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RESUMO 

FIDELES, S. O. M. Análise da expressão gênica em larga escala de células-tronco 

mesenquimais e de osteoblastos. 2018. 62 f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de 

Odontologia, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2018. 

 

A terapia celular baseada na utilização de células-tronco mesenquimais (CTMs) tem sido 

considerada uma estratégia promissora para regenerar o tecido ósseo. Apesar da medula óssea 

constituir a principal fonte de CTMs, o tecido adiposo tem sido investigado como uma fonte 

alternativa, devido a maior disponibilidade e facilidade de obtenção dessas células. Porém, as 

CTMs obtidas de fontes distintas podem exibir diferenças a nível molecular, que ainda não 

estão esclarecidas pela literatura e que poderiam influenciar o potencial regenerativo dessas 

células. Assim sendo, o objetivo desse estudo foi comparar os perfis de expressão gênica em 

larga escala de CTMs isoladas da medula óssea (CTMs-MO) e do tecido adiposo (CTMs-TA) 

de ratos, e de osteoblastos (OBs) diferenciados a partir dessas células (OBs-MO e OBs-TA, 

respectivamente). As células foram cultivadas em meio de crescimento para manutenção das 

características de CTMs ou em meio osteogênico para indução da diferenciação osteoblástica. 

O RNA total das células foi extraído e a análise genômica foi realizada pela tecnologia de 

microarray utilizando lâminas Agilent 4x44k. Os perfis de expressão gênica foram analisados 

pelo software GeneSpring 14.8 GX, considerando o tecido de origem (CTMs-TA vs CTMs-

MO e OBs-TA vs OBs-MO) e a diferenciação celular (OBs-MO vs CTMs-MO e OBs-TA vs 

CTMs-TA) como parâmetros de comparação entre os grupos (fold change ≥ 2.0; p ≤ 0.05). Os 

dados do microarray foram confirmados por PCR em tempo real para todos os genes de 

interesse avaliados. Os perfis de expressão gênica entre as CTMs obtidas de fontes distintas 

(CTMs-TA vs CTMs-MO) e entre os OBs diferenciados a partir destas células (OBs-TA vs 

OBs-MO) mostraram que as células provenientes da medula óssea apresentaram uma sobre-

expressão de genes relacionados à osteogênese enquanto que, as células provenientes do tecido 

adiposo, uma sobre-expressão de genes relacionados à angiogênese, independente da 

diferenciação celular. Adicionalmente, as células provenientes do tecido adiposo (CTMs e OBs) 

apresentaram uma sobre-expressão de genes relacionados à diferenciação adipogênica. Esses 

resultados, em conjunto, mostraram que as células preservaram características do tecido de 

origem. As análises comparativas entre as células indiferenciadas e diferenciadas obtidas da 

mesma fonte (OBs-MO vs CTMs-MO e OBs-TA vs CTMs-TA) mostraram que as CTMs, 

independente do tecido de origem, apresentaram uma sobre-expressão de genes relacionados  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

com os processos de angiogênese, diferenciação osteoblástica e morfogênese do osso, o que 

sugere que as CTMs podem estar mais envolvidas com os eventos iniciais que regem o processo 

regenerativo que os OBs. A análise do dendrograma mostrou que os OBs-TA apresentaram um 

padrão de expressão gênica mais próximo ao das CTMs, em termos de similaridade e, os OBs-

MO, um padrão mais distante, o que sugere que os OBs-MO possam ter atingido um estágio de 

diferenciação celular mais avançado que os OBs-TA. Os resultados mostraram diferenças 

moleculares entre as populações de células que poderiam implicar em utilizações terapêuticas 

específicas, sugerindo que as células provenientes do tecido adiposo seriam mais indicadas para 

terapias angiogênicas enquanto que, as células provenientes da medula óssea, mais indicadas 

para terapias osteogênicas. 

Palavras-chave: Células-tronco. Osteoblastos. Expressão Gênica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 FIDELES, S. O. M. Large-scale gene expression analysis of mesenchymal stem cells and 

osteoblasts. 2018. 62 f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Odontologia, Universidade de 

São Paulo, Ribeirão Preto, 2018. 

Cell therapy based on the use of mesenchymal stem cells (MSCs) has been considered a 

promising strategy to regenerate bone tissue. Although bone marrow represents the main source 

of MSCs, adipose tissue has been investigated as an alternative source due to the greater 

availability and ease of isolation of these cells. However, MSCs obtained from different sources 

may show differences at the molecular level, which are not yet established in the literature and 

that could influence the regenerative potential of these cells. Thus, the aim of this study was to 

compare the large-scale gene expression profiles of MSCs isolated from bone marrow (BM-

MSCs) and adipose tissue (AT-MSCs) of rats, and of the osteoblasts differentiated from these 

cells (BM-OBs and AT-OBs, respectively). Cells were cultured in growth medium to maintain 

the characteristics of MSCs or in osteogenic medium to induction of osteoblastic differentiation. 

Total RNA was extracted and genomic analysis was performed by microarray technology using 

Agilent 4x44k slides. The gene expression profiles were analyzed by GeneSpring 14.8 GX 

software, considering the source (AT-MSCs vs BM-MSCs and AT-OBs vs BM-OBs) and cell 

differentiation (BM-OBs vs BM-MSCs and AT-OBs vs AT-MSCs) as parameters of 

comparison between the groups (fold change ≥ 2.0; p ≤ 0.05). The microarray data were 

confirmed by real-time PCR for all the interest genes evaluated. The gene expression profiles 

between the MSCs obtained from different sources (AT-MSCs vs BM-MSCs) and between the 

OBs differentiated from these cells (AT-OBs vs BM-OBs) showed that the cells from the bone 

marrow presented an overexpression of genes related to osteogenesis whereas the cells from 

adipose tissue showed an overexpression of genes related to angiogenesis, independent of cell 

differentiation. In addition, cells from adipose tissue (MSCs and OBs) showed an 

overexpression of genes related to adipogenic differentiation. These results, together, showed 

that the cells preserved characteristics of the source. Comparative analyses between the 

undifferentiated and differentiated cells obtained from the same source (BM-OBs vs BM-MSCs 

and AT-OBs vs AT-MSCs) showed that MSCs, regardless of source, showed an overexpression 

of genes related to the angiogenesis, osteoblastic differentiation and bone morphogenesis 

process, suggesting that MSCs may be more involved with the early events that govern the 

regenerative process than OBs. Dendrogram analysis showed that AT-OBs had a gene 

expression profile closer to MSCs in terms of similarity and the BM-OBs had a more distant 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

profile, suggesting that BM-OBs may have reached a stage of cell differentiation more 

advanced than AT-OBs. The results showed molecular differences between cell populations 

that could imply in specific therapeutic uses, suggesting that cells derived from adipose tissue 

would be better suited for angiogenic therapies, whereas bone marrow cells are more suitable 

for osteogenic therapies. 

Keywords: Stem cells. Osteoblasts. Gene expression. 
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1 Introdução

O tecido ósseo é um tecido conjuntivo especializado formado por células e por uma 

matriz extracelular mineralizada que está em constante remodelação (Meguid et al., 2017). 

Além deste processo fisiológico e contínuo, o osso apresenta uma grande capacidade de 

regeneração quando lesado por traumas, doenças, processos infecciosos e neoplasias (Pittinger 

et al., 1999; Waese et al., 2008; Zwingenberger et al., 2012). Porém, dependendo da natureza e 

da extensão da injúria, bem como das condições locais e sistêmicas, a regeneração do tecido 

pode ser comprometida (Zwingenberger et al., 2012). Nestes casos, torna-se necessário realizar 

intervenções terapêuticas com a finalidade de restaurar o tecido lesado (Brydone et al., 2010; 

Smith et al., 2011; Black et al., 2015; Verrier et al., 2016).  

Nesse contexto, inúmeras pesquisas têm sido desenvolvidas para investigar 

estratégias terapêuticas capazes de promover, com segurança e eficácia, a regeneração do tecido 

ósseo, como é o caso da utilização de enxertos e substitutos ósseos (Oryan et al., 2014). No 

entanto, esses tratamentos têm mostrado algumas desvantagens e limitações quanto à aplicação 

das técnicas e materiais utilizados e, em muitos casos, a regeneração completa do tecido não é 

obtida (Younger et al., 1989; Moore et al., 2001; Zwingenberger et al., 2012; Oryan et al., 

2014). Por outro lado, estratégias de medicina regenerativa baseadas no uso de células têm 

mostrado resultados promissores na regeneração do tecido ósseo (Undale et al., 2009; Hauzeur 

et al., 2010; Murphy et al., 2013; Oryan et al, 2017; Trohatou et al., 2017).  

O crescente interesse pelo uso de células iniciou-se em 1867, a partir da hipótese 

do patologista Cohnheim de que fibroblastos derivados da medula óssea estariam envolvidos 

em processos de cicatrização de lesões no corpo (Cohnheim, 1967). Mais tarde, Friedestein et 

al. conduziram uma série de estudos entre 1966 e 1976, em que verificaram que uma 

subpopulação minoritária de células isoladas da medula óssea apresentava potencial 

osteogênico e se distinguia das demais pela sua capacidade de aderência ao plástico, o que 

permitia seu isolamento e cultivo. Essa subpopulação de células foi descrita como células 

formadoras de colônias fibroblásticas, devido ao seu aspecto morfológico e a sua capacidade 

de formar colônias (Friedenstein et al., 1966; 1970; 1974; 1976). O conceito de células-tronco 

mesenquimais foi introduzido por Caplan, em 1991, que observou que essa população de 

células era capaz de gerar vários tecidos mesodérmicos tanto in vitro como in vivo (Caplan, 

1991; Goshima et al., 1991; Bianco et al. 2008).  
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 As células-tronco mesenquimais (CTMs) são células indiferenciadas, caracterizadas 

por apresentarem alto potencial de proliferação, capacidade de auto renovação e de 

diferenciação em múltiplas linhagens de células especializadas, como osteoblastos, 

condroblastos, adipócitos e mioblastos. (Owen et al., 1988; Prockop, 1997; Pittenger et al., 

1999). Assim sendo, as CTMs exercem um importante papel na manutenção do reservatório de 

células indiferenciadas presentes na maioria dos tecidos do organismo e, por isso, contribuem 

para a regeneração de tecidos e órgãos (Pittinger et al., 1999; Caplan, 2005). Há estudos que 

sugerem que as CTMs, quando submetidas a certas condições específicas, podem ser capazes 

de assumir características fenotípicas de células especializadas de tecidos de origem 

endodérmica e ectodérmica, o que representaria um avanço no tratamento de diversas doenças, 

como por exemplo, moléstias hepáticas e desordens do sistema nervoso central. (Kopen et al., 

1999; Forbes et al., 2002; Sato et al., 2005; Donald et al., 2007; Eckert et al., 2013; Vallone et 

al., 2013; Almalki et al., 2016).  

Ainda com respeito a caracterização das CTMs, estudos mostraram que essas 

células, quando cultivadas in vitro, não expressam um marcador específico de membrana, o que 

levou a Sociedade Internacional de Pesquisa com Células Tronco (ISSCR - International 

Society for Stem Cell Research), a estabelecer critérios mínimos para a caracterização dessas 

células (Dominici et al., 2006). De acordo com esses critérios, as CTMs devem apresentar 

capacidade de aderência ao plástico, capacidade de diferenciação in vitro em diversas linhagens 

(osteogênicas, adipogênicas e condrogênicas), expressão positiva para os marcadores CD 105, 

CD 73 e CD 90 e negativa para os marcadores CD 45, CD 34, CD 11b, CD 14e CD 79a e HLA-

DR. 

