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RESUMO 
 

  



RESUMO 
 

ALVES, O.C. Análise da diferenciação osteoblástica in vitro sobre superfícies 
de materiais vítreos e vitrocerâmicos bioativos. 2012. 64p. Dissertação 

(Mestrado) - Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, Universidade de São 

Paulo, Ribeirão Preto, 2012. 

 

 Materiais vítreos e vitrocerâmicos bioativos podem ser usados particulados ou 

como scaffolds em diferentes tratamentos de defeitos ósseos. Tratamentos térmicos 

que possibilitam o desenvolvimento de scaffolds a partir de composições de vidros 

bioativos introduzem fases cristalinas em sua estrutura amorfa com potencial impacto 

na bioatividade e biocompatibilidade do material. O objetivo do presente estudo foi 

avaliar, qualitativa e quantitativamente, o desenvolvimento do fenótipo osteogênico de 

culturas de células osteoblásticas sobre substratos vítreos e vitrocerâmicos bioativos. 

Células MC3T3-E1 foram cultivadas em condições osteogênicas por períodos de até 21 

dias sobre superfícies de Bioglass® 45S5, de duas preparações de vitrocerâmica 

bioativa e altamente cristalina, Biosilicato® e Biosilicato® para scaffold, e de borosilicato 

(vidro bioinerte). Foram avaliados, nos períodos de 7, 12 e 21 dias, morfologia celular, 

formação de matriz mineralizada e expressão de genes relacionados à osteogênese. 

Os resultados mostraram confluência das culturas sobre as superfícies de vidros e 

vitrocerâmicas, com progressiva formação de multicamadas celulares. A quantificação 

de vermelho de Alizarina revelou aumento de mineralização para culturas sobre 

materiais bioativos, com os maiores valores para Biosilicato® para scaffold. Expressão 

diferencial de genes foi observada nos 3 períodos de culturas sobre os materiais vítreo 

e vitrocerâmicos bioativos em comparação ao vidro bioinerte e sobre as vitrocerâmicas 

em comparação ao vidro bioativo. Os resultados permitem concluir que modificações 

em aspectos químicos de materiais vítreos e vitrocerâmicos, com efeitos sobre sua 

bioatividade, resultam em alteração do potencial osteogênico e do perfil de expressão 

gênica de células osteoblásticas in vitro. A maior atividade osteogênica sobre o 

Biosilicato® para scaffold permite considerar esse material um potencial candidato para 

aplicações em defeitos ósseos. 

 
Palavras-chave: cultura de células, diferenciação celular, expressão gênica, 

osteoblastos, vidros bioativos, vitrocerâmicas bioativas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 
 

  



ABSTRACT 
 

ALVES, O.C. In vitro osteoblastic differentiation on bioactive glass and glass-
ceramic surfaces. 2012. 64p. Thesis (Masters Degree) - Faculdade de Odontologia 

de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2012. 

 

 Bioactive glasses and glass-ceramics have been used as bone substitutes in 

either particulate or scaffold forms. Various thermal treatments that allow the 

development of scaffolds from bioactive glasses may create varied proportions of new 

crystalline phases in the amorphous phase with a potential impact on the bioactivity and 

biocompatibility of the material. The aim of the present in vitro study was to qualitatively 

and quantitatively evaluate the development of the osteogenic phenotype in osteoblastic 

cell cultures grown on bioactive glass and glass-ceramic surfaces. MC3T3-E1 cells, 

subclone 14, were cultured under an osteogenic condition for periods of up to 21 days 

on the following disc surfaces: Bioglass® 45S5 (bioactive glass), Biosilicate® (bioactive 

glass-ceramic), Biosilicate® as the material for scaffold preparation (Bio-sc, bioactive 

glass-ceramic), and borosilicate (bioinert glass). At days 7, 12, and 21 post-plating, cell 

morphology, mineralized matrix formation and the expression profile of genes associated 

with osteogenesis were evaluated. Epifluorescence of actin cytoskeleton and DAPI DNA 

stain revealed confluent cell cultures at day 7 for all groups, with progressive cell 

multilayering formation. The quantitative analysis of Alizarin red-stained cultures at day 

21 revealed significantly enhanced mineralization in cultures grown on bioactive 

materials compared with the ones on borosilicate and the highest absorbance intensities 

for the Bio-sc group. Differential gene expression profiles were detected at the three time 

points evaluated in cultures grown on the bioactive materials in comparison with 

borosilicate, and on the glass-ceramics in comparison with Bioglass® 45S5. From the 

results presented, it can be concluded that changes in chemical characteristics of glass 

and glass-ceramic that may have an impact on their bioactivity index can affect the 

osteogenic potential and the gene expression profile of osteoblastic cells in vitro. The 

highest osteogenic activity on Bio-sc renders this material a good candidate for bone 

defect applications. 

 
Key-words: cell culture, cell differentiation, gene expression, osteoblast, bioactive 

glass, bioactive glass-ceramic. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

 

Diferentes aspectos das interações de células e tecidos biológicos com os 

biomateriais são determinados, em parte, pelas características físicas e químicas da 

superfície do material. O desenvolvimento de materiais para implantação que 

favoreçam um reparo ósseo rápido e controlado e que resulte em regeneração 

tecidual é o principal objetivo da pesquisa com os substitutos ósseos (BRUNSKI et 

al., 2000). A produção de biomateriais deve ser baseada na compreensão e 

quantificação das reações celulares em substratos naturais e artificiais. Esse 

princípio baseia-se em evidências de que a superfície do material se constitui em 

fator crítico na determinação de sua biocompatibilidade e no processo de integração 

com os tecidos biológicos (NANCI et al., 1998). 

Nas últimas décadas, novos materiais, naturais e sintéticos, têm sido 

desenvolvidos com o objetivo de substituir o tecido ósseo (PULEO et al., 1991). 

Além de proporcionarem reduzida morbidade, esses biomateriais possuem como 

benefícios a facilidade para sua disponibilização e esterilização (MOORE et al., 

2001). Entre os principais biomateriais para implantação em osso utilizados em 

Ortopedia e Odontologia estão os vidros e as cerâmicas de Ca e P (por exemplo, 

Bioglass® 45S5 e hidroxiapatita, respectivamente), os metais (titânio e aço cirúrgico) 

e os polímeros (poli (ácido lático) e polimetilmetacrilato). No espectro de 

biocompatibilidade, as cerâmicas de Ca e P e alguns vidros, como o Bioglass® 45S5, 

são considerados materiais bioativos (HENCH; WILSON, 1984). 

O vidro Bioglass® 45S5, definido como gold standard para aplicação em 

procedimentos regenerativos ósseos, tem sido considerado o material que apresenta 
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o maior índice de bioatividade. Há evidências experimentais de aumento da 

formação de matriz mineralizada in vitro sobre Bioglass® 45S5, por meio de 

estimulação dos processos de diferenciação e proliferação de células da linhagem 

osteoblástica (XYNOS et al., 2000a; XYNOS et al., 2000b; LOSSDORFER et al., 

2004; HATTAR et al., 2005), tanto in vitro quanto in vivo (DUCHEYNE; QIU, 1999). 

De fato, pelo menos sete famílias de genes são ativadas quando osteoblastos 

humanos em culturas primárias são expostos aos produtos da dissolução iônica dos 

vidros bioativos, incluindo genes que codificam proteínas que estão associadas a 

esses processos (HENCH et al., 2000; XYNOS et al., 2001; LOTY et al., 2001; 

HENCH et al., 2002). Ainda que apresente características importantes que 

favoreçam o processo de reparo ósseo, a aplicação de materiais vítreos bioativos na 

engenharia de tecido é limitada por esses materiais apresentarem propriedades 

mecânicas inadequadas ao desenvolvimento de scaffolds (arcabouços) (CHEN et 

al., 2006). 

Para contornar essa limitação, uma das estratégias tem sido o 

desenvolvimento de vitrocerâmicas, por meio de métodos para a cristalização 

controlada total ou parcial de vidros bioativos (JAMES et al., 1995; CHEN et al., 

2006). Assim, vitrocerâmicas bioativas foram desenvolvidas com o intuito de 

melhorar as propriedades mecânicas dos materiais bioativos, incluindo Ceravital® e 

A/W® (BRÖMER et al., 1976; KOKUBO et al., 1985), ou para proporcionar outras 

propriedades importantes ao material, como é o caso da vitrocerâmica Bioverit®, 

usinável (HENCH; WILSON, 1993). Ainda que vitrocerâmicas apresentem 

propriedades mecânicas que podem ser superiores às dos vidros, a introdução de 

algumas fases cristalinas poderia diminuir acentuadamente sua bioatividade 

(BELLUCCI et al., 2010). O resultado é que os índices de bioatividade das 
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vitrocerâmicas disponíveis no mercado são substancialmente mais baixos do que os 

dos vidros bioativos (HENCH; WEST, 1996). 

Neste contexto, o Laboratório de Materiais Vítreos do Departamento de 

Engenharia de Materiais da Universidade Federal de São Carlos (LaMaV-DEMa-

UFSCar) desenvolveu e patenteou uma nova vitrocerâmica pertencente ao sistema 

quaternário P2O5-Na2O-CaO-SiO2, 100% cristalina, denominada Biosilicato® (patente 

WO 2004/074199; Fundação Universidade Federal de São Carlos; Universidade de 

São Paulo, 2004), visando sua utilização em algumas especialidades médicas e 

odontológicas. A razão para o desenvolvimento desse novo material baseou-se no 

princípio de que a cristalinidade altera significativamente as características de fratura 

dos vidros. A cristalização progressiva do material tende a aumentar suas 

propriedades mecânicas (PEITL et al., 2012), além de favorecer a formação de 

partículas menos abrasivas e cortantes quando o material é triturado para a 

obtenção de pó, aspectos que poderiam ser considerados relevantes para 

aplicações clínicas específicas. Em estudo pioneiro de nosso grupo de pesquisa, 

Moura et al. (2007) demontraram que a cristalização total do Biosilicato® promove o 

aumento de seu índice de bioatividade para níveis superiores aos de vitrocerâmicas 

comercializadas atualmente (HENCH; WEST, 1996). Além disso, experimentos in 

vitro mostraram que o Biosilicato® 100% cristalino promove aumento significativo do 

potencial osteogênico de células primárias derivadas de calvárias de ratos em 

comparação àquelas crescidas sobre materiais controles (Biosilicato® vítreo e 

Bioglass® 45S5), resultando na formação de áreas mais extensas de matriz 

mineralizada aos 14 dias. Em outro estudo, avaliando os efeitos do pré-tratamento 

de superfícies de Biosilicato® por 3 dias com meio de cultura, na presença ou não de 

soro fetal bovino, De Castro (2009) observou alterações em eventos iniciais de 
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interação célula-substrato de culturas primárias osteogênicas, com aumento 

significativo de viabilidade, proliferação e população celulares e maior expressão de 

Runx2, BSP e ALP nos 7 primeiros dias; áreas ainda mais extensas de matriz 

mineralizada foram observadas em culturas sobre superfícies de Biosilicato® 

condicionadas em meio com soro. 

