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RESUMO

Oliveira NK. Avaliação da viabilidade, proliferação e potencial osteogênico de células
tronco de polpa dentária humana cultivadas sobre membranas de poli εcaprolactona/poli (rotaxano) [dissertação]. São Paulo: Universidade de São Paulo,
Faculdade de Odontologia; 2016. Versão Corrigida.

A busca por um material de enxertia que se adapte às necessidades do cirurgião
bucomaxilofacial e também que proporcione ao paciente retorno de sua função com
menores danos possíveis, tem sido incessante. O enxerto autógeno é ainda hoje
considerado padrão ouro devido suas propriedades, porém, ele apresenta algumas
desvantagens, sendo que as maiorias de suas complicações estão associadas ao
leito doador. Atualmente, a engenharia de biomateriais trabalha com o
desenvolvimento de novos materiais e recursos principalmente na área de
regeneração tecidual. Neste contexto, scaffolds de origem natural ou sintética com
o propósito de promover a regeneração de tecidos tem sido amplamente
estudados. O objetivo desse estudo foi avaliar in vitro o comportamento biológico
quanto à viabilidade, proliferação celular, adesão e potencial de diferenciação de
células tronco de polpa dentária humana cultivadas sobre amostras de scaffold
composto por uma nova blenda de poli ε-caprolactona/poli (rotaxano). Células
tronco de polpa dentária de molares humanos (hDPSCs) foram cultivadas a partir
de amostras congeladas e re-caracterizadas. As células foram semeadas sobre
amostras dos scaffolds e sob lamínulas de vidro e cultivadas em diferentes meios:
clonogênico, mineralizante e condicionado pelo extrato do biomaterial por 1,3,7,14 e
21 dias. Foram avaliadas as curvas de crescimento e viabilidade celulares, a
atividade de fosfatase alcalina, a formação de nódulos de mineralização. A adesão
celular foi observada por microscopia eletrônica de varredura até o cultivo de 7 dias.
Os scaffolds eram lisos, flexíveis e mostraram-se anfifílicos com características
físicas de fibras dispostas aleatoriamente e poros interconectados com diâmetro
médio de 13,5μm e abertura com área média de 87,14m2. As hDPSCs
expressaram níveis típicos de marcadores de superfície de células-tronco
mesenquimais. Não houve inibição de crescimento celular na interface com o
biomaterial. As

curvas

de

crescimento

e

viabilidade

mostraram-se

mais

significativas (p<0.01), especialmente em 7 dias, para as culturas sobre os scaffolds

em meio clonogênico. Resultados semelhantes foram observados com o meio
mineralizante (p<0.05). Houve maior formação de nódulos de mineralização nas
culturas com a presença dos scaffolds, ou seja, o biomaterial estimulou a
diferenciação celular. Em microscopia eletrônica de varredura as células
mostraram-se aderidas até o período de 7 dias com formação de lençóis sobre os
scaffolds.

A

blenda

biocompatibilidade

in

de
vitro,

poli

ε-caprolactona/poli

revelando

aspectos

(rotaxano)
promissores

apresentou
de

serem

funcionalizadas por células tronco derivadas de polpa dentária humana com
potencial de uso como biomaterial bioativo para bioengenharia de tecido ósseo.

Palavras-chave: Polpa dentária. Células-tronco. Biomateriais poliméricos.

ABSTRACT

Oliveira NK. Assessment of the feasibility, proliferation and osteogenic potential of
stem cells from human dental pulp cultured on poly ε-caprolactone / poly (rotaxane)
membranes. [dissertation]. São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de
Odontologia; 2016. Versão Corrigida

The search for a graft material that provides patient with rehabilitation with little
damage and also suits maxillofacial surgeon needs has been incessant.
Autogenous bone is still considered the gold standard for grafting because of its
properties, although it has some disadvantages and the majority of its complications
are associated with the donor site. Currently, bioengineering develops new materials
and resources primarily for tissue regeneration area. In this context, scaffolds of
natural or synthetic origin with the purpose of promoting tissue regeneration have
been widely studied. The aim of this study was to evaluate in vitro biological
behavior as viability, cell proliferation, adhesion and potential of stem cell
differentiation of human dental pulp grown on scaffold samples composed of a new
blend of poly ε-caprolactone/poly(rotaxano). Dental pulp stem cells obtained from
human molars (hDPSCs) were grown from frozen samples and re-characterized.
Cells were seeded onto scaffolds samples or glass coverslips and cultured in
different media: clonogenic, mineralizing and conditioned by the biomaterial extract
per 1,3,7,14 and 21 days. Cells growth curves and viability, alkaline phosphatase
activity, formation of mineralized nodules were assessed. Cell adhesion was
observed by scanning electron microscopy up to 7 days cultures. Scaffolds were
flat, flexible and proved to be amphiphilic with physical characteristics of randomly
arranged fibers and pores interconnected with an average diameter of 13,5μm and
aperture average area of 87,14μm2. The hDPSCs expressed typical levels of
mesenchymal stem cell surface markers. There was no inhibition of cell growth at
the biomaterial interface. The growth rates and viability were more significant (p
<0.01), especially in 7 days, to cultures over scaffolds in clonogenic medium. Similar
results were observed with the mineralizing medium (p <0.05). There formation of
mineralized nodules was increased in the cultures in the presence of scaffolds, in
other words, the biomaterial stimulated cell differentiation. In scanning electron
microscopy the cells were shown to be attached until 7-day period with formation of

sheets over the scaffolds. The blend of poly ε-caprolactone/poly(rotaxano) shows
biocompatibility in vitro, revealing promising aspects to be functionalized by stem
cells derived from human dental pulp with potential to be used as bioactive
biomaterials for bone tissue bioengineering.

Keywords: Dental pulp. Stem cell. Polymeric biomaterials.
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1

INTRODUÇÃO

Os defeitos ósseos podem ser consequência de variados traumatismos, de
doença periodontal que leva a perda dentária, de deformidades congênitas ou da
perda óssea após a terapêutica cirúrgica de ressecção em diversas doenças dos
maxilares. A extensão destes defeitos pode muitas vezes se tornar crítica e dificultar
a reabilitação morfofuncional do paciente, principalmente quando se planeja a
colocação de implantes dentários. A utilização de enxerto autógeno tem sido o
padrão de referência para as reconstruções de rebordo alveolar, tanto em altura
quanto espessura para a posterior reabilitação protética do paciente. Pode ser obtido
de áreas doadoras intra ou extra bucais, sendo que a primeira representa menor
desconforto ao paciente e menor risco de complicações. O osso autógeno apresenta
propriedades de osteocondução, osteogênese e, osteoindução pela capacidade de
neoformação óssea das células mesenquimais inerentes ao enxerto (1-5).
Entretanto, a utilização de enxertos autógenos

apresenta algumas

desvantagens como a reabsorção imprevisível em longo prazo, a limitação quanto à
quantidade de material possível de ser obtido, a necessidade de cirurgia adicional
no leito doador, risco de complicações pós-operatórias principalmente relacionadas
à região do leito doador (6-8). A busca, portanto, por um material de enxertia que
elimine as desvantagens do osso autógeno tem levado à pesquisa de um substituto
que proporcione menores riscos e danos ao paciente (9-11). Vários tipos de
substitutos têm sido estudados com essa finalidade, dentre eles, o enxerto
homógeno, o heterógeno e o aloplástico. Esses biomateriais têm sido reportados
como alternativas viáveis, com índices de sucesso variáveis (7, 12).
Além dos materiais de enxertia, técnicas como a regeneração óssea guiada
(ROG) também conquistaram seu espaço desde a década de 80 juntamente com a
popularização dos implantes osseointegrados e com o desenvolvimento da
engenharia tecidual, visando a regeneração de tecidos pelo emprego dos mais
variados biomateriais (13).
Ao longo dos anos, cada vez mais a engenharia caminha próxima à área da
saúde para buscar novas soluções frente aos problemas que o cirurgião e paciente
enfrentam na prática clínica da reabilitação morfofuncional. Atualmente, a
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bioengenharia tem procurado buscar novos biomateriais que possam ser
funcionalizados por células para melhorar os resultados na regeneração,
restauração ou melhora da função de tecidos danificados.
As células tronco apresentam as melhores características biológicas para a
regeneração dos tecidos. São células indiferenciadas, com características
particulares de diferenciação em diversos tipos tecidos. Está claro na literatura que o
caminho da diferenciação é dependente do estímulo aplicado e das condições
favoráveis no microambiente de cultivo, além do potencial de auto renovação, ou
seja, a proliferação celular (14, 15). Muitas são as origens das células tronco para
funcionalização de biomateriais podendo ser provenientes da medula óssea, de
tecidos constituintes e estruturas dentais. Aquelas que provêm de tecidos dentários
são obtidas de forma relativamente simples e tem mostrado um alto potencial de
diferenciação.
Quanto aos biomateriais, existe uma grande variabilidade de composições e
de estruturas físico-químicas com o propósito de funcionalização. Os polímeros
sintéticos, uma das classes de biomateriais mais estudadas, têm sido objeto
crescente de pesquisas especialmente quanto às suas propriedades biológicas.
Dentre eles as blendas poliméricas nano particuladas de poli ε-caprolactona/poli
(rotaxano) foram desenvolvidas como um novo biomaterial para a confecção de
scaffolds. Entretanto, o potencial biológico quanto ao seu comportamento frente à
morfologia, proliferação, diferenciação de células tronco humanas ainda deve ser
investigado como parte da caracterização de um futuro material bioativo.
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2

REVISÃO DA LITERATURA

2.1 Bioengenharia

Três estratégias devem ser adotadas para a criação de um novo tecido
utilizando-se a bioengenharia: a presença das células ou substituto celular, que
serão manipulados para funções específicas, em particular as células tronco
mesenquimais humana (hMSC), os fatores de crescimento, que darão o estímulo a
essas células, e o scaffold (andaime ou arcabouço em tradução livre para o
português) o suporte aloplástico ou orgânico que possa dar sustentação para a
tranferência de células na formação de um novo tecido (16).

