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RESUMO 

TEIXEIRA, L. N. Regeneração tecidual guiada: estudo da biocompatibilidade in vitro da 
membrana do compósito de poli(vinilideno-trifluoretileno)/titanato de bário. 2009. 131 p. 
Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, Universidade de São 
Paulo, Ribeirão Preto, 2009. 
 

O princípio da regeneração tecidual guiada (RTG) baseia-se na utilização de 
membranas biocompatíveis com a finalidade de impedir a migração dos tecidos conjuntivo e 
epitelial para a ferida, permitindo que células do ligamento periodontal repovoem a superfície 
radicular e regenerem o aparato de inserção do dente. A RTG tem sido utilizada em diversas 
situações clínicas para facilitar o reparo de defeitos ósseos e periodontais, sendo as 
membranas de politetrafluoretileno expandido (e-PTFE) as mais utilizadas. O objetivo deste 
estudo foi avaliar a biocompatibilidade in vitro de uma nova membrana do compósito de 
poli(vinilideno-trifluoretileno)/titanato de bário (P(VDF-TrFE)/BT). Para isso, osteoblastos, 
fibroblastos e queratinócitos, células com as quais a membrana entrará em contato durante o 
processo de RTG, foram cultivados sobre membranas de P(VDF-TrFE)/BT e PTFE 
(controle). Os seguintes parâmetros foram avaliados: 1) adesão celular por contagem em 
hemocitômetro; 2) proliferação celular por MTT e 3) adesão e morfologia celular por 
fluorescência, para as linhagens osteoblástica, fibroblástica e de queratinócitos; 1) medida do 
conteúdo de proteína total; 2) medida da atividade de fosfatase alcalina (ALP) e 3) formação 
de matriz mineralizada, para as linhagens osteoblástica e fibroblástica; 1) imunolocalização de 
ALP por fluorescência; 2) detecção histoquímica in situ da atividade de ALP e 3) expressão 
dos genes Runx2, Colágeno I (COL I), Ostepontina (OPN), ALP, Sialoproteína óssea (BSP), 
Osteocalcina (OC), Bax, Bcl-2 e Survivina (SUR) por PCR em tempo real, para a linhagem 
osteoblástica; 1) expressão dos genes Periostin (PRT), Periodontal Ligament Specific 17 
(PDLs17), Calcium-binding protein (S100A4), Fibromodulina (FBM), Bax, Bcl-2 e SUR por 
PCR em tempo real, para a linhagem fibroblástica e 1) expressão dos genes Involucrina 
(IVL), Queratina 1 (QRT-1), Queratina 10 (QRT-10), Queratina 14 (QRT-14), Bax, Bcl-2 e 
SUR por PCR em tempo real, para a linhagem de queratinócitos. Os dados quantitativos 
foram submetidos ao teste estatístico Mann-Whitney (nível de significância: 5%). A adesão de 
células osteoblásticas foi semelhante entre P(VDF-TrFE)/BT e PTFE em 30 min, 2 e 4 h 
(p>0,05). A proliferação de células osteoblásticas foi maior em culturas crescidas sobre o 
P(VDF-TrFE)/BT em 1, 7 e 10 dias (p<0,05). A epifluorescência indicou que as células 
osteoblásticas estavam aderidas e mais espraiadas sobre o P(VDF-TrFE)/BT em 30 min, 4 e 
24 h. A imunofluorescência revelou presença de ALP apenas em culturas crescidas sobre o 
P(VDF-TrFE)/BT em 7 e 14 dias. O conteúdo de proteína total foi semelhante entre as duas 
membranas em 10 dias (p>0,05) e maior sobre o P(VDF-TrFE)/BT em 7 e 14 dias (p<0,05). 
Não houve diferença estatisticamente significante para atividade de ALP em 7 dias (p>0,05), 



 xv

entretanto em 10 e 14 dias (p<0,05) a atividade de ALP foi maior em culturas sobre o P(VDF-
TrFE)/BT. A detecção histoquímica in situ revelou atividade de ALP apenas em culturas 
crescidas sobre o P(VDF-TrFE)/BT, tanto aos 7 quanto aos 14 dias. A formação de matriz 
mineralizada ocorreu apenas em culturas crescidas sobre o P(VDF-TrFE)/BT. A expressão 
dos genes Runx2, COL I, OPN, ALP, BSP, OC, Bax e SUR foi maior em células cultivadas 
sobre o P(VDF-TrFE)/BT em 7 e 14 dias (p<0,05). Não houve expressão de Bcl-2 em culturas 
sobre as duas membranas. A adesão de células fibroblásticas foi semelhante entre P(VDF-
TrFE)/BT e PTFE em 30 min (p>0,05) e maior sobre o P(VDF-TrFE)/BT em 2 e 4 h 
(p<0,05). A proliferação de células fibroblásticas foi estatisticamente semelhante entre as 
duas membranas em 3 dias (p>0,05) e maior em culturas crescidas sobre o P(VDF-TrFE)/BT 
em 1 e 7 dias (p<0,05). Os ensaios de fluorescência direta revelaram que as células 
fibroblásticas estavam aderidas sobre as duas membranas, porém em estágios mais avançados 
de espraiamento sobre o P(VDF-TrFE)/BT em 30 min, 2 e 4 h. O conteúdo de proteína total 
foi maior sobre o P(VDF-TrFE)/BT em 10, 14 e 21 dias (p<0,05). Não se observou atividade 
de ALP em culturas fibroblásticas sobre as membranas de P(VDF-TrFE)/BT e PTFE aos 7 
dias. Contudo, em 14 dias (p>0,05) a atividade de ALP foi semelhante entre as duas 
membranas e em 21 dias (p<0,05) foi estatisticamente significante em culturas crescidas sobre 
o P(VDF-TrFE)/BT. Aos 21 dias não se notou formação de matriz mineralizada em ambas as 
membranas. A expressão dos genes PRT, PDLs17, S100A4, FBM, Bax e SUR foi maior em 
culturas sobre o P(VDF-TrFE)/BT em 7 e 14 dias (p<0,05). A expressão de Bcl-2 foi maior 
em células fibroblásticas cultivadas sobre o PTFE em 7 e 14 dias (p<0,05). A adesão de 
queratinócitos foi semelhante entre P(VDF-TrFE)/BT e PTFE em 30 min, 2 e 4 h (p>0,05). A 
proliferação de queratinócitos foi estatisticamente semelhante entre as duas membranas em 4, 
7, 10 e 14 dias (p>0,05) e maior sobre culturas crescidas sobre P(VDF-TrFE)/BT em 1, 17 e 
21 dias (p<0,05). Por fluorescência direta notou-se que células cultivadas sobre ambas as 
membranas exibiam morfologia predominantemente arredondada em 30 min, 4 e 24 h. A 
expressão do gene IVL foi semelhante em culturas crescidas sobre as duas membranas em 7 
dias (p>0,05) e maior sobre o P(VDF-TrFE)/BT em 14 dias (p<0,05). Os genes QRT-1, QRT 
-10 e QRT -14, Bax e SUR estavam mais expressos em culturas sobre o P(VDF-TrFE)/BT em 
7 e 14 dias (p<0,05). A expressão de Bcl-2 foi maior em queratinócitos crescidos sobre o 
PTFE em 7 dias (p<0,05) e semelhante entre as duas membranas em 14 dias (p>0,05). Por 
favorecer eventos relacionados ao desenvolvimento tecidual, como a adesão, proliferação e 
diferenciação celular, a membrana de P(VDF-TrFE)/BT pode representar uma boa alternativa 
ao PTFE para procedimentos de RTG. 

 

Palavras-chave: Cultura de célula, Membrana, Periodonto, Regeneração tecidual guiada  
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ABSTRACT 

TEIXEIRA, L. N. Guided tissue regeneration: in vitro biocompatibility of the membrane 
of poly(vinylidene-trifluoroethylene)/barium titanate composite. 2009. 131 p. Dissertação 
(Mestrado) – Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, 
Ribeirão Preto, 2009.  

 

The principle of guided tissue regeneration (GTR) is based on the use of physical 
barrier to isolate periodontal defects of the gingival connective and epithelial tissues so that 
bone, periodontal ligament, and cementum can be regenerated from their own cells. RTG 
procedure has been used in many clinical situations to promote bone and periodontal 
regeneration. Membranes of expanded polytetrafluoroethylene (e-PTFE) are the most 
commonly used material for GTR. However, several membranes have been tested to be 
applied in GTR. The purpose of this study was to evaluate the in vitro biocompatibility of the 
membrane of poly(vinylidene-trifluoroethylene/barium titanate (P (VDF-TrFE) / BT) 
composite. For that, osteoblasts, fibroblasts and keratinocytes, cells that will interact with the 
membrane during RTG, were culture P(VDF-TrFE)/BT and PTFE (control) membranes for 
up to 21 days. The following parameters were evaluated: 1) cell adhesion by counting in 
hemocytometer, 2) cell proliferation and 3) cell morphology by fluorescent labeling, for 
osteoblastic, fibroblastic and keratinocyte lineages; 1) total protein content; 2) alkaline 
phosphatase (ALP) activity and 3) mineralized bone-like nodule formation, for osteblastic and 
fibroblastic lineages; 1) immunolocalization of ALP by fluorescent labeling; 2) 
histochemistry detection in situ of ALP activity and 3) gene expression of Runx2, Collagen I 
(COL I), Ostepontin (OPN), ALP, Bone Sialoprotein (BSP), Osteocalcin (OC), Bax, Bcl-2 
and Survivin (SUR) by real-time PCR, for osteoblastic lineage; 1) gene expression of 
Periostin (PRT), Periodontal ligament specific (PDLs17), Calcium-binding protein (S100A4), 
Fibromodulin (FBM), Bax, Bcl-2 and SUR by real-time PCR, for fibroblastic lineage; 1) gene 
expression of Involucrin (IVL), Keratin-1 (QRT-1), Keratin-10 (QRT-10), Keratin-14 (QRT-
14), Bax, Bcl-2 and SUR days by real-time PCR, for keratinocyte lineage. Data were 
submitted to Mann-Whitney test (level of significance: 5%). The adhesion of osteoblastic 
cells was similar between P(VDF-TrFE)/BT and PTFE at 30 min, 2 and 4 h (p>0.05). Cell 
proliferation was higher in ostegenic cultures grown on P(VDF-TrFE)/BT at 1, 7 and 10 days 
(p<0.05). Epifluorescence showed that osteoblastic cells grown on P(VDF-TrFE)/BT were 
more adhered and spread compared to PTFE at 30 min, 4 and 24 h. Immunofluorescence 
revealed the presence of ALP only in osteogenic cultures grown on P(VDF-TrFE)/BT at 7 and 
14 days. Total protein content was similar between the membranes at 10 days (p>0.05) and 
higher on the P(VDF-TrFE)/BT at 7 and 14 days (p<0.05). There was no differences in ALP 
activity at 7 days (p>0.05). However, ALP activity was higher in osteogenic cultures on the 
P(VDF-TrFE)/BT at 10 and 14 days (p<0.05). The histochemistry reveals that only ostegenic 
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cultures grown on P(VDF-TrFE)/BT had ALP activity in situ at 7 and 14 days. Bone-like 
nodule formation occurred only in cultures on the P(VDF-TrFE)/BT at 21 days. Gene 
expression of Runx2, COL I, OPN, ALP, BSP, OC, Bax and SUR was higher in cultures 
grown on P(VDF-TrFE)/BT at 7 and 14 days (p<0.05). There was no expression of Bcl-2 in 
cultures on both membranes. The adhesion of fibroblastic cells was similar between P(VDF-
TrFE)/BT and PTFE at 30 min (p>0.05) and greater in fibroblastic cultures on P(VDF-
TrFE)/BT at 2 and 4 h (p<0.05). Cell proliferation was similar in fibroblastic cultures grown 
on both membranes at 3 days (p>0.05) and higher in cultures on P(VDF-TrFE)/BT at 1 and 7 
days (p<0.05). Epifluorescence showed that fibroblastic cells grown on P(VDF-TrFE)/BT 
were more adhered and more spread compared to PTFE at 30 min, 4 and 24 h. Total protein 
content was greater on P(VDF-TrFE)/BT at 10, 14 and 21 days (p<0.05). There was no ALP 
activity in fibroblastic cultures grown on both membranes at 7 days. The ALP activity was 
similar between P(VDF-TrFE)/BT and PTFE at 14 day (p>0.05) and higher on P(VDF-
TrFE)/BT at 21 days (p<0.05). Bone-like nodule formation was not observed in fibroblastic 
cultures on both membranes at 21 days. Gene expression of PRT, PDLs17, S100A4, FBM, 
Bax and SUR was higher in cultures on the P(VDF-TrFE)/BT at 7 and 14 days (p<0.05). Bcl-
2 expression was higher in fibroblastic cultures on the PTFE at 7 and 14 days (p<0.05). 
Keratinocyte adhesion was similar for P(VDF-TrFE)/BT and PTFE at 30 min, 2 and 4 h 
(p>0.05). Keratinocyte proliferation was statistically similar on both membranes at 4, 7, 10 
and 14 days (p>0.05) and higher in cultures grown on P(VDF-TrFE)/BT at 1, 17 and 21 days 
(p<0.05). Keratinocytes displayed a round morphology and was not observed any evidence of 
cell spreading at 30 min, 4 and 24 h. The gene expression of IVL was similar in cultures 
grown on P(VDF-TrFE)/BT and PTFE at 7 days (p>0.05) and higher on the P(VDF-TrFE)/BT 
at 14 days (p<0.05). Genes expression of QRT-1, QRT-10, QRT-14, Bax and SUR was 
greater in keratinocytes grown on P(VDF-TrFE)/BT at 7 and 14 days (p<0.05). Bcl-2 
expression was higher in keratinocytes cultured on PTFE at 7 days (p<0.05) and similar on 
both membranes at 14 days (p>0.05). Our study indicates that P(VDF-TrFE)/BT membrane 
promote events related to tissue development/regeneration, such as cell adhesion, proliferation 
and differentiation. Thus, the membrane of P(VDF-TrFE)/BT could be used as an 
advantageous alternative to PTFE in GTR procedures. 
 

Key-words: Cell culture, Membrane, Periodontium, Guided tissue regeneration  
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1 INTRODUÇÃO 

 Recentemente, pesquisadores de uma nova área, a engenharia de tecidos, vêm 

desenvolvendo novas tecnologias objetivando acelerar o processo de reparação tecidual, 

empregando princípios de engenharia (CAPLAN; BRUDER, 1997). Tem sido postulado que 

um reparo tecidual rápido, controlado e previsível pode ser obtido pela combinação de células 

e biomateriais (PETITE, 2000; SERVICE, 2000). Uma das primeiras aplicações da 

engenharia de tecidos foi para o reparo de tecidos periodontais, utilizando-se barreiras físicas. 