Associados a esses resultados in vitro favoráveis ao desenvolvimento do 

fenótipo osteogênico, estudos in vivo utilizando diferentes modelos animais 

demonstraram que a presença de partículas de Biosilicato® em defeitos ósseos 

permite a formação de matriz óssea mineralizada na interface com o biomaterial 

(GRANITO et al., 2009; RORIZ et al., 2010; GRANITO et al., 2011). Apesar disso, 

para a preparação de scaffolds, um dos objetivos originais para o desenvolvimento 

do Biosilicato®, torna-se necessário um tratamento térmico complementar com 

temperaturas superiores a 800 ºC, o que resulta na formação de uma fase cristalina 

secundária, constituída de fosfato de cálcio (CROVACE, 2009). Scaffolds de 

Biosilicato® estão em fase inicial de avaliações sobre sua biocompatibilidade e seus 

efeitos sobre o processo de diferenciação osteoblástica (RENNO et al., 2010). 
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2  PROPOSIÇÃO 

 

 

O objetivo do presente estudo foi avaliar, qualitativamente, os aspectos 

morfológicos e, quantitativamente, a mineralização da matriz extracelular e a 

expressão de genes relacionados à osteogênese em fases distintas de culturas de 

células pré-osteoblásticas MC3T3-E1 crescidas sobre substratos vítreos e 

vitrocerâmicos bioativos. 
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3  MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

3.1  Preparação dos materiais 

Discos de Biosilicato®, de 2,5 mm de espessura x 12 mm de diâmetro, foram 

produzidos pelo LaMaV. A composição e o protocolo de tratamentos térmicos para 

obtenção do Biosilicato® estão descritos na patente WO 2004/074199. Sílica de alta 

pureza, carbonato de cálcio, carbonato de sódio e fosfato de sódio foram usados 

para obter a composição do vidro bioativo Bioglass® 45S5 e Biosilicato® vítreo. Os 

materiais foram pesados e misturados por 30 min em garrafa de polietileno. A fusão 

ocorreu em temperaturas entre 1250 e 1380 oC por 3 h em forno elétrico (Rapid 

Temp 1710 BL, CM Furnaces Inc., Bloomfield, NJ, EUA). As amostras foram 

colocadas em molde cilíndrico de grafite nas dimensões 12 mm x 30 mm e 

submetidas à fusão a 460 oC por 5 h. Para obtenção da vitrocerâmica totalmente 

cristalizada (Biosilicato®), os cilindros contendo Biosilicato® vítreo passaram por ciclo 

de tratamento térmico para promover sua cristalização. Os primeiros ciclos térmicos 

foram executados em baixas temperaturas para favorecer a nucleação volumétrica 

dos cristais. Posteriormente, as amostras nucleadas foram submetidas a tratamentos 

térmicos a uma temperatura superior à de transição do vidro para ocasionar a total 

cristalização do material. Para a obtenção de Biosilicato® para scaffold, foi realizado 

um tratamento térmico complementar, com temperaturas superiores a 800 ºC. Os 

cilindros de Biosilicato®, Biosilicato® para scaffold, Bioglass® 45S5 e vidro bioinerte 

(borosilicato, Pyrex®, Corning Inc., Corning, NY, EUA) foram cortados em discos na 

espessura de 3 mm usando lâmina de diamante. Por fim, os discos, de 12 mm de 

diâmetro, foram polidos com lixas de carbeto de silício na gramatura de 400, imersos 
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em álcool isopropílico e limpos em ultra-som. Em seguida, os discos foram lavados e 

armazenados em álcool isopropílico, para evitar modificações na superfície 

causadas pela umidade do ar. Para os experimentos com cultura de células, os 

discos de Biosilicato®, Biosilicato® para scaffold, Bioglass® 45S5 e borosilicato foram 

previamente esterilizados em calor seco a 180 ºC em forno de Pasteur por 2 h. Para 

simplificar sua identificação, as siglas para os diferentes materiais definem-se assim: 

1) Borosilicato – Boro; 

2) Bioglass® 45S5 – 45S5; 

3) Biosilicato® – Bio; 

4) Biosilicato® para scaffold – Bio-sc. 

 

3.2  Linhagem de células osteoblásticas 

As células osteoblásticas MC3T3-E1, sub-clone 14, derivadas de 

camundongo (QUARLES et al., 1992; FRATZL-ZELMAN et al., 1998; MOFFATT et 

al., 2008; VETRONI et al., 2009), foram adquiridas junto à ATCC (na sigla em inglês 

para American Type Culture Collection; Manassas, VA, EUA). Inicialmente, as 

células foram cultivadas em garrafas de cultura de 75 cm3 (Corning Inc.) com 10 mL 

de meio de cultura α-MEM (Invitrogen), 10% de soro fetal bovino (Invitrogen) e 2,2 

mL de penicilina-estreptomicina (Sigma). Durante todo o tempo de cultivo as células 

foram mantidas a 37 °C em atmosfera umidificada, contendo 5% de CO2 e 95% de 

ar atmosférico e os meios foram trocados a cada 2-3 dias. Após confluência, as 

células foram removidas dos frascos de cultura por meio de tratamento com EDTA a 

1 mM (Gibco, Invitrogen, Grand Island, NY, EUA) e tripsina a  0,25% (Gibco) e 

contadas em microscópio por meio de hemocitômetro (Fisher Scientific, Pittsburgh, 

PA, EUA). As células foram plaqueadas sobre os diferentes substratos vítreos e 
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vitrocerâmicos contidos em placas de 24 poços, na densidade de 2x104 

células/poço, e foram cultivadas em meio osteogênico por períodos de 7, 12 e 21 

dias. 

 

3.3  Morfologia e localização de marcadores iniciais da diferenciação osteoblástica 

Nos tempos de 7, 12 e 21 dias, as células foram fixadas em paraformaldeído 

a 4% em tampão fosfato a 0,1 M, pH 7,2 (PB), por 10 min à temperatura ambiente 

(TA). Em seguida, as células foram processadas rotineiramente para 

imunofluorescência indireta (DE OLIVEIRA; NANCI, 2004; DE OLIVEIRA et al., 

2007; SCHWARTZ FO et al., 2007). A permeabilização foi feita com solução de 

Triton X-100 a 0,5% em PB por 10 min, seguida de bloqueio com leite desnatado a 

5% em PB por 30 min. Foi utilizado anticorpo primário para sialoproteína óssea 

(1:200, WVID1-9C5, Developmental Studies Hybridoma Bank – DSHB, Iowa City, IA, 

EUA), seguido de anticorpo secundário conjugado com fluoróforo Alexa Fluor 594 

(fluorescência vermelha; 1:200, Molecular Probes) em mesma solução de faloidina 

conjugada com Alexa Fluor 488 (fluorescência verde; 1:200, Molecular Probes), 

usada para visualização do citoesqueleto de actina. Todas as incubações dos 

anticorpos foram feitas em atmosfera úmida por 60 min em TA. Entre cada 

incubação, as amostras foram lavadas três vezes (5 min cada) em PB. Antes da 

montagem para observação microscópica, as amostras foram lavadas rapidamente 

com água destilada e os núcleos celulares, marcados com DAPI (Molecular Probes) 

a 300 nM por 5 min. Os discos foram montados diretamente em lâminas de vidros, e 

em seguida, após montagem de lamínula de vidro Fisherbrand 12 mm (Fisher 

Scientific) com meio de montagem anti-fade (Vectashield, Vector Labs, EUA) sobre 

as superfícies contendo células, as amostras foram examinadas utilizando 
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microscópio de fluorescência acoplado a uma câmera digital. As imagens adquiridas 

foram processadas com o programa Adobe Photoshop CS5.1. 

Nos mesmos períodos, foi realizado ensaio para visualização da atividade de 

fosfatase alcalina in situ. O meio de cultura foi removido e os poços foram lavados 

com solução de Hanks (Hanks’ Balanced Salts, Sigma) a 9,8 g/L e NaHCO3 

Hybrimax® (Sigma) a 350 mg/L, aquecida a 37 ºC. Após esse procedimento foi 

incubado, em cada poço, 1 mL de solução tampão Tris (Sigma) a 120 mM, pH 8,4; 

contendo Fast red TR (Sigma) a 1,8 mM, naftol-ASMX-fosfato (Sigma) a 0,9 mM e 

dimetilformamida (Merck) 1:9, por 30 min em atmosfera úmida contendo 5% de CO2 

e 95% de ar atmosférico. Em seguida, a solução foi removida e os poços deixados a 

secar em TA. Imagens macroscópicas das culturas foram obtidas digitalmente com 

câmera de alta resolução (Canon EOS Digital Rebel, 6.3 megapixels, com lente 

macro EF100 f/2.8).  As imagens adquiridas foram processadas com o programa 

Adobe Photoshop CS5.1. 

 

3.4  Detecção de acúmulos de cálcio (formação de matriz mineralizada) 

Em 21 dias, as culturas da linhagem celular MC3T3-E1 crescidas sobre os 

discos dos diferentes grupos foram lavadas em solução de Hanks, fixadas em álcool 

etílico a 70% a 4 ºC por 60 min e lavadas em PBS e água destilada 

sequencialmente. Em seguida, foram coradas com vermelho de alizarina (Alizarin 

Red S, Sigma) a 2%, pH 4,2, à TA por 15 min, lavadas com PBS e água destilada e 

deixadas a secar à TA. Imagens macroscópicas das culturas coradas com ARS 

foram obtidas digitalmente com câmera de alta resolução (Canon EOS Digital Rebel, 

6.3 MP, com lente macro EF100 f/2.8) processadas com o programa Adobe 

Photoshop CS5.1. 
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Acúmulos de cálcio foram quantitativamente determinados pelo método de 

extração de ARS (GREGORY et al., 2004). Em cada poço contendo os discos dos 

diferentes materiais corados com ARS, foram adicionados 280 µL de ácido acético a 

10% e a placa, deixada sob agitação suave por 30 min. A camada de células foi, 

então, raspada com um raspador de células e a solução, transferida para tubos de 

1,5 mL e agitada em vortex por 30 s. Em seguida, as amostras foram aquecidas a 85 

ºC por 10 min, resfriadas em gelo por 5 min e centrifugadas a 13000 g por 20 min. 

De cada grupo experimental, foram transferidos 100 µL de sobrenadante para placa 

de 96 poços e adicionados 40 µL de hidróxido de amônio a 10% em cada poço. As 

amostras foram lidas em espectrofotômetro (µQuanti, BioTek Instruments), utilizando 

comprimento de onda de 405 nm. A curva padrão foi realizada com dissoluções 

sucessivas de ARS de 0,5 a 3 mM em acetato de amônio (ácido acético a 10% e 

NH4OH a 5 M).  

 

3.4.1  Análise estatística 

Utilizou-se teste paramétrico para dados independentes (ANOVA One-Way), 

seguido do teste de comparações múltiplas de Holm-Sidak. O nível de significância 

foi de 5%. 

 

3.5  Análise da expressão gênica por PCR Array 

 

3.5.1  Método de extração de RNA e confecção de cDNA 

Nos tempos de 7, 12 e 21 dias, o meio de cultura foi removido de todos os 

poços contendo os discos dos diferentes materiais, os quais foram transferidos para 

uma nova placa para que apenas o RNA das células sobre os discos fosse extraído; 
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em seguida, foi adicionado 1 mL do reagente Trizol (Invitrogen) no primeiro poço. 

Após intensa pipetagem, para promover lise das células, esta mistura foi transferida 

para o próximo poço de cultura celular sendo o mesmo procedimento realizado até o 

último poço. Ao final, foi possível obter quantidade suficiente de RNA total para 

realização de todos os experimentos envolvendo expressão gênica. As amostras 

foram mantidas à TA durante 15 min e armazenadas no freezer -20 ºC por, no 

mínimo, 24 h. Decorrido este período, para cada 1 mL do reagente Trizol (Gibco) 

foram adicionados 200 µL de clorofórmio (Merck). Os tubos foram vigorosamente 

agitados por 30 s e mantidos no gelo durante 5 min. A seguir, os tubos foram 

centrifugados a 12000 g por 15 min a 4 ºC e a fase aquosa formada (superior), 

coletada em novos tubos de 2 mL (Eppendorf AG, Hamburg, Alemanha). Em 

seguida, foram adicionados 250 µL de etanol a 96% (Merck) às amostras e as 

mesmas, centrifugadas em colunas de sílica gel presentes no kit de extração SV 

Total RNA Isolation System (Promega, Madison, WI, EUA), no qual uma das etapas 

do processo de extração envolve o tratamento com DNAse, de acordo com as 

recomendações fornecidas pelo fabricante. 

A concentração e pureza do RNA total foram avaliadas por espectrofotometria 

em aparelho NanoVue (GE Healthcare, EUA). A leitura foi realizada nos 

comprimentos de onda de 260 nm, 280 nm e 230 nm, para obtenção da 

concentração de RNA/µL e avaliar a contaminação por proteínas e fenol, 

respectivamente. 