A descoberta do potencial regenerativo das CTMs deu início a muitos estudos 

clínicos para tratamento de pacientes acometidos por fraturas ósseas, como os realizados por 

Connolly et al. (1986; 1998) que participaram 100 pacientes com fraturas não consolidadas na 

tíbia. O tratamento consistiu na aspiração de células da medula óssea dos próprios pacientes, as 

quais foram imediatamente transplantadas por injeção local diretamente nos sítios de fratura. 

Exceto em dois casos, todos os pacientes receberam uma única injeção de células. Entre 6 a 10 

meses após o procedimento, a cicatrização óssea foi constatada em 80% dos casos. Healey et 

al., em 1990, também obtiveram sucesso em 7 de 8 pacientes que apresentavam fraturas e 

defeitos ósseos decorrentes de enxertos mal sucedidos realizados para reconstruir áreas afetadas 

por sarcoma e que foram tratados pelo mesmo método. Em 1993, Garg et al. realizaram um 

com 20 pacientes que receberam duas aplicações de células nos locais de fratura, com intervalo 
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de 3 meses entre as injeções. Após 3 a 7 meses, a formação óssea foi constatada em 17 pacientes. 

Em 2005, Goel et al. verificaram, por análises clínicas e radiográficas, a formação óssea em 

75% dos pacientes que apresentavam deformidades e fraturas ósseas e que foram tratados com 

injeções únicas ou repetidas de células. A formação óssea foi constatada, em média, 14 semanas 

após a primeira injeção de células. Resultados promissores foram obtidos por Hernigou et al. 

em estudos realizados em 2002 e 2005 para tratamento, respectivamente, de osteonecrose e de 

fraturas em ossos longos, em que foram utilizadas injeções locais de concentrado de células 

aspiradas da medula óssea dos próprios pacientes. Gangji et al. (2004) e Wang et al. (2010) 

também obtiveram sucesso na utilização deste método no tratamento de casos de osteonecrose. 

Apesar da injeção local ser o método mais comum de utilização de CTMs, injeções 

sistêmicas também têm sido utilizadas no tratamento de defeitos ósseos e de doenças como 

osteoporose e osteogênese imperfeita, com resultados promissores (Huang et al., 2015). A partir 

de 1999, Horwitz et al. conduziram vários estudos com crianças acometidas por osteogênese 

imperfeita, que é uma desordem genética geralmente causada por mutações nos genes COL1A1 

ou COL1A2. As manifestações clínicas dessa anomalia envolvem quadros de osteopenia, 

múltiplas fraturas, severas deformidades ósseas e retardo no crescimento. Todas as crianças 

tratadas com injeções sistêmicas de CTMs apresentaram aumento na densidade mineral óssea, 

redução na frequência de fraturas e aumento na taxa de crescimento ósseo (Horwitz et al., 1999; 

2001; 2002).  

Para utilização terapêutica, as CTMs podem ser obtidas dos próprios indivíduos em 

que serão transplantadas, como também de outros doadores (Hernigou et al., 2005; Horwitz et 

al., 2002). As CTMs podem ainda ser expandidas em laboratório através do cultivo em meio de 

crescimento para se obter um maior número de células e, até mesmo, em meio indutor de 

diferenciação, antes de serem transplantadas (Horwitz et al. 2002; Kim et al., 2009). Kim et al., 

em 2009, realizaram um estudo com 64 pacientes acometidos por fraturas nos ossos longos, em 

que as células foram coletadas da medula óssea dos próprios pacientes e foram cultivadas em 

laboratório em meio indutor de diferenciação osteoblástica. As células diferenciadas foram 

injetadas diretamente nos locais de fratura e os resultados mostraram que houve significativa 

aceleração na formação óssea, sem reações adversas específicas, o que demonstra que o 

tratamento foi seguro e eficiente. 

Além da capacidade de diferenciação osteoblástica (Owen, 1988; Jaiswal, et al., 

1997), as CTMs apresentam outras propriedades que as tornam candidatas promissoras para 

uso em estratégias de terapia celular (Da Silva Meirelles et al., 2009; Murphy et al., 2013; Oryan 
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et al., 2017). As CTMs são capazes de migrar para sítios de lesão e, uma vez alojadas, são 

capazes de recrutar outras células osteoprogenitoras através de mecanismos parácrinos 

(Taguchi et al., 2005). Diversos estudos demonstraram ainda que as CTMs apresentam efeitos 

imunomodulatórios e imunossupressores (Krampera et al., 2013; Montespan et al., 2014; 

Haddad et al., 2014; Oryan et al., 2016), atividade angiogênica (Kachgal et al., 2011; Smadja 

et al., 2012; Manieri et al., 2015) e efeito anti-apoptótico (Togel et al., 2007). As CTMs atuam 

direta e indiretamente sobre as células inflamatórias, resultando na diminuição da produção de 

citocinas inflamatórias, como TNF-α e IFN-γ, e no aumento de citocinas anti-inflamatórias, 

como a IL-10 (Asami et al., 2013). As CTMs atuam ainda sobre as células do sistema imune, 

aumentando a tolerância do organismo a células transplantadas oriundas de outros indivíduos 

(Kode et al., 2009; Najar et al., 2010). Essas propriedades angiogênicas e imunoregulatórias 

das CTMs, além de favorecer a osteogênese, tem tornado possível a utilização dessas células 

em estudos clínicos realizados para tratamento de injúrias vasculares e de doenças inflamatórias 

e autoimunes com resultados promissores (Le Blanc et al., 2004; Ra et al., 2011; Sharma et al., 

2014; Molendijk et al., 2015; Saad et al., 2017). Dessa forma, as interações que as CTMs 

estabelecem com as células pelo contato direto e indireto, pela secreção de citocinas e fatores 

solúveis, alteram o microambiente tornando-o favorável a regeneração tecidual (Horwitz et al., 

2006; Caplan, 2007; Oryan et al., 2017).  

No entanto, estudos mostram que as CTMs constituem populações heterogêneas de 

células, cujas características podem variar conforme o tecido de origem (Chamberlain et al., 

2007; Da Silva Meirelles et al., 2006; Pevsner-Fischer et al. 2011; Strioga et al., 2012). As 

CTMs foram primeiramente isoladas da medula óssea, mas podem ser obtidas de diversas outras 

fontes como tecido adiposo, cordão umbilical, fluido amniótico, líquido sinovial, periósteo, 

músculo, tendão, circulação periférica, pele e tecidos dentais (Friedenstein et al., 1966; Zvaifler 

et al., 2000; Gronthos et al., 2001; Cao et al., 2003; De Bari et al., 2001; Fukumoto et al., 2003; 

Belicchi et al., 2004; Lee et al., 2004; Tsai et al., 2004; Miura et al., 2003). A medula óssea 

ainda tem sido considerada a principal fonte de células, pois, além do sucesso no isolamento, 

as CTMs obtidas da medula óssea (CTMs-MO) apresentam considerável potencial de 

proliferação e diferenciação celular (Friedenstein, 1987; Rebelato et al., 2008). No entanto, o 

procedimento para obtenção das células é altamente invasivo e a quantidade de células obtidas 

é baixa. As CTMs estão presentes na medula óssea numa proporção de 0,01 a 0,001% em 

relação às demais células nucleadas, cuja quantidade declina com o avanço da idade. (Mueller 

et al., 2001, Stenderup et al., 2003; Peng et al., 2008). Como alternativa a essas limitações, o 
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tecido adiposo tem se tornado uma fonte viável e atrativa de células, pois as CTMs isoladas do 

tecido adiposo (CTMs-TA) também podem ser isoladas com eficiência, através de um 

procedimento menos invasivo que permite a obtenção de uma quantidade maior de células. 

(Zuk et al., 2001; 2002; Gimble et al., 2007; Mizuno et al., 2012; Harasymiak-Krzyzanowska 

et al. 2013: Ciuffi et al., 2017). Além disso, as CTMs-TA apresentam alta taxa proliferativa e 

podem ser cultivadas e mantidas em meio de cultura por períodos mais longos, pois estudos 

indicam que essas células são geneticamente mais estáveis e apresentam menor índice de 

senescência quando comparadas com as CTMs-MO (kern et al., 2006; Strioga et al., 2012; 

Mizuno et al., 2012; Harasymiak-Krzizanowska et al., 2013; Ciuffi et al., 2017). O potencial 

regenerativo das CTMs-TA também tem sido investigado e aplicado em diversos estudos 

clínicos no campo da medicina regenerativa (Fang et al., 2006; Gimble et al., 2007; Kulakov et 

al., 2008; Ra et al., 2011; Jung et al., 2015; Henry et al. 2017; Saad et al., 2017; Song et al., 

2017; 2018). 

Análises comparativas das características das CTMs obtidas de fontes distintas, 

como da medula óssea (CTMs-MO) e do tecido adiposo (CTMs-TA), têm mostrado resultados 

controversos, especialmente no que se refere ao potencial de diferenciação osteoblástica, à 

atividade angiogênica e à imunomodulação, o que pode ser explicado, em parte, pelas 

diferenças relativas às espécies doadoras de células, aos protocolos de cultivo e às 

metodologias utilizadas nos estudos (Sakaguchi et al., 2005; Wagner et al., 2005; Izadpanah et 

al., 2006; Kern et al., 2006; Peroni et al., 2008; Noel et al., 2008; Peng et al., 2008; Rebelatto 

et al., 2008; Jansen et al., 2010; Dmitrieva et al., 2012; Strioga et al., 2012; Melief et al., 2013; 

Amable et al., 2014; Hao et al., 2014; Kasim et al., 2015; Secunda et al., 2015; Abuna et al., 

2016; Du et al., 2016; Heo et al., 2016; Roson-Burgo et al., 2016; Brennan et al., 2017; Cho et 

al., 2017; Im G-I, 2017).  

Um dos avanços metodológicos e científicos para análise das características das 

células, é a tecnologia do Microarray, que representa uma técnica promissora no campo da 

medicina, pois constitui uma ferramenta útil no prognóstico, diagnóstico e tratamento de 

doenças (Guindalini et al., 2007). A tecnologia do Microarray permite a investigação das 

características moleculares de células em diferentes condições fisiológicas, a detecção de 

variações nos padrões de expressão gênica que possam estar relacionadas ao desenvolvimento 

de doenças e a análise do comportamento molecular de células submetidas à administração de 

substâncias terapêuticas e à diversas opções de tratamentos (Prado et al., 2008; Inaoka et al., 

2015; Zhuang et al., 2016; Kaneto et al., 2017; Denisov et al., 2017; Gao et al., 2018; Kayabasi 
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et al., 2017; Zhang et al., 2017; Zhou et al., 2018). O Microarray também constitui um 

importante instrumento de pesquisa para a identificação e a caracterização de diferentes tipos 

celulares (Silva et al., 2003; Da Silva Meirelles et al., 2016) e ainda possibilita a comparação 

dos perfis de expressão gênica de células provenientes de tecidos diferentes ou em diferentes 

estágios de diferenciação (Wagner et al., 2005; Kulterer et al., 2007). 