Nesse procedimento, conhecido como regeneração tecidual guiada (RTG), uma membrana é 

utilizada para isolar defeitos periodontais dos tecidos epiteliais e conjuntivos, permitindo que 

o tecido ósseo, o ligamento periodontal e o cemento possam regenerar a partir de suas 

próprias células (NYMAN et al., 1982; GOTTLOW et al., 1984; AMERICAN ACADEMY 

OF PERIODONTOLOGY, 2005,). Tal técnica tem sido empregada na clínica odontológica 

em diversos casos, incluindo terapias com implantes dentários, aumento de rebordo alveolar e 

reparo de defeitos ósseos de origem traumática e patológica (PERSSON et al., 1996; BUSER 

et al.,1990; DAHLIN et al., 1990). 

Membranas de politetrafluoretileno expandido (e-PTFE) são as mais comumente 

empregadas em RTG e alguns pesquisadores têm demonstrado regeneração óssea satisfatória 

utilizando tal material (PIATTELLI; SCARANO; PAOLANTONIO, 1996; SCHENK et al., 

1994). Embora as membranas de e-PTFE apresentem algumas vantagens, resultados 

insatisfatórios podem ocorrer por micromovimentos da membrana, migração de fibroblastos 

gengivais através da membrana e infecções (NYMAN, 1991). Além disso, membranas de e-

PTFE não podem ser utilizadas na reconstrução de grandes defeitos ósseos por apresentarem 

propriedades inertes (TAKATA; WANG; MIYAUCHI, 2001; SANDBERG; DAHLIN; 

LINDE, 1993). Sendo assim, biomateriais alternativos têm sido investigados por muitos 
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pesquisadores com vistas a serem utilizados em RTG (LIAO et al., 2005; IGNATIUS et al., 

2001; COONTS et al., 1998). 

Um biomaterial ideal deveria apresentar propriedades eletromecânicas e 

biocompatibilidade adequadas para favorecer a regeneração dos tecidos periodontais. 

Enquanto resistência, flexibilidade e facilidade de processamento são características dos 

polímeros, alta piezoeletricidade é característica típica das cerâmicas (DIAS; DAS-GUPTA, 

1994). Portanto, a combinação de polímero e cerâmica pode resultar em um compósito com 

potencial para ser utilizado em RTG. Com base nesses princípios, Gimenes et al. (2004) 

desenvolveram um novo compósito do polímero poli(vinilideno-trifluoretileno)/titanato de 

bário (P(VDF-TrFE)/BT), o qual apresenta propriedades eletromecânicas adequadas ao uso 

em RTG. Resultados preliminares mostraram que osteoblastos humanos apresentam maiores 

adesão celular, atividade de fosfatase alcalina (ALP) e formação de matriz mineralizada 

quando cultivados sobre membranas de P(VDF-TrFE)/BT que sobre membranas de e-PTFE 

(BELOTI et al., 2006). No entanto, uma avaliação detalhada da biocompatibilidade in vitro 

desse compósito ainda não foi realizada e não foi comparada com outras membranas 

comercialmente disponíveis. 

Previamente à aplicação in vivo, os biomateriais podem ser avaliados quanto à 

biocompatibilidade utilizando sistemas in vitro, objetivando o estudo dos eventos biológicos 

que ocorrem na interface tecido/biomaterial (ROSA; BELOTI, 2003; BELOTI et al., 2003; 

SALONEN; PERSSON, 1990). Para ocorrer a regeneração tecidual é necessário que haja o 

recrutamento, a adesão e a proliferação de células progenitoras, que as mesmas se diferenciem 

e produzam matriz extracelular (SCHWARTZ; BOYAN, 1994). Modelos de cultura de 

células proporcionam a oportunidade de se examinar, em um ambiente controlado, eventos 

celulares como adesão, proliferação, diferenciação e apoptose, fundamentais para o sucesso 

da regeneração tecidual (IRIE et al., 1998). 
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Tem sido gradativamente maior a utilização de modelos de cultura de células, 

derivadas de tecido ósseo ou tecido gengival, para a avaliação das interações entre células e 

membranas utilizadas em RTG (WANG; MIYAUCHI; TAKATA, 2002; HILLMANN et al., 

2002). No entanto, não há estudos em que a biocompatibilidade de membranas tenha sido 

avaliada utilizando células de diferentes linhagens, presentes nos tecidos periodontais. 

Portanto, novos estudos com o objetivo de avaliar a biocompatibilidade in vitro de 

membranas para serem utilizadas em RTG deveriam empregar culturas de osteoblastos, 

fibroblastos e queratinócitos, células com as quais a membrana entrará em contato durante o 

processo de RTG.  
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

O periodonto é uma estrutura complexa, que pode ser dividida em duas partes: a 

primeira constituída pelo cemento, o ligamento periodontal e o osso alveolar, responsável pela 

ancoragem do dente ao alvéolo, e a segunda, pela gengiva, que recobre a crista do processo 

alveolar e estabelece continuidade do epitélio da mucosa oral com o colo do dente através do 

epitélio juncional (KATCHBURIAN;ARANA-CHAVEZ, 2004). As patologias que afetam a 

integridade destes tecidos são denominadas doenças periodontais. 

A doença periodontal pode ser definida como uma infecção polimicrobiana, onde as 

interações entre os mecanismos de defesa do hospedeiro e os produtos do metabolismo 

bacteriano desencadeiam um processo inflamatório que afeta a composição e a integridade 

dos tecidos periodontais, levando à destruição da matriz dos tecidos conjuntivos e de suas 

células, perda da inserção fibrosa e reabsorção do osso alveolar. Todas essas alterações 

freqüentemente culminam com a perda dos elementos dentais. (LINDHE; HAFFAJEE; 

SOCRANSKY, 1983; HAFFAJEE; SOCRANSKY, 1986; BENATTI et al., 2007).  

Na pele ou mucosa oral, o processo de cicatrização envolve uma série de eventos 

biológicos perfeitamente controlados. Após a injúria, com o rompimento de capilares e vasos, 

ocorre a formação do coágulo sanguíneo, que é constituído por componentes celulares do 

sangue incluídos em uma matriz rica em fibrina (MARTIN, 1997) e tem por funções 

principais proteger áreas desnudas e atuar como arcabouço para migração celular (CLARK, 

1996). Em resposta a microrganismos e partículas de material estranho, células inflamatórias 

migram para o sítio da lesão e removem bactérias e tecidos necróticos. Em seguida, ocorre a 

invasão de macrófagos, que iniciam sua atividade fagocitária. Além desta função, os 

macrófagos exercem importante papel na formação do tecido de granulação, uma vez que 

sintetizam e secretam citocinas e fatores de crescimento envolvidos na proliferação e 

migração de fibroblastos e células endoteliais (POLIMENI; XIROPAIDIS; WIKESJÖ, 2006). 
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Superficialmente, células epiteliais migram rapidamente a partir das margens da ferida, 

recobrindo o coágulo maduro de fibrina e formando uma barreira protetora, estruturalmente 

semelhante ao epitélio original (ALPISTE-ILLUECA et al., 2006). Finalmente, a maturação 

da matriz tecidual da ferida é observada junto com a contração do coágulo (FINE, 1981).  

A cicatrização do periodonto, contudo, apresenta-se mais complexa devido à 

características intrínsecas desta estrutura. Diferentes tipos celulares estão envolvidos na 

cicatrização dos tecidos periodontais, entre eles, queratinócitos, fibroblastos, células do 

ligamento periodontal e osteoblastos (AUKHIL, 2000). As duas partes da lesão apresentam 

aspectos distintos: o retalho, constituído por tecido conjuntivo vascularizado é posicionado 

sobre o osso alveolar e sobre a raiz dental, um tecido avascular. Assim, para que o processo 

de cicatrização seja satisfatório, a interação e regeneração sincronizada de tecidos moles e 

mineralizados devem ocorrer. Além disso, todo o processo de cicatrização acontece em um 

ambiente contaminado, a cavidade oral. Em conjunto, estes fatores dificultam o processo de 

cicatrização do periodonto (ALPISTE-ILLUECA et al., 2006). 

A cicatrização pode acontecer, basicamente, por dois processos: regeneração ou 

reparo. O termo regeneração significa reprodução ou reconstituição de um tecido lesionado 

e/ou perdido. Histologicamente, a regeneração periodontal compreende a regeneração do 

cemento radicular, ligamento periodontal e osso alveolar sobre a superfície radicular 

previamente afetada pela doença periodontal (AMERICAN ACADEMY OF 

PERIODONTOLOGY, 2005). Além disso, a regeneração do periodonto inclui a formação de 

inserção do epitélio juncional ao dente e o restabelecimento funcional das fibras gengivais da 

lâmina própria e das fibras do ligamento periodontal, após a cicatrização (WIKESJÖ; 

SELVIG, 1999). O reparo, por outro lado, é uma regeneração incompleta, pois não 

restabelece a arquitetura e a função dos tecidos perdidos. Neste caso, tecidos danificados são 

substituídos por tecidos cuja função não é, necessariamente, igual àquela do tecido original 
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(STOCUM, 2002). Em periodontia, o termo reparo tem sido descrito como adesão colagenosa 

ou reparo por tecido conjuntivo (ODA; CARVALHO, 2004) 

Pesquisas na área da terapia periodontal têm buscado a regeneração dos tecidos 

perdidos. Contudo, por muito tempo o conceito de regeneração foi confundido com reparação. 

Os primeiros trabalhos a questionar o verdadeiro conceito de regeneração periodontal e o 

modo de obtê-la surgiram em meados dos anos 70 (NOVAES; NOVAES JR, 2004). Em 

1976, Melcher propôs uma teoria do potencial de reparo dos tecidos periodontais e postulou 

que o tipo de célula que repovoa a superfície radicular determina a natureza da inserção 

formada. Segundo este autor, as células provenientes do ligamento periodontal seriam as 

responsáveis pela regeneração do sistema de suporte do dente. Tal hipótese foi confirmada 

por Nyman et al. (1980, 1982a, 1982b), Karring et al. (1985), e posteriormente por Warrer et 

al. (1993).  

Após estes estudos, pesquisadores buscaram desenvolver técnicas cirúrgicas que 

permitissem o repovoamento da superfície radicular por células do ligamento periodontal. 

Assim, Gottlow et al. (1984), por meio do uso de membranas, impediram o contato dos 

tecidos conjuntivo e epitelial com a superfície radicular durante o período de cicatrização e 

observaram que, após 3 meses, raízes recobertas pelas membranas exibiram inserção 

consideravelmente maior do que aquelas não recobertas. A partir destes resultados, sugeriu-se 

que a exclusão de células dos tecidos conjuntivo e epitelial da área de cicatrização, por meio 

do uso de uma barreira física, permite o repovoamento da superfície radicular por células do 

ligamento periodontal. Essa observação proporcionou a base para aplicação clínica do 

princípio de tratamento denominado RTG (LINDHE, 2004). 

O potencial regenerativo da RTG é reconhecido e evidências histológicas da técnica 

têm sido relatadas (CORTELLINI; TONETTI, 2004; GRAZIANI et al., 2005). A RTG é 

indicada no tratamento de defeitos infra-ósseos de 2 ou 3 paredes, lesões de furca classe II, 
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aumento e/ou preservação do rebordo alveolar, recessão gengival, perfuração do seio maxilar 

após extração dental, em cirurgias parendodônticas, na estabilização de implantes dentários 

(WOLFF; MULLALLY, 2000) e em combinação com materiais de enxerto para correção de 

defeitos com anatomia crítica, onde não existe suporte ósseo suficiente para sustentar a 

membrana (PAOLANTONIO, 2002). Os resultados clínicos da RTG normalmente são 

medidos a partir de alterações no nível clínico de inserção, nível ósseo, profundidade de 

sondagem e com base na posição da gengiva marginal (LINDHE, 2004).  

O estabelecimento dos princípios biológicos da RTG tem contribuído sobremaneira 

em pesquisas visando o desenvolvimento de membranas a serem aplicadas neste tipo de 

tratamento periodontal (MACEDO et al., 2004). Alguns fatores devem ser considerados em 

relação às características do material e da estrutura das membranas utilizadas. Estes materiais 

devem preencher requisitos básicos como biocompatibilidade, oclusividade, integração 

tecidual, capacidade de manutenção do espaço e fácil manuseio (HARDWICK et al., 1994). A 

membrana não deve afetar os tecidos circundantes, os tecidos neoformados e a saúde do 

paciente (OH, et al., 2003). A oclusividade visa impedir a migração de células do retalho para 

interior do defeito; enquanto a integração tecidual estabiliza a ferida e cria um selamento 

biológico entre os tecidos. A manutenção do espaço produzido pela membrana é fundamental 

para a formação do coágulo sangüíneo e posterior regeneração dos tecidos. A função de 

barreira deve ser mantida por tempo suficiente para permitir a regeneração dos tecidos 

periodontais, evitando ao máximo a migração epitelial, além de reduzir o risco de infecção 

secundária (TATAKIS; PROMSUDTHI; WIKESJÖ, 1999)  

Membranas utilizadas nos procedimentos de RTG são classificadas em absorvíveis ou 

não absorvíveis. As membranas absorvíveis podem ser compostas por colágeno 

(BLUMENTHAL, 1993), polímeros de poligalactina (CATON; GREENSTEIN; ZAPPA, 

1994) e dos ácidos polilático (LAURELL et al., 1994, POLSON et al., 1995) e poliglicólicos 
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(MATTSON; MCLEY; JABRO, 1999) enquanto as não absorvíveis geralmente são 

constituídas de politetrafluoroetileno expandido (BECKER et al., 1988; CAFFESSE et al., 

1990),  politetrafluoroetileno denso (MACEDO et al., 1995) ou celulose (NOVAES JR et al., 

1995; DOS ANJOS et al., 1998). 

As primeiras membranas aplicadas em RTG eram não absorvíveis e compostas por 

celulose (NYMAN et al., 1982) ou pelo polímero de politetrafluoretileno (PTFE) (BECKER 

et al., 1988). Entretanto, por apresentarem alta estabilidade em sistemas biológicos e não 

gerarem respostas imunológicas (HÄMMERLE et al., 2003), as membranas de PTFE são as 

mais utilizadas (DOWELL et al., 1991). Muitos relatos na literatura têm ratificado a eficácia 

destes materiais nos procedimentos de RTG (GOTTLOW; NYMAN; KARRING, 1992; 

LAURELL; GOTTLOW, 1998; WALTERS et al., 2003; SALATA et al., 2003). Contudo, as 

membranas não absorvíveis apresentam algumas desvantagens como necessidade de uma 

segunda intervenção cirúrgica para sua remoção, elevada taxa de exposição à cavidade oral 

devido recessão gengival, desconforto para o paciente, elevado custo e infecções pós-

operatórias (ELHARAR et al., 1998; SIMION et al., 1999). 