2.2 Tipos celulares

A funcionalização dos scaffolds por meio de células é a chave para a
engenharia tecidual com o propósito de regeneração de tecidos. Na regeneração de
tecido ósseo a maioria dos materiais utilizados como scaffolds não possui
propriedades osteoindutoras ou osteogênicas suficientes para que ocorra uma
neoformação

óssea

satisfatória.

Assim

sendo,

a

semeadura

de

células

mesenquimais sobre scaffolds com sua posterior diferenciação, é a melhor maneira
de funcionalizar um scaffold e torna-lo bioativo. Para esse fim uma diversidade de
tipos celulares podem ser utilizada, sendo a origem da célula uma das questões
fundamentais para a engenharia de tecidos (17).
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2.2.1 Células tronco

As células tronco podem ter diferentes origens. As células tronco de medula
óssea (Bone marrow-derived mesenchymal stromal cells - BMSCs) são certamente o
tipo celular mais utilizado para funcionalização de scaffolds para estudos na área de
regeneração tecidual. A medula óssea é uma fonte enriquecida deste tipo celular,
que se obtem a partir de um aspirado de medula óssea com o potencial para se
diferenciar em linhagens celulares distintas, tais como osteoblastos, condrócitos,
células adiposas e nervosas. Também são relativamente simples de serem isoladas
e expandidas in vitro (18-21).
.As células tronco de origem adiposa (adipose stem cells - ASCs) são
isoladas a partir de tecido subcutâneo adiposo humano descartados na
lipoaspiração por exemplo. O interesse sobre essa fonte celular tem crescido
continuamente e provavelmente venha a desempenhar futuramente um papel de
destaque frente aos procedimentos de regeneração tecidual. A técnica de coleta
celular é considerada simples, existe em quantidade abundante, o procedimento
apresenta baixa morbidade. Este tipo celular tem alto potencial de diferenciação e
rápida expansão celular, além disso, as culturas de células adiposas podem ser
expandidas muitas vezes sem perder as características de célula tronco (22-24).
As células tronco de polpa dentária (DPSCs) podem derivar da polpa dentária
de molares de adultos, da polpa dentária de dentes decíduos esfoliados e da papila
apical. Além disso, células tronco de origem de tecidos da boca podem advir do
folículo dentário, do ligamento periodontal da gengiva e ainda de tecido ósseo e
mole removido durante a instalação de implantes dentários (25).
A célula tronco derivada de polpa dentária (Dental pulp stem cells - DPSCs),
que tem origem do complexo dentina/polpa representa uma fonte bastante acessível
e que pode ser isolada facilmente, apresentando características semelhantes às das
células tronco originárias de medula óssea (BMSCs). Vários tipos de células tronco
foram descritos como de origem dentária e de estruturas adjacentes, portanto, nem
toda célula tronco de origem dentária irá apresentar as mesmas características
fenotípicas e funcionais (26).
Uma característica muito relevante das DPSCs é a sua capacidade de poder
regenerar o complexo dentina-polpa que é composto de matriz mineralizada, túbulos
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com odontoblastos e tecido fibroso contendo vasos sanguíneos como encontrado
em dentes humanos (27).
As DPSCs mostraram ser capazes de expressar marcadores ósseos e de
formar unidades de colônia, apresentando baixa incompatibilidade imunológica, com
maior taxa de proliferação e de sobrevivência. Esse tipo celular também mostrou ser
hábil em se diferenciar em osteoblastos e produzir matriz extracelular bem como
estrutura óssea trabecular (17, 28).
Apesar de apresentar diferenciação restrita quando comparado à BMSC, em
estudo recente as DPSCs foram avaliadas quanto à capacidade de se diferenciarem
em células neurais. A capacidade de diferenciação neural foi constatada após
combinação com scaffold de quitosana, um polímero natural. Por conseguinte, as
DPSCs também são consideradas uma fonte alternativa para terapia e futuras
aplicações clinicas em lesão medular (25, 29).

2.3 Biomateriais para regeneração guiada e scaffolds

A escolha do scaffold adequado deve considerar várias características entre
elas a sua adaptação ao leito receptor, necessidade ou não de resistência
mecânica e a resposta biológica celular. A literatura classifica os scaffolds: como
não absorvíveis e absorvíveis, sendo que os absorvíveis podem ser naturais,
sintéticos ou híbridos (30, 31).

2.3.1 Não Absorvíveis

O material não absorvível tem sido utilizado preferivelmente com o propósito
de promover a regeneração óssea guiada (ROG) e não como scaffolds para cultura
celular. O princípio fundamental da ROG (32), nos defeitos ósseos periodontais por
exemplo, é que por meio do emprego de barreiras mecânicas, normalmente no
formato de membranas ou filmes, que restringem a entrada de epitélio gengival
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e/ou de tecido conjuntivo fibroso permitindo apenas a entrada de células
pluripotentes do ligamento periodontal e do osso favorecendo a formação de tecido
ósseo (33, 34). A promoção da ROG também ocorre quando se utiliza a técnica
para a manutenção de material de enxertia em contato com tecido ósseo
remanescente nos defeitos, principalmente nos casos de enxertos particulados.
Como material não absorvível podemos citar a membrana composta de
politetrafluoroetileno expandido (ePTFE) material reconhecido por ser inerte e
biocompatível com os tecidos constituindo-se de matriz de nódulos e fibrilas, em
uma microestrutura de porosidade diversa (35). Apesar de apresentar resultados
satisfatórios, observou-se que a membrana ePTFE quando exposta na cavidade
bucal apresenta risco aumentado de infecção devido sua alta porosidade, o que
pode prejudicar o resultado final do tratamento. Como alternativa, foi criada a
membrana PTFE densa não expandida (nPTFE), que quando comparada a
membrana expandida tanto em estudos in vitro quanto estudos clínicos mostrou-se
funcionalmente melhor como barreira a entrada de células indesejáveis (36-38).
Scaffold com material não absorvível recentemente foi utilizado com propósito
diferente da ROG, nanopartículas de prata foram utilizadas juntamente com
polímeros para a camada externa removível de um scaffolds para o cultivo de
células tronco de origem adiposa. As nanopartículas de prata foram adotadas devido
suas propriedades antibacteriana e anti-inflamatória (39).

2.3.2 Scaffolds naturais

Considerando a ROG, a necessidade de um segundo tempo cirúrgico para
remoção desses materiais, levou ao desenvolvimento de membranas absorvíveis
que apresentassem a mesma resistência mecânica do material não absorvível, com
tempo de absorção suficiente para promover neoformação óssea. A membrana de
colágeno foi uma das primeiras a ser utilizada. Ela é composta por um polímero
natural que tem a propriedade de se degradar sem necessidade de um segundo
tempo cirúrgico para sua remoção e é biocompatível (35). Essa membrana mostrou
ótimos resultados clínicos sobre enxertos autógenos em bloco e particulados para
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posterior reabilitação por meio de implantes, promovendo maior porcentagem de
formação óssea quando comparado à não utilização da mesma tanto em altura
quanto espessura (40, 41). Entretanto, elas possuem pouca resistência mecânica,
dificuldade de manuseio e são potencialmente antigênicas (35). Apesar disso, as
membranas absorvíveis têm apresentado ótimos resultados, mostrando melhor
compatibilidade ao tecido mole quando comparado às membranas não absorvíveis,
criando um microambiente adequado para a neoformação óssea (42-44).
Quando falamos da utilização de polímeros naturais, não como barreira
mecânica, mas como scaffolds para cultivo celular, podemos destacar a quitosana,
o alginato e a fibrina além do colágeno, e da gelatina (45, 46).
A quitosana, derivada da desacetilação da quitina é um polímero policatiônico
que atua como análogo de polissacarídeos presentes in vivo, sendo estruturalmente
semelhante às glicosaminoglicanas sulfatadas e ao ácido hialurônico, os quais são
componentes

de

proteoglicanos

presentes

na

cartilagem

articular.