                   Assim, tendo em vista que as CTMs obtidas de fontes distintas podem exibir 

diferenças a nível molecular, que ainda não estão esclarecidas pela literatura e que poderiam 

influenciar o potencial regenerativo dessas células, este trabalho teve por propósito investigar 

as características moleculares de células-tronco mesenquimais obtidas da medula óssea 

(CTMs-MO) e do tecido adiposo (CTMs-TA), bem como de osteoblastos diferenciados a partir 

dessas células (OBs-MO e OBs-TA, respectivamente), por meio da avaliação dos perfis de 

expressão gênica em larga escala, utilizando a tecnologia de microarray, que poderiam 

contribuir para a adequada seleção de uma população celular específica que melhor favoreça a 

regeneração óssea em estratégias de terapia celular. 

2 Proposição 

O presente trabalho teve por objetivo comparar os perfis de expressão gênica em 

larga escala, avaliados por microarray, de células-tronco mesenquimais isoladas da medula 

óssea (CTMs-MO) e do tecido adiposo (CTMs-TA) de ratos, e de osteoblastos diferenciados a 

partir dessas células (OBs-MO e OBs-TA, respectivamente). 

3 Materiais e Métodos 

3.1 Animais 

Os procedimentos experimentais foram realizados após a aprovação do projeto pela 

Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto 

da Universidade de São Paulo, em 17/08/2016, Processo nº 2016.1.504.58.8 (Anexo A). 

As células-tronco mesenquimais derivadas da medula óssea (CTMs-MO) e do 

tecido adiposo (CTMs-TA) foram isoladas de 6 ratos machos da linhagem Wistar, pesando 

aproximadamente 150 g. Os experimentos foram realizados em duplicata biológica, totalizando 

a utilização de 12 animais. 
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3.2 Obtenção e cultura de células-tronco mesenquimais 

Os procedimentos para obtenção e cultura das células foram realizados no Biotério 

e no Laboratório de Cultura de Células da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo. 

3.2.1 Obtenção e cultura de células-tronco mesenquimais derivadas da medula óssea 

Para obtenção das células-tronco mesenquimais, os ratos foram submetidos à 

eutanásia por inalação de Isoflurano® (Instituto Biochimico Ind. Farm. Ltda, RJ, Brasil). Os 

fêmures foram retirados e transportados em meio de cultura contendo meio essencial mínimo 

modificação alfa (α-MEM) (Gibco-Life Technologies, EUA) suplementado com 500 µg/mL de 

gentamicina (Gibco-Life Technologies) e 3 µg/mL de fungisona (Gibco-Life Technologies). 

No fluxo laminar, os fêmures foram submetidos à antissepsia e à remoção de tecidos moles 

remanescentes. As epífises foram removidas e, a medula óssea, extraída por irrigação com meio 

de crescimento (condição não indutora de diferenciação celular) contendo α-MEM 

suplementado com 10% de soro fetal bovino (Gibco-Life Technologies), 50 μg/mL de 

gentamicina (Gibco-Life Technologies) e 0,3 μg/mL de fungisona (Gibco-Life Technologies). 

As células da medula óssea foram cultivadas em meio de crescimento, em frascos de 75 cm2 

(Corning Incorporated, EUA), até a subconfluência para permitir a seleção das células-tronco 

mesenquimais por aderência ao poliestireno. As culturas foram mantidas a 37ºC em atmosfera 

umidificada contendo 5% de CO2 e 95% de ar atmosférico. As trocas do meio de cultura foram 

realizadas 3 vezes por semana. 

3.2.2 Obtenção e cultura de células-tronco mesenquimais derivadas do tecido adiposo 

As células-tronco mesenquimais foram obtidas do tecido adiposo da região inguinal 

dos mesmos ratos utilizados para obtenção de células da medula óssea. Após lavagem com PBS 

(Invitrogen), o tecido adiposo foi seccionado em fragmentos de aproximadamente 3 mm3 e foi 

submetido à digestão enzimática em 20 mL de solução de colagenase II 0,075% (Gibco-Life 

Technologies) a 37°C, sob agitação constante por 40 minutos. Em seguida, foi adicionado igual 

volume de meio de crescimento para neutralizar a ação enzimática. A solução foi centrifugada 

a 1300 rpm por 5 minutos e, o tecido adiposo flutuante, removido. O pellet foi ressuspendido 

em meio de crescimento e as CTMs-TA foram cultivadas como descrito para as CTMs-MO. 
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3.3 Manutenção das características de células-tronco mesenquimais e diferenciação 

osteoblástica 

Ao atingir a subconfluência, parte das culturas de CTMs-MO e CTMs-TA foram 

tripsinizadas e o RNA total das amostras foi isolado utilizando o kit mirVanaTM (miRNA 

Isolation Kit, Invitrogen, Termo Fisher Scientific), seguindo o protocolo especificado pelo 

fabricante. Em seguida, as amostras de RNA foram armazenadas em freezer a -80°C.  

As demais culturas de CTMs-MO e CTMs-TA foram cultivadas por 10 dias em 

meio osteogênico, composto por meio de crescimento suplementado com 5 µg/mL de ácido 

ascórbico (Gibco-Life Technologies), beta-glicerofosfato 7 mM (Sigma-Aldrich, EUA) e 

dexametasona 10-7 M (Sigma-Aldrich), para induzir a diferenciação osteoblástica. Após esse 

período, as culturas de OBs-MO e OBs-TA foram tripsinizadas e o RNA total foi isolado e 

armazenado conforme descrito para as CTMs. 

3.4 Quantificação e avaliação da integridade do RNA total 

A quantificação e a avaliação da pureza das amostras de RNA total foram realizadas 

utilizando o NanoVue Plus Spectrophotometer (GE Healthcare, United Kingdon). A 

integridade das amostras de RNA total foi analisada por meio do sistema de eletroforese 

microfluídica utilizando o Agilent RNA 6000 Nano Kit e o Agilent 2100 Bioanalyzer (Agilent 

Technologies, Santa Clara, CA, USA). Para isso, as amostras de RNA foram diluídas e, de cada 

amostra, foram utilizados 200 ng de RNA total para a amplificação do mRNA. Antes do preparo 

do chip, os reagentes do kit foram deixados a temperatura ambiente por 30 minutos. Decorridos 

os 30 minutos, 1 µL do RNA 6000 Nano Dye foi pipetado em uma alíquota de 65 µL de RNA 

600 Nano Gel. Essa mistura foi vortexada por 10 segundos e centrifugada a 13.000 x g, por 10 

minutos, à temperatura ambiente. Em seguida, o RNA 6000 Nano Chip foi inserido no priming 

station e 9 µL da mistura gel/dye foram pipetados no poço do chip indicado pela letra “G”. A 

mistura gel/dye foi distribuída por todo chip com o auxílio de uma seringa acoplada ao priming 

station. Após esse procedimento, 9 µL da mistura gel/dye foram pipetados nos demais poços 

do chip indicados com a letra “G”. Na sequência, 1 µL do marcador (ladder) foi pipetado no 

respectivo poço e 5 µL do RNA 6000 Nano Marker foram pipetados nos poços das amostras e 

no poço do ladder. Por fim, foi pipetado 1 µL de cada amostra nos respectivos poços, numerados 

de 1 a 12. Em seguida, o chip foi agitado horizontalmente no vórtex IKA MS 3 (Manca, Hong 

Kong, China) por 1 minuto, a 2200 rpm. Imediatamente após, o chip foi inserido no aparelho 

Bioanalyzer 2100 Agilent e a leitura foi realizada pelo software da Agilent 2100 Expert. O 

software calcula o RNA Integrity Number (RIN), que varia de 0 a 10, conforme a qualidade da 
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integridade do RNA. Após a avaliação da integridade do RNA, as amostras foram armazenadas 

em freezer a -80°C até o momento das análises por microarray. 

3.5 Oligo Microarray 

A análise genômica foi realizada no Laboratório de Imunogenética Molecular da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. Foram utilizados 

microarrays Agilent 4x44k, contendo 44.000 oligonucleotídeos, sintetizados e fixados na 

superfície das lâminas através do sistema de impressão (SurePrint), utilizando sequências de 

RNA mensageiro obtidas de arquivos disponíveis em banco de dados. A marcação e a 

amplificação do RNA foram realizadas seguindo as especificações do One-Color Microarray-

Based Gene Expression Analysis (Low Input Quick Amp Labeling) Protocol da Agilent. 

3.5.1 Preparo das amostras 

Primeiramente, foi realizado o preparo e a diluição do Spike Mix. O Spike Mix foi 

vortexado, aquecido a 37°C por 5 minutos, novamente vortexado e centrifugado por alguns 

segundos. Após esses procedimentos, foram realizadas 3 diluições seriadas do Spike Mix (1:20; 

1:25 e 1:10), conforme o descrito no protocolo da Agilent para uma massa de RNA total de 200 

ng. Após as diluições, 200 ng de RNA total em um volume final de 1,5 µL total foram colocados 

em tubos de 1,5 mL. Em cada tubo, foram adicionados 2 µL de Spike Mix diluído, perfazendo 

um volume final de 3,5 µL. Em seguida, foram adicionados 1,8 µL de T7 Primer Mix diluído 

em cada tubo de amostra, os quais foram incubadas em banho-maria, a 65°C, por 10 minutos. 

Após serem retiradas do banho, as amostras foram colocadas no gelo por 5 minutos. 

3.5.2 Síntese do cDNA 

Para a síntese do cDNA, foi realizado o pré-aquecimento do 5x First Strand Buffer 

por 4 minutos, a 80°C, seguida da agitação em vortex e de breve centrifugação. O cDNA Master 

Mix foi preparado pela adição de 30 µL de 5x First Strand Buffer, 15 µL de 0,1 M de DTT, 7,5 

µL de 10 mM de dNTP Mix e 18 µL de Affinity Script RNase Block Mix. O volume de cada 

reagente foi calculado com base no número de reações, conforme as proporções especificadas 

pelo protocolo da Agilent. Após breve centrifugação, 4,7 µL do cDNA Master Mix foram 

adicionados em cada tubo de amostra, os quais foram incubados em banho-maria, a 40°C, por 

2 horas. Após esse período, as amostras foram transferidas para o banho-maria, a 70°C, por 15 

minutos. Em seguida, as amostras foram colocadas no gelo por 5 minutos e centrifugadas 

brevemente.  
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3.5.3 Síntese, amplificação e marcação do cRNA 

O preparo do Transcription Master Mix para síntese e amplificação do cRNA foi realizado pela 

adição de 11,25 µL de Nuclease-Free Water, 48 µL de 5x Transcription Buffer, 9 µL de 0,1 M 

de DTT, 15 µL de NTP Mix, 3,15 µL de T7 RNA Polymerase Blend e 3,6 µL de Cyanine 3-

CTP. O volume de cada reagente foi calculado com base no número de reações, conforme as 

proporções especificadas pelo protocolo da Agilent. Após breve centrifugação, 6 µL do 

Transcription Master Mix foram adicionados em cada tubo de amostra, os quais foram 

incubados em banho-maria, a 40°C, por 2 horas. 