Com o objetivo de eliminar a necessidade de um segundo tempo cirúrgico para a 

remoção da membrana, diversos estudos têm sido conduzidos para a produção de membranas 

absorvíveis (TRIPLETT et al., 2001). Entre as membranas absorvíveis, as compostas de 

colágeno são reconhecidas por sua biocompatibilidade e influência na atividade celular 

(OLIVER, 1982; DE LUSTRO, 1986). Estudos em modelos animais e experimentos clínicos 

em humanos indicam que as membranas de colágeno são capazes de impedir a migração 

apical de células epiteliais e, assim, promover a regeneração dos tecidos periodontais (WANG 

et al., 1994; CHEN et al., 1995; WANG; MACNEIL, 1998). Além disso, o colágeno 

apresenta alguns aspectos positivos que o torna um excelente material para ser aplicado em 

RTG, como função hemostática (STEINBERG, 1986), quimiotaxia para fibroblastos 
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gengivais e do ligamento periodontal (POSTLETHWAITE; SEYER; KANG, 1978; YAFFE; 

EHRLICH; SHOSHAN, 1984) e baixa imunogenicidade (COOPERMAN; MICHAELI, 1984; 

SCHLEGEL et al., 1997). Estudos têm demonstrado resultados significantes na redução da 

profundidade de sondagem e melhora nos níveis de inserção clínica e preenchimento ósseo 

em defeitos periodontais infra-ósseos e lesões de furca grau II tratados com membranas de 

colágeno (CHUNG et al., 1990; VAN SWOL et al., 1993; AL-ARRAYED et al., 1995; 

MATTSON; MCLEY; JABRO, 1995; BENQUÉ et al., 1997).  

Apesar dos resultados favoráveis, as membranas de colágeno apresentam algumas 

limitações como baixa resistência mecânica e alta taxa de degradação (HOCKERS, 1999). 

Assim, trabalhos têm sido realizados com intuito de superar estas deficiências do colágeno, 

como o desenvolvimento de técnicas que promovam aumento do número de ligações cruzadas 

entre as fibras de colágenos (BUNYARATAVEJ; WANG, 2001). Rothmel et al. (2005) e 

Shwartz et al. (2006) demonstraram que o aumento destas ligações não interferem no 

processo de integração da membrana aos tecidos adjacentes e são eficazes em retardar a 

degradação enzimática do colágeno. Estudos em humanos indicaram que membranas de 

colágeno com ligações cruzadas, permaneceram íntegras por mais de 6 meses após sua 

colocação, indicando sua aplicabilidade em RTG (FRIEDMANN et al., 2001; FRIEDMANN 

et al., 2002). 

Membranas sintéticas absorvíveis derivadas dos poli(α-hidróxi ácidos), uma classe de 

poliésteres alifáticos sintéticos da qual fazem parte o poli(ácido glicólico) (PGA), poli(ácido 

lático) (PLA), poli(ácido lático-co-ácido glicólico) (PLGA), poli(ε-caprolactona) (PCL) e seus 

copolímeros, também são amplamente utilizadas em RTG (TATAKIS; PROMSUDTHI; 

WIKESJÖ, 1999; BARBANTI; ZAVAGLIA; DUEK, 2003). As membranas sintéticas 

diferem das membranas de colágeno por aspectos físicos-químicos e pela forma de 
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reabsorção. Enquanto os polímeros sintéticos sofrem hidrólise, o colágeno é degradado por 

atividade enzimática (HUTMACHER; HÜRZELER; SCHLIEPHAKE, 1996). 

Joly et al. (2002) avaliaram, clínica e radiograficamente, o tratamento de defeitos 

infra-ósseos em caninos e pré-molares com membranas de PLA/PGA em relação à cirurgia 

convencional. Os autores notaram diferenças clínicas estatisticamente significantes entre os 

grupos em relação ao nível da margem gengival, profundidade de sondagem e nível do defeito 

ósseo. Contudo, em relação ao nível clínico de inserção, não houve diferença estatisticamente 

significante entre os grupos avaliados. Radiograficamente também foram observadas 

alterações na área e na densidade óptica dos defeitos tratados com RTG quando comparados a 

cirurgia a retalho convencional. 

Em um estudo com cães, Bogle et al.(1997) testaram a eficácia da membrana de PLA 

no tratamento de lesões de bifurcação grau II em comparação à cirurgia convencional. A 

análise histológica indicou maior formação de cemento radicular e osso nas lesões recobertas 

com a membrana de PLA. No grupo controle, notou-se formação de epitélio juncional longo. 

Enquanto o grupo experimental apresentou 71% de regeneração periodontal em relação ao 

defeito original, o grupo controle exibiu apenas 14%, demonstrando assim que o uso da 

membrana de PLA favorece a regeneração periodontal. 

Resultados similares foram observados por Hürzeler et al. (1997). Neste trabalho, 

lesões de furca grau II foram tratadas com a membrana de PLGA. As lesões recobertas pelo 

retalho cirúrgico foram utilizadas como controle. Clinicamente a cicatrização foi semelhante 

entre os dois grupos. Contudo, a análise histológica revelou formação de nova inserção 

conjuntiva e regeneração significante de cemento e osso alveolar apenas em lesões recobertas 

pela membrana de PLGA. Os autores concluíram que a membrana de PLGA é eficaz no 

tratamento de lesões de furca grau II. 
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Embora sejam eficazes em regenerar defeitos periodontais, as membranas absorvíveis 

sintéticas apresentam algumas limitações. Durante o processo de hidrólise, as membranas 

sintéticas perdem a integridade mecânica e se fragmentam. A natureza física e a quantidade 

destes fragmentos podem interferir na resposta tecidual local. Além disso, alguns copolímeros 

e seus subprodutos desencadeiam reações inflamatórias que podem prejudicar o processo de 

regeneração (HARDWICK et al., 1996; TATAKIS; TROMBELLI, 1999; SCHMITZ et al., 

2000, TRIPLETT et al., 2001). Polimeni et al. (2008), utilizando membranas de PLA em 

defeitos em calvária de ratos, observaram que os produtos de degradação da membrana de 

PLA produziram reações inflamatórias que interferiram negativamente no processo de 

regeneração óssea. 

Neste contexto, materiais compósitos têm sido introduzidos no estudo de RTG com o 

objetivo de minimizar os efeitos do meio fisiológico sobre as membranas absorvíveis. Estes 

materiais são assim denominados por apresentar uma fase predominante denominada matriz, e 

por uma fase secundária, denominada carga (GIMENES, 2005). Elementos utilizados como 

carga devem apresentar funções específicas, como por exemplo, contribuir com o processo de 

regeneração tecidual, como a sílica, que apresenta efeitos benéficos à formação óssea 

(MAEDA; KASUGA, 2007) e a prata, por sua atividade antibacteriana (TOKUDA; OBATA; 

KASUGA, 2008).  

Outra tendência nesta área é a produção de compósitos polímero-cerâmica, que 

buscam associar as características mecânicas dos polímeros com a biocompatibilidade das 

cerâmicas (GIMENES, 2004). Ignatius et al. (2001) demonstraram que a membrana de PLA, 

quando exposta ao ambiente fisiológico por 28 semanas, sofre degradação e perda de suas 

propriedades mecânicas. Por outro lado, as propriedades mecânicas do compósito de 

PLA/tricálcio-fosfato permaneceram constantes por 8 semanas e não foram comprometidas 

até a 28ª semana. Liao et al.(2007), em estudo com o compósito de 
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PGLA/colágeno/hidroxiapatita carbonatada, observaram que após imersão em saliva artificial 

por 4 semanas, o material manteve sua integridade física e apresentou uma taxa de degradação 

mais lenta em relação à membrana de PGLA. Kikuchi et al. (2004) demonstraram que a 

membrana do compósito tricálcio-fosfato/ácido poli(lático-glicólico-caprolático) foi eficaz na 

regeneração de defeitos ósseos em mandíbulas de cães e preservou sua termoplasticidade e 

resistência mecânica após exposição ao ambiente fisiológico por 12 semanas. Sui et al. (2007) 

demonstraram que a introdução de nanopartículas de hidroxiapatita (HA) no polímero de 

poli(l-ácido lático) (PLLA) melhora consideravelmente suas propriedades mecânicas e 

aumenta sua área superficial, além de favorecer a adesão e o crescimento de osteoblastos da 

linhagem MG-63.  

As cerâmicas de titanato de bário são reconhecidas por sua biocompatibilidade, visto 

que não geram respostas inflamatórias (reações de corpo estranho) e são capazes de se 

ligarem ao tecido ósseo (PARK et al , 1977; PARK et al , 1981 ). Recentemente, 

pesquisadores do Instituto de Química de Araraquara da Universidade Estadual Paulista 

desenvolveram um compósito polímero-cerâmico a partir da associação entre polímero de 

poli(vinilideno-trifluoretileno) e a cerâmica de titanato de bário (P(VDF-TrFE)/BT) 

(GIMENES et al., 2004). Estudos iniciais realizados por Beloti et al. (2006) comprovaram a 

biocompatibilidade da membrana de P(VDF-TrFE)/BT em culturas de células osteoblásticas 

humanas. Contudo, considerando as estruturas que compõem o periodonto e os eventos 

necessários à sua cicatrização, mais estudos são necessários para avaliar as interações desta 

membrana com os tecidos envolvidos na regeneração periodontal. 
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3 PROPOSIÇÃO 

 

3.1 Objetivo geral 

Investigar a biocompatibilidade in vitro da membrana do compósito P(VDF-TrFE)/BT 

e comparar com a membrana de PTFE disponível comercialmente. 

 

3.2 Objetivos específicos 

• Avaliar as respostas de células da linhagem osteoblástica derivadas de fragmentos 

ósseos de processos alveolares humanos cultivadas sobre membranas de P(VDF-

TrFE)/BT e PTFE. 

• Avaliar as respostas de células da linhagem fibroblástica provenientes da digestão 

enzimática de ligamento periodontal humano cultivadas sobre membranas de P(VDF-

TrFE)/BT e PTFE. 

• Avaliar as respostas de células SCC9, uma linhagem de queratinócitos provenientes de 

carcinomas espinocelulares bucais humanos, cultivadas sobre membranas de P(VDF-

TrFE)/BT e PTFE. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Membranas 

Membranas de P(VDF-TrFE)/BT foram preparadas conforme descrito previamente 

por Gimenes et al. (2004) e membranas de PTFE disponíveis comercialmente foram utilizadas 

como controle. Todas as membranas foram cortadas na forma de discos com 12 mm de 

diâmetro e autoclavadas antes de serem utilizadas nos experimentos com culturas de células. 

 

4.2 Obtenção e cultura de células da linhagem osteoblástica derivadas de fragmentos 

ósseos de processos alveolares humanos 

As células foram obtidas de fragmentos de osso do processo alveolar de humanos 

(explantes), descartados durante procedimentos cirúrgicos em doadores saudáveis, sob 

aprovação do Comitê de Ética da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto − USP. As 

células foram isoladas e cultivadas como descrito previamente (BELOTI et al., 2006; 

BELOTI et al., 2008). Os explantes foram fragmentados e submetidos a seis digestões 

enzimáticas seqüenciais em tubos de centrífuga estéreis contendo solução de colagenase tipo 

II (Gibco, Invitrogen, Grand Island, NY, EUA) a 1 mg/mL, por períodos de 30 min a 37ºC, 

sob agitação constante. Os sobrenadantes das duas primeiras digestões foram desprezados e 

aqueles das quatro últimas digestões, agrupados, transferidos para tubo de centrífuga contendo 

meio de cultura e centrifugados a 2000 RPM por 5 min. O pellet formado por células isoladas 

e os fragmentos ósseos remanescentes foram cultivados em meio essencial mínimo (MEM), 

modificação α (Gibco), suplementado com 10% de soro fetal bovino (Gibco), 50 µg/mL de 

vancomicina (Acros Organics, Gell, Bélgica), 0,3 µg/mL de fungizona (Gibco), 5 µg/mL de 

ácido ascórbico (Gibco), 7 mM de β-glicerofosfato (Sigma, St. Louis, MO, EUA) e 

dexametasona 10-7 M (Sigma) em frascos de cultura de 75 cm2 (Corning Incorporated, Costar, 
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Corning, NY, EUA). Na subconfluência da cultura primária, foi removido o meio de cultura e 

adicionada solução de tripsina a 0,25% (Gibco) e EDTA a 1 mM (Gibco) para obtenção de 

suspensão de células. Em seguida, foram plaqueadas 2×104 células/poço sobre membranas de 

PTFE e P(VDF-TrFE)/BT contidas em placas de poliestireno de 24 poços (Corning 

Incorporated). As subculturas foram mantidas por períodos de até 21 dias e sua progressão foi 

avaliada em poços sem a presença de membranas em microscópio de fase invertido (Axiovert 

25, Zeiss, Jena, Alemanha). O meio de cultura foi trocado a cada 3 ou 4 dias. Durante todo o 

tempo de cultivo as células foram mantidas a 37oC e atmosfera umidificada contendo 5% de 

CO2 e 95% de ar atmosférico. 

 

4.3 Avaliação das respostas de células da linhagem osteoblástica  

 

4.3.1 Adesão celular 

 Para a avaliação quantitativa da adesão celular, as células foram cultivadas por 30 min, 

2 e 4 h. Após cada período, o meio de cultura foi removido e os poços foram lavados três 

vezes com salina tamponada com fosfato (PBS, Gibco) aquecida a 37ºC para remover as 

células não aderidas. Em seguida, os poços foram preenchidos com 1,5 mL de uma solução de 

EDTA a 1 mM, colagenase a 1,3 mg/mL e tripsina a 0,25% (Gibco) para remover as células 

aderidas, etapa que foi monitorada pela observação em microscópio de fase invertido (Zeiss). 

O número de células foi contado utilizando hemocitômetro (Fischer Scientific). A adesão 

celular foi expressa como porcentagem do número de células aderidas em relação ao número 

inicialmente plaqueado (2×104). 
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4.3.2 Proliferação celular 

 A proliferação celular foi determinada quantitativamente pelo ensaio colorimétrico 

MTT {brometo de [3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolio]} (Sigma). O MTT é um sal 

que é reduzido em cristais de formazan (de cor púrpura) por proteinases mitocondriais, ativas 

apenas em células viáveis. (MOSMANN, 1983). Em 1, 7 e 10 dias, o meio de cultura foi 

removido e os poços foram lavados com PBS aquecida a 37oC, preenchidos com 1 mL de 

meio de cultura contendo MTT à 10% (5 mg/mL) e incubados a 37ºC por 4 h. A seguir, os 

sobrenadantes foram aspirados e os cristais solubilizados utilizando 1 mL de uma solução de 

isopropanol ácido (HCl 0,04 N em isopropanol). As placas foram agitadas por 5 minutos e 

uma alíquota de 150 µL de cada poço foi transferida para uma placa de 96 poços. A 

absorbância foi avaliada por meio de um espectrofotômetro µQuant (BioTek Instruments, 

Inc., Winooski, VT, EUA) utilizando o comprimento de onda de 570 nm. A proliferação 

celular foi expressa como absorbância. 

