6 e CXCL1/CINC2 nos sobrenadantes das culturas. A
produção de IL-6 e CXCL1/CINC2 foi avaliado por ELISA. Os resultados são
expressos como média ± erro padrão da média. Os grupos são definidos como: WC,
CTMs de Wistar cultivadas em meio controle; WMO, CTMs de Wistar cultivadas em
meio osteogênico; SHRC, CTMs de SHR cultivadas em meio controle e SHRMO,
CTMs de SHR cultivadas em meio osteogênico. *p<0.05 versus WC; **p<0.05 versus
SHRC; ***p<0.05 versus WMO. Amostras em triplicata foram analisadas. Análises
estatísticas foram feitas por meio de two-way ANOVA, seguido por teste de
Bonferroni.
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4. Discussão
Este estudo é o primeiro a comparar a diferenciação osteoblástica de culturas
isoladas a partir de medula óssea de ratos Wistar e SHR jovens. Os resultados
obtidos demonstram que SHR jovens (4 semanas de idade), sem hipertensão, mas
sobre a influência do genótipo hipertensivo, possuem alterações na diferenciação
osteoblástica de CTMs em comparação com sua linhagem progenitora, ratos Wistar.
As células obtidas da medula óssea dos animais jovens foram caracterizadas
demonstrando positividade para os marcadores CD29, CD90 e CD54, indicando a
presença de CTMs no pool de células dos Wistar e SHR. No entanto, a porcentagem
indicada sugere uma parcial heterogeneidade da subcultura no período avaliado.
Este fato pode ter ocorrido devido à baixa passagem das células (passagem 2).
Estudos relatam que quanto maior a passagem em que as células se encontram,
maior é a pureza da cultura (Mitchell, McIntosh et al. 2006) (Fariha, Chua et al.
2011). Os resultados negativos para CD31 e CD45, marcadores para células
epiteliais e células hematopoiéticas, respectivamente, evidenciaram novamente que
as células presentes no pool da medula óssea são células-tronco mesenquimais.
Estes resultados deram confiabilidade a técnica de separação para continuidade dos
experimentos (Friedenstein, Deriglasova et al. 1974).
SHRC e WC são grupos de CTMs indiferenciadas, que apresentaram contínua
proliferação, demonstrando a manutenção da habilidade de proliferação durante a
cultura de longa duração. Entretanto, SHRC demonstrou taxas de proliferação
superiores comparadas as do grupo WC, evidenciando metabolismo acentuado nas
CTMs de SHR. Este resultado também foi observado em células musculares lisas de
aorta de SHR jovens (Battle, Arnal et al. 1994), com a mesma idade que a utilizada
em nosso estudo (4 semanas). Além disso, no período proliferativo em nossos
grupos MO foi observado proliferação, período considerado inicial da osteogênese
(Owen, Aronow et al. 1990). Após este estágio (7° e 10° dia), houve um platô na
proliferação celular nos grupos WMO e SHRMO, indicando diferenciação das CTMs
(Lian, Stein et al. 1998), e posterior diminuição no 14° dia. CTMs de SHR
submetidas à indução osteogênica (SHRMO) apresentaram taxa de proliferação
menores em relação ao seu respectivo controle (SHRC), comparadas a CTMs de
Wistar submetidas a indução osteogênica (WMO) em relação ao seu respectivo
controle (WC), demonstrando que CTMs de SHR são mais sensíveis a indução
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osteogênica. Em experimentos prévios com uma densidade de plaqueamento
inferior, a indução osteogênica causou a morte das CTMs de SHR, assim houve a
necessidade de aumentar a densidade de plaqueamento para a realização deste
estudo.
O platô na proliferação e o acúmulo de sinais da matriz extracelular
caracterizam o segundo estágio da osteogênese, o período de maturação da matriz
extracelular (Owen, Aronow et al. 1990). Este período é refletido pelo aumento da
fosfatase alcalina (FAL), um marcador inicial essencial para a mineralização da
matriz (Lian, Stein et al. 1998). Em nossos resultados, nos grupos MO, foram
observados níveis superiores de atividade de FAL no 7° dia, e notado mineralização
em ambas as culturas no 10° dia, confirmando que o aumento dos níveis de FAL foi
um marcador inicial para a mineralização. Entretanto, a atividade da FAL não foi
diferente entre os grupos WMO e SHRMO no 7° dia, indicando que não é a atividade
da FAL responsável pela menor mineralização identificada no grupo SHRMO.
Em estudos utilizando culturas osteogênicas in vitro, a mineralização é
considerada um ponto final funcional, refletindo a diferenciação celular avançada
(Hoemann, El-Gabalawy et al. 2009). No ensaio de mineralização a detecção de
nódulos foi positiva em ambos os grupos cultivamos com meio osteogênico, WMO e
SHRMO, evidenciando que as CTMs efetivamente diferenciaram-se em osteoblastos
maduros. Porém a detecção foi inferior no grupo SHRMO comparado ao grupo WMO
na mesma condição. Tomados em conjunto, os resultados até o momento,