3.5.4 Purificação do cRNA 

Para purificação do cRNA foi utilizado o IllustraTM RNAspin Mini Isolation Kit 

(GE Healthcare Life Sciences). Primeiramente, foram adicionados 56 µL do tampão RA1 em 

cada tubo da amostra, seguida da adição de 56 µL de álcool 100%. Em seguida, as amostras 

foram transferidas para as colunas do kit IllustraTM e centrifugadas a 8.000 rpm, a 4°C, por 30 

segundos. Após a centrifugação, os tubos coletores foram descartados e as colunas foram 

transferidas para tubos novos. Em seguida, foi realizado uma nova lavagem, adicionando 

tampão RA3 em cada coluna, seguida de centrifugação a 11.000 rpm, a 4°C, por 1 minuto. O 

líquido do tubo coletor foi descartado e uma nova lavagem da coluna com tampão RA3 foi 

realizada, seguida de centrifugação a 11.000 rpm, a 4°C, por 3 minutos. 

Para eluição do cRNA, foram adicionados 40 µL de água livre de nucleases em 

cada coluna, seguida de centrifugação a 11.000 rpm, a 4°C, por 1 minuto. 

3.5.5 Quantificação do cRNA 

A quantificação do cRNA (ng/µL) de cada amostra foi realizada utilizando o 

espectrofotômetro NanoDrop ND-1000 UV-VIS (NanoDrop Technologies). Foram obtidas 

ainda a concentração de cianina 3 (pmol/µL), necessárias para avaliação da eficácia da 

incorporação desse fluorocromo no cRNA.  

3.5.6 Hibridização 

Em cada tubo de amostra contendo 1,65 µg de cRNA, foram adicionados 11 µL de 

10x Gene Expression Blocking Agent e 2,2 µL de 25x Fragmentation Buffer. Em seguida, as 

amostras foram incubadas a 60°C, por 30 minutos, para fragmentação do cRNA. Decorridos os 

30 minutos, as amostras foram colocadas no gelo por 1 minuto. Logo após, foram adicionados 

55 µL de Hi-RPM Hybridization Buffer em cada tubo de amostra. Para o processo de 
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hibridização, foram colocados 100 µL de cada amostra em cada campo da lâmina. As lâminas 

de microarray foram levadas ao forno de hibridização, onde permaneceram em rotação de 10 

rpm, por 17 horas, a 65°C. 

3.5.7 Lavagem das lâminas de microarray 

Após o processo de hibridização, as lâminas foram lavadas por 1 minuto em GE 

Wash Buffer 1 (contendo 0,005% Triton X-102), à temperatura ambiente. Em seguida, as 

lâminas foram lavadas por 1 minuto em GE Wash Buffer 2 (contendo 0,005% Triton X-102), a 

37°C. Na sequência, as lâminas foram colocadas em solução de acetonitrila por 10 segundos e 

em solução de Stabilization and Drying por 30 segundos, à temperatura ambiente. A utilização 

do Stabilization and Drying tem por finalidade prevenir a degradação da cianina 3 pelo ozônio. 

As soluções utilizadas nessas etapas permaneceram sob agitação constante durante todo o 

procedimento. 

3.5.8 Escaneamento e extração dos dados  

Após os procedimentos de lavagens, as lâminas foram imediatamente escaneadas 

utilizando o DNA Microarray Scanner (Agilent Technologies) e os dados foram extraídos 

utilizando o Agilent Feature Extraction Software. 

3.5.9 Análise dos dados  

A análise da modulação dos genes diferencialmente expressos entre cada grupo de 

comparação foi realizada pelo software GeneSpring 14.8 GX (Agilent Technologies, Santa 

Clara, CA, USA). Os dados extraídos do Agilent Feature Extraction Software foram inseridos 

no software e normalizados por percentil 75%. Os perfis de expressão gênica dos grupos 

experimentais foram comparados considerando os parâmetros relacionados ao tecido de origem 

(medula óssea e tecido adiposo) e à diferenciação celular (células indiferenciadas e 

diferenciadas). A análise estatística dos dados em cada grupo de comparação foi realizada 

utilizando o Test-T não pareado, adotando valor de p ≤ 0.05. Para análise da modulação dos 

genes diferencialmente expressos entre os grupos, foi adotado um fold-change ≥ 2.0. O 

agrupamento hierárquico dos dados (clustering) foi realizado utilizando a medida de distância 

euclidiana (centroide) para expressar a similaridade entre os grupos. 

A análise funcional dos genes diferencialmente expressos foi realizada pela 

database DAVID Functional Annotation Bioinformatics Microarray Analysis 

(https://david.ncifcrf.gov). Os genes diferencialmente expressos entre cada grupo de 
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comparação foram inseridos na plataforma e agrupados por processo biológico (Functional 

Annotation Clustering - Gene Ontology), adotando um valor de p ≤ 0.05. 

3.5.10 Confirmação dos dados por PCR em tempo real 

Os dados obtidos pelo microarray foram confirmados por PCR em tempo real. Foram 

avaliados os genes Gdf10, Alpl, Ibsp, Dlx5, Mgp e Igf2, relacionados com o processo de 

osteogênese. O PCR em tempo real foi realizado utilizando o sistema SYBR Green e o aparelho 

Step One Plus (Life Technologies, Carlsbad, Califórnia, EUA). Neste procedimento foram 

utilizados 7 µL do reagente SYBR Green Master Mix (Life Technologies), que contém o 

fluoróforo SYBR Green, a enzima polimerase AmpliTaq Gold, dNTPs com dUTP e o 

fluoróforo ROX, utilizado como referência passiva para normalização dos níveis de 

fluorescência e, além dos demais componentes de tampão, foram utilizado 2,5 µL da solução 

de DNAc, 2,5 µL de água Milli-Q tratada com DEPC e 0,5 µL da solução contendo cada primer 

com as concentrações adequadas.  

 A reação de amplificação compreendeu 2 minutos a 50°C, 10 minutos a 95°C, 

quarenta ciclos de 15 segundos a 95°C e 1 minuto a 60°C, além de um ciclo final de 20 minutos, 

com temperatura crescente de 60°C a 95°C, empregado para a obtenção de uma curva de 

dissociação dos produtos da reação, utilizada para a análise da especificidade de amplificação. 

Os resultados foram analisados com base no valor do ciclo limiar (Ct, do inglês cycle threshold). 

O gene de referência Gapdh (glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase) foi utilizado para a 

normalização dos dados. A normalização e quantificação relativa da expressão gênica foram 

realizadas pelo método de 2-ΔΔCT (Livak et al., 2001). Os primers foram desenhados utilizando 

o Programa Primer-Blast, sendo a sequência dos mesmos descritas na Tabela 1.   

 

Tabela 1 - Seqüências de oligonucleotídeos utilizados para validação do microarray 

Genes Sequências sense e anti-sense bp 

Gdf10 GCAGACATCGGGTGGAATGAA 

GACTGCTTTAATCTTGCTCTGCAT 

136 

Alp TACTGCTGATCACTCCCACG 

ACCGTCCACCACCTTGTAAC 

152 

Ibsp GACTGCTTTAATCTTGCTCTGCAT 

GTAGCGTGGCCGGTACTTAAA 

124 

Dlx5 CAGAAGACTCAGTACCTCGCC 

TACACGCCATAGGGTCGCT 

178 

Mgp AGAGATGGCACGCTAAAGCC 

CTGCCTGAAGTAGCGGTTGTA 

152 
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Genes Sequências sense e anti-sense bp 

Igf2 GCTTGTTGACACGCTTCAGT 

GGGGTGGCACAGTATGTCTC 

153 

Gapdh GACAACTTTGGCATCGTGGAA 

AGGGATGATGTTCTGGGCTG 

129 

Gdf10 (growth differentiation fator 10); Alp (alkaline phosphatase); Mgp (matrix gla protein); Ibsp (integrin-

binding sialoprotein); Dlx5 (distal-less homeobox 5); Igf2 (insulin-like growth fator 2); Gapdh (glyceraldehyde-

3-phosphate dehydrogenase). Fonte: Programa Primer-Blast. 

 

4 Resultados 

4.1 Avaliação da integridade do RNA total 

A qualidade do RNA total de cada amostra foi avaliada pela integridade das bandas 

de RNAr 28S, RNAr 18S e RNAr 5S, obtidas por eletroforese microfluídica, e pelo valor de 

RIN (RNA Integrity Number), calculado pela densitometria do RNA. Os dados da eletroforese 

e da densitometria foram obtidos pelo Agilent 2100 Expert Software e os resultados mostraram 

que todas as amostras de RNA total apresentaram-se íntegras, com valores de RIN variando de 

9 a 10.  

4.2 Análises do mRNAs diferencialmente expressos 

A modulação dos genes diferencialmente expressos entre os grupos é apresentada 

na Figura 1, pelo heat map, no qual os grupos e os genes apresentam-se organizados em 

agrupamentos hierárquicos por dendrogramas, de acordo com a similaridade no padrão de 

expressão gênica. As linhas do dendrograma estão ligadas segundo o grau de similaridade entre 

os grupos (cluster) e as cores mostram as diferenças na modulação da expressão gênica (fold-

change ≥ 2.0). Os dados são apresentados como média da duplicata experimental, considerando 

os parâmetros analisados quanto à origem e à diferenciação celular.  

O agrupamento hierárquico mostra que as CTMs de ambas as fontes estão 

agrupadas no mesmo “cluster” pela similaridade nos perfis de expressão gênica. Os OBs-TA 

apresentaram maior similaridade de expressão gênica com as CTMs, pela menor distância com 

o “cluster” dessas células. Os OBs-MO apresentaram uma maior distância em relação às CTMs, 

o que se traduz em maiores diferenças em seu perfil de expressão gênica. 
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Figura 1 – Agrupamento hierárquico dos genes diferencialmente expressos nas amostras de CTMs-MO (A), 

CTMs-TA (B), OBs-TA (C) e OBs-MO (D). O vermelho representa indução, o azul representa repressão e, o 

amarelo, não modulação. Fonte: GeneSpring 14.8 GX Software.  
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Quanto ao parâmetro tecido de origem, as análises dos perfis de expressão gênica 

das CTMs-TA em relação às CTMs-MO apresentaram 1202 genes induzidos e 1029 genes 

reprimidos (arquivo completo disponível em CD-ROM – Anexo B). Os genes mais modulados 

são apresentados nas Tabelas 2 e 3 (induzidos e reprimidos, respectivamente). 

Tabela 2 – Genes induzidos no grupo CTMs-TA em relação ao grupo CTMs-MO  

Gene  Descrição  Fold-Change 

Wfdc18 

Dpt 

Efemp1 

Gsc 

Ccl11 

Hoxb7 

En1 

Hpgd 

Gdf10 

Pcsk9 

C1qtnf7 

C4a 

Dpep1 

Irx1 

Il33 

Figf 

Sult1a1 

Sfrp2 

Il1r2 

Cyb561 

WAP four-disulfide core domain 18  

dermatopontin  

EGF-containing fibulin-like extracellular matrix protein 1  

goosecoid homeobox  

chemokine (C-C motif) ligand 11  

homeo box B7  

PREDICTED: engrailed homeobox 1  

hydroxyprostaglandin dehydrogenase 15 (NAD) 

growth differentiation factor 10  

proprotein convertase subtilisin/kexin type 9  

C1q and tumor necrosis factor related protein 7  

complement component 4A (Rodgers blood group) 

dipeptidase 1 (renal)  

iroquois homeobox 1  

interleukin 33 

c-fos induced growth factor 

sulfotransferase family, cytosolic, 1A,  

secreted frizzled-related protein 2  

interleukin 1 receptor, type II  

cytochrome b-561 

+ 548,02 

+ 240,4 

+ 143,37 

+ 108,19 

+ 107,71 

+ 99,03 

+ 92,24 

+ 88,02 

+ 86,46 

+ 77,05 

+ 74,46 

+ 69,33 

+ 61,47 

+ 60,83 

+ 55,76 

+ 51,99 

+ 51,24 

+ 51,03 

+ 50,02 

+ 48,46 

Fonte: GeneSpring 14.8 GX. 