 

4.3.3 Adesão e morfologia celulares por fluorescência direta e imunolocalização de fosfatase 

alcalina (ALP) por fluorescência indireta 

Para o estudo da adesão e morfologia celulares em 30 min, 4 e 24 h e 

imunolocalização de ALP em 7 e 14 dias, as culturas crescidas sobre a superfície das 

membranas foram processadas para fluorescência, como descrito detalhadamente por de 

Oliveira et al. (2003) e de Oliveira e Nanci (2004). Brevemente, as culturas foram fixadas em 

solução de paraformaldeído 4% em tampão fosfato (PB) 0,1 M, pH 7,2, por 10 min à 

temperatura ambiente. A permeabilização foi feita com solução de Triton X-100 a 0,5% em 

PB, durante 10 min, seguida de bloqueio com leite desnatado a 5% em PB, durante 30 min. 

Para a visualização do citoesqueleto de actina e dos núcleos celulares foram utilizados, 

respectivamente, faloidina conjugada com Alexa Fluor 488 (Molecular Probes, Eugene, OR, 
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EUA), 1:200, e 4',6-diamidino-2-phenylindole, dihydrochloride (DAPI, Molecular Probes) 

300 nM. Para a imunolocalização de ALP as culturas foram incubadas com anticorpo 

primário anti-ALP (B4-78, DSHB, Iowa, EUA) 1:100, por 1 h, seguido de anticorpo 

secundário conjugado com Alexa Fluor 594 (Molecular Probes), por 50 min. Após a 

montagem de lamínula de vidro sobre as membranas, com meio de montagem anti-fade 

(Vectashield, Vector Laboratories, Burlingame, CA, EUA), as marcações foram examinadas 

por epiluminação em microscópio de fluorescência (Leica, Bensheim, Alemanha) acoplado a 

uma câmara fotográfica digital (Leica DC 300F). As imagens adquiridas foram processadas 

utilizando-se o software Adobe Photoshop. 

 

4.3.4 Medida do conteúdo de proteína total 

 A dosagem de proteína total foi realizada aos 7, 10 e 14 dias, seguindo o método de 

Lowry et al. (1951). O meio de cultura dos poços foi removido, os poços lavados três vezes 

com PBS aquecida a 37ºC e preenchidos com 2 mL de água deionizada. As amostras foram 

submetidas a 5 ciclos de choque térmico, cada um consistindo em 20 min a -20°C e 15 min a 

37ºC. Ao final dos ciclos, 1 mL do lisado de células de cada poço foi transferido para tubos de 

ensaio, misturado com 1 mL de solução de Lowry (Sigma) e deixados em repouso à 

temperatura ambiente por 20 min. Após esse período, foi adicionado a cada tubo 0,5 mL da 

solução de reagente de fenol de Folin e Ciocalteau’s (Sigma) e novamente deixados em 

repouso à temperatura ambiente por 30 min. Em seguida, a absorbância de cada tubo foi 

medida em um espectrofotômetro (CE3021, Cecil, Cambridge, Inglaterra) utilizando-se o 

comprimento de onda de 680 nm e a concentração de proteína total, em µg/mL, em cada poço 

foi calculada a partir de uma curva padrão feita com albumina bovina (Sigma). 
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4.3.5 Medida da atividade de ALP 

 A atividade de ALP foi medida através da liberação de timolftaleína pela hidrólise do 

substrato de timolftaleína monofosfato, utilizando um kit comercial (Labtest Diagnostica SA, 

Belo Horizonte, MG, Brasil), seguindo as instruções do fabricante. 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 padrão foi 

acrescentado 50 µL da solução padrão. Os tubos foram mantidos a 37ºC por 2 min. Em 

seguida, foi adicionado, em cada tubo teste, 50 µL do lisado de células dos mesmos poços 

utilizados para medida da proteína total. Os tubos foram mantidos a 37ºC por 10 min. Após 

esse período foi adicionado em todos os tubos, branco, padrão e testes, 2 mL do reagente de 

cor (Na2CO3 0,09 µmol/mL e NaOH 0,25 µmol/mL) e em seguida a absorbância foi medida 

em um espectrofotômetro (Cecil) utilizando-se o comprimento de onda de 590 nm. A 

atividade de ALP, µmol de timoftaleína/h/mL, foi calculada a partir da medida do tubo padrão 

e foi normalizada pelo conteúdo de proteína total 

 

4.3.6 Detecção histoquímica in situ da atividade de ALP 

 Nos períodos de 7 e 14 dias, o meio de cultura foi removido e os poços foram lavados 

com Solução de Hank’s (Hank’s Balanced Salts (Sigma), 9,8 g/L e NaHCO3 Hybrimax® 

(Sigma ), 350 mg/L) aquecida a 37ºC. Após esse procedimento foi incubado, em cada poço, 1 

mL de solução tampão Tris (Sigma) 120 mM, pH 8,4; contendo Fast red TR (Sigma) 1,8 mM, 

naftol-ASMX-fosfato (Sigma) 0,9 mM e dimetilformamida (Merck, Darmstadt, Alemanha) 

1:9, por 30 min em atmosfera umidificada contendo 5% de CO2 e 95% de ar atmosférico. 

Após esse período, os poços foram lavados com solução PB e processados para 

epifluorescência para evidenciação dos núcleos celulares com DAPI, como descrito 

anteriormente. 
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4.3.7 Formação de matriz mineralizada 

 Ao final de 21 dias, o meio de cultura foi removido, os poços lavados três vezes com 

PBS aquecida a 37°C e preenchidos com formalina 10% por 2 h. Em seguida, foram 

desidratados em série crescente de alcoóis e processados para coloração com vermelho de 

Alizarina (Sigma), que colore, em vermelho, áreas de mineralização ricas em cálcio. 

 

4.3.8 Expressão quantitativa de genes por reação em cadeia da polimerase em tempo real 

(PCR em tempo real) 

 Aos 7 e 14 dias foi avaliada a expressão quantitativa dos genes Runx2, Colágeno I 

(COL I), Osteopontina (OPN), Fosfatase alcalina (ALP), Sialoproteína óssea (BSP) e 

Osteocalcina (OC), que caracterizam o fenótipo osteoblástico. Além destes, foram analisados 

os genes Bax, Bcl-2 e Survivina (SUR), expressos por células em apoptose (Tabela 1). Para o 

estudo da expressão gênica a densidade de plaqueamento foi de 8×104 células/poço sobre as 

membranas de P(VDF-TrFE)/BT e PTFE. A análise da expressão gênica foi realizada por 

PCR em tempo real como descrita a seguir. 

 

4.3.8.1 Extração de RNA total e transcrição reversa 

 A extração de RNA total das células foi realizada por meio da adição do reagente 

Trizol LS (Invitrogen, Carlsbad, CA, EUA), seguindo o protocolo recomendado pelo 

fabricante. Para isso, após remoção do meio de cultura contido nos poços, foi adicionado 1 

mL do reagente Trizol LS (Invitrogen) no primeiro poço de cada uma das amostras (PTFE e 

P(VDF-TrFE)/BT) permanecendo à temperatura ambiente, por 5 min, sob agitação por 

pipetagem. A fim de se obter uma quantidade de RNA suficiente para realização dos 

experimentos a suspensão foi transferida para o poço seguinte da placa contendo a mesma 

amostra e assim sucessivamente, constituindo um pool de RNA correspondente a 24 poços 
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para cada um dos grupos experimentais. As amostras foram transferidas para tubos eppendorf 

(1,5 mL) e armazenados em freezer a -20ºC por 48 h. A seguir foram adicionados 200 µL de 

clorofórmio (Merck) para cada mL de Trizol LS. Os tubos foram vigorosamente agitados por 

30 seg, e logo após, mantidos em repouso à 4°C  por 5 min. Posteriormente, as amostras 

foram centrifugadas a 4°C e 12000 g, por 15 min e a fase aquosa superior foi recolhida em 

tubos eppendorf de 1,5 mL e mantidas refrigeradas. 

Após a coleta da fase aquosa determinada pela adição do clorofórmio, o RNA foi 

precipitado com isopropanol (Merck) gelado, na mesma proporção da fase aquosa. As 

amostras foram estocadas a -20ºC por 24 h e posteriormente centrifugadas a 4ºC e 12000 g, 

por 10 min, para obtenção dos precipitados, que foram lavados com etanol a 70% (Merck) e 

centrifugados a 4ºC e 7500 g, por 5 min. Essa etapa de lavagem e centrifugação foi repetida 

por duas vezes. A seguir, as amostras foram deixadas por 5 min em banho de gelo para 

evaporação do excesso de etanol. Os precipitados formados foram dissolvidos em 10 µL de 

água Mili-Q tratada com dietilpirocarbonato (DEPC – Sigma) (livre de RNase) e estocados 

em freezer a -80ºC. Alíquotas de 3 µL de cada amostra de RNA total obtido, foram diluídas 

em 297 µL de água livre de RNase para quantificação do RNA das amostras em 

espectrofotômetro. 

 Em seguida, em caso de RNA total suficiente, 3 µg de RNA foram submetidos ao 

tratamento com DNAse (Invitrogen) conforme recomendação do fabricante. Para isso, foram 

adicionados à amostra 1 µL de tampão, 1 unidade de DNAse livre de RNAse, e o volume foi 

ajustado em 10 µL com água DEPC. A amostra foi submetida a 37oC por 1 h no 

termociclador. O RNA foi novamente quantificado e 1 µg foi utilizado para a confecção do 

cDNA e 2 µg para a realização da eletroforese desnaturante e avaliação da integridade da 

amostra. 
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 O DNA complementar (cDNA) foi sintetizado a partir de 1µg de RNA, por reação de 

transcrição reversa, com a utilização do Kit SuperScript III First-Strand Synthesis System for 

RT-PCR (Invitrogen), de acordo com o protocolo descrito pelo fabricante.  Brevemente, foram 

adicionados ao RNA, 1 µL de Oligo dT e 1 µL de dNTP. A suspensão foi mantida no 

termociclador nas seguintes condições: 65ºC por 5 min, 4ºC por 2 min. A seguir foi 

adicionado em cada amostra, 7 µL do Mix constituído por: 4 µL do tampão 5x, 2 µL do DTT 

(0,1M) e 1 µL de inibidor de RNase. A suspensão referente a cada uma das amostras foi 

mantida a 42ºC por 2 min e adicionou-se 1 µL da enzima transcriptase reversa. Posteriomente, 

as suspensões foram submetidas a 42ºC por 50 min, 70ºC por 15 min e resfriadas a 4ºC.  

 

4.3.8.2. Reações de PCR em tempo real 

 Para a realização do PCR em tempo real foi utilizado o sistema SYBR Green, em um 

aparelho ABI 7500 (Applied Biosystems, Warrington, Reino Unido). Primers adequados para 

tais reações foram desenhados a partir do programa Primer Express (Applied Biosystems) e 

estão apresentados na Tabela 1. Foram utilizados 7 µL do reagente SYBR Green Master Mix 

(Applied Biosystems) que contém o fluoróforo SYBR Green 1, a enzima polimerase AmpliTaq 

Gold, dNTPs com dUTP e o fluoróforo ROX, utilizado como referência passiva para 

normalização dos níveis de fluorescência, além dos demais componentes de tampão, 2,5 µL 

da solução de cDNA (sintetizado como previamente descrito), 2,5 µL de água Mili-Q tratada 

com DEPC, e 0,5 µL da solução contendo cada primer com as concentrações adequadas. 

A concentração adequada dos primers foi indicada por meio da curva concentração-

efeito (concentrações entre 900 e 200 nM), tendo sido utilizada nos experimentos, a menor 

concentração de primer no qual a eficiência de reação se mantém. 

A eficiência da reação de cada primer foi avaliada em reações contendo cDNA (RNA) em 

diferentes concentrações (2,5; 1,25; 0,625; 0,312; 0,156 ng/reação) de acordo com o protocolo 
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descrito no User Bulletin #2 (Applied Biosystems). Os valores de amplificação foram 

submetidos à análise de regressão linear em função do logaritmo da respectiva diluição, sendo 

os coeficientes angulares das retas obtidas, utilizados para o cálculo da eficiência de 

amplificação dos primers e determinação das diluições a serem utilizadas (STÅHLBERG et 

al., 2003). A eficiência de reação determinada por cada primer foi calculada utilizando a 

fórmula: 

 

 Eficiência = (10 –1/slope* –1) × 100 

*Slope representa a inclinação da reta gerada no gráfico Ct × log da concentração de RNA, em que valores 

próximos a −3,32 indicam uma eficiência de aproximadamente 100%. 

 

 A reação de amplificação compreendeu 2 min a 50ºC, 10 min a 95ºC, quarenta ciclos 

de 15 seg a 95ºC e 1 min a 60ºC, além de um ciclo final de 20 min, com temperatura crescente 

de 60 a 95ºC, empregada para a obtenção de uma curva de dissociação dos produtos da 

reação, utilizada para a análise da especificidade de amplificação (Figura 1). As reações de 

PCR em tempo real foram padronizadas com relação às concentrações ideais de cada par de 

primers e temperatura de annealing, de modo a maximizar a eficiência e a especificidade de 

amplificação. 

 O sistema utilizado realiza as reações de amplificação e detecção e, quantifica as 

amostras (termociclador ABI 7500 associado ao Software ABI Prism, Applied Biosystems) 

por meio da análise do nível de fluorescência gerado pela incorporação de SYBR Green 1 aos 

produtos de amplificação, durante o curso da reação. Os resultados foram analisados com base 

no valor de Ct (cicle threshold – ou ciclo limiar), sendo este o ponto correspondente ao 

número de ciclos em que a amplificação das amostras atinge um limiar (determinado entre o 

nível de fluorescência dos controles negativos e a fase de amplificação exponencial das 

amostras) que permite a análise quantitativa da expressão do fator avaliado (Figura 2). As 
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amostras foram submetidas a reações para a detecção de RNA mensageiro da β-Actina ou do 

β-Gus, genes de expressão constitutiva utilizados como controle positivo da reação de 

amplificação. Os níveis de expressão de β-Actina ou β-Gus foram utilizados para a 

normalização dos níveis de expressão do gene alvo. Uma amostra negativa (no template - 

NTC) foi submetida à reação com cada par das seqüências dos primers utilizados. 

 

Exemplo de análise da curva de dissociação para determinação da especificidade da reação 

de amplificação por PCR em tempo real 

 

Figura 1. A especificidade da reação de amplificação foi analisada por meio da curva de dissociação, 

comparando os picos obtidos da dissociação do produto amplificado à temperatura de dissociação (TD) do 

fragmento gênico esperado. A presença de um único pico indica a especificidade na formação do produto. 
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Exemplo da análise quantitativa da amplificação ou expressão do RNAm 

 

Figura 2. O sistema utilizado realiza as reações de amplificação e detecção, e quantifica as amostras pela análise 

do nível de fluorescência gerado pela incorporação de SYBR Green 1 aos produtos de amplificação durante o 

curso da reação. Os resultados foram analisados com base no valor de Ct (cicle threshold – ou ciclo limiar). A 

figura demonstra o resultado obtido para a amplificação de uma amostra, exemplificando as fases de 

amplificação, a determinação do threshold, assim como o valor de Ct da amostra. 