O cDNA foi sintetizado a partir de 1 µg de RNA total utilizando o kit RT2 First 

Strand (SuperArray, EUA), de acordo com as instruções do fabricante. Brevemente, 

foram adicionados em tubo Eppendorf: 1 µg de RNA total e 2 µL do tampão GE 

(10X), para um volume final de 10 µL/reação. Essa amostra foi incubada em 



Material e Métodos  |  30 

termociclador Master Cycler Gradiente (Eppendorf AG) a 42 °C por 5 min e resfriada 

a 4 °C por 2 min. Em seguida foi adicionado um coquetel contendo: 4 µL do tampão 

BC3, 1 µL do primer P2, 2 µL da enzima RE3 e 3µL de água RNase Free. A amostra 

foi, novamente, incubada no termociclador a 42 ºC por 15 min, 95 ºC por 5 min, 

seguido pelo resfriamento a 4 ºC. Na sequência, foram adicionados 91 µL de água 

deionizada estéril e o cDNA diluído foi estocado em freezer −20 °C. 

 

3.5.2  Método de PCR Array 

A técnica PCR Array permite a análise simultânea de 84 genes envolvidos em 

vias específicas de sinalização, utilizando o aparelho CFX96 (BioRad, Hercules, CA, 

EUA). Uma das vantagens desta metodologia é a análise da expressão de vários 

genes em um único experimento. Para a reação de PCR Array, foram adicionados 

em um tubo Falcon: 1350 µL do tampão 2X SuperArray RT2 qPCR Master Mix; 102 

µL de reação de síntese de cDNA diluído 5,6 vezes e 1248 µL de água deionizada. 

Foram adicionados 25 µL desta mistura em cada poço da placa já contendo pares 

de primers liofilizados. Em seguida, a reação de Real time PCR foi executada no 

aparelho CFX96 e os cálculos, realizados pelo Software RT2 Profiler PCR Arrat Data 

Analysis (SuperArray). Genes apresentando valores de ciclo treshold (Ct, na sigla 

em inglês) acima de 35 foram considerados não expressos. A Tabela 1 relaciona os 

genes presentes na placa de PCR Array para osteogênese de camundongo. 
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Tabela 1. Relação de genes para camundongo na placa de PCR Array (SuperArray) 

Posição Número/Acesso Símbolo Descrição 
A01  NM_013465 Ahsg Alpha-2-HS-glycoprotein 
A02  NM_007431 Alpl Alkaline phosphatase, liver/bone/kidney 
A03  NM_009664 Ambn Ameloblastin 
A04  NM_009673 Anxa5 Annexin A5 
A05  NM_007542 Bgn Biglycan 
A06  NM_009755 Bmp1 Bone morphogenetic protein 1 
A07  NM_007553 Bmp2 Bone morphogenetic protein 2 
A08  NM_173404 Bmp3 Bone morphogenetic protein 3 
A09  NM_007554 Bmp4 Bone morphogenetic protein 4 
A10  NM_007555 Bmp5 Bone morphogenetic protein 5 
A11  NM_007556 Bmp6 Bone morphogenetic protein 6 
A12  NM_009758 Bmpr1a Bone morphogenetic protein receptor, type 1A 
B01  NM_007560 Bmpr1b Bone morphogenetic protein receptor, type 1B 
B02  NM_007643 Cd36 CD36 antigen 
B03  NM_009866 Cdh11 Cadherin 11 
B04  NM_009925 Col10a1 Collagen, type X, alpha 1 
B05  NM_007729 Col11a1 Collagen, type XI, alpha 1 
B06  NM_007730 Col12a1 Collagen, type XII, alpha 1 
B07  NM_181277 Col14a1 Collagen, type XIV, alpha 1 
B08  NM_007742 Col1a1 Collagen, type I, alpha 1 
B09  NM_007743 Col1a2 Collagen, type I, alpha 2 
B10  NM_031163 Col2a1 Collagen, type II, alpha 1 
B11  NM_009930 Col3a1 Collagen, type III, alpha 1 
B12  NM_009931 Col4a1 Collagen, type IV, alpha 1 
C01  NM_009932 Col4a2 Collagen, type IV, alpha 2 
C02  NM_015734 Col5a1 Collagen, type V, alpha 1 
C03  NM_009933 Col6a1 Collagen, type VI, alpha 1 
C04  NM_146007 Col6a2 Collagen, type VI, alpha 2 
C05  NM_007738 Col7a1 Collagen, type VII, alpha 1 
C06  NM_016685 Comp Cartilage oligomeric matrix protein 
C07  NM_009969 Csf2 Colony stimulating factor 2 (granulocyte-macrophage) 
C08  NM_009971 Csf3 Colony stimulating factor 3 (granulocyte) 
C09  NM_007802 Ctsk Cathepsin K 
C10  NM_016779 Dmp1 Dentin matrix protein 1 
C11  NM_010113 Egf Epidermal growth factor 
C12  NM_017468 Enam Enamelin 
D01  NM_010197 Fgf1 Fibroblast growth factor 1 
D02  NM_008006 Fgf2 Fibroblast growth factor 2 
D03  NM_008007 Fgf3 Fibroblast growth factor 3 
D04  NM_010206 Fgfr1 Fibroblast growth factor receptor 1 
D05  NM_010207 Fgfr2 Fibroblast growth factor receptor 2 
D06  NM_010228 Flt1 FMS-like tyrosine kinase 1 
D07  NM_010233 Fn1 Fibronectin 1 
D08  NM_145741 Gdf10 Growth differentiation factor 10 
D09  NM_010493 Icam1 Intercellular adhesion molecule 1 
D10  NM_010512 Igf1 Insulin-like growth factor 1 
D11  NM_010513 Igf1r Insulin-like growth factor I receptor 
D12  NM_008396 Itga2 Integrin alpha 2 
E01  NM_010575 Itga2b Integrin alpha 2b 
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Posição Número/Acesso Símbolo Descrição 
E02  NM_013565 Itga3 Integrin alpha 3 
E03  NM_008401 Itgam Integrin alpha M 
E04  NM_008402 Itgav Integrin alpha V 
E05  NM_010578 Itgb1 Integrin beta 1 (fibronectin receptor beta) 
E06  NM_019471 Mmp10 Matrix metallopeptidase 10 
E07  NM_008610 Mmp2 Matrix metallopeptidase 2 
E08  NM_008611 Mmp8 Matrix metallopeptidase 8 
E09  NM_013599 Mmp9 Matrix metallopeptidase 9 
E10  NM_010835 Msx1 Homeobox, msh-like 1 

E11 NM_008689 Nfkb1 Nuclear factor of kappa light polypeptide gene enhancer 
in B-cells 1, p105 

E12 NM_008808 Pdgfa Platelet derived growth factor, alpha 

F01 NM_011077 Phex 
Phosphate regulating gene with homologies to 

endopeptidases on the X chromosome 
(hypophosphatemia, vitamin D resistant rickets) 

F02  NM_009820 Runx2 Runt related transcription factor 2 
F03  NM_016741 Scarb1 Scavenger receptor class B, member 1 
F04  NM_009825 Serpinh1 Serine (cysteine) peptidase inhibitor, clade H, member 1
F05  NM_008539 Smad1 MAD homolog 1 (Drosophila) 
F06  NM_010754 Smad2 MAD homolog 2 (Drosophila) 
F07  NM_016769 Smad3 MAD homolog 3 (Drosophila) 
F08  NM_008540 Smad4 MAD homolog 4 (Drosophila) 
F09  NM_024449 Sost Sclerostin 
F10  NM_011448 Sox9 SRY-box containing gene 9 
F11  NM_018783 Tfip11 Tuftelin interacting protein 11 
F12  NM_011577 Tgfb1 Transforming growth factor, beta 1 
G01  NM_009367 Tgfb2 Transforming growth factor, beta 2 
G02  NM_009368 Tgfb3 Transforming growth factor, beta 3 
G03  NM_009370 Tgfbr1 Transforming growth factor, beta receptor I 
G04  NM_009371 Tgfbr2 Transforming growth factor, beta receptor II 
G05  NM_011578 Tgfbr3 Transforming growth factor, beta receptor III 
G06  NM_013693 Tnf Tumor necrosis factor 
G07  NM_011656 Tuft1 Tuftelin 1 
G08  NM_011658 Twist1 Twist homolog 1 (Drosophila) 
G09  NM_011693 Vcam1 Vascular cell adhesion molecule 1 
G10  NM_009504 Vdr Vitamin D receptor 
G11  NM_009505 Vegfa Vascular endothelial growth factor A 
G12  NM_011697 Vegfb Vascular endothelial growth factor B 
H01  NM_010368 Gusb Glucuronidase, beta 
H02  NM_013556 Hprt1 Hypoxanthine guanine phosphoribosyl transferase 1 
H03  NM_008302 Hsp90ab1 Heat shock protein 90 α (cytosolic), class B member 1 
H04  NM_008084 Gapdh Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase 
H05  NM_007393 Actb Actin, beta 
H06  SA_00106 MGDC Mouse Genomic DNA Contamination 
H07  SA_00104 RTC Reverse Transcription Control 
H08  SA_00104 RTC Reverse Transcription Control 
H09  SA_00104 RTC Reverse Transcription Control 
H10  SA_00103 PPC Positive PCR Control 
H11  SA_00103 PPC Positive PCR Control 
H12  SA_00103 PPC Positive PCR Control 
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A normalização e quantificação relativa da expressão gênica foram realizadas 

pelo método de 2-∆∆CT (LIVAK; SCHMITTGEN, 2001). Usando esse método, os 

dados foram representados como diferença (em vezes) na expressão gênica, que foi 

normalizada pelo gene endógeno de camundongo beta-actina (ACTB) e relativa ao 

controle bioinerte (Boro) ou ao bioativo (45S5). 

 

3.5.3  Análise dos resultados 

A significância estatística das diferenças de expressão gênica foi obtida por 

meio do Software RT2 Profiler PCR Arrat Data Analysis (SuperArray). Valores de Ct 

(Ciclo Treshold) foram fornecidos ao software para o cálculo da regulação da 

expressão gênica, assim como a obtenção dos valores estatisticamente significantes 

(p ≤ 0,05). O software realizou o teste t entre o grupo controle (bioinerte ou bioativo) 

e cada grupo experimental, sendo os valores posteriormente submetidos ao teste de 

correção de Benjamini-Hochberg. Os experimentos foram realizados em triplicata. 

Valores de p ≤ 0,05 foram considerados estatisticamente significantes. 
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4  RESULTADOS 

 

 

4.1  Morfologia celular, imunolocalização de BSP e atividade de fosfatase alcalina 

in situ (Fast red) 

As marcações por fluorescência direta do citoesqueleto de actina e núcleo 

revelaram confluência das culturas de células MC3T3-E1 sobre as superfícies de vidros 

e vitrocerâmicas em 7, 12 e 21 dias, com progressiva formação de multicamadas 

celulares (Figura 1). Aumento mais evidente na densidade de núcleos celulares ocorria 

entre o 7o e o 12o dia (Figura 1, fluorescência azul; comparem-se E-H com A-D). Para 

todas as culturas e nos 3 tempos, predominava o padrão de marcação de actina de 

fibras de estresse, distribuídas em diferentes direções e por todo o citoplasma; exceção 

para as células sobre os materiais bioativos em 7 dias, que exibiam áreas circulares 

destituídas de marcação, por vezes bem delimitadas, correspondentes a acúmulos 

sobre as células de material resultante das superfícies reativas (dados não mostrados). 

Esse fenômeno era mais pronunciado sobre as duas preparações de Biosilicato® 

(Figura 1, fluorescência verde; comparem-se C e D com B). Divisões mitóticas foram 

observadas em todos os grupos e nos 3 tempos, predominantes em 7 dias. 

A marcação para BSP mostrou padrão puntiforme discreto por toda a cultura, 

por vezes visivelmente citoplasmática, adjacente ao núcleo, tendendo a uma maior 

intensidade nos materiais bioativos e nos tempos de 12 e 21 dias (Figura 1, 

fluorescência vermelha). 