 

Tabela 3 – Genes reprimidos no grupo CTMs-TA em relação ao grupo CTMs-MO 

Gene  Descrição  Fold-Change 

Ms4a4a 

RGD1559 

LOC6900 

Clec4a3 

C1qc 

Ms4a7 

Ibsp 

PREDICTED: membrane-spanning 4-domains, 4A 

similar to immunoglobulin superfamily, member 7  

PREDICTED: killer cell lectin-like receptor 7-like  

 C-type lectin domain family 4, member A3  

complement component 1, q subcomponent, C chain  

membrane-spanning 4-domains, subfamily A, member 7  

integrin-binding sialoprotein  

- 322,24 

- 268,69 

- 51,82 

- 248,06 

- 241,78 

- 218,37 

- 214,95 
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Gene  Descrição  Fold-Change 

Fcrl2 

Igsf6 

Tnn 

Gcgr 

Fcn1 

C1qa 

Dlx5 

Clec4a1 

Alpl 

Pf4 

Il1b 

Ctss 

Slamf9 

Fc receptor-like 2 

immunoglobulin superfamily, member 6 

tenascin N 

glucagon receptor  

ficolin (collagen/fibrinogen domain containing) 1 

complement component 1, q subcomponent, A chain  

distal-less homeobox 5  

C-type lectin domain family 4, member A1 

alkaline phosphatase, liver/bone/kidney  

platelet factor 4 

interleukin 1 beta 

cathepsin S 

SLAM family member 9 

- 212,38 

- 202,82 

- 188,97 

- 177,01 

- 169,33 

- 167,11 

- 151,06 

- 150,9 

- 149,54 

- 146,53 

- 137,7 

- 133,36 

- 132,93 

Fonte: GeneSpring 14.8 GX. 

Ainda considerando o tecido de origem, as análises dos perfis de expressão gênica 

de OBs-TA em relação aos OBs-MO apresentaram 3584 genes induzidos e 4376 genes 

reprimidos (arquivo completo disponível em CD-ROM – Anexo B). Os genes mais modulados 

são apresentados nas Tabelas 4 e 5 (induzidos e reprimidos, respectivamente). 

Tabela 4 – Genes induzidos no grupo OBs-TA em relação ao grupo OBs-MO 

Gene  Descrição  Fold-Change 

Otud1 

Ripply1 

Aacs 

Aqp3 

Tpt1 

Tmeff2 

Rapgef5 

Lpl 

RGD156 

Irx1 

Spry2 

Hoxb7 

Sf3b5 

Rnase4 

Osr2 

Igfbp3 

Sptbn1 

PREDICTED: OTU domain containing 1  

PREDICTED: ripply transcriptional repressor 1 

acetoacetyl-CoA synthetase  

aquaporin 3 

tumor protein, translationally-controlled 1  

transmembrane protein with EGF-like - two follistatin 2 

Rap guanine nucleotide exchange factor (GEF) 5 

lipoprotein lipase  

PREDICTED: translationally-controlled tumor protein-like  

iroquois homeobox 1  

sprouty homolog 2 (Drosophila) 

homeo box B7  

splicing factor 3b, subunit 5  

ribonuclease, RNase A family 4 

odd-skipped related transciption factor 2 

insulin-like growth factor binding protein 3 

spectrin, beta, non-erythrocytic 1  

+ 127,4  

+ 125,62 

+ 116,45 

+ 101,47 

+ 92,79 

+ 88,65 

+ 86,25 

+ 82,46 

+ 72,07 

+ 66,15 

+ 59,89 

+ 58,24 

+ 52,73 

+ 50,24 

+ 49,28 

+ 47,12 

+ 43,86 
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Gene  Descrição  Fold-Change 

LOC1025 

Galnt16 

PREDICTED: keratin, type II cytoskeletal 5-like  

N-acetylgalactosaminyltransferase 16 

+ 43,62 

+ 42,943 

Fonte: GeneSpring 14.8 GX Software. 

 

Tabela 5 – Genes reprimidos no grupo OBs-TA em relação ao grupo OBs-MO 

Gene  Descrição  Fold-Change 

Podnl1 

Gprc5c 

Slamf9 

Ptx3 

Il1b 

Mepe 

Rpl39l 

Mmp13 

Clec12a 

Lbp 

Aif1 

Dlx5 

Aldh3a1 

P2ry6 

Mlana 

Cfh 

Ibsp 

Aif1 

Tnn 

Upk1b 

PREDICTED: podocan-like 1  

G-protein coupled receptor family C group 5 member C    

SLAM family member 9  

pentraxin 3, long  

interleukin 1 beta  

matrix extracellular phosphoglycoprotein  

ribosomal protein L39-like  

matrix metallopeptidase 13  

C-type lectin domain family 12, member A  

lipopolysaccharide binding protein  

allograft inflammatory factor 1  

distal-less homeobox 5  

aldehyde dehydrogenase 3 family, member A1  

pyrimidinergic receptor P2Y, G-protein coupled, 6  

melan-A  

complement factor H  

integrin-binding sialoprotein  

allograft inflammatory factor 1 

tenascin N 

Uroplakin 1B 

- 295,06 

- 216,97 

- 164,73 

- 138,23 

- 130,15 

- 130,12 

- 126,85 

- 125,08 

- 96 

- 95,21 

- 93,33 

- 92,52 

- 86,4 

- 83,17 

- 83,14 

- 76 

- 74,6 

- 70,36 

- 70,03 

- 68,68 

Fonte: GeneSpring 14.8 GX Software.  

Quanto à diferenciação celular, as análises dos perfis de expressão gênica de OBs-

MO em relação a CTMs-MO apresentaram 4296 genes induzidos e 3478 genes reprimidos 

(arquivo completo disponível em CD-ROM – Anexo B).  

Os genes mais modulados são apresentados nas Tabelas 6 e 7 (induzidos e 

reprimidos, respectivamente). 
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Tabela 6 – Genes induzidos no grupo OBs-MO em relação ao grupo CTMs-MO 

Fonte: GeneSpring 14.8 GX Software. 

 

Tabela 7 – Genes reprimidos no grupo OBs-MO em relação ao grupo CTMs-MO 

Gene  Descrição  Fold-Change 

LOC31092 

Fcrl2 

LOC68479 

Tnc 

Ccl12 

Ect2 

Ube2c 

Nuf2 

Foxe1 

Hist1h1b 

Mmp12 

Tpt1 

hypothetical protein  

Fc receptor-like 2  

PREDICTED: histone H2B type 1-C/E/G-like 

tenascin C  

chemokine (C-C motif) ligand 12 

epithelial cell transforming sequence 2 oncogene  

ubiquitin-conjugating enzyme E2C  

NUF2, NDC80 kinetochore complex component  

forkhead box E1 (thyroid transcription factor 2)  

histone cluster 1, H1b 

matrix metallopeptidase 12  

tumor protein, translationally-controlled 1  

- 974,61 

- 143,19 

- 132,15 

- 110,71 

- 79,96 

- 79,86 

- 77,54 

- 77,17 

- 76,25 

- 67,16 

- 64,15 

- 59,96 

Gene  Descrição  Fold-Change 

Sult1a1 

Cdkn1c 

Akr1cl 

Mt1a 

Prom1 

Gpr64 

Retn 

LOC10036 

Acer2 

S100a8 

Mt2A 

Cfb 

Plac8 

Klf15 

Igf2 

Lcn2 

Prom1 

Aox1 

Mgp 

Cdkn1c 

sulfotransferase family, cytosolic, 1A, phenol-preferring 1  

cyclin-dependent kinase inhibitor 1C 

aldo-keto reductase family 1, member C-like 

metallothionein 1a  

prominin 1  

G protein-coupled receptor 64  

resistin 

PREDICTED: hypothetical protein LOC100362769  

alkaline ceramidase 2  

S100 calcium binding protein A8  

metallothionein 2A  

complement factor B  

placenta-specific 8  

Kruppel-like factor 15  

insulin-like growth factor 2  

lipocalin 2  

prominin 1  

aldehyde oxidase 1  

matrix Gla protein  

cyclin-dependent kinase inhibition 1C 

+ 1325,05 

+ 517,49 

+ 488,48 

+ 401,27 

+ 400,79 

+ 356,12 

+ 331,69 

+ 248,8 

+ 243,31 

+ 233,49 

+ 190,54 

+ 185,21 

+ 174,31 

+ 170,14 

+ 163,61 

+ 163,26 

+ 162,09 

+ 157,95 

+ 151,41 

+ 145,98 
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Gene  Descrição  Fold-Change 

Ccnb2 

LOC10254 

Top2a 

Sf3b5 

RGD1565 

Spon2 

Has2 

Fxyd6 

cyclin B2  

PREDICTED: histone H4-like  

topoisomerase (DNA) II alpha  

splicing factor 3b, subunit 5  

PREDICTED: translationally-controlled tumor protein  

spondin 2, extracellular matrix protein  

hyaluronan synthase 2  

Fxyd domain containing ion transport regulator 6 

- 57,66 

- 57,16 

- 56,69 

- 54,73 

- 52,81 

- 52,77 

- 50,58 

- 50,58 

Fonte: GeneSpring 14.8 GX Software. 

Para o parâmetro de diferenciação celular, as análises dos perfis de expressão gênica 

de OBs-TA em relação a CTMs-TA apresentaram 1793 genes induzidos e 2030 genes 

reprimidos (arquivo completo disponível em CD-ROM – Anexo B). Os genes mais modulados 

são apresentados nas Tabelas 8 e 9 (induzidos e reprimidos, respectivamente). 