 

4.3.8.3. Validação para uso do método ∆∆Ct  

 A validação do método foi realizada conforme descrito em Guide to Performing 

Relative Quantitation of Gene Expression Using Real-Time Quantitative PCR – Applied 

Biosystems. O gráfico ∆Ct × log das diferentes concentrações de cDNA foi construído (no 

gráfico representado por log conc ng RNA) para cada primer. Slope menor que 0,1 indica 

similaridade entre as eficiências das reações determinadas pelo primer do gene alvo e do 

controle endógeno, validando o emprego desse método para o cálculo da expressão relativa. 

Os cálculos foram realizados utilizando como calibrador a membrana de PTFE (∆∆Ct) 

(LIVAK; SCHMITTGEN, 2001). 

 

Platô 
Fase exponencial 

Ct

Threshold  
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4.4 Obtenção e cultura de células da linhagem fibroblástica derivadas de fragmentos de 

ligamento periodontal humano 

 As culturas primárias de fibroblastos do ligamento periodontal foram obtidas pela 

técnica do explante como descrito por Somerman et al. (1988) com algumas modificações, 

sob aprovação do Comitê de Ética em pesquisa com espécimes de tecidos humanos. Os 

fragmentos obtidos foram acondicionados em frascos de cultura de 25 cm2 contendo DMEM 

suplementado com 10% de soro fetal bovino (Gibco) 50 µg/mL de vancomicina (Acros), 50 

µg/mL de gentamicina (Invitrogen) e 0,3 µg/mL de fungizona (Gibco). Na subconfluência da 

cultura primária, foi removido o meio de cultura e adicionada solução de tripsina a 0,05% 

(Gibco) e EDTA a 1 mM (Gibco) para obtenção de suspensão de células. Em seguida, foram 

plaqueadas 2×104 células/poço sobre membranas de PTFE e P(VDF-TrFE)/BT contidas em 

placas de poliestireno de 24 poços (Corning Incorporated). As subculturas foram mantidas por 

períodos de até 21 dias e sua progressão foi avaliada em poços sem a presença de membranas 

em microscópio de fase invertido (Zeiss). O meio de cultura foi trocado a cada 3 ou 4 dias. 

Durante todo o tempo de cultivo, as células foram mantidas a 37oC e atmosfera umidificada 

contendo 5% de CO2 e 95% de ar atmosférico. 

 

4.5 Avaliação das respostas de células da linhagem fibroblástica 

 Foram avaliados os seguintes parâmetros: 1) adesão celular por contagem em 

hemocitômetro em 30 min, 2 e 4 h; 2) proliferação celular por MTT em 1, 3 e 7 dias; 3) 

morfologia e adesão celular por fluorescência direta em 30 min, 4 e 24 h; 4) medida do 

conteúdo de proteína total em 7, 14 e 21 dias; 5) medida da atividade de ALP em 7, 14 e 21 

dias; 6) formação de matriz mineralizada em 21 dias e 7) expressão quantitativa dos genes 

Periostin (PRT), Periodontal ligament specific 17 (PDLs17), Calcium-binding protein 

(S100A4) e Fibromodulina (FBM), característicos de fibroblastos do ligamento periodontal, e 
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dos genes Bax, Bcl-2 e SUR, expressos por células apoptóticas, por PCR em tempo real em 7 

e 14 dias (Tabela 1). 

 

4.6 Obtenção e cultura de queratinócitos humanos 

 Células SCC9, uma linhagem de queratinócitos provenientes de carcinomas 

espinocelulares bucais humanos, adquiridas da American Type Culture Collection (ATCC, 

Manassas, VA, EUA), foram utilizadas neste estudo. As células foram descongeladas e 

transferidas para tubos de centrífuga contendo 10 mL de DMEM/Ham’s F12 (Gibco) e 

centrifugadas a 2000 RPM por 3 min. O sobrenadante foi desprezado e as células foram 

cultivadas em frascos de cultura de 75 cm2 contendo DMEM/Ham’s F12 (Gibco) 

suplementado com 10% de soro fetal bovino (Gibco), 50µg/mL de vancomicina (Acros), 

50µg/mL de gentamicina e 0,4µg/mL de hidrocortisona (Sigma). Na subconfluência, foi 

removido o meio de cultura e adicionada solução de tripsina a 0,25% (Gibco) e EDTA a 1 

mM (Gibco) para obtenção de suspensão de células. Em seguida, foram plaqueadas 2×104 

células/poço sobre membranas de PTFE e P(VDF-TrFE)/BT contidas em placas de 

poliestireno de 24 poços (Corning Incorporated). As subculturas foram mantidas por períodos 

até 21 dias e sua progressão foi avaliada em poços sem a presença de membranas em 

microscópio de fase invertido (Zeiss). O meio de cultura foi trocado a cada 3 ou 4 dias. 

Durante todo o tempo de cultivo as células foram mantidas a 37oC e atmosfera umidificada 

contendo 5% de CO2 e 95% de ar atmosférico. 

 

4.7 Avaliação das respostas dos queratinócitos 

 Foram avaliados os seguintes parâmetros: 1) adesão celular por contagem em 

hemocitômetro em 30 min, 2 e 4 h; 2) proliferação celular por MTT em 1, 4, 7, 10, 14, 17 e 21 

dias; 3) morfologia e adesão celular por fluorescência direta em 30 min, 4 e 24 h e 4) 
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expressão quantitativa dos genes Involucrina (IVL), Queratina 1 (QRT-1), Queratina 10 

(QRT-10), e Queratina 14 (QRT-14), típicos de queratinócitos humanos, e dos genes Bax, 

Bcl-2 e SUR, expressos por células apoptóticas, por PCR em tempo real em 7 e 14 dias 

(Tabela 1). 

 

Tabela 1. Seqüências dos primers, propriedades da reação e do produto de amplificação. 

Seqüência primer  sense 
Seqüência primer  anti-sense 

TATGGCACTTCGTCAGGATCC
AATAGCGTGCTGCCATTCG

CCACAAAGAGTCTACATGTCTAGGGTC
GTCATCGCACAACACCTTGC

AGACACATATGATGGCCGAGG
GGCCTTGTATGCACCATTCAA
ACGTGGCTAAGAATGTCATC
CTGGTAGGCGATGTCCTTA

AATCTGTGCCACTCACTGCCTT
CCTCTATTTTGACTCTTCGATGCAA

CAAAGGTGCAGCCTTTGTGTC
TCACAGTCCGGATTGAGCTCA

TCACTTCACACTCTTTGCTCCCAC
TCCCATAATAGACTCAGAACACTGGAGA

TGAGACTAAGGCCCTCACTCCAG
AATGGAGGAGACTGTGTGTTGAACT

TTCCACAAGTACTCGGGCAAA
TGTTGCTGTCCAAGTTGCTCAT
AAGGAGGCCAGACAGAGGGA
GGTCATCTTCATACTGGGCC

GGCCACCCAAACATAAATAACC
CCATTAAAGAGACATGTAGAGGGACAG

CGAGAATGCCCTCAAGGAT
GCTCACAGACACACTCACG

GTGAATGTGGAAATGAATGCTG
AGTAGCGACCTTCTGTTTCTG

GATTCTCACAGCCACAGTGGAC
CCTCCTTCAGGCTCTCAATCTG
GCAAACTGGTGCTCAAGGCC
CTCCCGCCACAAAGATGGTC

CGCCCTGTGGATGACTGAGTAC
CACTTGTGGCCCAGATAGGC

GTTAATAAAGCCGTAGGCCCTTGT
TTGGAACCTCACCCATAGCC
ATGTTTGAGACCTTCAACA

CACGTCAGACTTCATGATGG
GAAAATATGTGGTTGGAGAGCTCATT

CCGAGTGAAGATCCCCTTTTTA

Fibroblastos

Queratinócitos

Apoptose

Padrão

Osteoblastos

15179

75 495

15981

85 220

81 55

46

80

152

151

82

80 101

82 209

85 186

83 201

128

β-Actina

β-Gus

83 110

84 114

79 154

86 475

FBM

QRT-1

QRT-10

QRT-14

Bax

BSP

OC

PRT

S100A4

PDLs17

SUR

Gene TD (°C) bp

78 151

79 201

85 150

Bcl-2

IVL

Runx2

COL I

OPN 

ALP

 
TD: Temperatura de dissociação; bp: pares de base do produto de amplificação. Para todas 
as reações a temperatura de annealing foi de 60°C. 
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4.8 Análise estatística 

 Os experimentos foram realizados em quintuplicata (n=5) utilizando células de dois 

diferentes doadores, exceto os experimentos de análise da expressão gênica que foram 

realizados em triplicata (n=3). Os resultados foram comparados pelo teste não-paramétrico de 

Mann-Whitney para amostras independentes (nível de significância: 5%).  
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5 RESULTADOS 

 

5.1 Linhagem osteoblástica 

 

5.1.1 Adesão celular 

A contagem em hemocitômetro revelou não haver diferenças estatisticamente 

significantes em relação ao número de células aderidas sobre as duas membranas, em 30 min 

(p=0,291), 2 (p=0,592) e 4 h (p=0,162) (Figura 3). 

 

 

Figura 3. Adesão de células osteoblásticas crescidas sobre membranas de PTFE e P(VDF-TrFE)/BT, expressa 

como porcentagem de células aderidas em relação ao número inicialmente plaqueado (2×104), em 30 min, 2 e 4 

h. Os dados são apresentados como média ± desvio padrão.  

 

5.1.2 Proliferação celular 

O ensaio de MTT indicou maior proliferação celular em culturas crescidas sobre a 

membrana de P(VDF-TrFE)/BT em 1 (p=0,016), 7 (p=0,009) e 10 dias (p=0,047) (Figura 4). 
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Figura 4. Proliferação de células osteoblásticas crescidas sobre membranas de PTFE e P(VDF-TrFE)/BT, 

expressa em valores de absorbância em 1, 7 e 10 dias. Os dados são apresentados como média ± desvio padrão. 

O asterisco indica diferença estatisticamente significante (p<0,05) para comparação entre PTFE e P(VDF-

TrFE)/BT no mesmo tempo experimental. 

 

5.1.3 Adesão e morfologia celulares por fluorescência direta e imunolocalização de ALP por 

fluorescência indireta 

 Ao final dos períodos de 30 min, 4 e 24 h, as células cultivadas sobre ambas as 

membranas foram submetidas à fluorescência direta para avaliação da adesão e morfologia 

celulares. A epifluorescência das culturas marcadas com faloidina conjugada com Alexa Fluor 

488 (fluorescência verde) revelou que as células crescidas sobre a membrana de P(VDF-

TrFE)/BT apresentavam-se mais espraiadas e em maior número quando comparada à PTFE 

em todos os tempos experimentais (Figura 5). 
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Figura 5. Epifluorescência de células osteoblásticas crescidas sobre PTFE (A, C e E) e P(VDF-TrFE)/BT (B, D 

e F). Fluorescência verde (faloidina conjugada com Alexa Fluor 488) indica o citoesqueleto de actina, enquanto 

que a fluorescência azul (marcação de DNA por DAPI), o núcleo celular. Em 30 min, as células cultivadas sobre 

ambas as membranas exibiam morfologia predominantemente arredondada. Em 4 e 24 h, as células crescidas 

sobre o P(VDF-TrFE)/BT apresentavam-se em estágios mais avançados de espraiamento quando comparado ao 

PTFE. Barra = 50 µm. 

 

Em 7 e 14 dias, as células cultivadas sobre as duas membranas foram submetidas ao 

protocolo de imunofluorescência indireta para localização de ALP. Em ambos os períodos 

avaliados, a expressão de ALP ocorria em culturas crescidas sobre a membrana de P(VDF-

TrFE)/BT, enquanto que as células cultivadas sobre o PTFE não sintetizaram tal proteína. 

Notadamente, observou-se um maior número de células sobre a membrana de P(VDF-

TrFE)/BT nos dois tempos experimentais (Figura 6).  
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Figura 6. Epifluorescência de células osteoblásticas crescidas sobre o PTFE (A e C) e P(VDF-TrFE)/BT (B e 

D). Fluorescência vermelha (anticorpo secundário conjugado com Alexa Fluor 594) indica marcação com 

anticorpo anti-ALP, verde (faloidina conjugada com Alexa Fluor 488) indica o citoesqueleto de actina e azul 

(marcação de DNA por DAPI), o núcleo celular. Nota-se a intensa produção de ALP pelas células cultivadas 

sobre a membrana de P(VDF-TrFE)/BT em 7 e 14 dias. Barra para A-D = 50 µm. 

 

 Por epifluorescência observou-se que as poucas células presentes sobre o PTFE não se 

distribuíam de maneira uniforme; a maioria apresentava-se concentrada em aglomerados 

celulares, possivelmente devido a características topográficas desta membrana (Figura 7A). 

Células cultivadas sobre o P(VDF-TrFE)/BT localizavam-se por toda sua superfície, 

formando uma camada uniforme(Figura 7B). 

 

 
Figura 7. Epifluorescência de células osteoblásticas crescidas sobre PTFE (A) e P(VDF-TrFE)/BT (B). 

Fluorescência azul indica núcleos celulares marcados por DAPI. Note a formação de aglomerados celulares 

sobre o PTFE, enquanto que sobre o P(VDF-TrFE)/BT as células se distribuem uniformemente. Barra= 100 µm. 
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5.1.4 Medida do conteúdo de proteína total 

 O conteúdo de proteína total foi determinado usando o método de Lowry, nos tempos 

experimentais de 7, 10 e 14 dias. Os resultados demonstraram que a síntese de proteína total 

foi maior nas culturas crescidas sobre a membrana de P(VDF-TrFE)/BT em 7 (p=0,028) e 14 

dias (p=0,016). Não houve diferença estatisticamente significante entre as duas membranas 

em 10 dias (p=0,075) (Figura 8). 

 

 

Figura 8. Medida do conteúdo de proteína total avaliado aos 7, 10 e 14 dias em culturas de células osteoblásticas 

crescidas sobre membranas de PTFE e P(VDF-TrFE)/BT, expressa como µg de proteína/mL. Os dados são 

apresentados como média ± desvio padrão. O asterisco indica diferença estatisticamente significante (p<0,05) 

para comparação entre PTFE e P(VDF-TrFE)/BT no mesmo tempo experimental. 

 

5.1.5 Medida da atividade de ALP 

 A atividade de ALP foi maior nas células cultivadas sobre a membrana de P(VDF-

TrFE)/BT em 10 (p=0,016) e 14 dias (p=0,009), sendo que não houve diferença 

estatisticamente significante entre as membranas no período de 7 dias (p=0,916) (Figura 9). 
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Figura 9. Medida da atividade de ALP avaliada aos 7, 10 e 14 dias em culturas de células osteoblásticas 

crescidas sobre membranas de PTFE e P(VDF-TrFE)/BT, expressa como µmol de timolftaleína/h/mg proteína. 