Como

propriedades podemos destacar a sua capacidade hemostática, seu potencial para
cicatrização, sua habilidade de se funcionar como liberador de drogas, sua
biocompatibilidade, sua disponibilidade, adesividade, bioestabilidade, além de ser
atóxica e antibacteriana. A quitosana pode ser utilizada tanto na forma de hidrogel
como em scaffolds sólidos, características essas, que são importantes para
bioengenharia. No entanto, apresenta como desvantagem seu processamento, que
deve ser à base de solventes, o que pode gerar propriedade mecânica pouco
satisfatória (47), dificuldade no controle de sua morfologia e degradação
relativamente lenta. A evidência de sua utilização in vivo é limitada e a melhora de
sua propriedade mecânica pode se dar combinando a quitosana com outros
materiais como alginato e gelatina por exemplo (24, 48-51).
O alginato (ácido algínico), é um polímero derivado de algas marinhas,
polissacarídeo biodegradável frequentemente usado na engenharia tecidual como
suporte para scaffolds híbridos como o de quitosana, TCP(Beta tricalcio fosfato),
gelatina e também pode ser combinado com polímeros sintéticos, como poli-epsiloncaprolactone (PCL), Poligalactina (PGA) com o propósito principal de melhorar as
propriedades mecânicas do material e controle de reticulação polimérica (ligações
entre moléculas lineares para produzir polímeros tridimensionais). O alginato pode
ser utilizado como scaffold tanto na forma de hidrogel como membranas. Como
aplicações desse material, destaca-se a liberação de fármaco para seu uso como
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curativo para ferimentos, porém quando comparado aos outros materiais é pouco
utilizado de forma isolada para o cultivo celular (23, 51-55).
O polímero de fibrina pode ser amplamente utilizado na engenharia tecidual
para a fabricação de scaffolds, principalmente como cola de fibrina. Em estudos
recentes revelou-se benéfico para engenharia tecidual óssea em conjunto com a
hMSCs, apresentando excelente adesividade, compatibilidade e capacidade de
estimular a condrogênese. Porém apresenta degradação rápida in vivo e baixa
resistência mecânica. As colas de fibrina são compostas principalmente de
fibrinogênio e trombina, a trombina é responsável por converter a fibrina que é um
biopolímero em monômeros de fibrina. A estrutura de fibrina funciona como uma
matriz temporária durante a reparação do tecido (45). Geralmente está combinada
com outros materiais, como a seda, a hidroxiapatita ou PGA que melhora a
resistência mecânica do material (51).
Finalmente, o colágeno, que é umas das proteínas mais abundantes no
corpo humano e a gelatina (colágeno hidrolisado) derivado do colágeno animal
produzida por desnaturação térmica (51). Ambos são biodegradáveis, não tóxicos e
biocompatíveis (35). A membrana de colágeno mostrou ótimos resultados em
cirurgias reconstrutivas e para liberação de fármacos. A gelatina é frequentemente
utilizada em compósitos de hidrogel para melhorar suas propriedades mecânicas.
Colágeno e gelatina são considerados um dos melhores biomateriais naturais e
quando utilizados em associação a outros materiais como a hidroxiapatita se
tornam bons osteocondutores (56). Apesar disso, há relatos de que os principais
problemas do colágeno são sua antigenicidade e sua dificuldade de processamento
(57).
Os scaffolds naturais apresentam vantagens sobre os sintéticos devido a
presença de sinais de reconhecimento celular, pois a maioria deles são
componentes normais do tecido que será regenerado (50).

2.3.3 Scaffolds sintéticos

Os

biomateriais

sintéticos

oferecem

propriedades

mecânicas

mais

satisfatórias e controláveis. Dentre os biomateriais sintéticos estão aqueles a base
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de polímeros. Polímeros são macromoléculas formadas a partir de unidades
estruturais menores (os monômeros). Os monômeros são moléculas de baixa
massa molecular os quais, a partir das reações de polimerização, vêm a gerar a
macromolécula polimérica. As unidades repetitivas, chamadas de mero, provem da
estrutura do monômero. O número de unidades estruturais repetidas, ou seja, o
número de meros que podem se verificar na estrutura de uma macromolécula, é
chamado grau de polimerização (58).
Os biomateriais sintéticos apresentam fácil reprodutibilidade devido sua
composição química pré-estabelecida (59). Estudos recentes mostram que
membranas sintetizadas a base de polímeros, formadas a partir de nanofibras,
fibras na escala de micrômetros e nanômetros, apresentam grandes áreas de
superfície e podem ser obtidas por diferentes processos físico-químicos. Dentre eles
o processo de eletrofiação que facilita a fabricação de scaffolds fibrosos de
biomateriais (60).
A técnica de eletrofiação é a aplicação de um campo elétrico sobre uma
solução polimérica q u e leva a geração de nanofibras que se depositam em um
anteparo. Este processo forma um filme ou uma membrana fina com grande área
de superfície e alta porosidade. A composição desta rede de fibras pode ser variável
de acordo com objetivo que se deseja alcançar. Esse processo permite a fabricação
de membranas de fibras com potencial para uma grande variedade de aplicações
(13).
Para a utilização como scaffold uma infinidade de materiais poliméricos
sintéticos pode ser utilizada, a seguir serão descritos os principais materiais
sintéticos empregados para regeneração de tecido ósseo.
O PCL é um polímero sintético composto por poli ε caprolactona (61). É
considerado um material bastante versátil e tem sido muito utilizado na engenharia
tecidual, apesar de apresentar degradação lenta, tem boas propriedades mecânicas,
ambiente físico-químico favorável para diversos tipos celulares, principalmente as
hMSCs (31, 61). Esse material foi aprovado pela Food and Drug Administration
(FDA) para a utilização em humanos (62), tem baixo custo, é estável, biocompatível,
e atóxico (14, 22, 63). É um poliéster alifático biodegradável, cuja hidrólise conduz
ao ácido capróico de baixa concentração, consequentemente esse material não tem
a tendência a causar reações negativas no tecido circundante (16).
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Em associação a outros materiais como, por exemplo, o polímero natural quitosana o PCL mostrou-se uma boa alternativa pra cultivo de células tronco
mesenquimais de ratos, com o propósito de regeneração óssea e aplicações na
engenharia tecidual (49). Este material também foi utilizado na confecção de
scaffolds para o cultivo de hMSC, por meio de um dispositivo que realiza uma
impressão biocelular, no qual se é possível controlar tamanho dos poros e formato
tridimensional. Independente da característica tridimensional do material, todos os
formatos foram biocompatíveis para o cultivo celular (64).
Outro

estudo

comparou

o

PCL

com

poli(hydroximethilglicolido-co-є-

caprolactone) (pHMGCL), ambos scaffolds foram confeccionados por prototipagem
(plotagem tridimensional). A aderência das células foi maior no pHMGCL, muito
provavelmente devido a hidrofobicidade do PCL, não sendo possível que as células
completassem todos os poros do scaffolds, portanto a atividade metabólica também
foi maior no pHMGCL. Como também demonstrado em outros trabalhos a
associação do PCL com outros componentes, pode diminuir sua hidrofobicidade
(65), melhorando o microambiente para a fixação das células, aumentado a eficácia
da semeadura celular inicial, caso contrário, o crescimento celular poderia ser mais
lento, devido à difusão inadequada de meio de cultura no scaffold, não havendo
interação do meio com a célula (63, 66).
Scaffolds à base de ácido poli-láctico (PLA) tem sido amplamente utilizado
para regeneração óssea. É considerado biocompatível e uma base adequada para
proliferação e diferenciação celular, porém não é considerado bioativo, devendo ser
combinado a outro material se for desejada essa propriedade. Este material pode ter
diferentes formulações como poli(L-lactido)(PLLA), poli(D,L-lactido)(PDLLA) e o
compósito de PLA+PGA denominado de poli(lactido-co-glicolico) (PLGA) (51). O
PLGA tem boas propriedades mecânicas, é biodegradável, de fácil processamento,
porém, apresenta superfície hidrofóbica o que diminui adesão celular e
consequentemente pobre interação com a matriz celular tornando necessária a
associação a outro material que traga essa propriedade como a hidroxiapatita por
exemplo (46, 61). Em estudos recentes, o PLA foi utilizado junto a um polímero
natural, a quitosana e vidro bioativo como scaffolds para células tronco adiposas, o
que ajudou na funcionalização dos scaffolds para engenharia tecidual de tecido
cartilaginoso (48).
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O PLLA também foi utilizado em conjunto com PCL por meio de eletrofiação,
para formação de scaffold nanofibroso. Um estudo mostrou que diferentes
proporções de PLLA/PCL foram utilizadas (3/1, 2/1 and 1/1) para cultivo de células
tronco humana de origem adiposa. Os testes de proliferação, adesão, viabilidade e
diferenciação mostraram que a proporção de 1/1 apresentou os melhores
resultados, sendo biocompatível o suficiente para repor a matriz extracelular, com
melhor porcentagem de adesão (22).
Em outro estudo um scaffold hibrido composto de microesferas de PHBV 9
poli (b-hidroxibutirato-co-b-hidroxivalerato) em matriz de PLGA foi sintetizado com o
propósito de reparar defeitos ósseos. Os scaffolds poliméricos, preparados
particularmente na forma de microesferas empregados para apoiar o crescimento de
hMSC. mostraram que mesmo em diferentes proporções de PLGA/ PHBV, a adesão
e viabilidade celular ocorreu (67).
O polímero rotaxano possui uma arquitetura supramolecular única, com uma
molécula cíclica circundando uma molécula de eixo linear. Os polirotaxanos e
polipseudorotaxanos são polímeros com múltiplas moléculas cíclicas que circundam
uma cadeia de eixos (68).
As ciclodextrinas CDs s o compostos c clicos que podem ser utilizados na
formação do rotaxano. As ciclodextrinas, também conhecida como cicloamilases ou
ciclomaltoses, são uma série de oligossacarideos cíclicos naturais compostos de 6,
7, 8 ou mais unidades de glicose ligadas por ligações que podem ser nomeadas
como α , β, e γCD , respectivamente. As CDs apresentam anéis macrociclicos que
funcionam como moléculas hospedeiras que têm sido investigadas como complexo
de inclusão com propriedas físicas e biológicas melhoradas para transferência de
fármacos e também apresentando a característica de apresentar uma estrutura
controlável (69).
Assim, ao longo dos ultimos anos a ciclodextrina (CD) constituída em
polipseudorotaxanos e polirotaxanos tem recebido cada vez mais atenção devido à
sua arquitetura supramolecular intrigante e suas bio-aplicações promissoras.
Apresenta como vantagens ser altamente disponível, biodegradável e biocompatível.
Além disso, já foi descrito o efeito ósseo anabólico a partir de seus derivados,
característica essa de extrema importância para engenharia de biomateriais e que
necessita ser mais explorada (68, 70).
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Em vista disso, avaliando as propriedades da união de polímeros como o PCL
e o Rotaxano, verificamos que a literatura apresenta possibilidade de diversas
aplicações da área médica, como por exemplo, sua utilização em um sistema de
liberação controlada de fármaco e na engenharia tecidual para o crescimento de
tecido epidérmico, muscular, ósseo e cartilaginoso (71-75).