Tabela 8 – Genes induzidos no grupo OBs-TA em relação ao grupo CTMs-TA 

Gene  Descrição  Fold-Change 

Agt 

Gcgr 

Acer2 

Slc43a3 

Atp1a2 

Krt23 

Tf 

RGD1565 

Cd36 

Serpina3n 

Fmo3 

Rapgef5 

Fmo1 

Fmo2 

Scin 

Timp4 

Ripply1 

Flt3 

Timp4 

Cd36 

angiotensinogen  

glucagon receptor  

alkaline ceramidase 2  

solute carrier family 43, member 3  

ATPase, Na+/K+ transporting, alpha 2 polypeptide  

keratin 23 (histone deacetylase inducible)  

transferrin  

similar to fatty acid translocase/CD36  

CD36 molecule (thrombospondin receptor)  

serine (or cysteine) peptidase inhibitor, member 3N  

flavin containing monooxygenase 3  

Rap guanine nucleotide exchange factor (GEF) 5  

flavin containing monooxygenase 1  

flavin containing monooxygenase 2  

scinderin  

tissue inhibitor of metalloproteinase 4  

PREDICTED: ripply transcriptional repressor 1  

fms-related tyrosine kinase 3  

tissue inhibitor of metalloproteinase 4  

Cd 36 molecule 

+ 1482,72 

+ 1185,95 

+ 550,35 

+ 397,11 

+ 351,09 

+ 333,98 

+ 333,03 

+ 318,78 

+ 290,52 

+ 259,31 

+ 230,66 

+ 224,93 

+ 217,8 

+ 212,73 

+ 211,99 

+ 210,94 

+ 182,67 

+ 181,1 

+ 165,67 

+ 165,43 

Fonte: GeneSpring 14.8 GX Software.  
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Tabela 9 – Genes reprimidos no grupo OBs-TA em relação ao grupo CTMs-TA 

Gene  Descrição  Fold-Change 

Ptx3 

Pcsk9 

Igsf10 

Tgfbi 

Cthrc1 

Il1rl1 

Artn 

Fbn2 

Col14a1 

Lrrc15 

Dact1 

Lum 

Ccl12 

Ccna2 

Gprc5a 

Adh7 

Cenpw 

Fam64a 

LOC68 

pentraxin 3, long  

proprotein convertase subtilisin/kexin type 9  

immunoglobulin superfamily, member 10  

transforming growth factor, beta induced  

collagen triple helix repeat containing 1  

interleukin 1 receptor-like 1  

artemin  

fibrillin 2  

collagen, type XIV, alpha 1  

leucine rich repeat containing 15  

PREDICTED: dishevelled-binding antagonist beta-catenin 1  

lumican  

chemokine (C-C motif) ligand 12  

cyclin A2  

G protein-coupled receptor, family C, group 5, member A  

alcohol dehydrogenase 7   

centromere protein W  

family with sequence similarity 64, member A  

PREDICTED: similar to centromere autoantigen H 512] 

- 419,33 

- 322,62 

- 236,53 

- 152,05 

- 143,45 

- 98,85 

- 97,66 

- 90,41 

- 83,42 

- 79,23 

- 78,59 

- 76,39 

- 71,04 

- 68,23 

- 67,86 

- 59,6 

- 56,74 

- 55,14 

- 53,83 

Fonte: GeneSpring 14.8 GX Software. 

A caracterização funcional dos genes mais modulados, considerando os processos 

biológicos de interesse, são apresentados em cada grupo de comparação nas Tabelas 10 a 13.  

Apesar das similaridades encontradas nos perfis de expressão gênica das CTMs, as 

CTMs-TA apresentaram, em relação às CTMs-MO, uma sobre-expressão de genes 

relacionados aos processos de regulação da resposta inflamatória e angiogênese e uma repressão 

de genes relacionados à diferenciação osteoblástica e osteogênese (Tabela 10). 

Tabela 10 – Caracterização funcional dos genes de interesse diferencialmente expressos no grupo CTMs-TA vs 

CTMs-MO 

Genes Processos Biológicos Fold-Change 

Wfdc18 

Gsc 

Ccl11 

Gdf10 

Sfrp2 

Resposta inflamatória 

Angiogênese 

Angiogênese 

Diferenciação adipogênica/Diferenciação osteoblástica  

Angiogênese/Diferenciação adipogênica e osteoblástica  

+ 548,02 

+ 108,19 

+ 107,71 

+ 86,46 

+ 51,03 



33 

 

Genes Processos Biológicos Fold-Change 

Cdkn1c 

Gpc3 

Osr2 

Lrrc17 

Nox1 

Nov 

Npr3 

Adipoq 

Bmpr1b 

Edn1 

Mgp 

Fbn2 

Adm 

Ibsp 

Dlx5 

Alpl 

Il1b 

Mmp13 

Aif1 

Fcer1g 

Inpp5d 

Il18 

S1pr1 

Ccr5 

Itgb2 

C5ar1 

Lrg1 

Wnt10b 

Nckap1l 

Mepe 

Syk 

Ccl6 

Foxc1 

Tnf 

Ptger2 

Cybb 

Bglap 

Foxc2 

Hoxa11 

Desenvolvimento do sistema esquelético 

Mineralização óssea 

Mineralização óssea/Proliferação de osteoblastos 

Proliferação de osteoblastos 

Angiogênese 

Angiogênese/Resposta inflamatória 

Desenvolvimento do sistema esquelético 

Diferenciação adipogênica/Resposta inflamatória 

Mineralização/Resposta inflamatória/Diferenciação osteoblástica 

Desenvolvimento do sistema esquelético 

Proliferação de CTMs 

Mineralização óssea/Diferenciação osteoblástica 

Angiogênese 

Mineralização óssea/Ossificação/Diferenciação osteoblástica 

Ossificação endocondral/Ossificação/Diferenciação osteoblástica 

Ossificação endocondral/Diferenciação osteoblástica 

Angiogênese 

Ossif. endocondral/Mineralização/Diferenciação osteoblástica 

Resposta inflamatória 

Resposta imune/Resposta inflamatória 

Resposta imune 

Angiogênese/Resposta inflamatória/Diferenciação osteoblástica 

Angiogênese 

Resposta inflamatória 

Angiogênese 

Angiogênese 

Angiogênese 

Diferenciação de condrócito/Mineralização óssea 

Resposta inflamatória 

Desenvolvimento do sistema esquelético 

Angiogênese 

Resposta inflamatória 

Desenvolvimento do sistema esquelético 

Resposta inflamatória 

Desenvolvimento do sistema esquelético 

Angiogênese 

Desenvolvimento do sistema esquelético 

Desenvolvimento do sistema esquelético 

Desenvolvimento do sistema esquelético 

+ 32,51 

+ 32,07 

+ 27,93     

+ 25,92 

+ 22,42 

+ 18,32 

+ 18,12 

+ 16,87 

+ 16,73 

+ 16,00 

+ 11,17 

+ 11,06 

+ 10,43 

- 214,95 

- 151,06 

- 149,54 

- 137,70 

- 123,11 

- 106,80 

- 105,23 

- 98,57 

- 78,75 

- 56,73 

- 55,92 

- 54,06 

- 53,50 

- 52,13 

- 47,74 

- 42,75 

- 40,72 

- 37,04 

- 32,64 

- 23,52 

- 23,33 

- 22,45 

- 21,35 

- 18,92 

- 17,67 

- 17,01 
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Genes Processos Biológicos Fold-Change 

Srgn 

Gpnmb 

Notch1 

Fcgr2b 

Lbp 

Cd14 

Prkcb 

Ccl3 

Pecam1 

Hapln2 

Spns2 

Desenvolvimento de tecido mineralizado 

Diferenciação osteoblástica/Mineralização óssea 

Angiogênese 

Resposta imune 

Resposta imune 

Resposta inflamatória 

Angiogênese 

Resposta inflamatória/Diferenciação osteoblástica 

Angiogênese 

Desenvolvimento do sistema esquelético 

Desenvolvimento do sistema esquelético 

- 15,66 

- 15,09 

- 14,83      

- 13,3  

- 12,89 

- 12,73 

- 12,53 

- 12,31 

- 11,14 

- 10,40 

- 10,15 

Fontes: GeneSpring 14.8 GX Software/DAVID Functional Annotation Bioinformatics Microarray Analysis 

(https://david.ncifcrf.gov). 

Os OBs-TA apresentaram, em relação aos OBs-MO, uma sobre-expressão de genes 

relacionados à diferenciação adipogênica, angiogênese e proliferação de CTMs e uma repressão 

de genes relacionados aos processos de resposta inflamatória, desenvolvimento do sistema 

esquelético, diferenciação osteoblástica, osteogênese e condrogênese (Tabela 11). 

Tabela 11 – Caracterização funcional dos genes de interesse diferencialmente expressos no grupo OBs-TA vs OBs-

MO 

Genes  Processos Biológicos  Fold-Change 

Aacs 

Egr1 

Adipoq 

Rhob 

Kdr 

Edn1 

Anpep 

Flna 

Hif1a 

Hmgb1 

Atp5b 

Serpine 

Il1b 

Mepe 

Mmp13 

Dlx5 

Ibsp 

Diferenciação adipogênica 

Angiogênese 

Angiogênese 

Angiogênese 

Angiogênese 

Angiogênese 

Angiogênese 

Angiogênese 

Angiogênese 

Proliferação de CTMs 

Angiogênese 

Angiogênese 

Resposta inflamatória 

Desenvolvimento do sistema esquelético 

Ossif. endocondral/Mineralização/Diferenciação osteoblástica 

Ossificação endocondral/Ossificação/Diferenciação osteoblástica 

Mineralização óssea/Ossificação/Diferenciação osteoblástica 

+ 116,45 

+ 42,13 

+ 41,03 

+ 39,12 

+ 36,23 

+ 31,26 

+ 30,49 

+ 12,93 

+ 12,21 

+ 11,13 

+ 10,95 

+ 10,03 

- 130,15 

- 130,12 

- 125,08 

- 92,52 

- 74,60 
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Genes  Processos Biológicos  Fold-Change 

Igf2 

Alpl 

Il18 

Cx3cl1 

Hoxa11 

Ccr5 

Cxcl2 

Foxc1 

Foxc2 

Hapln3 

Asxl1 

Lrp5 

Igf1 

Bmp3 

Ccl3 

Hexb 

Ossificação/Diferenciação osteoblástica 

Ossificação endocondral/Diferenciação osteoblástica 

Resposta inflamatória/Diferenciação osteoblástica 

Resposta inflamatória 

Desenvolvimento do sistema esquelético 

Resposta inflamatória 

Resposta inflamatória 

Organização de fibras colágenas/Desenv. do sist. esquelético 

Organização de fibras colágenas/Desenv. do sist. esquelético 

Desenvolvimento do sistema esquelético 

Desenvolvimento ósseo 

Desenvolvimento ósseo/Remodelação óssea 

Diferenciação osteoblástica/Desenv. do sistema esquelético 

Desenvolvimento de cartilagem/Diferenciação osteoblástica 

Resposta inflamatória/Diferenciação osteoblástica 

Desenvolvimento do sistema esquelético 

- 62,03 

- 60,27 

- 47,66      

- 30,32 

- 29,78 

- 26,78 

- 26,63 

- 26,38 

- 22,24 

- 21,11 

- 21,01 

- 17,22 

- 16,12 

- 13,28 

- 12,16 

- 10,66 

Fontes: GeneSpring 14.8 GX Software/DAVID Functional Annotation Bioinformatics Microarray Analysis 

(https://david.ncifcrf.gov). 

Os OBs-MO apresentaram, em relação às CTMs-MO, uma sobre-expressão de 

genes relacionados aos processos de desenvolvimento do sistema esquelético, ossificação, 

regulação da resposta inflamatória e organização da matriz extracelular e uma repressão de 

genes relacionados aos processos de diferenciação osteoblástica, angiogênese, processo 

regenerativo e morfogênese do osso (Tabela 12). 