Imagens macroscópicas das culturas marcadas com Fast red revelaram, para 

os 4 materiais avaliados, progressivo aumento de atividade de fosfatase alcalina in 

situ, de 7 para 21 dias (Figura 1A-L, destaques). 



 
 

Figur
A,E,I)
D,H,L
das 
respe
conflu
E1 so
sobre
mais 
E-H e

 

 

ra 1. Epifluo
), Bioglass® 
L), em 7 (A-D
culturas ma

ectivamente, 
uentes já em
obre os mate
e todos os m
intensa para

e A-D). A bar

 

orescência d
45S5 (45S5

D), 12 (E-H) 
arcadas com
 citoesquele

m 7 dias (A-D
eriais bioativ

materiais (co
a todos os gr
rra de escala

de culturas 
5, B,F,J), Bi
e 21 (I-L) di

m Fast red.
to de actina,

D), com área
vos. O aume
mparem-se 
rupos de 7 a 
a representa 

 

de células 
iosilicato® (B
as. Destaqu
. (A-L) Fluo
, localização

as de ausênc
ento da popu

E-H com A-
 21 dias (com
 para A-L 10

MC3T3-E1
Bio, C,G,K) 
es em A-L re
orescências 
o de BSP e n
cia de marca
ulação celula
-D). Marcaçã
mparem-se d
00 µm e para

crescidas so
e Biosilicato
epresentam 
verde, verm

núcleos celul
ção para act
r é mais evid
ão por Fast 
destaques em
a os destaque

Resu

obre borosil
o® para scaf
imagens ma
melha e az
lares. Notem
tina nas célu
dente de 7 p
red é progre
m I-L com de
es em A-L, 6

ltados  |  36

licato (Boro,
ffold (Bio-sc,
acroscópicas
zul revelam,
m-se culturas
ulas MC3T3-
para 12 dias
essivamente
estaques em
6 mm. 

6 

, 
, 
s 
, 
s 
-
s 
e 
m 



4.2  

inten

sign

< Bio

 

 

Figur
Biogl
de A
sobre
grupo

 

Mineraliza

Em 21 d

nsamente 

ificância es

o < Bio-sc 

ra 2. Aspec
ass® 45S5 (

Alizarina (AR
e Bio-sc. Bar
os. 

 

ação 

dias, macr

coradas so

statística p

(Figura 2)

ctos macros
45S5), Biosi
S), e quanti
rras com letr

roscopicam

obre os ma

para os va

. 

cópicos de 
licato® (Bio) 
ificação de A
ras diferente

 

mente, a co

ateriais bio

lores de a

culturas de
e Biosilicato

ARS, indica
es indicam d

oloração co

oativos. A q

bsorbância

e células MC
o® para scaf
ndo o maio
iferenças es

om ARS re

quantificaç

a (p < 0,01

 

C3T3-E1 so
ffold (Bio-sc)
r potencial o

statisticamen

Resu

evelou cult

ção de AR

1), com Bo

obre borosili
, coradas co
osteogênico 

nte significan

ltados  |  37

turas mais

S mostrou

oro < 45S5

cato (Boro),
om vermelho

de culturas
ntes entre os

7 

s 

u 

5 

, 
o 
s 
s 



Resultados  |  38 

4.3  Análise da expressão gênica 

Os resultados mostraram expressão diferencial de genes relacionados à 

osteogênese para os 3 tempos de progressão das culturas de células MC3T3-E1 

sobre os materiais vítreo (45S5) e vitrocerâmicos (Bio e Bio-sc) bioativos em 

comparação ao Boro, bioinerte (Tabelas 2 a 5), e sobre os materiais vitrocerâmicos 

em comparação ao 45S5 (Tabelas 6 a 9). 

Na comparação com o borosilicato, enquanto que células MC3T3-E1 sobre 45S5 

mostraram maior número de genes dos diferentes grupos sobre-expressos em 7 e 21 

dias e reprimidos em 12 dias, células sobre Bio e Bio-sc exibiam maior número de 

genes sobre-expressos em 12 e 21 dias e reprimidos em 7 dias (Tabela 5). 

Quando se compararam as duas preparações de Biosilicato® ao 45S5, notou-

se que a sobre-expressão de genes ocorria, predominantemente, aos 12 dias, e 

apenas aos 21 dias para o Bio-sc. A repressão de genes predominou em 7 dias, em 

maior número para o Bio (Tabela 9). 
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Tabela 2. Expressão gênica por PCR Array de células MC3T3-E1 (sub-clone 14) cultivadas por 7 dias 
sobre borosilicato, Bioglass® 45S5 (45S5), Biosilicato® (Bio) e Biosilicato® para scaffold (Bio-sc). Os 
valores de expressão relativa foram normalizados pelo gene constitutivo beta-actina (ACTB) e 
calibrados em relação ao controle bioinerte borosilicato. Com cut-off de 1,5 e p<0,05 utilizando a 
correção de Benjamin-Hochberg, valores positivos indicam aumento e valores negativos, diminuição 
da expressão de cada gene avaliado. O traço indica que não houve alteração na expressão gênica 

Símbolo Descrição Expressão Relativa (fold) – 7dias 
45S5 Bio Bio-sc 

Proteínas não colágenas da matriz óssea    
Alpl Alkaline phosphatase, liver/bone/kidney - - -1,82 
Bgn Biglycan 1,62 1,87 - 
Dmp1 Dentin matrix acidic phosphoprotein 1 29,09 9,54 6,94 
Fn1 Fibronectin 1 2,08 2,84 2,19 
Ahsg Alpha-2-HS-glycoprotein 5,51 - 2,06 
Superfamília das proteínas morfogenéticas ósseas    
Bmp1 Bone morphogenetic protein 1 - -1,70 -1,53 
Bmp2 Bone morphogenetic protein 2 - - - 
Bmp3 Bone morphogenetic protein 3 - 1,78 - 
Bmp4 Bone morphogenetic protein 4 1,69 - - 
Bmp5 Bone morphogenetic protein 5 2,19 2,35 - 
Bmp6 Bone morphogenetic protein 6 - - - 
Gdf10 Growth differentiation factor 10 2,05 1,93 - 
Tgfb1 Transforming growth factor, beta 1 - 1,94 - 
Tgfb2 Transforming growth factor, beta 2 1,62 - - 
Tgfb3 Transforming growth factor, beta 3 1,65 1,85 - 
Receptores     
Cd36 CD36 molecule - - - 
Cdh11 Cadherin 11 2,12 -3,46 1,97 
Fgfr1 Fibroblast growth factor receptor 1 2,19 - - 
Fgfr2 Fibroblast growth factor receptor 2 - -2,37 - 
Flt1 Fms-like tyrosine kinase 1 - - - 
Icam1 Intercellular adhesion molecule 1  2,32 - - 
Scarb1 Scavenger receptor class B, member 1 - 1,71 - 
Tgfbr1 Transforming growth factor, beta receptor I 2,17 1,52 - 
Tgfbr2 Transforming growth factor, beta receptor II 1,68 4,04 1,52 
Tgfbr3 Transforming growth factor, beta receptor III 2,96 1,73 - 
Vcam1 Vascular cell adhesion molecule 1 2,55 - - 
Vdr Vitamin D receptor -1,71 -6,49 -1,61 
Igf1r Insulin-like growth factor 1 receptor - - -1,55 
Phex Phosphate regulating endopeptidase homolog, X-linked 11,46 2,59 5,64 
Bmpr1a Bone morphogenetic protein receptor, type 1A 4,30 - 1,88 
Bmpr1b Bone morphogenetic protein receptor, type 1B 2,02 - - 
Fatores de crescimento    
Egf Epidermal growth factor  3,03 - - 
Fgf1 Fibroblast growth factor 1  - - - 
Fgf2 Fibroblast growth factor 2  2,80 - - 
Fgf3 Fibroblast growth factor 3 2,32 - - 
Igf1 Insulin-like growth factor 1  - -3,20 - 
Pdgfa Platelet derived growth factor, alpha - -1,87 -1,94 
Vegfa Vascular endothelial growth factor A - - - 
Vegfb Vascular endothelial growth factor B 1,80 2,76 - 
Csf2 Colony stimulating factor 2 (granulocyte-macrophage) - - - 
Csf3 Colony stimulating factor 3 (granulocyte) - - - 
Receptores de integrina    
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Símbolo Descrição Expressão Relativa (fold) – 7dias 
45S5 Bio Bio-sc 

Itga2 Integrin alpha 2 1,75 - - 
Itga2b Integrin alpha 2b - - - 
Itga3 Integrin alpha 3 2,24 3,83 - 
Itgam Integrin alpha M 1,56 1,69 - 
Itgav Integrin alpha V  2,71 - - 
Itgb1 Integrin beta 1 (fibronectin receptor beta) 1,91 1,57 - 
Colágeno     
Col10a1 Collagen, type X, alpha 1 8,63 4,89 3,78 
Col11a1 Collagen, type XI, alpha 1 - -7,19 - 
Col12a1 Collagen, type XII, alpha 1 1,54 -1,56 - 
Col14a1 Collagen, type XIV, alpha 1 1,53 2,21 - 
Col1a1 Collagen, type I, alpha 1 - 1,86 - 
Col1a2 Collagen, type I, alpha 2 - -3,61 -1,70 
Col2a1 Collagen, type II, alpha 1 -2,75 -4,26 -3,12 
Col3a1 Collagen, type III, alpha 1 - -2,06 -1,80 
Col4a1 Collagen, type IV, alpha 1 5,40 5,79 5,75 
Col4a2 Collagen, type IV, alpha 2 2,20 2,01 1,66 
Col5a1 Collagen, type V, alpha 1 - - - 
Col6a1 Collagen, type VI, alpha 1 - - - 
Col6a2 Collagen, type VI, alpha 2 - 1,85 - 
Col7a1 Collagen, type VII, alpha 1 1,70 1,61 - 
Genes relacionados à cartilagem    
Comp Cartilage oligomeric matrix protein 2,29 - - 
Sox9 SRY – box containing gene 9 - -1,62 - 
Metaloproteinases    
Mmp10 Matrix metallopeptidase 10  - - - 
Mmp2 Matrix metallopeptidase 2 - -1,52 -1,63 
Mmp8 Matrix metallopeptidase 8 2,09 - - 
Mmp9 Matrix metallopeptidase 9 -2,06 - - 
Fatores de Transcrição    
Msx1 Homeobox,msh-like 1 - -5,43 - 
Nfkb1 Nuclear factor of kappa in B-cells 1, p105 - - - 
Runx2 Runt related transcription factor 2 - - - 
Smad1 MAD homolog 1 (Drosophila) - -3,92 - 
Smad2 MAD homolog 2 (Drosophila) 1,57 -2,09 - 
Smad3 MAD homolog 3 (Drosophila) - 1,68 - 
Smad4 MAD homolog 4 (Drosophila) - - - 
Twist1 Twist homolog 1 (Drosophila) 1,50 -1,60 - 
Outros genes     
Ctsk Cathepsin K - - - 
Serpinh1 Serine (or cysteine) peptidase inhibitor, clade H, member 1 - 1,94 - 
Tuft1 Tuftelin 1 - - - 
Tfip11 Tuftelin interacting protein 11 - -1,74 - 
Anxa5 Annexin A5 - 2,19 - 
Ambn Ameloblastin 1,52 - - 
Enam Enamelin - - - 
Sost Sclerostin 1,95 - -1,64 
Tnf Tumor necrosis factor - - - 
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Tabela 3. Expressão gênica por PCR Array de células MC3T3-E1 (sub-clone 14) cultivadas por 12 
dias sobre borosilicato, Bioglass® 45S5 (45S5), Biosilicato® (Bio) e Biosilicato® para scaffold (Bio-sc). 
Os valores de expressão relativa foram normalizados pelo gene constitutivo beta-actina (ACTB) e 
calibrados em relação ao controle bioinerte borosilicato. Com cut-off de 1,5 e p<0,05 utilizando a 
correção de Benjamin-Hochberg, valores positivos indicam aumento e valores negativos, diminuição 
da expressão de cada gene avaliado. O traço indica que não houve alteração na expressão gênica 