2.3.4 Características microestruturais dos scaffolds

2.3.4.1 Porosidade

Atualmente, as propriedades esperadas em um scaffold, não se limitam
apenas a um material biocompatível que permita adesão e proliferação celular, mas
também que apresentem características inerentes a esse material que facilitem e
favoreçam esse processo. Como já visto anteriormente, existe uma enorme
quantidade de tipos, com diferentes propriedades, o que nos leva a pensar sobre a
dificuldade de estabelecer um scaffold ideal. O tamanho e a geometria dos poros do
scaffold, assim como sua interconectividade desempenham papéis extremamente
importantes, podendo influenciar na adesão, viabilidade, diferenciação, migração e
formação de novo tecido. De acordo com a literatura, o tamanho dos poros nos
scaffolds varia de 50 a 500µm em diâmetro e a porosidade relativa nos materiais
varia de 64 a 94% (16, 24, 49, 67, 76).
O mecanismo em especial que promove ou bloqueia a ligação de células,
proliferação e diferenciação de células nos scaffolds com diferentes tamanhos de
poros e formato não é ainda totalmente compreendido. Discute-se que poros mais
largos podem promover a adesão e a proliferação celular para o interior do scaffold
de maneira que as interações célula/célula sejam reduzidas devido aos grandes
espaços. Porosidades menores podem promover interações celulares que podem
facilitar mais a diferenciação do que a migração (64).
Alguns autores chamam a atenção de que os métodos convencionais como
uso de solventes e eletrofiação (77) na síntese dos scaffolds podem não ser
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capazes de reproduzir de forma padronizada o tamanho, geometria e distribuição
dos

poros.

Assim,

outras

técnicas

têm

sido

desenvolvidas

para

esse

aperfeiçoamento como a utilização de impressão por jatos de tinta, modelagem por
deposição de material fundido, estereolitografia, sinterização a laser e plotagem
tridimensional (64).

2.3.5 A biofuncionalização de scaffolds por meio de células

A sobrevivência de células tronco transplantadas in vivo sofre grande
influência das tensões de oxigênio, assim o controle da difusão vascular para
oxigenação de um scaffold pode influenciar a formação de tecido ao longo do
enxerto/transplante in vitro. Para que haja manutenção da vida das células
transportadas in vivo. A porosidade do scaffold tem particular importância neste
aspecto, uma vez que aumenta a possibilidade do crescimento vascular para o
interior dos scaffolds melhorando o fornecimento de nutrientes (52).
Células tronco estão sendo utilizadas com sucesso para a correção de
defeitos ósseos críticos em vários modelos animais como camundongos, ratos,
coelhos, suínos, cabras e ovelhas (18).
Um scaffold combinado de PLGA e nano-hidroxiapatita funcionalizado por
células tronco foi utilizado para reparação articular de defeito osteocondral em ratos.
As análises histológicas após 3 meses mostraram que o defeito foi preenchido por
cartilagem tipo hialina com quantidade abundante de glicosaminoglicanos e
deposição de colágeno tipo-II. Estes achados sugerem que apesar do reparo ter
acontecido com deficiência na formação de colagénio do tipo-I o scaffold pode ser
potencialmente utilizado para a reparação da cartilagem em aplicações clínicas (46).
Scaffolds produzidos com diferentes concentrações de fibras de seda com o
propósito de conseguir diversas conformações de poros foram funcionalizados por
células tronco de medula óssea com e sem proteínas ósseas morfogenéticas e
transferidos para defeitos ósseos em calvária de ratos. A análise histológica dos
espécimes mostrou que não houve reação inflamatória após 4 semanas de
implantação e maior neoformação óssea próximo a borda do defeito e no interior dos
scaffolds quando estes estavam associados a proteína morfogenética (19).
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Scaffolds produzidos a partir de cloreto de poilivinilideno funcionalizados por
células tronco da medula óssea foram utilizados em um estudo para verificar o
potencial do scaffold funcionalizado por células para promoção de osteogênese em
defeito ósseo de calvária. Os resultados mostraram que após 6 semanas da
implantação dos scaffolds houve neoformação óssea apenas naqueles que
continham as células diferentemente dos controles sem cultivo celular (78).
Em 2015, um estudo investigou a influencia da microarquitetura do scaffold de
criogel de poli (etileno glicol) diacrilate-co-N-acrilico- 6-aminocaproic ácido na
diferenciação osteogênica de células tronco humana. Para tal, o scaffold após cultivo
e diferenciação osteogênica celular foi inserido na região subcutânea de ratos para
verificar a formação de tecido ósseo ectópico. Após 24 horas, 2, 4, 6 e 9 semanas
da implantação o scaffold com as células diferenciadas mostrou formação de tecido
ósseo periférico, confirmado por meio de micro tomografia após nove semanas. A
análise histológica e imuno histoquímica comprovou a neoformação óssea in vivo
diferente do que aconteceu com o grupo controle onde as células não sofreram
diferenciação (79).
Recentemente, estudos em humanos têm surgido na literatura, demonstrando
os benefícios das terapias com células tronco para regeneração óssea e reparação
tecidual (80, 81). Ensaios clínicos randomizados preliminares tem mostrado que
utilização células tronco autógena para correção de defeitos ósseos periodontais
pode ser segura e não apresentar efeitos colaterais (82). Além de relatos clínicos do
emprego de células tronco para reconstrução oral e maxilofacial e na reabilitação
com implantes dentários alguns ensaios clínicos envolvendo áreas de aumento de
rebordo ósseo tem surgido (83, 84) para aumentar o volume ósseo em regiões que
serão reabilitadas por meio de implantes. Entretanto, os estudos ainda são raros,
pouco padronizados e com resultados ainda insuficientes (85, 86).
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3 PROPOSIÇÃO

Avaliar o comportamento biológico quanto à citotoxicidade da membrana de
poli ε-caprolactona/poli (rotaxano) e seu potencial funcional de diferenciação no
cultivo de células-tronco derivadas de polpa dentária humana (hDPSC).
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4 MATERIAL E MÉTODOS

Este projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em pesquisa com
seres humanos da FOUSP (CEP-FOUSP), em 03 de fevereiro de 2016, com o
número de parecer: 1.402.217 (ANEXO A).

4.1 Obtenção e Caracterização da Membrana

A blenda polimérica de poli ε-caprolactona/poli (rotaxano) foi eletrofiada na
Faculdade de Engenharia Mecânica no Departamento de Materiais da Universidade
Estadual de Campinas – UNICAMP. Os materiais utilizados nesse material foram o
poli ε– caprolactona (PCL), um polímero da classe dos poliésteres alifáticos com
massa molar de 80,000 g/mol (Sigma Aldrich) e o poli (rotaxano) obtido a partir de
macromoléculas de ciclodextrinas fornecidas por UBE Industries Ltd (No A1000),
com peso molecular de 496000 g/mol e índice de hidroxila de 71 mg KOH/g. Os
ativadores e catalisadores utilizados foram o clorofórmio (Merck-Alemanha) e
acetona (Syinth-Brasil) misturados em diferentes proporções de peso sem nenhum
tratamento ou purificação. A solução de polímeros e catalisadores foi agitada por
duas horas. (New Ethics Shaker, Modelo 114) à 23° C. Uma seringa plástica
descartável de 10 mL com agulhas de 0,7 mm de diâmetro, uma bomba de infusão
(kdScientific, Modelo KDS-100), uma fonte de tensão de 15 e 20 kV (Testtech) e
uma placa coletora aterrada foram utilizadas para a eletrofiação no mesmo dia do
preparo da mistura de clorofórmio, acetona e adição de poli ε-caprolactona/poli
(rotaxano) em uma vazão de 5mL/h. A imagem em microscopia eletrônica de
varredura (MEV) da membrana da blenda está representada pela figura 4.1.
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Figura 4.1 - Micrografia eletrônica de varredura apresentando a morfologia das fibras de
PCL/poli (rotaxano) eletrofiadas em 5 ml/h.

4.1.1 Diâmetro das fibras e dos poros

O diâmetro médio das fibras e poros foi determinado pela imagem em
microscopia eletrônica de varredura aleatoriamente em 50 fibras e 10 campos de
três membranas das blendas utilizando-se o programa computacional ImageJ (NHI,
Bethesda, USA).

4.1.2 Ângulo de contato

Para avaliar o caráter hidrofílico da membrana de poli ε-caprolactona/poli
(rotaxano) foi medido o ângulo de contato de gotas de água sobre a superfície da
blenda. Para isso, gotas de água deionizada com 5 µL foram dispensadas com uma
pipeta (Transferpette) sobre a superfície de uma amostra da membrana em
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temperatura ambiente de 25±3°C em humidade relativa de 40±4%. As imagens de
três gotas aleatórias foram observadas utilizando um microscópio de luz (Hitachi
com Axio s40 V4.8) e suas imagens foram capturadas e analisadas pelo programa
ImageJ (NHI, Bethesda, USA) complementado pelo Drop Shape analysis-LB-ADSA.