Tabela 12 – Caracterização funcional dos genes de interesse diferencialmente expressos no grupo OBs-MO vs 

CTMs-MO 

Genes Processos Biológicos  Fold-Change 

Cdkn1c 

Igf2 

Lcn2 

Mgp 

Agt 

Hp 

Eln 

Nox1 

Epas1 

Chrdl1 

Crispld2 

Desenvolvimento do sistema esquelético 

Ossificação 

Resposta imune 

Ossificação 

Angiogênese/Organização da matriz extracelular 

Angiogênese/Organização da matriz extrac./Difer. osteoblástica 

Angiogênese/Organização da matriz extracelular 

Organização da matriz extracelular   

Angiogênese/Resposta inflamatória 

Ossificação 

Organização de matriz extracelular 

+ 517,49 

+ 163,61 

+ 163,26 

+ 151,41 

+ 92,02 

+ 68,43 

+ 58,41 

+ 45,65 

+ 28,41 

+ 26,72 

+ 16,47 
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Genes Processos Biológicos  Fold-Change 

Bcl2l1 

Myog 

Cx3cl1 

Spp1 

Tnc 

Ccl12 

Mmp12 

Has2 

Alyref 

Tnn 

Ccna2 

Egr1 

Tbx18 

Hif1a 

Rras2 

Cthrc1 

Klf5 

Shox2 

Plxnd1 

Flna 

Mrc2 

Cyp1b1 

Igsf10 

Grem1 

Tgfbi 

Rhob 

S1pr1 

Angiogênese/Resposta inflamatória 

Ossificação 

Resposta inflamatória 

Mineralização óssea 

Diferenciação osteoblástica 

Angiogênese 

Processo regenerativo 

Morfogênese do osso/Vasculogênese 

Diferenciação osteoblástica 

Angiogênese/Proliferação de CTMs/Diferenciação osteoblástica 

Angiogênese 

Angiogênese/Processo regenerativo 

Proliferação de CTMs 

Angiogênese 

Diferenciação osteoblástica 

Diferenciação osteoblástica 

Angiogênese 

Desenvolvimento de condrócito/Diferenciação osteoblástica 

Angiogênese 

Angiogênese 

Diferenciação osteoblástica 

Angiogênese 

Ossificação 

Angiogênese 

Angiogênese 

Angiogênese 

Angiogênese 

+ 15,42 

+ 12,35 

+ 10,76     

+ 10,53 

- 110,71  

- 79,96 

- 64,15 

- 50,85 

- 50,36 

- 44,55 

- 40,72 

- 31,23 

- 30,19 

- 22,31 

- 18,04 

- 17,70 

- 17,29 

- 15,60 

- 14,59 

- 13,89 

- 13,36 

- 12,70 

- 12,35 

- 12,27 

- 11,60 

- 10,93 

- 10,68 

Fontes: GeneSpring 14.8 GX Software/DAVID Functional Annotation Bioinformatics Microarray Analysis 

(https://david.ncifcrf.gov). 

Os OBs-TA apresentaram, em relação às CTMs-TA, uma sobre-expressão de genes 

relacionados aos processos de angiogênese, organização da matriz extracelular, respostas 

inflamatória e imune, metabolismo de lipídeos, processo regenerativo, diferenciação 

adipogênica e desenvolvimento do sistema esquelético e uma repressão de genes relacionados 

à diferenciação osteoblástica, condrogênese e organização de fibras colágenas (Tabela 13). 
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Tabela 13 – Caracterização funcional dos genes de interesse diferencialmente expressos no grupo OBs-TA vs 

CTMs-TA 

Genes  Processos Biológicos  Fold-Change 

Agt 

Cd36 

Flt3 

Chrdl1 

Orm1 

S100a8 

Adipoq 

Epas1 

Stc1 

Apoe 

Lrg1 

Gja5 

Aqp1 

Mgp 

C6 

C3 

Angptl4 

Zfp36 

Kdr 

Pparg 

Cdkn1c 

Gdf3 

Nov 

Bmp2 

Cxcr2 

Spp1 

Tgfbi 

Cthrc1 

Il1rl1 

Fbn2 

Col14a1 

Lum 

Ccl12 

Ccna2 

Il-6 

Ccl2 

Ccnb1 

Angiogênese/Organização extracelular/Resposta inflamatória 

Resposta celular à lipopolissacarídeo/Resposta imune 

Processo regenerativo 

Ossificação 

Processo regenerativo 

Resp. inflamatória/Resp. à lipopolissacarídeo/Proc. regenerativo 

Angiogênese/Diferenciação adipogênica/Resposta inflamatória 

Angiogênese 

Ossificação 

Resposta inflamatória/Homeostase de triglicerídeos 

Angiogênese 

Angiogênese/Desenvolvimento do sistema esquelético 

Angiogênese 

Ossificação 

Angiogênese 

Angiogênese 

Angiogênese 

Resposta inflamatória 

Angiogênese 

Diferenciação adipogênica 

Desenvolvimento do sistema esquelético 

Desenvolvimento do sistema esquelético 

Angiogênese/Resposta inflamatória 

Diferenciação de condrócito e de osteoblasto/Ossificação   

Angiogênese 

Resposta inflamatória/Ossificação/Diferenciação osteoblástica 

Angiogênese/Organização da matriz extracelular   

Diferenciação osteoblástica 

Resposta inflamatória 

Diferenciação osteoblástica 

Organização de fibras colágenas 

Desenvolvimento de cartilagem/Organização de fibras colágenas 

Angiogênese/Resposta inflamatória 

Proliferação de fibroblastos 

Resposta inflamatória 

Resposta inflamatória 

Resposta celular à ácido graxo/Proliferação de fibroblastos 

+ 1482,72 

+ 290,52 

+ 181,10   

+ 78,63 

+ 68,44 

+ 57,78 

+ 54,38 

+ 52,01 

+ 45,75 

+ 31,65 

+ 28,84 

+ 26,83 

+ 26,68 

+ 22,92 

+ 20,67 

+ 20,62 

+ 17,20 

+ 17,01 

+ 16,90 

+ 18,86 

+ 13,27 

+ 13,11 

+ 11,32 

+ 10,59 

+ 10,59 

+ 10,41 

- 152,05 

- 143,50 

- 98,85 

- 90,41 

- 83,42 

- 76,39 

- 71,04 

- 68,23 

- 40,90 

- 30,93 

- 24,09 
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Genes  Processos Biológicos  Fold-Change 

Mrc2 

Ccl11 

Has2 

Ccl7 

Grem1 

Esm1 

Plau 

Ephb3 

Nr4a1 

Cxcl12 

Tp63 

Asxl1 

Col1a1 

Diferenciação osteoblástica 

Resposta inflamatória 

Morfogênese do osso 

Resposta inflamatória 

Angiogênese 

Angiogênese 

Angiogênese 

Angiogênese 

Angiogênese 

Resposta inflamatória 

Diferenciação osteoblástica/Desenv. do sistema esquelético 

Desenvolvimento ósseo 

Organiz. fibras colágenas/Difer. osteoblástica/Proc. regenerativo 

- 23,78 

- 21,82 

- 17,56 

- 15,97 

- 14,42      

- 12,11 

- 11,90 

- 11,35 

- 11,31 

- 11,13 

- 10,97 

- 10,78 

- 10,34 

Fontes: GeneSpring 14.8 GX Software/DAVID Functional Annotation Bioinformatics Microarray Analysis 

(https://david.ncifcrf.gov). 

 

As Figuras 2 a 5 mostram o enriquecimento funcional dos processos biológicos de 

interesse em cada grupo de comparação. O enriquecimento funcional é avaliado pelo número 

de genes induzidos ou reprimidos que estão relacionados com um processo biológico 

específico. 

No grupo CTMs-TA vs CTMs-MO, o enriquecimento funcional relacionou genes 

induzidos e reprimidos nos processos referentes ao desenvolvimento do sistema esquelético, 

regulação positiva da proliferação de células mesenquimais e endoteliais, regulação positiva da 

mineralização óssea, e em quantidade mais expressiva ainda nos processos de resposta 

inflamatória e angiogênese. Os processos biológicos relacionados ao desenvolvimento do 

tecido ósseo, organização de matriz extracelular e regulação negativa da diferenciação de 

osteoclastos foram enriquecidos exclusivamente por genes reprimidos (Figura 2). 
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Figura 2 – Enriquecimento funcional dos processos biológicos de interesse pelos genes induzidos e reprimidos no 

grupo de comparação CTMs-TA vs CTMs-MO. Fonte: DAVID Functional Annotation Bioinformatics Microarray 

Analysis. 

No grupo OBs-TA vs OBs-MO, o enriquecimento funcional relacionou genes 

induzidos e reprimidos no processo referente à resposta inflamatória. Os processos biológicos 

relacionados à angiogênese e à proliferação de CTMs foram enriquecidos apenas por genes 

induzidos enquando que os processos relacionados à resposta imune inata, organização da 

matriz extracelular, desenvolvimento do sistema esquelético, ossificação e diferenciação 

osteoblástica foram enriquecidos somente por genes reprimidos (Figura 3). 
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Figura 3 – Enriquecimento funcional dos processos biológicos de interesse pelos genes induzidos e reprimidos no 

grupo de comparação OBs-TA vs OBs-MO. Fonte: DAVID Functional Annotation Bioinformatics Microarray 

Analysis. 

No grupo OBs-MO vs CTMs-MO, o enriquecimento funcional relacionou genes 

induzidos e reprimidos nos processos referentes à regulação positiva da diferenciação 

osteoblástica e ossificação. Os processos biológicos relacionados ao desenvolvimento do 

sistema esquelético, regulação positiva da proliferação de osteoblastos, organização da matriz 

extracelular, mineralização óssea, foram enriquecidos apenas por genes induzidos e em 

quantidade mais expressiva nos processos de resposta inflamatória e resposta imune. Os 

processos biológicos relacionados à regulação positiva da proliferação de CTMs, migração de 

células endoteliais, morfogênese do osso, regulação positiva da mineralização óssea, foram 



41 

 

enriquecidos somente por genes reprimidos e em quantidade mais significativa nos processos 

de diferenciação osteoblástica e angiogênese (Figura 4). 

Figura 4 – Enriquecimento funcional dos processos biológicos de interesse pelos genes induzidos e reprimidos no 

grupo de comparação OBs-MO vs CTMs-MO. Fonte: DAVID Functional Annotation Bioinformatics Microarray 

Analysis.  

No grupo OBs-TA vs CTMs-TA, o enriquecimento funcional relacionou genes 

induzidos e reprimidos nos processos referentes à resposta inflamatória, angiogênese. Os 

processos biológicos relacionados à migração de células mesenquimais, regulação positiva da 

migração de células endoteliais, regulação negativa da diferenciação de osteoclasto, 

diferenciação de osteoblasto, desenvolvimento de tecido mineralizado, ossificação, foram 

enriquecidos apenas por genes induzidos e em quantidade mais expressiva nos processos de 
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organização da matriz extracelular e resposta imune. Os processos biológicos relacionados à 

regulação positiva da diferenciação de osteoblasto, organização de fibras colágenas, 

morfogênese do osso e desenvolvimento ósseo foram enriquecidos somente por genes 

reprimidos (Figura 5). 

 

Figura 5 – Enriquecimento funcional dos processos biológicos de interesse pelos genes induzidos e reprimidos no 

grupo de comparação OBs-TA vs CTMs-TA. Fonte: DAVID Functional Annotation Bioinformatics Microarray 

Analysis. 