Os dados são apresentados como média ± desvio padrão. O asterisco indica diferença estatisticamente 

significante (p<0,05) para comparação entre PTFE e P(VDF-TrFE)/BT no mesmo tempo experimental. 

 

5.1.6 Detecção histoquímica in situ da atividade de ALP 

Em 7 e 14 dias as células cultivadas sobre as duas membranas foram coradas com Fast 

Red, para detecção in situ da atividade de ALP. A análise macroscópia (Figura 10) e por 

epifluorescência (Figura 11) evidencia a diferença significante de marcação para Fast Red 

entre as duas membranas. As células cultivadas sobre o P(VDF-TrFE)/BT exibiram maior 

atividade de ALP em comparação àquelas crescidas sobre o PTFE. 
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Figura 10. Imagens macroscópicas das culturas de células osteoblásticas crescidas sobre o PTFE (A e C) e 

P(VDF-TrFE)/BT (B e D) em 7 e 14 dias, coradas com Fast Red. Áreas vermelhas indicam atividade in situ de 

ALP. Barra = 1,2 mm 

 

 

 

Figura 11. Epifluorescência de células osteoblásticas crescidas sobre o PTFE (A e C) e P(VDF-TrFE)/BT (B e 

D) em 7 e 14 dias. Fluorescência vermelha indica marcação positiva para Fast Red enquanto que a azul 

(marcação de DNA por DAPI), o núcleo celular. As células crescidas sobre PTFE não apresentaram atividade de 

ALP, enquanto as cultivadas sobre o P(VDF-TrFE)/BT exibiram atividade de ALP progressivamente maior com 

o tempo. Barra = 100 µm. 
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5.1.7 Formação de matriz mineralizada 

Aos 21 dias as membranas foram coradas com vermelho de Alizarina para detecção da 

formação de matriz calcificada. A presença de nódulos mineralizados foi observada apenas no 

P(VDF-TrFE)/BT (Figura 12).  

 

 

Figura 12. Formação de matriz mineralizada detectada por vermelho de Alizarina aos 21 dias em culturas de 

células osteoblásticas. Nódulos mineralizados foram observados apenas sobre o P(VDF-TrFE)/BT (cabeças de 

setas). Barra = 100 µm.  

 

5.1.8 Expressão quantitativa de genes por PCR em tempo real 

 

5.1.8.1 RNA 

 A quantificação de RNA das culturas de células osteoblásticas por espectrofotometria 

(260 nm) indicou maior quantidade de RNA nas amostras do P(VDF-TrFE)/BT em 7 e14 dias 

(Tabela 2). Os ensaios de PCR em tempo real foram realizados a partir de quantidades iguais 

de RNA de cada uma das amostras. 

 

Tabela 2. RNA total extraído de células osteoblásticas cultivadas sobre PTFE e P(VDF-TrFE)/BT. 

Amostra Período (dias) RNA Total (ng) 
7 680 PTFE 
14 680 
7 6240 P(VDF-TrFE)/BT 
14 20280 
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5.1.8.2 Eficiência 

 O estudo da eficiência foi realizado para cada primer, utilizando 3 ou 4 diluições 

seriadas da amostra (template). Os resultados indicaram que todos os primers utilizados no 

presente estudo apresentaram eficiência entre 93 e 106% (Figura 13). 
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Figura 13. Estudo da eficiência dos primers para Runx2, COL I, OPN, ALP, BSP, OC, Bax, Bcl-2, SUR e β-

Gus. A eficiência da reação de cada primer foi avaliada em reações contendo cDNA (RNA) em diferentes 

concentrações. Os valores de amplificação foram submetidos à análise de regressão linear em função do 

logaritmo da respectiva diluição, sendo os coeficientes angulares das retas obtidas, utilizados para o cálculo da 

eficiência de amplificação dos primers e determinação das diluições a serem utilizadas (STÅHLBERG et al., 

2003). 
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5.1.8.3 Validação para uso do método ∆∆Ct 

 O método ∆∆Ct (LIVAK;SCHMITTGEN, 2001) foi validado para o cálculo da 

expressão relativa de todos os genes avaliados por meio dos primers utilizados no presente 

estudo, uma vez que apresentaram slope menor ou igual a 0,1 (Figura 14). 
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Figura 14. Validação dos primers para Runx2, COL I, OPN, ALP, BSP, OC, Bax, Bcl-2 e SUR pelo método 

∆∆Ct. Slope menor que 0,1 indica similaridade entre as eficiências das reações determinadas pelo primer do 

gene alvo e do controle endógeno. 
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5.1.8.4 Amplificação 

 A análise das curvas de amplificação dos fragmentos obtidos pela reação de PCR em 

tempo real indicou que todos os genes investigados, exceto o Bcl-2, foram amplificados, 

embora em níveis diferentes, possibilitando assim a análise quantitativa da expressão relativa 

de cada um deles (Figura 15). O gene Bcl-2 não foi amplificado nas amostras PTFE nem 

mesmo nas amostras P(VDF-TrFE)/BT, em qualquer dos períodos avaliados, 7 ou 14 dias. 

Entretanto, a curva de amplificação foi observada na amostra de poliestireno, utilizada como 

controle positivo da cultura (Figura 15H). 
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Figura 15. Curva de amplificação para os fragmentos de Runx2 (A), COL I (B), OPN (C), ALP (D), BSP (E), 

OC (F), Bax (G), Bcl-2 (H), SUR (I) e β-Gus (J). O Ct foi determinado pela intersecção entre linha de corte e de 

amplificação. 
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5.1.8.5 Dissociação 

 A curva de dissociação dos fragmentos amplificados indicou especificidade na reação 

para todos os primers avaliados na concentração utilizada, observada por meio da presença de 

um único pico de dissociação (Figura 16). 

 

Figura 16. Curva de dissociação dos produtos de amplificação das amostras Runx2 (A), COL I (B), OPN (C), 

ALP (D), BSP (E), OC (F), Bax (G), Bcl-2 (H), SUR (I) e β-Gus (J). A obtenção de um único pico para cada 

produto indica especificidade da reação de amplificação. 
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5.1.8.6 PCR em tempo real  

 A expressão relativa dos genes Runx2, COL I, OPN, ALP, BSP e OC revelou-se maior 

tanto aos 7 (p=0,049; p=0,033; p=0,033; p=0,036; p=0,043 e p=0,046; respectivamente) 

quanto aos 14 dias (p=0,049; p=0,036; p=0,036; p=0,036; p=0,049 e p=0,046; 

respectivamente), em células cultivadas sobre a membrana de P(VDF-TrFE)/BT (Figura 17). 
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Figura 17. Expressão de genes marcadores do fenótipo osteoblástico em células crescidas sobre membranas de 

PTFE e P(VDF-TrFE)/BT, avaliada aos 7 e 14 dias. Os valores foram normalizados pelo gene consitutivo β-Gus 

e calibrados pelo PTFE. Os dados são apresentados como média ± desvio padrão. O asterisco indica diferença 

estatisticamente significante (p<0,05) para comparação entre PTFE e P(VDF-TrFE)/BT no mesmo tempo 

experimental. 
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A expressão dos genes Bax e SUR foi estatisticamente maior sobre as culturas 

crescidas sobre a membrana de P(VDF-TrFE)/BT em 7 (p=0,036 e p=0,036; respectivamente) 

e 14 dias (p=0,049 e p=0,049; respectivamente). A expressão do gene Bcl-2 não foi observada 

em células cultivadas sobre as duas membranas, em 7 e 14 dias (Figura 18). 

 

Figura 18. Expressão de genes marcadores de apoptose em culturas de células osteoblásticas crescidas sobre 

membranas de PTFE e P(VDF-TrFE)/BT, avaliada aos 7 e 14 dias. Os valores foram normalizados pelo gene 

consitutivo β-Gus e calibrados pelo PTFE. Os dados são apresentados como média ± desvio padrão. O asterisco 

indica diferença estatisticamente significante (p<0,05) para comparação entre PTFE e P(VDF-TrFE)/BT no 

mesmo tempo experimental. 

 

5.2 Linhagem fibroblástica 

 

5.2.1 Adesão celular 

A contagem em hemocitômetro não indicou diferença estatisticamente significante 

entre as membranas para o número de células aderidas em 30 min (p=0,345). Entretanto, em 2 

(p=0,008) e 4 h (p=0,004), observou-se maior número de células fibroblásticas aderidas sobre 

a membrana de P(VDF-TrFE)/BT (Figura 19). 
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Figura 19. Adesão de células fibroblásticas crescidas sobre membranas de PTFE e P(VDF-TrFE)/BT, expressa 

como porcentagem de células aderidas em relação ao número inicialmente plaqueado (2×104), em 30 min, 2 e 4 

h. Os dados são apresentados como média ± desvio padrão. O asterisco indica diferença estatisticamente 

significante (p<0,05) para comparação entre PTFE e P(VDF-TrFE)/BT no mesmo tempo experimental. 

 

5.2.2 Proliferação celular 

O ensaio de MTT indicou maior proliferação celular em culturas crescidas sobre a 

membrana de P(VDF-TrFE)/BT em 1 (p=0,004) e 7 dias (p=0,028), enquanto em 3 dias 

(p=0,753) a proliferação celular foi semelhante entre ambas as membranas (Figura 20). 

 

Figura 20. Proliferação de células fibroblásticas crescidas sobre membranas de PTFE e P(VDF-TrFE)/BT, 

expressa em valores de absorbância em 1, 3 e 7 dias. Os dados são apresentados como média ± desvio padrão. O 

asterisco indica diferença estatisticamente significante (p<0,05) para comparação entre PTFE e P(VDF-

TrFE)/BT no mesmo tempo experimental. 
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5.2.3 Adesão e morfologia celulares por fluorescência direta  

Em 30 min, 4 e 24 h as células cultivadas sobre as duas membranas foram submetidas 

ao protocolo de fluorescência direta para avaliação da adesão e morfologia celulares. Notou-

se um maior espraiamento celular, bem como maior número de células fibroblásticas sobre a 

membrana de P(VDF-TrFE)/BT em todos os tempos experimentais. (Figura 21) 

 

 

Figura 21. Epifluorescência de células fibroblásticas crescidas sobre PTFE e P(VDF-TrFE)/BT. Fluorescência 

verde (faloidina conjugada com Alexa Fluor 488) indica o citoesqueleto de actina, enquanto que a fluorescência 

azul (marcação de DNA por DAPI), o núcleo celular. Ao final de 30 min, 4 e 24 h as células crescidas sobre o 

P(VDF-TrFE)/BT apresentavam-se mais espraiadas quando comparadas às células crescidas sobre o PTFE. 

Barra = 50 µm. 
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5.2.4 Medida do conteúdo de proteína total 

O conteúdo de proteína total foi maior nas células cultivadas sobre a membrana de 

P(VDF-TrFE)/BT em 7 (p=0,028), 14 (p=0,048) e 21 dias (0,048) (Figura 22). 

 

 
Figura 22. Medida do conteúdo de proteína total avaliado aos 7, 14 e 21 dias em culturas de células 

fibroblásticas crescidas sobre membranas de PTFE e P(VDF-TrFE)/BT, expressa como µg de proteína/mL. Os 

dados são apresentados como média ± desvio padrão. O asterisco indica diferença estatisticamente significante 

(p<0,05) para comparação entre PTFE e P(VDF-TrFE)/BT no mesmo tempo experimental. 

 

5.2.5 Medida da atividade de ALP 

Aos 7 dias não se observou atividade de ALP em culturas fibroblásticas sobre as 

membranas de PTFE e P(VDF-TrFE)/BT. Contudo, em 14 dias a atividade de ALP foi 

semelhante (p=0,075) entre as duas membranas e em 21 dias foi estatisticamente maior 

(p=0,048) em culturas crescidas sobre a membrana de P(VDF-TrFE)/BT (Figura 23). 
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Figura 23. Medida da atividade de ALP avaliada aos 7, 14 e 21 dias em culturas de células fibroblásticas 

crescidas sobre membranas de PTFE e P(VDF-TrFE)/BT, expressa como µmol de timolftaleína/h/mg proteína. 

Os dados são apresentados como média ± desvio padrão. O asterisco indica diferença estatisticamente 

significante (p<0,05) para comparação entre PTFE e P(VDF-TrFE)/BT no mesmo tempo experimental. 

 

5.2.6 Formação de matriz mineralizada 

 Aos 21 dias, as culturas de células fibroblásticas foram coradas com vermelho de 

Alizarina para a localização de depósitos de cálcio em áreas de matriz extracelular 

mineralizada, mas não foram observadas áreas de mineralização em nenhuma das membranas 

analisadas (Figura 24). 

 

Figura 24. Formação de matriz mineralizada detectada por vermelho de Alizarina aos 21 dias em culturas de 

células fibroblásticas. Não se observou nódulos de mineralização em culturas crescidas sobre ambas as 

membranas. Barra = 100 µm.  
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5.2.7. Expressão quantitativa de genes por PCR em tempo real 

 

5.2.7.1. RNA 

 A quantificação de RNA das culturas fibroblásticas por espectrofotometria (260 nm) 

indicou maior quantidade de RNA nas amostras do P(VDF-TrFE)/BT em 14 dias (Tabela 3). 

Os ensaios de PCR em tempo real foram realizados a partir de quantidades iguais de RNA de 

cada uma das amostras. 

 

Tabela 3. RNA total extraído de células fibroblásticas cultivadas sobre PTFE e P(VDF-TrFE)/BT. 

Amostra Período (dias) RNA Total (ng) 
7 3600 PTFE 
14 2280 
7 2760 P(VDF-TrFE)/BT 
14 5520 

 

5.2.7.2 Eficiência 

 O estudo da eficiência foi realizado para cada primer, utilizando 3 ou 4 diluições 

seriadas da amostra (template). Os resultados indicaram que todos os primers utilizados no 

presente estudo apresentaram eficiência entre 93 e 107% (Figura 25). 
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Figura 25. Estudo da eficiência dos primers para PRT, PDLs17, S100A4, FBM, Bax, Bcl-2, SUR e β-Actina. A 

eficiência da reação de cada primer foi avaliada em reações contendo cDNA (RNA) em diferentes 

concentrações. Os valores de amplificação foram submetidos à análise de regressão linear em função do 

logaritmo da respectiva diluição, sendo os coeficientes angulares das retas obtidas, utilizados para o cálculo da 

eficiência de amplificação dos primers e determinação das diluições a serem utilizadas (STÅHLBERG et al., 

2003). 
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5.2.7.3 Validação para uso do método ∆∆Ct 

  O método ∆∆Ct (LIVAK; SCHMITTGEN, 2001) foi validado para o cálculo da 

expressão relativa de todos os genes avaliados por meio dos primers utilizados no presente 

estudo, uma vez que apresentaram slope menor ou igual a 0,1 (Figura 26). 