evidenciam a diferenciação reduzida no grupo SHRMO quando comparado com o
grupo controle WMO.
Na tentativa de confirmar os dados anteriores, foi verificada a expressão de
marcadores osteogênicos. Primeiro, os fatores de transcrição Runx2, Osterix e βcatenina. Em nossos resultados, a quantificação relativa de Runx2 foi superior nos
grupos MO comparados aos grupos C, mas diferenças entre os grupos WMO e
SHRMO não foram notadas, sugerindo que, no período analisado, Runx2 está
envolvido com a diferenciação osteogênica de ambos os grupos MO, porém não há
menor expressão no grupo SHRMO, que justificaria a menor diferenciação neste
grupo, sugerindo que não é este fator de transcrição envolvido nesta resposta
responsável pela diferença. Osterix é “uma via downstream” a Runx2 durante a
diferenciação osteoblástica e, vários outros fatores de transcrição modulam a
diferenciação osteoblástica regulando Osterix (Long 2012), incluindo β-catenina, um
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co-fator da via de sinalização Wnt. Em nossos resultados, embora não tenhamos
notado diferença na expressão de Runx2 entre SHRMO e WMO, a expressão de
Osterix e de β-catenina foi inferior no grupo SHRMO, sugerindo que poderiam ser
estes fatores de transcrição responsáveis pela possível menor diferenciação do
SHRMO. Podemos considerar que a β-catenina poderia interferir tanto diretamente,
já que está relacionada com a diferenciação osteoblástica, quanto indiretamente,
pois modula Osterix (Tu, Joeng et al. 2007). Juntos, estes resultados sugerem que
existe uma redução na diferenciação osteoblástica de CTMs de SHRMO.
Em relação às proteínas associadas a osteoblastos, nosso estudo revelou
diferenças entre os grupos WMO e SHRMO. Nossos dados demonstram que a
expressão gênica de OCN, BSP, OPN e COL I foi inferior no grupo SHRMO em
comparação ao grupo WMO, confirmando a hipótese de que a MEC do grupo
SHRMO apresenta qualidade inferior. Em resumo, nós sugerimos que SHRMO
apresenta menor diferenciação osteoblástica e baixa qualidade da MEC, resultando
em mineralização diminuída. Apesar disso, também observamos no SHRMO um
amadurecimento mais acentuado da matriz extracelular no 7° dia evidenciado pela
produção expressiva de MMP-2. Após este período, foi notada uma redução dos
níveis de MMP-2 nos grupos MO, com menor MMP-2 em SHRMO, e aumento nos
grupos C, evidenciando que nos grupos MO ocorre uma diminuição do
remodelamento tecidual, possivelmente devido ao amadurecimento da matriz
extracelular e mineralização.
Após a elucidação das diferenças entre os componentes da matriz das
culturas WMO e SHRMO, surgiu a necessidade de esclarecer se as vias de
sinalização intracelulares das MAPKs e da PI3K poderiam estar envolvidas nas
respostas encontradas. Os resultados obtidos evidenciaram o envolvimento das
MAPKs (pERK 1/2, pJNK 1/2 e pp38) no processo de diferenciação de CTMs em
ambas as linhagens, pois houve aumento da fosforilação das mesmas nos grupos
MO. Estudos relatam que em períodos iniciais de diferenciação osteogênica, ERK
1/2 apresenta aumento acentuado da fosforilação, indicando participação ativa neste
período conforme observado por outros autores (Jaiswal, Jaiswal et al. 2000, Suzuki,
Guicheux et al. 2002). Além disso, corroborando com nossos dados, esses autores
relatam que a JNK 1/2 e p38, que apresentaram atividade mais discreta em
comparação a ERK 1/2 no 7o dia, estão mais ativas tardiamente durante a
diferenciação osteogênica (Jaiswal, Jaiswal et al. 2000, Suzuki, Guicheux et al.
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2002). Para a pPI3K, houve aumento da fosforilação somente no grupo WMO, já no
grupo SHRMO observamos diminuição da ativação comparado a SHRC e WMO. A
pPI3K também está relacionada a diferenciação osteogênica (Fujita, Azuma et al.
2004), e sua atividade está ligada a via da β-catenina/Wnt (Lee, Kim et al. 2010,
Marie 2012, Iyer, Viernes et al. 2014). Sendo assim podemos sugerir que a
diminuição da fosforilação da pPI3K e a expressão reduzida da via β-catenina/Wnt
podem estar envolvidas na diferenciação reduzida do SRHMO.
Vários avanços têm sido observados na osteoimunologia relacionando as
citocinas e quimiocinas envolvidas na osteoblastogênese/osteoclastogênese (Ishimi,
Miyaura et al. 1990, Kaneshiro, Ebina et al. 2013, Liu, Feng et al. 2014, Yokota, Sato
et al. 2014). A IL-6 é uma citocina presente em grande escala no ambiente da
medula óssea (Lieder and Sigurjonsson 2014), e que teria um papel importante na
modulação deste ambiente (Pricola, Kuhn et al. 2009). Em nosso estudo
observamos uma produção superior de IL-6 nas células-tronco mesenquimais do
grupo SHRC quando comparadas ao grupo WC. Possivelmente a produção de IL-6
poderia