Símbolo Descrição Expressão Relativa (fold) - 12 dias
45S5 Bio Bio-sc 

Proteínas não colágenas da matriz óssea    
Alpl Alkaline phosphatase, liver/bone/kidney - - - 
Bgn Biglycan -1,70 - - 
Dmp1 Dentin matrix acidic phosphoprotein 1 2,62 2,30 5,34 
Fn1 Fibronectin 1 -1,88 3,00 - 
Ahsg Alpha-2-HS-glycoprotein - 7,11 7,10 
Superfamília das proteínas morfogenéticas ósseas    
Bmp1 Bone morphogenetic protein 1 -2,07 - - 
Bmp2 Bone morphogenetic protein 2 - - - 
Bmp3 Bone morphogenetic protein 3 - 1,56 - 
Bmp4 Bone morphogenetic protein 4 - - - 
Bmp5 Bone morphogenetic protein 5 1,63 - 1,97 
Bmp6 Bone morphogenetic protein 6 - - - 
Gdf10 Growth differentiation factor 10 - 1,98 1,81 
Tgfb1 Transforming growth factor, beta 1 - - - 
Tgfb2 Transforming growth factor, beta 2 -1,92 1,78 - 
Tgfb3 Transforming growth factor, beta 3 - - - 
Receptores     
Cd36 CD36 molecule - -1,86 - 
Cdh11 Cadherin 11 - 1,50 2,31 
Fgfr1 Fibroblast growth factor receptor 1 - 2,06 2,00 
Fgfr2 Fibroblast growth factor receptor 2 -1,63 - - 
Flt1 Fms-like tyrosine kinase 1 - 1,78 - 
Icam1 Intercellular adhesion molecule 1  - - - 
Scarb1 Scavenger receptor class B, member 1 - - - 
Tgfbr1 Transforming growth factor, beta receptor I - 1,69 - 
Tgfbr2 Transforming growth factor, beta receptor II - 2,30 1,59 
Tgfbr3 Transforming growth factor, beta receptor III - 1,97 - 
Vcam1 Vascular cell adhesion molecule 1 - 1,72 1,88 
Vdr Vitamin D receptor -2,50 - - 
Igf1r Insulin-like growth factor 1 receptor - 2,15 - 
Phex Phosphate regulating endopeptidase homolog, X-linked -3,69 - - 
Bmpr1a Bone morphogenetic protein receptor, type 1A -2,73 - - 
Bmpr1b Bone morphogenetic protein receptor, type 1B - 1,93 - 
Fatores de crescimento    
Egf Epidermal growth factor  - 2,45 - 
Fgf1 Fibroblast growth factor 1  - - 1,59 
Fgf2 Fibroblast growth factor 2  - 2,64 - 
Fgf3 Fibroblast growth factor 3 - 1,50 1,72 
Igf1 Insulin-like growth factor 1  -1,91 - - 
Pdgfa Platelet derived growth factor, alpha - 1,62 1,81 
Vegfa Vascular endothelial growth factor A -4,25 -1,57 -2,74 
Vegfb Vascular endothelial growth factor B - 1,53 - 
Csf2 Colony stimulating factor 2 (granulocyte-macrophage) 1,69 1,50 2,52 
Csf3 Colony stimulating factor 3 (granulocyte) - - - 
Receptores de integrina    
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Símbolo Descrição Expressão Relativa (fold) - 12 dias
45S5 Bio Bio-sc 

Itga2 Integrin alpha 2 - 2,65 - 
Itga2b Integrin alpha 2b - - 4,90 
Itga3 Integrin alpha 3 - 2,16 1,55 
Itgam Integrin alpha M - - 1,93 
Itgav Integrin alpha V  -3,08 1,50 -1,70 
Itgb1 Integrin beta 1 (fibronectin receptor beta) - - 1,63 
Colágeno     
Col10a1 Collagen, type X, alpha 1 2,70 3,03 20,59 
Col11a1 Collagen, type XI, alpha 1 -4,33 - - 
Col12a1 Collagen, type XII, alpha 1 -2,27 3,02 -1,52 
Col14a1 Collagen, type XIV, alpha 1 - - 1,74 
Col1a1 Collagen, type I, alpha 1 -2,07 1,59 -1,98 
Col1a2 Collagen, type I, alpha 2 -3,34 - -1,51 
Col2a1 Collagen, type II, alpha 1 -2,71 - - 
Col3a1 Collagen, type III, alpha 1 -1,99 1,98 - 
Col4a1 Collagen, type IV, alpha 1 - 3,85 1,79 
Col4a2 Collagen, type IV, alpha 2 1,76 2,26 2,33 
Col5a1 Collagen, type V, alpha 1 -2,37 - -1,72 
Col6a1 Collagen, type VI, alpha 1 - 1,91 1,93 
Col6a2 Collagen, type VI, alpha 2 - 1,67 - 
Col7a1 Collagen, type VII, alpha 1 - - - 
Genes relacionados à cartilagem    
Comp Cartilage oligomeric matrix protein -2,45 - - 
Sox9 SRY – box containing gene 9 -1,86 - - 
Metaloproteinases    
Mmp10 Matrix metallopeptidase 10  - - - 
Mmp2 Matrix metallopeptidase 2 - 1,91 1,51 
Mmp8 Matrix metallopeptidase 8 - 1,90 - 
Mmp9 Matrix metallopeptidase 9 - 2,44 2,55 
Fatores de Transcrição    
Msx1 Homeobox,msh-like 1 -2,42 - - 
Nfkb1 Nuclear factor of kappa in B-cells 1, p105 -1,52 - - 
Runx2 Runt related transcription factor 2 -1,56 2,24 - 
Smad1 MAD homolog 1 (Drosophila) - - 1,67 
Smad2 MAD homolog 2 (Drosophila) - 1,70 1,61 
Smad3 MAD homolog 3 (Drosophila) - 1,62 - 
Smad4 MAD homolog 4 (Drosophila) - - 2,32 
Twist1 Twist homolog 1 (Drosophila) - - 2,02 
Outros genes     
Ctsk Cathepsin K - - 2,74 
Serpinh1 Serine (or cysteine) peptidase inhibitor, clade H, member 1 - - - 
Tuft1 Tuftelin 1 - - - 
Tfip11 Tuftelin interacting protein 11 - - 2,58 
Anxa5 Annexin A5 - - 2,29 
Ambn Ameloblastin -1,88 1,84 - 
Enam Enamelin - - - 
Sost Sclerostin - 1,73 - 
Tnf Tumor necrosis factor - - - 
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Tabela 4. Expressão gênica por PCR Array de células MC3T3-E1 (sub-clone 14) cultivadas por 21 
dias sobre borosilicato, Bioglass® 45S5 (45S5), Biosilicato® (Bio) e Biosilicato® para scaffold (Bio-sc). 
Os valores de expressão relativa foram normalizados pelo gene constitutivo beta-actina (ACTB) e 
calibrados em relação ao controle bioinerte borosilicato. Com cut-off de 1,5 e p<0,05 utilizando a 
correção de Benjamin-Hochberg, valores positivos indicam aumento e valores negativos, diminuição 
da expressão de cada gene avaliado. O traço indica que não houve alteração na expressão gênica 

Símbolo Descrição Expressão Relativa (fold) - 21 dias
45S5 Bio Bio-sc 

Proteínas não colágenas da matriz óssea    
Alpl Alkaline phosphatase, liver/bone/kidney - - - 
Bgn Biglycan - - - 
Dmp1 Dentin matrix acidic phosphoprotein 1 8,65 7,17 2,58 
Fn1 Fibronectin 1 2,15 1,90 1,88 
Ahsg Alpha-2-HS-glycoprotein - - - 
Superfamília das proteínas morfogenéticas ósseas    
Bmp1 Bone morphogenetic protein 1 - - 1,64 
Bmp2 Bone morphogenetic protein 2 - - - 
Bmp3 Bone morphogenetic protein 3 1,98 - - 
Bmp4 Bone morphogenetic protein 4 1,71 - 1,73 
Bmp5 Bone morphogenetic protein 5 2,13 1,71 - 
Bmp6 Bone morphogenetic protein 6 - - - 
Gdf10 Growth differentiation factor 10 1,53 - - 
Tgfb1 Transforming growth factor, beta 1 - - - 
Tgfb2 Transforming growth factor, beta 2 1,78 1,88 2,53 
Tgfb3 Transforming growth factor, beta 3 1,57 - - 
Receptores     
Cd36 CD36 molecule - - - 
Cdh11 Cadherin 11 3,00 2,58 6,18 
Fgfr1 Fibroblast growth factor receptor 1 2,30 2,26 3,12 
Fgfr2 Fibroblast growth factor receptor 2 1,72 - 2,88 
Flt1 Fms-like tyrosine kinase 1 1,50 - - 
Icam1 Intercellular adhesion molecule 1  1,67 - - 
Scarb1 Scavenger receptor class B, member 1 - - - 
Tgfbr1 Transforming growth factor, beta receptor I 2,14 1,52 1,87 
Tgfbr2 Transforming growth factor, beta receptor II 1,62 - - 
Tgfbr3 Transforming growth factor, beta receptor III 2,11 1,68 1,85 
Vcam1 Vascular cell adhesion molecule 1 3,19 2,73 4,58 
Vdr Vitamin D receptor - - 2,37 
Igf1r Insulin-like growth factor 1 receptor 1,94 - 1,72 
Phex Phosphate regulating endopeptidase homolog, X-linked - - 1,50 
Bmpr1a Bone morphogenetic protein receptor, type 1A 3,16 2,19 4,75 
Bmpr1b Bone morphogenetic protein receptor, type 1B 1,85 - - 
Fatores de crescimento    
Egf Epidermal growth factor  2,14 - - 
Fgf1 Fibroblast growth factor 1  1,54 - 2,83 
Fgf2 Fibroblast growth factor 2  1,94 2,75 2,75 
Fgf3 Fibroblast growth factor 3 1,83 - - 
Igf1 Insulin-like growth factor 1  - - - 
Pdgfa Platelet derived growth factor, alpha - 1,60 1,56 
Vegfa Vascular endothelial growth factor A - - - 
Vegfb Vascular endothelial growth factor B 1,65 - - 
Csf2 Colony stimulating factor 2 (granulocyte-macrophage) 1,77 - - 
Csf3 Colony stimulating factor 3 (granulocyte) - - - 
Receptores de integrina    
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Símbolo Descrição Expressão Relativa (fold) - 21 dias
45S5 Bio Bio-sc 