4.1.3 Ensaio de Absorção de água

O ganho percentual de massa quando uma amostra do scaffold era imerso
em água foi testado para a porcentagem de absorção de água de 3 amostras do
scaffold. Foi determinado o peso da amostra seca (M

seca)

e em seguida as amostras

foram imersas em água deionizada por 24horas, 3, 7, 14 e 21 dias. Em cada período
as amostras eram suspensas e o excesso de líquido era absorvido por um papel de
filtro. As amostras úmidas eram pesadas (M

úmida).

Após a pesagem as amostras

voltavam para imersão. O percentual de porosidade foi representado pelo cálculo na
seguinte equação: AA (%)

M úmida –M seca * 100 / M seca.

4.1.4 Preparo do Scaffold

As membranas foram conformadas em scaffolds, como mostrado na figura
4.2. recortadas em discos com diâmetro de 13mm de forma padronizada, embaladas
individualmente, esterilizadas por meio de Irradiação Gama (8-10k Gy) no Instituto
de Pesquisas em Energia Nuclear (IPEN – São Paulo, Brasil) e armazenadas em
local seco e ao abrigo da luz até a sua utilização nos experimentos.
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Figura 4.2 - Conformação da membrana para a utilização como scaffold.

4.2 Linhagem Celular

Para esse experimento, foram utilizadas um pool (agrupamento) de células
tronco de polpa dentária humana obtidas a partir de terceiros molares extraídos de
pacientes entre 15 e 27 anos, por indicação ortodôntica, na clínica da disciplina de
Cirurgia da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo (FOUSP). As
células foram previamente isoladas e caracterizadas como células tronco de polpa
dentária humana (hDPSCs - do inglês dental pulp stem cells) (87).
Alíquotas congeladas destas células foram mantidas no banco de células do
laboratório de Pesquisas Básicas “Edmir Matson” do Departamento de Dent stica da
Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo (FOUSP).

4.3 Cultivo Celular

Um tubo criogênico com a linhagem celular crioprotegida em dimetilsulfóxido,
armazenado em nitrogênio líquido (DMSO – Sigma Chemical, St Louis, MO, EUA)
foi descongelado em banho-maria a 37ºC (Fanem, SP, Brasil) por 2 minutos. Para
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remover o DMSO, as células em suspensão foram transferidas para um tubo de
centrifugação contendo meio clonogênico composto por: 10 ml de alpha Minimum
Essential Medium α-MEM) (Gibco® - Life Technologies) suplementado com 15%
de soro fetal bovino (Mesenchymal Stem Cell, Qualified, Specialty - Gibco® - Life
Technologies) e 1% de 10000 U/ml de penicilina + 10000 μg/ml de estreptomicina
(Pen Strep- Gibco® - Life Technologies), 1% de L-Glutamina (L-Glutamine
200mM/100x- Gibco® - Life Technologies) e 1 % de solução 0.1 mM de ácido
ascórbico (Sigma-Aldrich Corporation, St. Louis, MO, EUA). Em seguida, o tubo foi
centrifugado a 300g durante 5 minutos, à temperatura ambiente (Centrífuga
Excelsa Baby I modelo 206 - Fanem, SP, Brasil). Após a aspiração do
sobrenadante,

o

precipitado

de

células,

resultante

da

centrifugação,

foi

ressuspendido em 1 ml de meio de cultura fresco. A suspensão das células
transferida para um frasco de 25 cm2, contendo 4 ml de meio de cultura
clonogênico fresco, que foi mantido em estufa a 37ºC, em atmosfera úmida
contendo 5% de dióxido de carbono (CO2) e 95% de ar.
Os procedimentos foram realizados em capela de fluxo laminar (VECO–
Campinas, SP, Brasil), seguindo os protocolos para manutenção da esterilidade dos
materiais, suplementos e meios de cultura (normas de segurança NBR/IEC
601.2.22 e IEC 60825-1/2001-8). A monitorização do crescimento celular foi
realizada diariamente em microscópio invertido de fase e o meio de cultura trocado
a cada 2 dias, de acordo com o metabolismo celular. Após ocuparem
subconfluência de cerca de 70 a 80% da área cultivável do frasco as células foram
subcultivadas.
O meio do frasco de cultivo foi aspirado e as células lavadas com solução
tampão fosfato-salina sem cálcio e sem magnésio (PBSA, do inglês calcium and
magnesium-free phosphate buffered saline) em pH 7,2. A seguir, as células foram
destacadas com 2ml de uma solução de tripsina à 0,25% (LGC Biotecnologia, Cotia,
SP, Brasil) em estufa à 37 °C por 3-5 min. A tripsina foi inativada por meio de cultura
contendo soro fetal bovino. As células em suspensão foram transferidas para um
tubo de ensaio e centrifugadas (300Xg) durante 5 minutos, à temperatura ambiente.
O precipitado de células resultante da centrifugação foi ressuspendido em 1
ml de meio clonogênico fresco. Essa suspensão de células foi então colocada em
novos frascos de cultivo, criando novas passagens da cultura. As células utilizadas
nos experimentos foram expandidas no máximo até a 6a passagem.
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4.3.1 Recaracterização das células

Para verificar as se as células após o descongelamento ainda mantinham as
características de células-tronco mesenquimais as células foram submetidas à
citometria de fluxo em equipamento multiusuário no Laboratório de Imunologia
Experimental do Instituto de Ciências Biomédicas da USP.

4.3.1.1 Caracterização imunofenotípica por citometria do fluxo

Para identificar e caracterizar imunofenotipicamente a progenia das
populações celulares de polpa dentária foi utilizado um painel de anticorpos
primários, conjugados com fluoresceína (FITC), ficoeritrina (PE) ou aloficocianina
(APC), contra moléculas de superfície humanas, a saber: CD14-PE, CD44-APC,
CD45-APC (BD Biosciences, CA, EUA), CD146-APC (Biolegend, CA, EUA), STRO1-FITC (BD Biosciences) e, ainda, os anticorpos não acoplados de fábrica Nanog,
bem como seu controle isotípico IgG2k-FITC (BD Biosciences) e

CD34-FITC

(Dako).
As culturas foram subcultivadas até a obtenção de no mínimo 1x106 células
por marcador de superfície. Todo protocolo de citometria foi realizado a 4°C e as
centrifugações realizadas a 550xg por 5 minutos. As placas de cultivos foram
acondicionadas em recipiente gelado e então as células foram lavadas duas vezes
em PBSA e colhidas com solução de enzima marinha com atividade colagenolítica e
proteolítica (StemPro Accutase; GIBCO) por 10 minutos, sob agitação, para
minimizar a internalização de antígenos de superfície. As células foram então
centrifugadas e fixadas em 10 ml de solução de paraformaldeído (PFA) a 4 % e uma
alíquota de 10 µl foi coletada para contagem do número de células em câmara de
Neubauer. Esse conteúdo foi armazenado a 4 °C até o dia da leitura das amostras
no citômetro de fluxo, não ultrapassando o período de 7 dias.
No dia da análise as células foram lavadas duas vezes em PBSA a 4 °C. O
sobrenadante foi descartado e solução de albumina de soro bovino (BSA; do inglês,
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bovine serum albumine) à 5 % foi adicionada às células por 1 hora para bloqueio de
sítios inespecíficos. As células foram ressuspendidas em PBSA (3% BSA) e
marcadas com anticorpos primários (200:1) com tempo de incubação de 1 hora.
Além desse passo, os anticorpos que não vinham de fábrica conjugados ao
fluorocromo (Nanog) foram incubados por mais 1 hora com fluoróforos próprios.
(controle isotípico IgG2k-FITC).
A suspensão de células foi então lavada três vezes em PBSA. A seguir, a
suspensão de células marcadas foi filtrada (70µm) e colocada em tubos para ser
contada e classificada em leitura no citômetro de fluxo BD FACSCanto II (BD
Biosciences. Foram adquiridos 50.000 eventos dentro do gate. Os dados foram
analisados pelo programa 9.6.2 FlowJo Software Version (Tree Star, OR, EUA).

4.4 Grupos experimentais

Para as análises de citotoxicidade, diferenciação celular e do potencial de
funcionalização da membrana o experimento foi dividido em 5 grupos. O cultivo
celular se estendeu por um período de 24h até 21 dias dependendo do grupo
experimental e do ensaio de análise representados na Tabela 4.1.
As células foram semeadas em placa de 12 poços na quantidade de 1x10 3
células por poço, contendo ou não o scaffold em meio de cultivo conforme o grupo
experimental. Com o auxílio de uma pinça Dietrich (Quinelato ®) estéril, os scaffolds
ou lamínulas de vidro (Knittel®) foram acomodados individualmente nos poços
Depois de adaptados, as células foram semeadas juntamente com 250µL de meio
de cultura, conforme o grupo, cuidadosamente sobre o scaffolds ou lamínulas, a
placa foi deixada por 1 hora na estufa em temperatura de 37 oC em seguida cada
poço foi preenchido com 750µL de meio de cultura, ficando assim cada poço com 1
mL de meio de cultivo (Figura 4.3).
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Figura 4.3 - Esquema de adaptação das membranas e lamínulas de vidro nos poços para
cultivo celular

4.4.1 Meio mineralizante

A indução do processo de diferenciação foi realizada por meio de cultivo
mineralizante (ou osteogênico) contendo αMEM suplementado com 15% de soro
fetal bovino, 1% de solução antibiótica-antimicótica (Sigma-Aldrich Corporation, St.
Louis, MO, EUA) e por 10mM β-glicerofosfato de Na (Sigma-Aldrich Corporation, St.
Louis, MO, EUA), 50µg/ml ácido ascórbico (Sigma-Aldrich Corporation, St. Louis,
MO, EUA) e 10-³M de dexametasona (Sigma-Aldrich Corporation, St. Louis, MO,
EUA). O início da diferenciação celular foi realizado a partir do momento em que se
observava subconfluência das células nos poços.
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Tabela 4.1 Grupos experimentais com discriminação dos meios de cultura

Grupo controle positivo

Células cultivadas sobre lamínulas de
vidro em meio mineralizante

Grupo controle negativo

Células cultivadas sobre lamínulas de
vidro em meio clonogênico

Grupo controle
condicionado

Células cultivadas sobre lamínulas de
vidro em meio condicionado pela presença
do scaffold 7,5mg/mL por 24 horas.