desempenhar

algum

papel

nas

CTMs

indiferenciadas

de

SHR,

possivelmente protegendo-as, evitando a apoptose e melhorando a proliferação
celular. Estudos anteriores realizado com células-tronco mesenquimais humanas
corroboram com a nossa hipótese da IL-6 ter atividade anti-apoptose (Pricola, Kuhn
et al. 2009). Estudo realizado in vivo, também com SHR jovens, de 4 semanas de
idade, antes do desenvolvimento da hipertensão, exibiram resposta imune inata próinflamatória (avaliada por meio da produção de IL-6 e IL-1β) (Harwani, Chapleau et
al. 2012). Nossos resultados vão de encontro com este estudo, visto que os animais
têm a mesma idade e, foi observada produção superior de IL-6 no grupo SHRC
comparado a WC, sugerindo um estado pró-inflamatório em SHRC.
A produção de CXCL1/CINC-2 também foi superior em SHRC, esta
quimiocina também tem ação pró-inflamatória (Olson and Ley 2002), novamente
indicando um estado pró-inflamatório em SHRC. Após a indução osteogênica, foi
observada diminuição da produção de IL-6 e CXCL1/CINC-2 em SHRMO, sugerindo
que as células diferenciadas não produzem estes mediadores. Estes resultados
estão de acordo com os encontrados por outros autores (Grassel, Ahmed et al.
2009, Pricola, Kuhn et al. 2009), respectivamente. Ambos descreveram que após a
indução osteogênica a produção destes mediadores inflamatórios diminui, sugerindo
um papel importante apenas nas CTMs indiferenciadas.
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Em resumo, nossos achados indicam que os parâmetros de diferenciação
osteoblástica in vitro são diferentes entre as linhagens Wistar e SHR. Comparado
com Wistar, SHR demonstrou diminuição na diferenciação osteoblástica das CTMs
da medula óssea, baixa qualidade da MEC e menor mineralização. Como os animais
utilizados são jovens e não tem a hipertensão estabelecida, possivelmente possam
estar ocorrendo uma influência do genótipo hipertensivo sob a diferenciação
osteoblástica em SHR. Futuros ensaios devem ser conduzidos para elucidar melhor
este caminho.
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5. Conclusões
Estes dados sugerem a influência do genótipo hipertensivo no metabolismo
ósseo de SHR jovens, antes do desenvolvimento da hipertensão.
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