Itga2 Integrin alpha 2 2,19 1,62 1,77 
Itga2b Integrin alpha 2b - - 2,49 
Itga3 Integrin alpha 3 1,88 - 1,72 
Itgam Integrin alpha M 1,59 - - 
Itgav Integrin alpha V  2,48 1,76 3,29 
Itgb1 Integrin beta 1 (fibronectin receptor beta) 2,08 1,65 2,12 
Colágeno     
Col10a1 Collagen, type X, alpha 1 115,36 99,11 13,40 
Col11a1 Collagen, type XI, alpha 1 1,50 - 3,24 
Col12a1 Collagen, type XII, alpha 1 1,87 1,64 1,81 
Col14a1 Collagen, type XIV, alpha 1 1,97 - - 
Col1a1 Collagen, type I, alpha 1 - -1,50 - 
Col1a2 Collagen, type I, alpha 2 - - 1,77 
Col2a1 Collagen, type II, alpha 1 1,80 - 1,60 
Col3a1 Collagen, type III, alpha 1 1,75 1,57 2,58 
Col4a1 Collagen, type IV, alpha 1 4,48 4,38 3,70 
Col4a2 Collagen, type IV, alpha 2 2,71 2,38 2,78 
Col5a1 Collagen, type V, alpha 1 1,54 - 1,73 
Col6a1 Collagen, type VI, alpha 1 1,94 2,07 2,38 
Col6a2 Collagen, type VI, alpha 2 - - - 
Col7a1 Collagen, type VII, alpha 1 - - - 
Genes relacionados à cartilagem    
Comp Cartilage oligomeric matrix protein - - - 
Sox9 SRY – box containing gene 9 1,63 1,65 1,62 
Metaloproteinases    
Mmp10 Matrix metallopeptidase 10  - - - 
Mmp2 Matrix metallopeptidase 2 1,55 1,50 2,37 
Mmp8 Matrix metallopeptidase 8 1,73 - - 
Mmp9 Matrix metallopeptidase 9 - - 2,72 
Fatores de Transcrição    
Msx1 Homeobox,msh-like 1 1,70 - 4,13 
Nfkb1 Nuclear factor of kappa in B-cells 1, p105 2,38 1,96 2,47 
Runx2 Runt related transcription factor 2 - - 1,82 
Smad1 MAD homolog 1 (Drosophila) 1,57 1,68 3,98 
Smad2 MAD homolog 2 (Drosophila) 2,34 2,02 3,14 
Smad3 MAD homolog 3 (Drosophila) 1,76 - 1,98 
Smad4 MAD homolog 4 (Drosophila) 1,79 1,65 1,80 
Twist1 Twist homolog 1 (Drosophila) 2,13 1,72 3,05 
Outros genes     
Ctsk Cathepsin K 2,42 2,15 2,76 
Serpinh1 Serine (or cysteine) peptidase inhibitor, clade H, member 1 - - - 
Tuft1 Tuftelin 1 1,87 - 1,56 
Tfip11 Tuftelin interacting protein 11 - - 1,98 
Anxa5 Annexin A5 1,54 1,65 - 
Ambn Ameloblastin - -1,65 - 
Enam Enamelin - - - 
Sost Sclerostin 1,78 - - 
Tnf Tumor necrosis factor - - - 
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Tabela 5. Proporções de genes sobre-expressos e reprimidos, por grupos de genes, de culturas de 
células MC3T3-E1 (sub-clone 14) crescidas sobre Bioglass® 45S5 (45S5), Biosilicato® (Bio) e 
Biosilicato® para scaffold (Bio-sc) por períodos de 7, 12 e 21 dias, em comparação àquelas sobre 
borosilicato. Marcações com tons escuros representam sobre-expressão (verde) ou repressão 
(vermelho) de uma proporção maior ou igual a 50% dos genes avaliados em cada grupo, enquanto 
que aquelas em tons claros, inferior a 50% 

 

 
  

Período/Grupos 
de genes  7 dias  12 dias  21 dias 

  45S5 Bio Bio-sc  45S5 Bio Bio-sc  45S5 Bio Bio-sc 
Sobre-
expressos             

Proteínas da 
matriz óssea  4/5 3/5 3/5  1/5 3/5 2/5  2/5 2/5 2/5 

Superfamília 
das BMPs  5/10 5/10 0/10  1/10 3/10 2/10  6/10 2/10 3/10 

Receptores  10/16 5/16 4/16  0/16 9/16 4/16  12/16 6/16 10/16 
Fatores de 
crescimento  4/10 1/10 0/10  1/10 6/10 4/10  6/10 2/10 3/10 

Receptores de 
integrina  5/6 3/6 0/6  0/6 3/6 4/6  5/6 3/6 5/6 

Colágeno  6/14 7/14 3/14  2/14 8/14 5/14  10/14 6/14 10/14 
Relacionados à 
cartilagem  1/2 0/2 0/2  0/2 0/2 0/2  1/2 1/2 1/2 

Metaloproteinases  1/4 0/4 0/4  0/4 3/4 2/4  2/4 1/4 2/4 
Fatores de 
transcrição  2/8 1/8 0/8  0/8 3/8 4/8  7/8 5/8 8/8 

Outros genes  2/9 2/9 0/9  0/9 2/9 3/9  4/9 2/9 3/9 
             
Reprimidos             
Proteínas da 
matriz óssea  0/5 0/5 1/5  2/5 0/5 0/5  0/5 0/5 0/5 

Superfamília 
das BMPs  0/10 1/10 1/10  2/10 0/10 0/10  0/10 0/10 0/10 

Receptores  1/16 3/16 2/16  4/16 1/16 0/16  0/16 0/16 0/16 
Fatores de 
crescimento  0/10 2/10 1/10  2/10 1/10 1/10  0/10 0/10 0/10 

Receptores de 
integrina  0/6 0/6 0/6  1/6 0/6 1/6  0/6 0/6 0/6 

Colágeno  1/14 5/14 3/14  7/14 0/14 4/14  0/14 1/14 0/14 
Relacionados à 
cartilagem  0/2 1/2 0/2  2/2 0/2 0/2  0/2 0/2 0/2 

Metaloproteinases  1/4 1/4 1/4  0/4 0/4 0/4  0/4 0/4 0/4 
Fatores de 
transcrição  0/8 4/8 0/8  3/8 0/8 0/8  0/8 0/8 0/8 

Outros genes  0/9 1/9 1/9  1/9 0/9 0/9  0/9 1/9 0/9 
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Tabela 6. Expressão gênica por PCR Array de células MC3T3-E1 (sub-clone 14) cultivadas por 7 dias 
sobre Bioglass® 45S5 (45S5), Biosilicato® (Bio) e Biosilicato® para scaffold (Bio-sc). Os valores de 
expressão relativa foram normalizados pelo gene constitutivo beta-actina (ACTB) e calibrados em 
relação ao controle bioativo Bioglass® 45S5 (45S5). Com cut-off de 1,5 e p<0,05 utilizando a correção 
de Benjamin-Hochberg, valores positivos indicam aumento e valores negativos, diminuição da 
expressão de cada gene avaliado. O traço indica que não houve alteração na expressão gênica 

Símbolo Descrição Expressão Relativa (fold) - 7 dias 
Bio Bio-sc 

Proteínas não colágenas da matriz óssea   
Alpl Alkaline phosphatase, liver/bone/kidney -3,54 -2,01 
Bgn Biglycan -2,45 -1,64 
Dmp1 Dentin matrix acidic phosphoprotein 1 -8,63 -4,01 
Fn1 Fibronectin 1 -2,08 - 
Ahsg Alpha-2-HS-glycoprotein - -2,55 
Superfamília das proteínas morfogenéticas ósseas   
Bmp1 Bone morphogenetic protein 1 -4,55 - 
Bmp2 Bone morphogenetic protein 2 - - 
Bmp3 Bone morphogenetic protein 3 - - 
Bmp4 Bone morphogenetic protein 4 -5,01 -1,64 
Bmp5 Bone morphogenetic protein 5 -2,64 -2,42 
Bmp6 Bone morphogenetic protein 6 - - 
Gdf10 Growth differentiation factor 10 -3,00 -2,06 
Tgfb1 Transforming growth factor, beta 1 - - 
Tgfb2 Transforming growth factor, beta 2 -4,38 -1,72 
Tgfb3 Transforming growth factor, beta 3 -2,53 - 
Receptores    
Cd36 CD36 molecule - - 
Cdh11 Cadherin 11 -20,73 - 
Fgfr1 Fibroblast growth factor receptor 1 -5,52 -1,55 
Fgfr2 Fibroblast growth factor receptor 2 -9,50 -1,56 
Flt1 Fms-like tyrosine kinase 1 -3,91 - 
Icam1 Intercellular adhesion molecule 1  - - 
Scarb1 Scavenger receptor class B, member 1 -1,79 - 
Tgfbr1 Transforming growth factor, beta receptor I -4,03 -1,66 
Tgfbr2 Transforming growth factor, beta receptor II - - 
Tgfbr3 Transforming growth factor, beta receptor III -4,84 -2,72 
Vcam1 Vascular cell adhesion molecule 1 -7,83 -1,80 
Vdr Vitamin D receptor -10,70 - 
Igf1r Insulin-like growth factor 1 receptor - -2,04 
Phex Phosphate regulating endopeptidase homolog, X-linked -12,53 -1,94 
Bmpr1a Bone morphogenetic protein receptor, type 1A -16,94 -2,19 
Bmpr1b Bone morphogenetic protein receptor, type 1B -4,26 -2,06 
Fatores de crescimento   
Egf Epidermal growth factor  -7,20 -2,49 
Fgf1 Fibroblast growth factor 1  - - 
Fgf2 Fibroblast growth factor 2  - - 
Fgf3 Fibroblast growth factor 3 -6,58 -2,07 
Igf1 Insulin-like growth factor 1  -10,46 - 
Pdgfa Platelet derived growth factor, alpha -3,74  
Vegfa Vascular endothelial growth factor A -3,26 - 
Vegfb Vascular endothelial growth factor B -1,84 -1,54 
Csf2 Colony stimulating factor 2 (granulocyte-macrophage) -2,90 -1,50 
Csf3 Colony stimulating factor 3 (granulocyte) - - 
Receptores de integrina   
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Símbolo Descrição Expressão Relativa (fold) - 7 dias 
Bio Bio-sc 

Itga2 Integrin alpha 2 - - 
Itga2b Integrin alpha 2b -3,63 - 
Itga3 Integrin alpha 3 -1,66 - 
Itgam Integrin alpha M -2,61 - 
Itgav Integrin alpha V  -10,45 -2,58 
Itgb1 Integrin beta 1 (fibronectin receptor beta) -3,43 -1,56 
Colágeno    
Col10a1 Collagen, type X, alpha 1 -4,99 -2,18 
Col11a1 Collagen, type XI, alpha 1 -18,47 - 
Col12a1 Collagen, type XII, alpha 1 -6,78 - 
Col14a1 Collagen, type XIV, alpha 1 -1,95 -1,58 
Col1a1 Collagen, type I, alpha 1 - - 
Col1a2 Collagen, type I, alpha 2 -7,39 - 
Col2a1 Collagen, type II, alpha 1 -4,38 - 
Col3a1 Collagen, type III, alpha 1 -5,07 -1,50 
Col4a1 Collagen, type IV, alpha 1 -2,64 - 
Col4a2 Collagen, type IV, alpha 2 -3,10 - 
Col5a1 Collagen, type V, alpha 1 -1,90 - 
Col6a1 Collagen, type VI, alpha 1 -3,42 - 
Col6a2 Collagen, type VI, alpha 2 - 1,56 
Col7a1 Collagen, type VII, alpha 1 -2,98 -1,62 
Genes relacionados à cartilagem   
Comp Cartilage oligomeric matrix protein -6,79 -2,43 
Sox9 SRY – box containing gene 9 -3,20 - 
Metaloproteinases   
Mmp10 Matrix metallopeptidase 10  - - 
Mmp2 Matrix metallopeptidase 2 -4,03 - 
Mmp8 Matrix metallopeptidase 8 -5,80 -2,11 
Mmp9 Matrix metallopeptidase 9 -1,80 - 
Fatores de Transcrição   
Msx1 Homeobox,msh-like 1 -17,40 - 
Nfkb1 Nuclear factor of kappa in B-cells 1, p105 -4,29 -1,89 
Runx2 Runt related transcription factor 2 -3,11 - 
Smad1 MAD homolog 1 (Drosophila) -11,96 - 
Smad2 MAD homolog 2 (Drosophila) -9,26 -1,53 
Smad3 MAD homolog 3 (Drosophila) -1,84 - 
Smad4 MAD homolog 4 (Drosophila) -2,66 - 
Twist1 Twist homolog 1 (Drosophila) -6,80 - 
Outros genes    
Ctsk Cathepsin K -4,60 - 
Serpinh1 Serine (or cysteine) peptidase inhibitor, clade H, member 1 - - 
Tuft1 Tuftelin 1 - - 
Tfip11 Tuftelin interacting protein 11 -4,58 - 
Anxa5 Annexin A5 -1,80 - 
Ambn Ameloblastin -3,29 - 
Enam Enamelin - - 
Sost Sclerostin -4,57 -3,07 
Tnf Tumor necrosis factor - - 
 
  



Resultados  |  48 

Tabela 7. Expressão gênica por PCR Array de células MC3T3-E1 (sub-clone 14) cultivadas por 12 
dias sobre Bioglass® 45S5 (45S5), Biosilicato® (Bio) e Biosilicato® para scaffold (Bio-sc). Os valores 
de expressão relativa foram normalizados pelo gene constitutivo beta-actina (ACTB) e calibrados em 
relação ao controle bioativo Bioglass® 45S5 (45S5). Com cut-off de 1,5 e p<0,05 utilizando a correção 
de Benjamin-Hochberg, valores positivos indicam aumento e valores negativos, diminuição da 
expressão de cada gene avaliado. O traço indica que não houve alteração na expressão gênica 