Grupo Teste 1

Células cultivadas sobre scaffold em meio
clonogênico

Grupo Teste 2

Células cultivadas sobre scaffold em meio
mineralizante.

Foram realizadas 6 réplicas para cada grupo experimental a ser testado. As
células foram mantidas em cultivo em todos os grupos por 24 horas até 21 dias para
o teste de viabilidade nos grupos controles e testes.

4.4.2 Meio condicionado pela presença da membrana PCL/polirotax

A fim de verificarmos se a membrana pode liberar algum tipo de substância
que possa interferir com o crescimento e/ou com a diferenciação celular foi utilizado
meio de cultivo condicionado. Este meio foi preparado pela imersão do scaffold de
poli ε-caprolactona/poli (rotaxano) na concentração de 7,5mg por ml de meio de
clonogênico.
A amostra do scaffold foi mantida em meio de cultura por 24 horas a 37ºC,
em atmosfera úmida contendo 5% de CO2. Posteriormente, o meio foi armazenado
para ser utilizado como meio condicionado pela membrana.
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4.4.3 Viabilidade e curva de crescimento celular

Após os períodos experimentais de 24 horas, 3, 7, 14 e 21 dias foi realizado
teste de atividade mitocondrial (MTT) em todos os grupos. Os scaffolds (grupos
teste) e as lamínulas de vidro (grupos controle) foram cuidadosamente removidos
por meio de pinça de Dietrich (Quinelato®) estéril e transferidos para uma placa vazia
de 12 poços (sem células), para garantir a contagem exclusivamente das células
aderidas sobre a membrana ou sobre lamínula). Para a realização do ensaio de
MTT, estas placas receberam 240 μl de meio de cultivo fresco e 60 μl de soluç o
12mM MTT (reagente A- Life Technologies®). Após um período de incubação de 4
horas, o reagente A foi removido e adicionado 600 μl de

CH3)2SO DMSO-

Dimetilsulfóxido, P.A.-A.C.S (reagente B), homogeneizando cada poço com o auxílio
de uma pipeta para realização de mistura entre os componentes. Após 15 minutos
os scaffolds e lamínulas foram removidos e a placa foi colocada em
espectrofotômetro para leitura da absorbância, com filtro de 562 nm.
Todos os experimentos foram realizados em 6 réplicas. Para análise da
proliferação celular foi observado o crescimento celular, nos 5 períodos relatados
anteriormente. A viabilidade celular também foi analisada, que indiretamente
forneceu o número de células viáveis no decorrer do tempo experimental até 21
dias. Os dados do teste de redução do MTT foram utilizados para a construção de
curvas de crescimento celular. Os dados de densidade óptica (DO) foram utilizados
para a construção de curvas de crescimento para cada grupo experimental.
O cultivo celular de todos os grupos foi acompanhado em microscópio de luz
invertido a cada 48 horas quando o meio de cultivo foi trocado.

4.5 Quantificação da atividade de Fosfatase Alcalina

Os efeitos da diferenciação foram avaliados pela atividade de fosfatase
alcalina foi realizada nos grupos teste e controle, com exceção do grupo controle
condicionado. O período analisado foi de 14 dias, seguindo protocolo do Kit de
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Fosfatase Alcalina – Ensaio de Ponto Final (Labtest Diagnóstico S.A., Lagoa Santa,
Minas Gerais, Brasil). Este ensaio utiliza o substrato de timolftaleína monofosfato,
um substrato do éster do ácido fosfórico. A absorbância foi determinada em
espectrofotômetro com filtro de 590 nm.

4.6 Formação de nódulos de mineralização

Culturas confluentes com 21 dias, foram submetidas ao ensaio de Vermelho
de Alizarina (ARS), para detecção de possíveis nódulos mineralizados. O Vermelho
de Alizarina cora áreas ricas em cálcio e é usado para visualizar precipitações de
cálcio nas células.
As amostras foram lavadas com PBS gelado (pH 7,2; LGC Biotecnologia) por
2 vezes, as células aderidas foram fixadas em solução de formaldeído a 10% por 30
minutos em temperatura ambiente. A seguir, as amostras foram lavadas com água
destilada por 2 vezes. Em seguida, as amostras foram coradas com 200µl de
solução de Vermelho de Alizarina (Alizarin red S -ARS da Sigma Aldrich) a 1%, pH
4,2 por 30 minutos sobre agitação em temperatura ambiente e depois lavados com
água destilada para remoção de excesso de corante não ligado. O precipitado de
cálcio presente foi corado em vermelho, revelando nódulos de mineralização, que
foram examinados por meio de uma análise qualitativa e quantitativa.
Na análise qualitativa foram feitas capturas de imagens por uma câmera
digital para identificação da intensidade de vermelho da reação final do corante em
cada grupo, nas membranas do grupo teste 1 e teste 2 comparativamente com os
grupos controle positivo e negativo.
Na análise quantitativa, foi produzida uma solução de 500µL de hidróxido de
amônio (NH4OH 10% em água) e desta solução 200µl foi adicionado aos poços por
15 minutos sobre agitação. Após esse período, 100µl foi transferido para placas de
96 poços e a absorbância foi medida em um espectrofotômetro utilizando o
comprimento de onda de 405nm e 550nm.
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4.7 Avaliação da adesão e morfologia celular

De forma representativa, a morfologia e adesão celular sobre as membranas
foram analisadas por meio de microscopia eletrônica de varredura (MEV) nos três
primeiros períodos (24 horas, 3, 7 dias) do plaqueamento apenas nos grupos teste 1
e 2. Duas amostras de cada grupo foram fixadas por no mínimo 2 horas em solução
de glutaraldeído a 2%, em solução de cacodilato 0.1M e pH 7,2. Em seguida, as
amostras foram lavadas 3 vezes em solução tampão de cacodilato de sódio 0,1M,
sendo que a duração de cada lavagem foi de 5 minutos. Depois de fixadas as
amostras foram deixadas por 20 minutos em fixador de tetróxido de ósmio 15 e
depois submetidas novamente a 3 lavagens em solução tampão de cacodilato 0.1M
com duração de 5 minutos cada. As amostras foram desidratadas em soluções
progressivas de etanol de 30 a 100% e submetidas à secagem por 20 minutos em
hexamethyldisilane HMDS (Microscopia Eletrônica Sciences, Fort Washington, PA,
EUA). Posteriormente, as amostras foram fixadas nos stubs com fita de carbono
dupla face. E então recobertas por uma fina camada de Carbono (25nm) através de
revestimento por pulverização catódica (Baltec SCD 500®). Foram analisadas em um
microscópio eletrônico de varredura (Quanta FEG 650 – FEITM) em equipamento
multiusuário do Departamento de Materiais da Escola de Engenharia Politécnica
(Figura 4.4).
A observação da adesão celular na superfície do scaffolds foi realizada em
relação à área das amostras do scaffold. O estágio de adesão e espraiamento
celular foram avaliados em relação à morfologia das células, a saber: esféricas,
filipódios, lamelipódios e espraiadas nos scaffolds nos períodos de 24h, 3 dias e 7
dias.
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Figura 4.4 - Microscópio Eletrônico da Varredura -Departamento de Engenharia de Materiais da
Escola Politécnica da USP

4.8 Análise estatística

Os resultados dos testes de citotoxicidade, das curvas de crescimento e
testes de diferenciação foram analisados pelo método ANOVA – 1 critério,
complementado pelo teste de Tukey (BioEstat versão 5.0). O valor de p<0.05 foi
considerado estatisticamente significativo.
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5 RESULTADOS

5.1 Caracterização morfológica e microestrutura da blenda polimérica

Macroscopicamente a blenda polimérica se apresentou como um fino lençol
de cor branca, liso e flexível. Os scaffolds das blendas poliméricas de poli εcaprolactona/poli (rotaxano) analisadas por MEV revelaram estruturas porosas com
as fibras orientadas de forma aleatória e apresentando superfícies regulares e lisas.
O diâmetro médio das fibras das blendas mediu 2.3 (±0.82)m, o ângulo de contato
108,45o

±3,72o. Os poros eram irregulares com diâmetro médio de 13,5 m e

abertura com área média de 87,14m2.

5.1.1 Ensaio de Absorção de água (AA%)

As amostras dos scaffolds da blenda polimérica mostraram porcentagem de
absorção média de 70% em 24 horas de imersão. Esta porcentagem se manteve
estável, sem diferença estatística, até 21 dias (Figura 5.1).

Figura 5.1 - Porcentagem de absorção de água aferida de 24 horas a 21dias
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5.2 Recaracterização das células tronco

5.2.1 Morfologia Celular

Após o descongelamento (P1) as hDPSCs apresentaram morfologia
heterogênea, ora fusiformes ora estreladas. Quando subconfluentes as culturas
revelavam células em divisão celular e por vezes apresentavam formatos mais
estrelados e estavam mais espraiadas (Figura 5.2).