 

Figura 26. Validação dos primers para PRT, PDLs17, S100A4, FBM, Bax, Bcl-2 e SUR pelo método ∆∆Ct. 

Slope menor que 0,1 indica similaridade entre as eficiências das reações determinadas pelo primer do gene alvo 

e do controle endógeno. 
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5.2.7.4 Amplificação 

 A análise das curvas de amplificação dos fragmentos obtidos pela reação de PCR em 

tempo real indicou que todos os genes investigados foram amplificados, possibilitando assim 

a análise quantitativa da expressão relativa de cada um deles (Figura 27).  

 

Figura 27. Curva de amplificação para os fragmentos de PRT (A), PDLs17 (B), S100A4 (C), FBM (D), Bax (E), 

Bcl-2 (F), SUR (G) e β-Actina (H). O Ct foi determinado pela intersecção entre linha de corte e de amplificação. 
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5.2.7.5 Dissociação 

 A curva de dissociação dos fragmentos amplificados indicou especificidade na reação 

para todos os primers avaliados na concentração utilizada, observada por meio da presença de 

um único pico de dissociação (Figura 28). 

 

Figura 28. Curva de dissociação dos produtos de amplificação das amostras PRT (A), PDLs17 (B), S100A4 (C), 

FBM (D), Bax (E), Bcl-2 (F), SUR (G) e β-Actina (H). A obtenção de um único pico para cada produto indica 

especificidade da reação de amplificação. 

 

5.2.7.6 PCR em tempo real  

 A expressão relativa dos genes PRT, PDLs17, S100A4 e FBM revelou-se maior em 

células cultivadas sobre a membrana de P(VDF-TrFE)/BT aos 7 (p=0,049; p=0,049; p=0,049; 

e p=0,046; respectivamente) e 14 dias (p=0,049 para todos os genes avaliados) (Figura 29).  
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Figura 29. Expressão de genes marcadores do fenótipo fibroblástico em células crescidas sobre membranas de 

PTFE e P(VDF-TrFE)/BT, avaliada aos 7 e 14 dias. Os valores foram normalizados pelo gene consitutivo β-

Actina e calibrados pelo PTFE. Os dados são apresentados como média ± desvio padrão. O asterisco indica 

diferença estatisticamente significante (p<0,05) para comparação entre PTFE e P(VDF-TrFE)/BT no mesmo 

tempo experimental. 
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A expressão relativa dos genes marcadores de apoptose Bax e SUR foi maior nas 

células cultivadas sobre a membrana de P(VDF-TrFE)/BT em 7 (p=0,049 para ambos os 

genes) e 14 dias (p=0,049 para ambos os genes). A expressão de Bcl-2 foi estatisticamente 

maior em culturas fibroblásticas crescidas sobre o PTFE tanto em 7 (p=0,046) quanto em 14 

dias (p=0,046) (Figura 30) 

 

Figura 30. Expressão de genes marcadores de apoptose em células fibroblásticas crescidas sobre membranas de 

PTFE e P(VDF-TrFE)/BT, avaliada aos 7 e 14 dias. Os valores foram normalizados pelo gene constitutivo β-

Actina e calibrados pelo PTFE. Os dados são apresentados como média ± desvio padrão. O asterisco indica 

diferença estatisticamente significante (p<0,05) para comparação entre PTFE e P(VDF-TrFE)/BT no mesmo 

tempo experimental. 
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5.3 Linhagem de queratinócitos 

 

5.3.1 Adesão celular 

A contagem em hemocitômetro não indicou diferença estatisticamente significante 

entre as membranas para o número de células aderidas em 30 min (p=0,055), 2 (p=0,055) e 4 

h (p=0,343) (Figura 31). 

 

 

Figura 31. Adesão de queratinócitos crescidos sobre membranas de PTFE e P(VDF-TrFE)/BT, expressa como 

porcentagem de células aderidas em relação ao número inicialmente plaqueado (2×104), em 30 min, 2 e 4 h. Os 

dados são apresentados como média ± desvio padrão. 

 

5.3.2 Proliferação celular 

Devido à baixa proliferação dos queratinócitos sobre as duas membranas não foi possível 

realizar o ensaio de MTT. Assim, a proliferação desta linhagem celular foi avaliada por contagem 

em hemocitômetro. Os resultados indicaram um maior número de células sobre a membrana de 

P(VDF-TrFE)/BT em 1 (p=0,014), 17 (p=0,014) e 21 dias (p=0,029). Nos demais períodos, 4 

(p=0,254), 7 (p=0,556), 10 (p=0,467) e 14 dias (p=0,881), não foram observadas diferenças 

estatisticamente significantes entre as duas amostras estudadas (Figura 32).  
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Figura 32. Proliferação de queratinócitos cultivados sobre membranas de PTFE e P(VDF-TrFE)/BT, expressa 

como número de células × 104/poço, avaliada aos 1, 4, 7, 10, 14, 17 e 21 dias. Os dados são apresentados como 

média ± desvio padrão. O asterisco indica diferença estatisticamente significante (p<0,05) para comparação entre 

PTFE e P(VDF-TrFE)/BT no mesmo tempo experimental. 

 

5.3.3 Adesão e morfologia celulares por fluorescência direta  

A epifluorescência das culturas de queratinócitos revelou não haver diferenças na 

morfologia e no número de células crescidas sobre ambas as membranas em 30 min, 4 e 24 h, 

sendo que em todos os períodos as células apresentavam-se predominantemente arredondadas 

(Figura 33). 
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Figura 33. Epifluorescência de queratinócitos crescidos sobre PTFE (A, C e E) e P(VDF-TrFE)/BT (B, D e F). 

Fluorescência verde (faloidina conjugada com Alexa Fluor 488) revela o citoesqueleto de actina, enquanto que a 

fluorescência azul (marcação de DNA por DAPI) indica o núcleo celular. Ao final de 30 min, 4 e 24 h as células 

apresentavam morfologia arredondada sobre as duas membranas. Barra = 50 µm. 

 

5.3.4 Expressão quantitativa de genes por PCR em tempo real 

 

5.3.4.1 RNA 

A quantificação de RNA das culturas de queratinócitos por espectrofotometria (260 

nm) indicou maior quantidade de RNA nas amostras do P(VDF-TrFE)/BT em 7 e 14 dias 

(Tabela 4). Os ensaios de PCR em tempo real foram realizados a partir de quantidades iguais 

de RNA de cada uma das amostras. 
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Tabela 4. RNA total extraído de queratinócitos cultivados sobre PTFE e P(VDF-TrFE)/BT. 

Amostra Período (dias) RNA Total (ng) 
7 1360 PTFE 
14 2880 
7 2160 P(VDF-TrFE)/BT 
14 7600 

 

5.3.4.2 Eficiência 

O estudo da eficiência foi realizado para cada primer, utilizando 3 ou 4 diluições 

seriadas da amostra (template). Os resultados indicaram que todos os primers utilizados no 

presente projeto apresentam eficiência entre 90 e 105% (Figura 34). 
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Figura 34. Estudo da eficiência dos primers para IVL, QRT-1, QRT-10, QRT-14, Bax, Bcl-2, SUR e β-Actina. 

A eficiência da reação de cada primer foi avaliada em reações contendo cDNA (RNA) em diferentes 

concentrações. Os valores de amplificação foram submetidos à análise de regressão linear em função do 

logaritmo da respectiva diluição, sendo os coeficientes angulares das retas obtidas, utilizados para o cálculo da 

eficiência de amplificação dos primers e determinação das diluições a serem utilizadas (STÅHLBERG et al., 

2003). 
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5.3.4.3 Validação para uso do método ∆∆Ct 

O método ∆∆Ct (LIVAK; SCHMITTGEN, 2001) foi validado para cálculo da 

expressão relativa de todos os genes avaliados por meio dos primers utilizados no presente 

estudo, uma vez que apresentaram slope menor ou igual a 0,1 (Figura 35). 

 

Figura 35. Validação dos primers para IVL, QRT-1, QRT-10, QRT-14, Bax, Bcl-2 e SUR pelo método ∆∆Ct. 

Slope menor que 0,1 indica similaridade entre as eficiências das reações determinadas pelo primer do gene alvo 

e do controle endógeno. 
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5.3.4.4 Amplificação 

A análise das curvas de amplificação dos fragmentos obtidos pela reação de PCR em 

tempo real indicou que todos os genes investigados foram expressos, embora em níveis 

diferentes, possibilitando a análise quantitativa da expressão gênica relativa de cada um deles 

(Figura 36). 

 

 

Figura 36. Curva de amplificação para os fragmentos de IVL (A), QRT-1 (B), QRT-10 (C), QRT-14 (D), Bax 

(E), Bcl-2 (F) SUR (G) e β-actina (H). O Ct foi determinado pela intersecção entre linha de corte e de 

amplificação. 
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5.3.4.5 Dissociação 

A curva de dissociação dos fragmentos amplificados indicou especificidade na reação 

para todos os primers avaliados na concentração utilizada, observada por meio da presença de 

um único pico de dissociação (Figura 37). 

 

 

Figura 37. Curva de dissociação dos produtos de amplificação das amostras IVL (A), QRT-1 (B), QRT-10 (C), 

QRT-14 (D), Bax (E), Bcl-2 (F), SUR (G) e β-Actina (H). A obtenção de um único pico para cada produto 

indica especificidade da reação de amplificação. 

 

5.3.4.6 PCR em tempo real  

A expressão relativa do gene IVL foi maior em culturas crescidas sobre a membrana 

de P(VDF-TrFE)/BT apenas aos 14 dias (p=0,049), enquanto aos 7 dias a expressão deste 

gene foi semelhante entre as duas membranas (p=0,512). A expressão de QRT-1, QRT-10 e 
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QRT-14 foi estatisticamente maior em células cultivadas sobre a membrana de P(VDF-

TrFE)/BT tanto aos 7 (p=0,046; p=0,049 e p=0,049; respectivamente) quanto aos 14 

(p=0,049; p=0,033 e p=0,046; respectivamente) dias (Figura 38).  

 

Figura 38. Expressão de genes marcadores do fenótipo de queratinócitos em células crescidas sobre membranas 

de PTFE e P(VDF-TrFE)/BT, avaliada aos 7 e 14 dias. Os valores foram normalizados pelo gene consitutivo β-

Actina e calibrados pelo PTFE. Os dados são apresentados como média ± desvio padrão. O asterisco indica 

diferença estatisticamente significante (p<0,05) para comparação entre PTFE e P(VDF-TrFE)/BT no mesmo 

tempo experimental. 
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A expressão relativa dos genes marcadores de apoptose Bax e SUR revelou-se maior 

em células cultivadas sobre a membrana de P(VDF-TrFE)/BT aos 7 (p=0,049 e p=0,046; 

respectivamente) e 14 dias (p=0,046 e p=0,049; respectivamente). O gene Bcl-2 foi mais 

expresso nas células cultivadas sobre a membrana de PTFE apenas aos 7 dias (p=0,046). Aos 

14 dias não se observou diferença estatisticamente significante (p=0,512) da expressão de 

Bcl-2 entre as células cultivadas sobre as membranas de PTFE e P(VDF-TrFE)/BT (Figura 

39). 

 

Figura 39. Expressão de genes marcadores de apoptose em queratinócitos crescidos sobre membranas de PTFE 

e P(VDF-TrFE)/BT, avaliada aos 7 e 14 dias. Os valores foram normalizados pelo gene constitutivo β-Actina e 

calibrados pelo PTFE. Os dados são apresentados como média ± desvio padrão. O asterisco indica diferença 

estatisticamente significante (p<0,05) para comparação entre PTFE e P(VDF-TrFE)/BT no mesmo tempo 

experimental. 
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6 DISCUSSÃO 

Nos procedimentos de RTG utilizam-se membranas como as de sulfato de cálcio, 

ácido polilático, colágeno e politetrafluoretileno expandido (KAMOI; IINO; ISHIGURO, 

2006), com o intuito de impedir a migração de células epiteliais e conjuntivas para o interior 

do defeito, permitindo assim que células com potencial regenerativo, provenientes do 

ligamento periodontal, repovoem a região (AMERICAN ACADEMY OF 

PERIODONTOLOGY, 2005). Entretanto, para que uma membrana possa ser aplicada em 

RTG e obtenha sucesso, caracterizado pela regeneração do aparato de inserção do dente, esta 

deve permitir a adesão, migração, proliferação e diferenciação celular, além de não apresentar 

efeitos deletérios às células com as quais entrará em contato (WANG; MIYAUCHI; 

TAKATA, 2002). O objetivo do presente trabalho foi avaliar in vitro a biocompatibilidade do 

compósito de P(VDF-TrFE)/BT e compará-la à do PTFE, utilizando células das linhagens 

osteoblástica e fibroblástica e queratinócitos.  

Para iniciar o processo de regeneração, as células necessitam primeiramente aderir ao 

substrato, para que em seguida ocorram os eventos de proliferação e diferenciação celular 

(GRINNELL, 1978). Relatos na literatura demonstram que a adesão celular sobre 

biomateriais é mediada por proteínas adsorvidas em sua superfície (FORGET et al., 2007; 

GRAFAHREND et al., 2008). Esta adsorção, por sua vez, está relacionada à química, à 

topografia, ao molhamento e à energia de superfície do material (BOYAN et al., 1996). Os 

ensaios de adesão celular indicaram um maior número de células fibroblásticas aderidas sobre 

a membrana de P(VDF-TrFE)/BT. Embora não seja possível afirmar que a membrana de 

P(VDF-TrFE)/BT promova a adsorção de proteínas, Klee et al. (2004) demonstraram que o 

polímero de poli(fluoreto de vinilideno) (PVDF) permite a adsorção de fibronectina, proteína 

envolvida no processo de adesão celular. A adesão celular inicial sobre a membrana contribui 

para a formação do coágulo sanguíneo e estabilização do sítio cirúrgico (WIKESJÖ et al., 
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1995), reduzindo assim micromovimentos da membrana que poderiam romper as fibras 

recém-formadas (TAKATA; WANG; MIYAUCHI, 2001). Wikesjö e Selvig (1999) 

demonstraram que a baixa estabilidade da membrana/sítio cirúrgico é o principal fator 

envolvido na formação do epitélio juncional longo, que em RTG é considerado falha no 

processo de regeneração. A reduzida adesão celular observada em culturas crescidas sobre o 

PTFE está de acordo com os resultados in vitro obtidos por Gabriel et al. (1996) e Vallières et 

al. (2007) e in vivo, por Selvig et al. (1990). Neste estudo in vivo, membranas de PTFE foram 

removidas 4-6 semanas após a colocação e submetidas à microscopia eletrônica de varredura 

e um reduzido número de células foi observado sobre o PTFE quando comparado às demais 

membranas avaliadas. Segundo Takata et al. (2001), a baixa adesão celular sobre o PTFE, 

pode estar relacionada à sua reduzida capacidade de adsorver proteínas, ao seu baixo grau de 

molhamento e à sua topografia. A adesão de células osteoblásticas e queratinócitos foi 

semelhante sobre as duas membranas. Contudo, observou-se, em alguns períodos, tendência a 

um maior número de células sobre a membrana de P(VDF-TrFE)/BT. Richert et al. (2008) 

demonstraram que células de linhagens distintas respondem diferentemente a um mesmo 

material. Desta forma, ainda que a membrana de P(VDF-TrFE)/BT seja capaz de adsorver 

proteínas, osteoblastos e queratinócitos apresentam uma dinâmica de adesão celular diferente 

da de fibroblastos, contribuindo para que as diferenças entre as membranas de PTFE e 

P(VDF-TrFE)/BT não fossem notadas nos tempos iniciais de cultura.  