Símbolo Descrição Expressão Relativa (fold) - 12 dias
Bio Bio-sc 

Proteínas não colágenas da matriz óssea   
Alpl Alkaline phosphatase, liver/bone/kidney - - 
Bgn Biglycan 2,34 - 
Dmp1 Dentin matrix acidic phosphoprotein 1 - 2,04 
Fn1 Fibronectin 1 5,63 - 
Ahsg Alpha-2-HS-glycoprotein - - 
Superfamília das proteínas morfogenéticas ósseas   
Bmp1 Bone morphogenetic protein 1 2,04 2,94 
Bmp2 Bone morphogenetic protein 2 -3,25 - 
Bmp3 Bone morphogenetic protein 3 - - 
Bmp4 Bone morphogenetic protein 4 1,62 1,85 
Bmp5 Bone morphogenetic protein 5 - - 
Bmp6 Bone morphogenetic protein 6 -2,91 - 
Gdf10 Growth differentiation factor 10 - - 
Tgfb1 Transforming growth factor, beta 1 - - 
Tgfb2 Transforming growth factor, beta 2 3,42 2,26 
Tgfb3 Transforming growth factor, beta 3 - - 
Receptores    
Cd36 CD36 molecule -4,09 - 
Cdh11 Cadherin 11 1,86 2,88 
Fgfr1 Fibroblast growth factor receptor 1 2,32 2,26 
Fgfr2 Fibroblast growth factor receptor 2 2,16 1,96 
Flt1 Fms-like tyrosine kinase 1 2,46 - 
Icam1 Intercellular adhesion molecule 1  2,12 - 
Scarb1 Scavenger receptor class B, member 1 - - 
Tgfbr1 Transforming growth factor, beta receptor I 2,29 - 
Tgfbr2 Transforming growth factor, beta receptor II 1,56 - 
Tgfbr3 Transforming growth factor, beta receptor III 2,23 - 
Vcam1 Vascular cell adhesion molecule 1 2,05 2,22 
Vdr Vitamin D receptor 1,97 2,37 
Igf1r Insulin-like growth factor 1 receptor 3,62 - 
Phex Phosphate regulating endopeptidase homolog, X-linked 4,15 4,09 
Bmpr1a Bone morphogenetic protein receptor, type 1A 3,51 2,48 
Bmpr1b Bone morphogenetic protein receptor, type 1B 1,61 - 
Fatores de crescimento   
Egf Epidermal growth factor  2,42 - 
Fgf1 Fibroblast growth factor 1  1,98 2,22 
Fgf2 Fibroblast growth factor 2  2,09 - 
Fgf3 Fibroblast growth factor 3 1,66 1,90 
Igf1 Insulin-like growth factor 1  2,34 2,73 
Pdgfa Platelet derived growth factor, alpha 1,62 1,81 
Vegfa Vascular endothelial growth factor A 2,70 1,55 
Vegfb Vascular endothelial growth factor B 1,56 - 
Csf2 Colony stimulating factor 2 (granulocyte-macrophage) - - 
Csf3 Colony stimulating factor 3 (granulocyte) -2,25 - 
Receptores de integrina   
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Símbolo Descrição Expressão Relativa (fold) - 12 dias
Bio Bio-sc 

Itga2 Integrin alpha 2 1,66 - 
Itga2b Integrin alpha 2b - 3,72 
Itga3 Integrin alpha 3 2,07 - 
Itgam Integrin alpha M - 1,78 
Itgav Integrin alpha V  4,61 1,81 
Itgb1 Integrin beta 1 (fibronectin receptor beta) 1,64 2,30 
Colágeno    
Col10a1 Collagen, type X, alpha 1 - 7,64 
Col11a1 Collagen, type XI, alpha 1 5,64 3,14 
Col12a1 Collagen, type XII, alpha 1 6,84 - 
Col14a1 Collagen, type XIV, alpha 1 - - 
Col1a1 Collagen, type I, alpha 1 3,29 - 
Col1a2 Collagen, type I, alpha 2 3,51 2,21 
Col2a1 Collagen, type II, alpha 1 2,35 2,46 
Col3a1 Collagen, type III, alpha 1 3,94 1,93 
Col4a1 Collagen, type IV, alpha 1 2,92 - 
Col4a2 Collagen, type IV, alpha 2 - - 
Col5a1 Collagen, type V, alpha 1 3,52 - 
Col6a1 Collagen, type VI, alpha 1 1,89 1,92 
Col6a2 Collagen, type VI, alpha 2 1,93 1,64 
Col7a1 Collagen, type VII, alpha 1 - - 
Genes relacionados à cartilagem   
Comp Cartilage oligomeric matrix protein 2,02 2,13 
Sox9 SRY – box containing gene 9 2,66 - 
Metaloproteinases   
Mmp10 Matrix metallopeptidase 10  - - 
Mmp2 Matrix metallopeptidase 2 2,81 2,22 
Mmp8 Matrix metallopeptidase 8 2,23 1,59 
Mmp9 Matrix metallopeptidase 9 2,77 2,89 
Fatores de Transcrição   
Msx1 Homeobox,msh-like 1 1,89 3,74 
Nfkb1 Nuclear factor of kappa in B-cells 1, p105 2,01 1,87 
Runx2 Runt related transcription factor 2 3,49 - 
Smad1 MAD homolog 1 (Drosophila) - 1,84 
Smad2 MAD homolog 2 (Drosophila) 2,09 1,97 
Smad3 MAD homolog 3 (Drosophila) 2,19 - 
Smad4 MAD homolog 4 (Drosophila) - 2,05 
Twist1 Twist homolog 1 (Drosophila) 1,52 2,76 
Outros genes    
Ctsk Cathepsin K 1,86 3,59 
Serpinh1 Serine (or cysteine) peptidase inhibitor, clade H, member 1 - - 
Tuft1 Tuftelin 1 -1,72 - 
Tfip11 Tuftelin interacting protein 11 - 2,22 
Anxa5 Annexin A5 - 1,79 
Ambn Ameloblastin 3,47 - 
Enam Enamelin - - 
Sost Sclerostin 1,76 - 
Tnf Tumor necrosis factor -2,69 - 
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Tabela 8. Expressão gênica por PCR Array de células MC3T3-E1 (sub-clone 14) cultivadas por 21 
dias sobre Bioglass® 45S5 (45S5), Biosilicato® (Bio) e Biosilicato® para scaffold (Bio-sc). Os valores 
de expressão relativa foram normalizados pelo gene constitutivo beta-actina (ACTB) e calibrados em 
relação ao controle bioativo Bioglass® 45S5 (45S5). Com cut-off de 1,5 e p<0,05 utilizando a correção 
de Benjamin-Hochberg, valores positivos indicam aumento e valores negativos, diminuição da 
expressão de cada gene avaliado. O traço indica que não houve alteração na expressão gênica 

Símbolo Descrição Expressão Relativa (fold) - 21 dias
Bio Bio-sc 

Proteínas não colágenas da matriz óssea   
Alpl Alkaline phosphatase, liver/bone/kidney - - 
Bgn Biglycan - - 
Dmp1 Dentin matrix acidic phosphoprotein 1 - -3,35 
Fn1 Fibronectin 1 - - 
Ahsg Alpha-2-HS-glycoprotein - - 
Superfamília das proteínas morfogenéticas ósseas   
Bmp1 Bone morphogenetic protein 1 - 1,88 
Bmp2 Bone morphogenetic protein 2 - - 
Bmp3 Bone morphogenetic protein 3 - - 
Bmp4 Bone morphogenetic protein 4 - - 
Bmp5 Bone morphogenetic protein 5 - - 
Bmp6 Bone morphogenetic protein 6 - - 
Gdf10 Growth differentiation factor 10 - - 
Tgfb1 Transforming growth factor, beta 1 - - 
Tgfb2 Transforming growth factor, beta 2 - - 
Tgfb3 Transforming growth factor, beta 3 -1,62 - 
Receptores    
Cd36 CD36 molecule - - 
Cdh11 Cadherin 11 - 2,06 
Fgfr1 Fibroblast growth factor receptor 1 - - 
Fgfr2 Fibroblast growth factor receptor 2 - 1,67 
Flt1 Fms-like tyrosine kinase 1 - - 
Icam1 Intercellular adhesion molecule 1  - - 
Scarb1 Scavenger receptor class B, member 1 - - 
Tgfbr1 Transforming growth factor, beta receptor I - - 
Tgfbr2 Transforming growth factor, beta receptor II - - 
Tgfbr3 Transforming growth factor, beta receptor III - - 
Vcam1 Vascular cell adhesion molecule 1 - - 
Vdr Vitamin D receptor - 2,97 
Igf1r Insulin-like growth factor 1 receptor - - 
Phex Phosphate regulating endopeptidase homolog, X-linked -1,84 - 
Bmpr1a Bone morphogenetic protein receptor, type 1A - 1,50 
Bmpr1b Bone morphogenetic protein receptor, type 1B -1,67 -1,56 
Fatores de crescimento   
Egf Epidermal growth factor  - -1,52 
Fgf1 Fibroblast growth factor 1  - - 
Fgf2 Fibroblast growth factor 2  - - 
Fgf3 Fibroblast growth factor 3 - - 
Igf1 Insulin-like growth factor 1  - 1,92 
Pdgfa Platelet derived growth factor, alpha - - 
Vegfa Vascular endothelial growth factor A - - 
Vegfb Vascular endothelial growth factor B - - 
Csf2 Colony stimulating factor 2 (granulocyte-macrophage) - - 
Csf3 Colony stimulating factor 3 (granulocyte) - - 
Receptores de integrina   
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Símbolo Descrição Expressão Relativa (fold) - 21 dias
Bio Bio-sc 

Itga2 Integrin alpha 2 - - 
Itga2b Integrin alpha 2b -1,69 1,70 
Itga3 Integrin alpha 3 - - 
Itgam Integrin alpha M - - 
Itgav Integrin alpha V  - - 
Itgb1 Integrin beta 1 (fibronectin receptor beta) - - 
Colágeno    
Col10a1 Collagen, type X, alpha 1 - -8,61 
Col11a1 Collagen, type XI, alpha 1 - 2,16 
Col12a1 Collagen, type XII, alpha 1 - - 
Col14a1 Collagen, type XIV, alpha 1 - -1,68 
Col1a1 Collagen, type I, alpha 1 - - 
Col1a2 Collagen, type I, alpha 2 - 1,88 
Col2a1 Collagen, type II, alpha 1 - - 
Col3a1 Collagen, type III, alpha 1 - - 
Col4a1 Collagen, type IV, alpha 1 - - 
Col4a2 Collagen, type IV, alpha 2 - - 
Col5a1 Collagen, type V, alpha 1 - - 
Col6a1 Collagen, type VI, alpha 1 - - 
Col6a2 Collagen, type VI, alpha 2 - - 
Col7a1 Collagen, type VII, alpha 1 - - 
Genes relacionados à cartilagem   
Comp Cartilage oligomeric matrix protein - - 
Sox9 SRY – box containing gene 9 - - 
Metaloproteinases   
Mmp10 Matrix metallopeptidase 10  - - 
Mmp2 Matrix metallopeptidase 2 - 1,53 
Mmp8 Matrix metallopeptidase 8 - - 
Mmp9 Matrix metallopeptidase 9 - 2,23 
Fatores de Transcrição   
Msx1 Homeobox,msh-like 1 - 2,42 
Nfkb1 Nuclear factor of kappa in B-cells 1, p105 - - 
Runx2 Runt related transcription factor 2 - - 
Smad1 MAD homolog 1 (Drosophila) - 2,53 
Smad2 MAD homolog 2 (Drosophila) - - 
Smad3 MAD homolog 3 (Drosophila) - - 
Smad4 MAD homolog 4 (Drosophila) - - 
Twist1 Twist homolog 1 (Drosophila) - - 
Outros genes    
Ctsk Cathepsin K - - 
Serpinh1 Serine (or cysteine) peptidase inhibitor, clade H, member 1 - - 
Tuft1 Tuftelin 1 - - 
Tfip11 Tuftelin interacting protein 11 - - 
Anxa5 Annexin A5 - - 
Ambn Ameloblastin -1,78 - 
Enam Enamelin - - 
Sost Sclerostin - - 
Tnf Tumor necrosis factor - - 
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Tabela 9. Proporções de genes sobre-expressos e reprimidos, por grupos de genes, de culturas de 
células MC3T3-E1 (sub-clone 14) crescidas sobre Biosilicato® (Bio) e Biosilicato® para scaffold (Bio-
sc) por períodos de 7, 12 e 21 dias, em comparação àquelas sobre Bioglass® 45S5 (45S5). 
Marcações com tons escuros representam sobre-expressão (verde) ou repressão (vermelho) de uma 
proporção maior ou igual a 50% dos genes avaliados em cada grupo, enquanto que aquelas em tons 
claros, inferior a 50% 