Figura 5.2 - Foto micrografia em microscopia de fase aumento original 40X. Cultura
subconfluente em primeira passagem (P1) exibindo células estreladas, espraiadas
e em divisão celular (ponta de seta)
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5.2.2 Identificação dos imunomarcadores de células tronco

As hDPSCs expressaram níveis típicos de marcadores de superfície de
células-tronco mesenquimais. Os histogramas obtidos por citometria de fluxo das
hDPSCs em segunda passagem (P2) estão representados nas figuras 5.3. e 5.4. As
culturas expressaram os marcadores de células-tronco mesenquimais (CD44,
CD146, STRO-1) e os de células indiferenciadas (Nanog). Os marcadores de células
hematopoiéticas (CD45) e endoteliais (CD14) CD34 apresentaram expressão mínima
ou não estavam expressados.

Figura 5.3 - Ilustração gráfica da imunofenotipagem das hDPSCs positivos para CD44, CD146,
STRO-1 e os de indiferenciação (Nanog). Os gráficos do lado esquerdo indicam
porcentagem (%) de células positivas ao anticorpo primário para o marcador de
superfície em questão. Os gráficos do lado direito mostram negatividade para os
controles isotípicos de cada marcador. Os picos cinza-escuro representam a
população celular marcada com o anticorpo.
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Figura 5.4 - Ilustração gráfica da imunofenotipagem das hDPSCs após o descongelamento na
segunda passagem (P2) mostrando expressão mínima ou não expressão para
células hematopoiéticas (CD45), endoteliais (CD14) e CD34.
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5.3 Viabilidade e curva de crescimento celular

As hDPSCs exibiram morfologia fibroblástica nas culturas nos grupos testes e
controles. Não ocorreu formação de zonas de inibição de crescimento celular em
nenhum dos tempos experimentais de cultivo até 21 dias. A figura 5.5 apresenta as
características morfológicas das células nos diferentes períodos de cultivo nos
grupos teste 1, controle negativo e no grupo controle extrato da membrana.

Figura 5.5 - Foto micrografias exibindo hDPSCs em meio clonogênico e em meio condicionado. Em A,
D e G grupo controle negativo em 24 horas, 3 e 7 dias, respectivamente, após o
plaqueamento. Células em divisão celular (ponta de seta isolada). Em B, E e H células
em cultivo no grupo teste 1 nos mesmos períodos. Interface (pontas de seta múltiplas)
do scaffold (estrela) com a camada celular exibindo continuidade. Em C, F e I células
em cultivo em meio clonogênico condicionado pelo extrato da blenda de PCL/Polirotax.
Em 7 dias todos grupos apresentaram confluência em todos o fundo da placa (em
aumento original 40X)
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As curvas de viabilidade mostraram diferenças significativas (p<0.05) entre as
células cultivadas sobre os scaffolds de Poli ε-caprolactone/poli(rotaxano e aqueles
cultivados no meio condicionado pelo extrato da blenda entre o primeiro e o 14 o dia
em cultivo. Não houve diferença na proliferação celular entre o grupo extrato do
scaffold e o controle negativo no mesmo período. Células cultivadas no período de 7
e 14 dias sobre os scaffolds (grupo teste 1) e sob cultivo em meio condicionado pelo
extrato do scaffold mostraram maior viabilidade (p<0.01). Não houve diferença
estatística entre os grupos em 21 dias de cultivo (Figura 5.6).

Figura 5.6 - Curva de crescimento das hDPSC nos grupos controle negativo, teste 1 e
condicionado (extrato da membrana).

Letras minúsculas diferentes mostram crescimento significativo
quando p<0.01. Letras maiúsculas diferentes mostram crescimento
significativo quando p<0.05.

NS significa que não houve diferença

estatística. Os dados estão apresentados em média e barras de desvio
padrão. – Teste Anova-1

63

5.4 Diferenciação celular

As hDPSCs exibiram morfologia fibroblástica nas culturas nos grupos teste 1
e controle positivo. Não ocorreu formação de zonas de inibição de crescimento
celular em nenhum dos tempos experimentais de cultivo até 21 dias. A figura 5.7
apresenta as características morfológicas das células nos diferentes períodos de
cultivo nos grupos teste 2 e controle positivo.
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Figura 5.7 - Foto micrografias exibindo hDPSCs em meio mineralizante. Em A, C E e G grupo teste 2
em 24 horas, 3, 7 e 21 dias, respectivamente, após o plaqueamento. Células em divisão
celular (ponta de seta isolada). Interface (pontas de seta múltiplas) do scaffold (estrela)
da blenda de PCL/Polirotax e a camada celular exibindo continuidade. Em B, D F e H
células em cultivo no grupo controle positivo nos mesmos períodos (aumento original)
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Figura 5.8 - Curva de crescimento celular das hDPSC em meio mineralizante. - * diferença
estatisticamente significativa quando p<0.01, § significativo quando p<0.05. ns sem
diferença significativa. Anova-1 médias e desvios-padrão

Os ensaios de proliferação celular foi conduzido nos período de 24 horas, 3 ,
7 14 e 21 dias. O crescimento celular foi significativamente maior no grupo Teste 2
do que no grupo controle positivo até o 7º dia. Houve crescimento celular
significativamente maior no grupo controle positivo em 14 de cultivo. Após 21 dias de
cultivo não há diferença de crescimento celular entre os grupos (Figura 5.8).
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5.4.1 Quantificação da atividade de Fosfatase Alcalina

A atividade da fosfatase alcalina (ALP) em 14 dias foi similar em todos os
grupos experimentais. O ensaio realizado não mostrou atividade da enzima em
nenhum dos grupos estudados. Observou-se que o teste utilizado não foi adequado
para mostrar os resultados esperados (Figura 5.9).

Figura 5.9 - Resultado do ensaio de Atividade de fosfatase alcalina
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5.4.2 Formação de nódulos de mineralização

O ensaio do vermelho de Alizarina revelou em 21 dias intensa coloração
vermelha nos grupos Teste 2 e controle positivo. A figura 5.10 ilustra culturas
tratadas pelo ensaio de Vermelho de Alizarina de todos os grupos experimentais em
21 dias. Nódulos de mineralização de cor avermelhada são observados em
diferentes densidades nos diferentes grupos experimentais, sendo que no grupo
teste 2 em meio mineralizante esta coloraç o é mais exuberante e distribu da por
toda a cultura celular. Foi observado após a remoção do meio da reação que os
scaffolds presentes no meio de cultivo clonogênico (teste 1) após 21 dias exibiram
marcas mais avermelhadas em sua superfície. A análise quantitativa revelou que a
presença dos scaffolds promoveu uma maior intensidade de formação de
´mineralizações do que nos grupos controle (Figura 5.11).
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Figura 5.10 - Poços de cultivo de hDPSCs após 21 dias. Em A cultura em meio clonogênico após a
reação pelo vermelho de alizarina em B scaffold com cultura celular em meio
clonogênico (teste1) exibindo marcas avermelhadas na superfície. Em C cultivo em
meio mineralizante ponta de seta evidencia formação de nõdulo de minrelaização
(controle positivo) e em D cultivo na presença do scaffold (Teste 2) com intensa
coloração vermelha do meio após reação. Em E e F Fotomicrografia das células
cultivadas em meio mineralizante no controle positivo e no teste 2 respectivamente
(pontas de seta) evidenciando nódulos de mineraliação ( aumento original 40X)
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Figura 5.11 - Poços de cultivo de hDPSCs em 21 dias após a remoção da solução da reação do
ensaio de Vermelho de alizarina. Em A scaffold com cultura celular em meio
clonogênico exibindo marcas avermelhadas na superfície (pontas de seta) B. laminula
de vidro (controle negativo) em meio clonogênico após a reação pelo vermelho de
alizarina. Em C scaffold (Teste 2) com intensa coloração vermelha (ponta de seta)
formação de nódulo de mineralização (controle positivo) e em D lamínula de vidro
(controle positivo) e nódulos de mineralização (pontas de seta). Abaixo o gráfico de
colunas ilustra as médias e desvio-padrão e as diferenças estatísticas evidenciando as
diferenças de densidade óptica da reação do Vermelho de alizarina indicando
mineralização nas culturas dos grupos teste 2 e controle positivo. * significativo p<0.05
– Anova 1
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5.5 Avaliação da adesão e morfologia celular

A morfologia das hDPSCs sobre os scaffolds na análise por MEV mostrou
que as células aderiram de forma semelhante quando cultivadas nos meios
clonogênico e mineralizante. Após um dia de cultivo pequenos agrupamentos de
células já se apresentavam de forma espraiada sobre os scaffolds e após 3 dias
assumiam morfologia estrelada com filipódios indicando adesão e proliferação. Após
7 dias foram observadas células entremeadas pelas fibras da blenda e lençóis
celulares em monocamada recobrindo quase que a totalidade da superfície dos
scaffolds. As células aparecem aderidas em lençóis extensos em ambos os grupos
teste 1 e 2. A figura 5.12 ilustra a adesão e a morfologia das camadas celulares.
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Figura 5.12 - Fotomicrografia em microscopia eletrônica de varredura dos scaffolds com a
adesão celular em forma de células isoladas e agrupadas nos primeiros
períodos 24h e 3 dias e em lençóis de monocamadas em 7 dias. Aumento
original 600x