A epifluorescência do citoesqueleto de actina revelou que células osteoblásticas e 

fibroblásticas cultivadas sobre o P(VDF-TrFE)/BT estavam aderidas e mais espraiadas em 

relação àquelas crescidas sobre o PTFE, que permaneciam predominantemente arredondadas. 

Entretanto, para a linhagem de queratinócitos, não se observou diferenças morfológicas 

relevantes, visto que estas células se mostravam majoritariamente redondas em ambas as 

membranas. O espraiamento celular somente ocorre após a adesão da célula ao substrato. 
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Além disso, a qualidade desta adesão afeta diretamente os eventos celulares subseqüentes 

como proliferação e diferenciação (ANSELME, 2000). Como descrito acima, a adesão de 

células osteoblásticas, fibroblásticas e queratinócitos ocorre de forma distinta sobre ambas as 

membranas, podendo ter afetado a cinética de espraiamento. A proliferação de células 

dependentes de ancoragem (anchorage dependent cells) está relacionada diretamente à sua 

morfologia. Células arredondadas possuem baixa taxa de proliferação, quando comparadas às 

células mais espraiadas (FOLKMAN; MOSCANA, 1978). A relação morfologia-proliferação 

poderia explicar os maiores valores de absorbância nos ensaios de MTT das culturas de 

células osteoblásticas e fibroblásticas sobre a membrana de P(VDF-TrFE)/BT, bem como a 

reduzida proliferação das culturas de queratinócitos sobre as duas membranas. 

Os fibroblastos constituem a população celular mais abundante no ligamento 

periodontal e são responsáveis pelo desenvolvimento, função e regeneração do periodonto de 

inserção (LEKIC; SODEK; MCCULLOCH, 1996). O desenvolvimento do fenótipo 

fibroblástico foi verificado pela expressão dos genes PRT, PDLs17, S100A4 e FBM, 

característicos de células do ligamento periodontal (PI et al., 2007). PRT e S100A4 são 

considerados marcadores fenotípicos de fibroblastos do ligamento periodontal, uma vez que 

estes genes não são expressos por fibroblastos gengivais (DUARTE et al., 1998). Além de 

fibroblastos do ligamento periodontal, células do periósteo também expressam PRT, 

revelando sua especificidade tecidual e seu envolvimento na formação de tecidos 

mineralizados (HORIUCHI et al., 1999). S100A4 inibe a mineralização e, assim, contribui 

para manutenção do espaço do ligamento periodontal (DUARTE et al., 1999). PDLs17 está 

altamente expresso em células osteoblásticas, da medula óssea e do ligamento periodontal, 

mas não em fibroblastos gengivais (PARK et al., 2001), enquanto que a FBM é seletivamente 

expressa por fibroblastos do ligamento periodontal (LALLIER; SPENCER; FOWLER, 2005). 

Os ensaios de PCR em tempo real indicaram uma expressão significativa destes genes em 
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culturas crescidas sobre o P(VDF-TrFE)/BT, sugerindo uma maior diferenciação fibroblástica 

sobre esta membrana. Corrobora com esses achados, o maior conteúdo de proteína total 

observado em culturas fibroblásticas sobre o P(VDF-TrFE)/BT, o que indica que a membrana 

além de favorecer a diferenciação fibroblástica, estimula a síntese de proteínas e a 

conseqüente produção de matriz extracelular. Tendo em vista que a matriz extracelular 

proporciona suporte estrutural para os tecidos e age como um arcabouço para regeneração 

tecidual (ROBINSON et al., 2005; ZANTOP et al., 2006), esta propriedade da membrana de 

P(VDF-TrFE)/BT será importante em estágios mais tardios do processo de cicatrização dos 

tecidos periodontais, em que a formação de feixes de fibras colágenas será essencial para 

restabelecer a ancoragem do dente no alvéolo. 

A regeneração periodontal é definida histologicamente como a regeneração dos 

tecidos de suporte do dente, que incluem além do ligamento periodontal e cemento, a 

formação de osso alveolar (WANG et al., 2005). Este evento ocorre por um processo 

denominado osteogênese e é marcado pela expressão sincronizada de determinados grupos de 

genes (DE CROMBRUGGHE; LEFEBVRE; NAKASHIMA, 2001). A primeira etapa deste 

processo biológico é o comprometimento das células indiferenciadas com a linhagem 

osteoblástica (PERINPANAYAGAM et al., 2005). Vários fatores de transcrição atuam neste 

estágio inicial, sendo o Runx2 considerado o principal fator envolvido na diferenciação 

osteoblástica (MARIE, 2008). Komori et al. (1997) demonstraram que ratos knock-out para o 

gene Runx2 são incapazes de desenvolver o tecido ósseo devido à ausência de osteoblastos. A 

expressão do gene Runx2 foi maior em culturas crescidas sobre a membrana de P(VDF-

TrFE)/BT em relação às cultivadas sobre o PTFE. Este resultado sugere que membrana de 

P(VDF-TrFE)/BT favorece a diferenciação osteoblástica.  

Após a diferenciação, as células iniciam, em momentos específicos, a expressão de 

genes que codificam proteínas que caracterizam o fenótipo osteoblástico, como COL I, OPN, 
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ALP, BSP, e OC e por esse motivo, a expressão destes genes são parâmetros importantes para 

o estudo da osteogênese in vitro (BECK, 2003). O COL I é o componente mais abundante da 

fase orgânica do tecido ósseo (BURR, 2002; CURREY, 2003). Esta proteína proporciona 

integridade estrutural e resistência mecânica ao tecido ósseo. Além disso, o COL I atua como 

um arcabouço para a nucleação de hidroxiapatita (BAHT; HUNTER; GOLDBERG, 2008). 

As células osteoblásticas cultivadas sobre a membrana de P(VDF-TrFE)/BT apresentaram 

maior expressão de RNA mensageiro para o COL I, sugerindo que a membrana de P(VDF-

TrFE)/BT favorece a síntese de colágeno.  

A matriz extracelular óssea é constituída por proteínas colágenas e não-colágenas, 

como a OPN, BSP e OC (ROACH, 1994). Estas proteínas são consideradas moduladores 

biológicos, uma vez que interagem com receptores de membrana, fatores de crescimento, 

proteases e com outros componentes estruturais da matriz óssea (BORNSTEIN; SAGE, 2002) 

e desta maneira, são capazes de afetar a atividade celular, bem como a função de outras 

proteínas (ALFORD; HANKENSON, 2006). Embora OPN e BSP compartilhem semelhanças 

bioquímicas e biofísicas (GANSS; SODEK, 1999; SODEK; GANSS; MCKEE, 2000), suas 

funções no tecido ósseo são distintas. Enquanto a BSP é um potente nucleador de 

hidroxiapatita (HUNTER; GOLDBERG, 1993), a OPN inibe o processo de mineralização 

(GOLDBERG; HUNTER, 1995). A OC é a mais abundante das proteínas não-colágenas 

presentes na matriz óssea (WOLF, 1996) e sua função é controlar o crescimento dos cristais 

de hidroxiapatita (HUNTER, 1996). 

A expressão de OPN, BSP e OC foi maior em culturas crescidas sobre a membrana de 

P(VDF-TrFE)/BT comparadas àquelas cultivadas sobre o PTFE. Lima et al. (2008) 

demonstraram que a expressão de genes relacionados a diferenciação osteoblástica é 

estimulada pela presença de membranas nos procedimentos de RTG. Neste estudo, os autores 

observaram uma maior expressão gênica em defeitos recobertos pela membrana de PTFE em 
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relação àqueles recobertos apenas pelo retalho. Os ensaios de PCR em tempo real indicaram 

que a membrana de P(VDF-TrFE)/BT favorece a diferenciação osteoblástica, uma vez que 

todos os genes específicos desta linhagem apresentavam maior expressão em culturas 

crescidas sobre este material em relação à membrana controle. Assim, é possível especular 

que a utilização da membrana de P(VDF-TrFE)/BT nos procedimentos de RTG, representaria 

um estímulo adicional na regeneração do osso alveolar.  

A ALP é uma enzima glicoprotéica produzida por osteoblastos e fibroblastos do 

ligamento periodontal (LALLIER; SPENCER; FOWLER, 2005), cuja função é hidrolisar 

fosfatos orgânicos, liberando assim íons fosfatos necessários ao processo de mineralização 

(HAMADE et al., 2003). Em nossos experimentos, uma expressiva atividade de ALP foi 

observada, tanto pelo ensaio bioquímico quanto pela detecção histoquímica, em culturas 

osteogênicas sobre o P(VDF-TrFE)/BT. Este resultado ratifica aqueles obtidos pelos ensaios 

de PCR em tempo real, em que se observou uma maior expressão do gene da ALP. A 

ausência de áreas de matriz calcificada, em culturas osteoblásticas sobre o PTFE, pode estar 

relacionada à baixa expressão e/ou atividade desta enzima. Notadamente, em culturas 

osteoblásticas sobre a membrana de P(VDF-TrFE)/BT foi possível observar nódulos de 

matriz mineralizada.  

Assim como para linhagem osteoblástica, a atividade de ALP foi maior em culturas de 

células fibroblásticas crescidas sobre a membrana de P(VDF-TrFE)/BT. Considerando que a 

inserção das fibras colágenas do periodonto ao osso alveolar e ao cemento é acompanhada por 

sua mineralização, é possível sugerir que a membrana de P(VDF-TrFE)/BT propicie 

condições que favorecem a formação de uma nova inserção, contribuindo desta forma para o 

restabelecimento do sistema de suporte do dente 

No epitélio de revestimento, durante a diferenciação dos queratinócitos, observa-se 

uma mudança no padrão de expressão de queratinas (MOLL et al., 2006). Ao longo deste 
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processo, as QRT-5, QRT-14 e QRT-15 são substituídas pelas QRT-1 e QRT-10 (FUCHS; 

GREEN, 1980; STOLER et al., 1988). Além destas alterações na expressão das queratinas, a 

diferenciação dos queratinócitos envolve a expressão de outras proteínas, como a IVL 

(KASSAR et al., 2008). O desenvolvimento do fenótipo de queratinócitos foi confirmado pela 

expressão dos genes IVL, QRT-1, QRT-10 e QRT-14. Sob uma densidade de plaqueamento 

maior, notou-se uma maior expressão destes genes em culturas sobre o P(VDF-TrFE)/BT 

indicando maior diferenciação celular sobre esta membrana. Entretanto, notou-se elevado 

nível de expressão da QRT-14 em células crescidas sobre a membrana de P(VDF-TrFE)/BT, 

o que segundo Ratnam et al (1996) representa uma característica intrínseca às linhagens SCC, 

que permanecem expressando genes típicos de células menos diferenciadas. Considerando a 

função protetora do epitélio oral, a capacidade da membrana P(VDF-TrFE)/BT de permitir a 

proliferação e diferenciação de queratinócitos será fundamental durante a cicatrização do 

periodonto, pois possibilitará o selamento do sítio cirúrgico (AUKIL et al., 2000), impedindo 

a exposição e contaminação da membrana, eventos que poderiam comprometer o processo de 

regeneração periodontal (POLIMENI et al., 2006). 

Apopotose é um importante fenômeno biológico envolvido em diversos processos 

como diferenciação celular, crescimento e desenvolvimento/regeneração tecidual (WYLLIE 

et al., 1980; MAJNO; JORIS, 1995). Neste estudo, foi avaliada a expressão dos genes Bcl-2 e 

Bax, pertencentes à família Bcl-2, e do gene Survivina da família IAP (Inhibitors of apoptosis 

proteins), ambos expressos por células apoptóticas. A família Bcl-2 é composta por proteínas 

indutoras e repressoras da morte celular. Os membros da família Bcl-2, como Bcl-2 e Bcl-XL 

inibem a apoptose, pois impedem a liberação do citocromo c pelas mitocondrias e são 

classificados como reguladores antiapoptóticos. Por outro lado, Bax, BID e Bak são proteínas 

pró-apoptóticas (GRIVICICH; REGNER; ROCHA, 2007). As IAPs exercem seu papel pela 

inibição das caspases e modulação do fator de transcrição NF-kB. A survivina, menor 
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proteína desta família, inibe a apoptose pela degradação das caspases 3, 7 e 9 (ALTIERE, 

2003). A maior expressão de Bax, Bcl-2 e Survivina em células das três linhagens cultivadas 

sobre a membrana de P(VDF-TrFE)/BT, sugere a ocorrência de apoptose nestas culturas. 

Considerando que ao final do processo de diferenciação e/ou término de seu papel no 

processo de regeneração as células entram em apoptose, a expressão destes genes pode estar 

relacionada a uma maior diferenciação celular, visto que os genes específicos das linhagens 

osteoblástica, fibroblástica e de queratinócitos humanos apresentavam-se mais expressos em 

culturas sobre a membrana de P(VDF-TrFE)/BT. 

Durante a RTG, queratinócitos, osteoblastos e fibroblastos entram em contato direto 

com a membrana e uma interação adequada entre estas células e a membrana é fundamental 

para o sucesso deste procedimento. Os resultados obtidos neste estudo demonstraram que a 

membrana de P(VDF-TrFE)/BT favoreceu eventos relacionados ao desenvolvimento tecidual, 

como a adesão, espraiamento, proliferação e diferenciação de células do periodonto de 

inserção. Sendo assim, a membrana de P(VDF-TrFE)/BT pode representar uma excelente 

alternativa ao PTFE nos procedimentos de RTG. 
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7 CONCLUSÕES 

• A comparação entre as membranas do compósito P(VDF-TrFE)/BT e de PTFE 

mostrou que o P(VDF-TrFE)/BT apresenta biocompatibilidade in vitro. 

• A expressão do fenótipo osteoblástico em células derivadas de fragmentos ósseos de 

processos alveolares humanos cultivadas sobre membrana de P(VDF-TrFE)/BT foi 

maior quando comparada à PTFE. 

• A membrana P(VDF-TrFE)/BT, quando comparada à PTFE, permitiu uma maior 

expressão do fenótipo fibroblástico em células da linhagem fibroblástica provenientes 

da digestão enzimática de ligamento periodontal humano. 

• A expressão do fenótipo de queratinócitos em células SCC9, uma linhagem 

proveniente de carcinomas espinocelulares bucais humanos, foi maior nas células 

cultivadas sobre membrana de P(VDF-TrFE)/BT quando comparada à PTFE. 
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