 

 

Período/Grupos 
de genes  7 dias  12 dias  21 dias 

  Bio Bio-sc  Bio Bio-sc  Bio Bio-sc 
Sobre-expressos          
Proteínas da 
matriz óssea  0/5 0/5  2/5 1/5  0/5 0/5 

Superfamília das 
BMPs  0/10 0/10  3/10 3/10  0/10 1/10 

Receptores  0/16 0/16  14/16 7/16  0/16 4/16 
Fatores de 
crescimento  0/10 0/10  8/10 5/10  0/10 1/10 

Receptores de 
integrina  0/6 0/6  4/6 4/6  0/6 1/6 

Colágeno  0/16 1/16  10/16 7/16  0/16 2/16 
Relacionados à 
cartilagem  0/2 0/2  2/2 1/2  0/2 0/2 

Metaloproteinases  0/4 0/4  3/4 3/4  0/4 2/4 
Fatores de 
transcrição  0/8 0/8  6/8 6/8  0/8 2/8 

Outros genes  0/9 0/9  3/9 3/9  0/9 0/9 

          
Reprimidos          
Proteínas da 
matriz óssea  4/5 4/5  0/5 0/5  0/5 1/5 

Superfamília das 
BMPs  6/10 4/10  2/10 0/10  1/10 0/10 

Receptores  12/16 9/16  1/16 0/16  2/16 1/16 
Fatores de 
crescimento  7/10 4/10  1/10 0/10  0/10 1/10 

Receptores de 
integrina  5/6 2/6  0/6 0/6  1/6 0/6 

Colágeno  12/16 4/16  0/16 0/16  0/16 2/16 
Relacionados à 
cartilagem  2/2 1/2  0/2 0/2  0/2 0/2 

Metaloproteinases  3/4 1/4  0/4 0/4  0/4 0/4 
Fatores de 
transcrição  8/8 2/8  0/8 0/8  0/8 0/8 

Outros genes  5/9 1/9  2/9 0/9  1/9 0/9 
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5  DISCUSSÃO 

 

 

No presente estudo in vitro avaliou-se o desenvolvimento do fenótipo 

osteogênico de células pré-osteoblásticas da linhagem MC3T3-E1, bem como o 

perfil de expressão de genes relacionados à osteogênese em momentos distintos da 

progressão dessas culturas sobre superfícies de materiais vítreos e vitrocerâmicos 

bioativos. Os resultados mostraram diferenças significantes no potencial osteogênico 

das células MC3T3-E1 sobre os diferentes substratos, maior para os materiais 

bioativos, que correspondem a uma expressão diferencial de genes durante as fases 

1) proliferativa, 2) de diferenciação osteoblástica e de síntese e maturação da matriz 

extracellular e 3) de mineralização da matriz extracelular. Entre os materiais 

bioativos testados, maior mineralização foi observada em culturas sobre Bio-sc, as 

quais exibem maiores proporções de inibição de genes dos diferentes grupos em 7 

dias e de sobre-expressão, em 12 e 21 dias, em um perfil que as distingue das 

culturas sobre 45S5 e Bio. 

Materiais vítreos e vitrocerâmicos bioativos vêm sendo desenvolvidos nas 

últimas décadas para diferentes aplicações nas áreas médicas e odontológicas, o 

que inclui Bioglass® 45S5 (Biogran® e Perioglas®), A/W® (apatita-wolastonita) e 

Biosilicato® (BELLUCCI et al., 2010). Dependendo do tipo de defeito ósseo a ser 

tratado, devem, idealmente, ser preparados como partículas de diferentes 

dimensões ou scaffolds. Quando exposta a fluidos biológicos, a superfície desses 

materiais, diferentemente da de vidros bioinertes como o borosilicato, exibem 

modificações químicas e topográficas que resultam na formação de uma camada de 

hidroxicarbonatoapatita (HCA) sobre sílica-gel (HENCH; WILSON, 1984; ANDRADE; 
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DOMINGUES, 2006). Apesar de conceitos clássicos de bioatividade estarem 

relacionados à velocidade com que essas reações ocorrem em fluido corporal 

simulado (SBF, na sigla em inglês), com formação mais rápida de HCA 

correspondendo à maior bioatividade, e à habilidade do material de se ligar à matriz 

óssea, aspectos favoráveis de interação de células com os substratos reativos e de 

formação tecidual na região interfacial podem não estar associados exclusivamente 

aos materiais mais bioativos (revisado por Bellucci et al., 2010). Assim, modelos 

experimentais in vitro e in vivo devem considerar avaliações de um amplo espectro 

de parâmetros para uma maior compreensão dos efeitos biológicos sobre células e 

tecidos na dependência do nível de bioatividade do material vítreo ou vitrocerâmico. 

As vitrocerâmicas são desenvolvidas a partir da cristalização controlada de 

vidros por diferentes protocolos de tratamento térmico (PEITL et al., 2001; 

CROVACE, 2009; PEITL et al., 2012). Apesar de estudos mostrarem a redução da 

bioatividade de vidros bioativos por adição de novas fases cristalinas ao material 

vítreo (revisado por Bellucci et al., 2010), alta bioatividade foi observada para o 

Biosilicato® em comparação ao vidro que lhe deu origem (Biosilicato® vítreo) e ao 

Bioglass® 45S5, gold standard pertencente ao mesmo sistema quaternário, 

determinada pelos resultados de exposição ao SBF e de maior potencial 

osteogênico de culturas primárias de células osteoblásticas (MOURA et al., 2007). 

Apesar de esses resultados in vitro sugerirem efeitos positivos do Biosilicato® sobre 

o processo de reparo ósseo, confirmado por Granito et al. (2009, 2011) utilizando 

material particulado em defeitos ósseos de ratos, o desenvolvimento de scaffolds 

desse material dependeria de modificações no protocolo de tratamento térmico 

visando à formação de estruturas tridimensionais com poros interconectados. Em 

sua aplicação clínica, essas estruturas deveriam permitir, idealmente, o carreamento 
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de células e/ou fatores de crescimento, bem como o estímulo e o direcionamento da 

neoformação óssea durante o processo de reparação tecidual (ROSA et al., 2008). 

Neste contexto, Crovace (2009), por meio de sinterização controlada do Biosilicato®, 

obteve scaffolds com bioatividade comparável à do Bioglass® 45S5, mesmo com a 

adição de nova fase cristalina, de fosfato de cálcio, de alta reatividade, na proporção 

da ordem de 5%, e com porosidade que variava na dependência da técnica utilizada 

para a síntese dos scaffolds, se por réplica ou por adição de agentes porogênicos. 

Os resultados de nosso estudo in vitro, utilizando esta preparação de Biosilicato® 

estruturada em discos destituídos de poros, indicam que o Bio-sc favorece, 

diferencialmente em relação aos demais materiais avaliados, o desenvolvimento do 

fenótipo osteogênico, o que, provavelmente, corresponderia ao estímulo à formação 

óssea in vivo com a implantação de scaffolds de Bio-sc em defeitos ósseos. Além 

disso, o Bio-sc poderia ser também utilizado como material particulado com 

vantagens, substituindo a preparação original de Biosilicato®, cujas avaliações in 

vitro e in vivo já indicavam benefícios aos processos de diferenciação osteoblástica 

e de reparação do tecido ósseo, respectivamente (MOURA et al., 2007; GRANITO et 

al., 2009; GRANITO et al., 2011). 

O modelo experimental utilizado neste trabalho para avaliar a diferenciação 

osteoblástica sobre materiais vítreos e vitrocerâmicos bioativos foi o de células pré-

osteoblásticas da linhagem MC3T3-E1, subclone 14, de camundongo, cujos eventos 

sequenciais de aquisição do fenótipo osteoblástico maduro assemelham-se aos de 

osteoblastos durante a formação do tecido ósseo in vivo (QUARLES et al., 1992). 

Essas características das culturas de células MC3T3-E1 permitiram avaliar se os 

efeitos do crescimento dessas células sobre os diferentes materiais na expressão de 

genes relacionados ao tecido ósseo seriam diferentes em momentos distintos da 
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cultura, representando as fases proliferativa (1-9 dias), de diferenciação 

osteoblástica e de síntese e maturação da matriz extracelular (9-16 dias) e de 

mineralização da matriz extracelular (16-21 dias). Assim, a opção pelos tempos de 

avaliação de 7, 12 e 21 dias resultou na observação de aspectos diferenciais no 

perfil de expressão gênica entre os materiais bioativos em comparação ao controle 

bionerte (Boro), entre as duas preparações de Biosilicato® quando comparadas ao 

controle bioativo (45S5) e entre os tempos experimentais. Isso poderia ser devido a 

diferenças na dinâmica das reações de superfície dos materiais bioativos, ausentes 

no borosilicato, cujos produtos de dissolução iônica podem afetar a expressão 

gênica em células osteoblásticas (HENCH et al., 2000; XYNOS et al., 2001; LOTY et 

al., 2001; HENCH et al., 2002; ANDRADE; DOMINGUES, 2006). Além disso, o 

processo complexo de adsorção de proteínas do soro sobre os substratos reativos 

poderia ser afetado, temporalmente, pelas modificações sequenciais na composição 

química e energia de superfície, com efeitos sobre a sinalização celular via 

transdução de sinais; diferenças na cristalinidade dos materiais provavelmente não 

afetariam a adsorção de proteínas (BAHNIUK et al., 2012). 

Com base nestes aspectos e nos resultados deste estudo in vitro, seria 

relevante avaliar em estudos futuros o Bio-sc em relação às características de 

superfície deste material, quando exposto a fluidos biológicos, que sejam fatores 

determinantes para os efeitos de maior diferenciação e atividade osteoblástica na 

região interfacial. Adicionalmente, para potenciais aplicações clínicas do Bio-sc, 

seria essencial a confirmação do estímulo à formação óssea em modelos 

experimentais in vivo de defeitos ósseos. 
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6  CONCLUSÃO 

 

 

Os resultados do presente estudo permitem concluir que: 

 

1) células MC3T3-E1 cultivadas sobre as superfícies de materiais vítreos e 

vitrocerâmicos exibiram aumentos progressivos da população celular e da 

diferenciação osteoblástica, que resultaram em diferenças significativas na 

intensidade de mineralização da matriz extracelular entre os materiais, na seguinte 

ordem crescente: Boro < 45S5 < Bio < Bio-sc; 

 

2) houve expressão diferencial de genes em fases distintas da progressão de células 

MC3T3-E1 para as comparações entre os materiais bioativos e o bioinerte e entre as 

duas preparações de Biosilicato® e o Bioglass® 45S5; 

 

3) dentre os materiais avaliados, o Biosilicato® para scaffold favorece o maior 

potencial osteogênico de células MC3T3-E1, cujas maiores proporções de inibição 

de genes dos diferentes grupos ocorre em 7 dias, e de sobre-expressão, em 12 e 21 

dias, em um perfil que as distingue das culturas sobre Biosilicato® e Bioglass® 45S5. 
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