Clonogênico

Mineralizante
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6 DISCUSSÃO

As terapias atuais para regeneração de tecido disponíveis para correção de
defeitos ósseos por meio de enxertos nem sempre são satisfatórias e podem
apresentar uma série de complicações. Avaliar a citotoxicidade, viabilidade e
potencial osteogênico de um scaffold polimérico com o objetivo de possibilitar sua
funcionalização pelo cultivo de células tronco pode ser um grande avanço nas
alternativas para reabilitação morfofuncional baseada na bioengenharia. Esse
estudo apresenta uma membrana com potencial para ser utilizada como scaffold
para transferência de células com o propósito de regeneração tecidual, mais
especificamente regeneração óssea.
O scaffold estudado foi composto por uma blenda polimérica com nano fibras
de dois polímeros um hidrofóbico e um hidrofílico - poli ε-caprolactona/poli
(rotaxano). Morfologicamente, o scaffold em disco apresentou-se fino, liso e flexível
com características anfifílicas. Esta ultima característica foi aferida pelo teste de
absorção, onde foi constatado que a massa do scaffold foi maior quando imersa em
solução aquosa, indicando absorção de liquido pelo material, com porcentagem de
reabsorção de 70%, essa taxa se encontra dentro da média relatada em estudos
anteriores com a utilização de scaffolds (19, 66). Essa característica é de extrema
importância, pois a hidrofilicidade do material garante a existência de porosidade,
adsorção do meio de cultivo que melhora a distribuição de nutrientes, que é
essencial para a adesão, proliferação e diferenciação celular (24, 61, 66). Um
material muito hidrofóbico poderia limitar a colonização celular e, por conseguinte
dificultar a futura formação de um novo tecido (18). Este resultado se deve à
presença do poli(rotaxano), que garante a hidrofilicidade do scaffold, pois o PCL já é
conhecido por apresentar alta hidrofobicidade, o que poderia apresentar uma
limitação para aplicações em engenharia tecidual (64). Quanto à porosidade do
scaffold utilizado, o diâmetro médio dos poros 13,5 micrometros e a área média de
abertura de 87.14 µm2, valores esses que se encontram bastante variáveis na
literatura (31, 79) parecem demonstrar influência na facilitação da interação celular,
principalmente quando há a interconectividade desses poros, como foi observado
nesse scaffold.
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A recaracterização imunofenotípica das hDPSCs por citometria do fluxo, foi
importante para que se tivesse certeza de que as células tronco não perderam suas
características devido os processos de descongelamento, armazenagem e recongelamento. Sendo assim, marcadores clássicos para células tronco foram
utilizados (26, 27). O resultado apresentou expressão positiva para os marcadores
preponderantes de células tronco indiferenciadas, como outros autores já
descreveram (20). Re-caracterizar as células que estão sendo utilizadas para
funcionalização do biomaterial é fundamental para se certificar do potencial de
diferenciação. O tipo celular empregado foi proveniente de polpa dentária (hDPSC)
de molares de dentes adultos humanos. Os terceiros molares em muitos casos têm
indicação para serem removidos e sua extração é um procedimento rotineiro ao
cirurgião bucomaxilofacial. A origem deste tipo celular seria desta forma
relativamente simples de ser obtida e em estudos clínicos futuros poderá ser uma
fonte facilitadora de cultivo de células tronco.
No teste de atividade mitocondrial mostrou que houve o crescimento
progressivo na presença dos scaffolds, o que pode ser explicado provavelmente
devido a maior superfície de contato frente à morfologia tridimensional do scaffold e
a sua porosidade, dessa forma houve espaço para maior quantidade de células
proliferarem, até que as porosidades estivessem preenchidas. Durante o período de
cultivo não houve inibição de contato celular na interface scaffold/ células, o que
demonstra biocompatibilidade.
Outros estudos semelhantes de funcionalização de scaffolds por células
tronco não apontaram essas características de compatibilidade na interface,
provavelmente porque os ensaios descritos utilizavam placas com poços no mesmo
tamanho dos scaffolds, o que devia impedir essa observação (71, 78). Tivemos aqui
a preocupação de limitar a contagem de células aderidas e que proliferaram sobre
os scaffolds comparando com a mesma área de superfície dos controles em
lamínulas de vidro, porque seria a única forma de garantir que apenas as células
sobre o biomaterial seriam consideradas na comparação dos grupos evitando o viés
de outros estudos (14, 49).
O teste para a identificação de fosfatase alcalina utilizado não mostrou
resposta significativa, o que confirmou o resultado de trabalhos anteriores onde foi
aplicado o teste do mesmo fabricante (Kit de Fosfatase Alcalina – Ensaio de Ponto
Final (Labtest Diagnóstico S.A., Lagoa Santa, Minas Gerais, Brasil). Todavia, os
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resultados encontrados durante o teste de atividade mitocondrial comparando os
grupos utilizando meio mineralizante explicou o resultado apresentado no ensaio de
vermelho de Alizarina e dão consistência ao fato de que as hDPSC provavelmente
se diferenciaram em células ósseas, devido a presença dos nódulos de
mineralização como apresentado em estudos anteriores (14, 15, 56). O processo de
diferenciação celular foi realizado para se analisar o potencial de funcionalização por
células já diferenciadas para a formação de tecido ósseo. A morfologia celular em
meio de diferenciação ou mineralizante foi similar à cultura em meio clonogênico,
mantendo a compatibilidade na interface e a confluência no fundo dos poços.
A tentativa de explicar a curva de crescimento no meio mineralizante até 14
dias leva a resultados comparáveis ao meio clonogênico. Possivelmente, sobre a
membrana o crescimento em meio de diferenciação foi maior pelo mesmo motivo
que o meio clonogênico, devido a área de contato da membrana. Em 21 dias o
crescimento se estabilizou como esperado devido o processo de diferenciação
celular, acredita-se que as células passam a apresentar funções especializadas
voltadas para o processo de diferenciação, consequentemente perdendo a
capacidade de divisão celular (21).
O resultado do vermelho de Alizarina dá consistência à ideia de que as
hDPSCs provavelmente se diferenciaram em células ósseas, a positividade desse
ensaio, reforça nossa percepção de que o teste utilizado para fosfatase alcalina foi
inadequado para esse ensaio, outro tipo de teste deverá ser realizado para se
confirmar este resultado.
Foi interessante perceber que mesmo na ausência do meio mineralizante,
observou-se a presença de marcas avermelhadas sobre os scaffolds, provavelmente
caracterizando a presença de nódulos de calcificação. Ao observarmos a curva de
crescimento com meio clonogênico, principalmente aos 7 dias, observamos que os
resultados de crescimento celular foram similares quando a membrana estava
presente ou não (meio condicionado). Parece que o material do scaffold
possivelmente libere substâncias que favoreçam esse crescimento. A presença do
rotaxano que apresenta efeito ósseo anabólico, como descrito anteriormente (51, 70)
poderia explicar parcialmente esse resultado. Acreditamos que esse biomaterial
possa apresentar algum tipo de estimulo para a diferenciação. Um resultado
interessante que irá suscitar estudos futuros para comprovar o real potencial
osteogênico dessa blenda polimérica.
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Quando observadas as imagens da microscopia eletrônica de varredura
(MEV), as características morfológicas da membrana apresentaram variação ao
longo do período de cultivo. As geometrias circulares ou ovoides das células nos
primeiros períodos apresentaram-se com poucas ramificações, depois ao final de
sete dias elas apresentaram um aspecto mais filamentoso e achatado com grande
ramificações e interconectividade. Características que nos levam a inferir que houve
adesão celular com interações células/scaffold e célula/célula conforme outros
estudos relataram, quando houve a utilização de blendas poliméricas (16, 67).
Macroscopicamente pudemos observar que o biomaterial apresentado possui
uma limitação em sua confecção referente à padronização. Os excelentes resultados
apresentados in vitro devem estimular uma melhor padronização nos métodos de
confecção e de conformação dessa membrana para tornar os resultados mais
reprodutíveis e facilitar a manufatura de um biomaterial promissor comercialmente.
Estudos com biologia molecular com expressão gênica das proteínas
envolvidas

no

processo

de

diferenciação

e

desenvolvimento

de

matriz

provavelmente osteogênica sobre essas membranas, serão conduzidos no futuro
para se comprovar e dar mais consistência nos resultados aqui apresentados. A
quantificação de proteínas geradas em cultura pelas células em diferentes
condições, meio clonogênico, meio condicionado e meio mineralizante sobre o
scaffold poderá responder se o biomaterial tem alguma ação sobre a diferenciação
celular.
Outro fator bastante importante se trata da questão ética da realização destes
estudos, além disso, o refinamento da técnica, como a caracterização das diferentes
populações celulares, padronização dos protocolos nos ensaios clínicos são alguns
dos obstáculos a serem vencidos para que então se dê inicio a utilização da terapia
com células tronco na prática cotidiana.
Finalmente, os scaffolds de compostos pela blenda de poli ε-caprolactona/poli
(rotaxano) apresentaram biocompatibilidade in vitro, revelando aspectos promissores
de serem funcionalizados por células tronco derivadas de polpa dentária humana
com potencial de uso como biomaterial bioativo para bioengenharia de tecido ósseo.

77

7 CONCLUSÃO

A blenda poli ε-caprolactona/poli (rotaxano) mostrou:
 Não apresentar citotoxicidade para as hDPSCs;
 Potencial de funcionalização por células tronco com diferenciação celular,
formação de nódulos de mineralização e adesão celular.
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ANEXO A – Parecer do comitê de ética em pesquisa com seres humanos da FOUSP
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