 4.3 Confirmação dos dados do microarray por PCR em tempo real 

Os resultados do PCR em tempo real confirmaram os dados do microarray para 

todos os genes de interesse analisados (Gdf10, Alpl, Ibsp, Dlx5, Mgp e Igf2). Pelo microarray, 
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a expressão do gene Gdf10 foi induzida, enquanto que as expressões dos genes Alpl, Ibsp e 

Dlx5 foram reprimidas no grupo CTMs-TA comparado ao CTMs-MO. As expressões dos genes 

Mgp e Igf2 foram induzidas no grupo OBs-MO em relação ao CTMs-MO. Esses dados estão 

de acordo com os resultados do PCR-RT, conforme mostra a Figura 6. 

 

 Figura 6 - Expressão relativa dos genes de interesse por PCR-RT (Student’s t test, *p ≤ 0.05).  
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5 Discussão 

Considerando que não há um consenso estabelecido acerca da população de células 

que melhor poderia atuar sobre a regeneração óssea, nós investigamos as características 

moleculares, através da expressão gênica em larga escala, de CTMs isoladas da medula óssea 

e do tecido adiposo e de osteoblastos diferenciados a partir dessas células, com o objetivo de 

determinar se o tecido de origem e/ou o processo de diferenciação celular poderiam influenciar 

o potencial regenerativo dessas células. 

No tocante ao tecido de origem, o agrupamento hierárquico das amostras mostrou 

que as CTMs isoladas de ambas as fontes apresentaram perfis de expressão gênica similares, 

porém diferenças na modulação de genes diretamente relacionados com os processos de 

diferenciação osteoblástica e de osteogênese, como o Ibsp (integrin-binding sialoprotein), Alpl 

(alkaline phosphatase) e Dlx5 (distal-less homeobox 5), sugerem que as CTMs-MO apresentam 

um maior potencial de diferenciação osteoblástica, fato que, consequentemente, repercute 

positivamente no potencial osteogênico desse grupo de células. A fosfatase alcalina, que é 

considerada um dos principais marcadores de diferenciação osteoblástica, e a sialoproteína 

óssea, que é uma das proteínas não colágenas mais abundantes presente na matriz extracelular 

mineralizada, participam dos estágios iniciais da mineralização da matriz óssea (Tenenbaum & 

Heersche, 1982; Bianco et al., 1991; Gordon et al., 2007; Malaval et al., 2009; Monfoulet et al., 

2010; Bouleftour et al., 2015). O Dlx5 é um fator de transcrição relacionado à diferenciação 

osteoblástica (Heo et al., 2017) e tem um papel regulatório sobre a diferenciação adipogênica 

de CTMs. A indução do gene Dlx5 inibe a diferenciação adipogênica, enquanto induz a 

diferenciação osteoblástica de CTMs (Lee et al., 2003; Lee et al., 2013). A expressão reprimida 

do gene Dlx5 pelas CTMs-TA indica uma tendência ao maior potencial adipogênico dessas 

células. Adicionalmente, as CTMs-TA apresentaram uma sobre-expressão do gene Gdf10 

(growth differentiation factor 10), que é altamente expresso em adipócitos e atua como um 

regulador da adipogênese (Hino et al., 1999; 2012; Matsumoto et al., 2012). Esses achados 

corroboram com os obtidos por Wagner et al. (2005) que compararam CTMs-MO e CTMs-TA 

e relataram que as CTMs-MO exibiram um maior potencial osteogênico, caracterizado pela 

sobre-expressão de genes relacionados com os processos de ossificação, desenvolvimento do 

sistema esquelético e organização da matriz extracelular. Embora as CTMs isoladas de ambas 

as fontes apresentem perfis similares de expressão gênica (Lee et al., 2004), capacidade de 

diferenciação osteoblástica in vitro e potencial regenerativo in vivo, o maior potencial 

osteogênico atribuído às CTMs-MO em relação às CTMs-TA tem sido relatado em diversos 
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estudos (Im G-I et al., 2005; Sakaguchi et al., 2005; Peng et al., 2008; Niemeyer et al., 2010; 

Wu et al., 2015; Abuna et al., 2016, Brennan et al., 2017; Freitas et al., 2017). Em contrapartida, 

as CTMs-TA apresentaram uma sobre-expressão de genes relacionados com o processo de neo-

formação vascular, como o gene Gsc (goosecoid homeobox), Ccl11 (chemokine C-C motif 

ligand 11) e o Sfrp2 (secreted frizzled-related protein 2), o que caracteriza o perfil angiogênico 

desse grupo de células. Os genes Gsc e Ccl11 estão relacionados com os processos de regulação 

positiva da proliferação de células endoteliais e de angiogênese. O gene Sfrp2, além de estar 

relacionado com os processos de diferenciação celular, também está envolvido nos processos 

de formação endocondral e regulação positiva da angiogênese. Estudos prévios mostraram que 

as CTMs-TA apresentam um melhor perfil pró-angiogênico que as CTMs-MO, o que concorda 

com os resultados do presente estudo (Amable et al., 2014; Cho et al., 2017). Esses achados, no 

entanto, diferem dos obtidos por Du et al. (2016) que relataram que as CTMs-MO são mais 

angiogênicas que as CTMs-TA. Porém, as análises do potencial angiogênico das células foram 

realizadas por ensaios distintos, o que pode ter contribuído para a divergência desses resultados. 

Apesar das CTMs de ambas as fontes apresentarem atividade angiogênica, estudos relatam um 

melhor desempenho de CTMs-TA em terapias de neo-vascularização (Tang et al., 2004; 

Rehman et al., 2004; Moon et al., 2006; Kim et al., 2007; Ikegame et al., 2011). A angiogênese 

tem um papel crucial no desenvolvimento e na regeneração do tecido ósseo e a co-aplicação de 

CTMs-MO e CTMs-TA tem favorecido a regeneração tecidual devido à somatória, 

respectivamente, das propriedades osteogênicas e angiogênicas inerentes de cada grupo de 

célula (Kim et al., 2014; Wang et al., 2016). Com relação às características imunomodulatórias, 

as CTMs de ambas as origens apresentaram grupos de genes diferencialmente expressos 

envolvidos com processos inflamatórios e resposta imune, o que confirma o potencial 

imunomodulatório das CTMs, já relatado em diversos estudos (Jansen et al., 2010; Kasim et 

al., 2015; Yoo et al., 2009; Heo et al., 2016). As propriedades imunomodulatórias aperfeiçoam 

o potencial regenerativo das CTMs pela modulação do processo inflamatório e pela manutenção 

da integridade tecidual (Montespan et al., 2014).  

Ao contrário das similaridades apresentadas pelas CTMs, as diferenças na 

modulação da expressão gênica entre os OBs foram mais acentuadas, reflexos do potencial de 

diferenciação celular relacionado, sobretudo, com o tecido de origem. Os OBs-TA 

apresentaram uma expressão reprimida de genes diretamente relacionados com os processos de 

diferenciação osteoblástica, osteogênese, mineralização, ossificação, desenvolvimento 

esquelético e cartilaginoso, como o Mepe (matrix extracellular phosphoglycoprotein), Mmp13 

(matrix metallopeptidase 13), Dlx5 (distal-less homeobox 5), Ibsp (integrin-binding 



46 

 

sialoprotein), Igf2 (insulin-like growth fator 2) e Alpl (alkaline phosphatase), ao passo que 

apresentaram uma sobre-expressão de genes relacionados com os processos de diferenciação 

adipogênica, angiogênese e resposta à hipóxia, como o Aacs (acetoacetyl-CoA synthetase), 

Egr1 (early growth response 1), Adipoq (adiponectin), Rhob (ras homolog family member B), 

Kdr (kinase insert domain receptor) e Edn1 (endothelin 1). Esses achados mostram que os OBs-

TA apresentam um perfil mais angiogênico enquanto que, os OBs-MO, um perfil mais 

osteogênico. A manutenção dos perfis de expressão gênica pelos OBs em relação às CTMs da 

qual se diferenciaram, aliado ao fato de que as células provenientes da medula óssea e do tecido 

adiposo apresentaram, respectivamente, uma sobre-expressão de genes ligados à osteogênese e 

adipogênese, independente da diferenciação celular, reforçam a hipótese de que as células 

preservam características do tecido de origem (Panepucci et al., 2004; Abuna et al., 2016). 

Considerando a influência da diferenciação celular sobre os perfis de expressão 

gênica de OBs e CTMs, a análise comparativa de OBs-MO e CTMs-MO mostrou que os 

osteoblastos apresentaram uma sobre-expressão de genes relacionados com os processos de 

ossificação, desenvolvimento do sistema esquelético e organização da matriz extracelular, 

como o Cdkn1c (cyclin-dependent kinase inhibitor 1 C), Igf2 (insulin-like fator 2), Mgp (matrix 

gla protein), Agt (angiotensinogen), Eln (elastin), Nox1 (NADPH oxidase 1) e Hp (haptoglobin) 

e, uma expressão reprimida, de genes relacionados com o processo regenerativo, morfogênese 

do osso, angiogênese e diferenciação osteoblástica, como o Ccl12 (chemokine C-C motif ligand 

12), Mmp12 (matrix metallopeptidase 12), Has2 (hyaluronan synthase 2), Alyref (Aly/REf 

export fator), Tnn (tenascin N), Ccna2 (cyclin A2) e Egr1 (early growth response 1).  

A análise comparativa de OBs-TA e CTMs-TA mostrou que os OBs apresentaram 

uma sobre-expressão de genes relacionados com os processos de organização da matriz 

extracelular, metabolismo de lipídeos, resposta inflamatória e imune, como o Agt 

(angiotensinogen), CD36 (CD 36 molecule), Flt3 (fms-related tyrosine kinase 3), Orm1 

(orosomucoid 1), S100a8 (S100 calcium binding protein A8) e Adipoq (adiponectin) e, uma 

expressão reprimida, de genes relacionados com os processos de organização de fibras 

colágenas, proliferação de fibroblastos, diferenciação osteoblástica e angiogênese, como o 

Tgfbi (transforming growth fator beta induced), Cthrc1 (collagen triple helix repeat containing 

1), Il1rl1 (interleukin 1 receptor-like 1), Fbn2 (fibrillin 2), Col14a1 (collagen type XIV alpha 

1), Lum (lumican), Ccl12 (chemokine C-C motif ligand 12), Il-6 (interleukin 6), Ccnaa2 (cyclin 

A2), Ccnb1 (cyclin B1) e Mrc2 (mannose receptor C type 2). Em suma, as análises 

comparativas entre as CTMs e OBs mostraram que as CTMs de ambas as fontes apresentaram 

uma sobre-expressão de genes relacionados com os processos de angiogênese, diferenciação 
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osteoblástica e morfogênese do tecido ósseo, o que caracteriza o potencial regenerativo das 

CTMs (Wagner et al., 2005; Peroni et al., 2008; Amable et al., 2014), ao mesmo tempo que 

sugerem que as CTMs podem estar mais envolvidas com os eventos iniciais que regem o 

processo regenerativo que os OBs. Além disso, enquanto os OBs-MO apresentaram uma sobre-

expressão de genes relacionados com os processos de ossificação, os OBs-TA apresentaram 

uma sobre-expressão de genes relacionados com a angiogênese, diferenciação adipogênica e 

metabolismo de lipídeos, dados que, em conjunto, demonstram mais uma vez a relação das 

células com o seu tecido de origem. Importante ainda ressaltar que diferenças relacionadas à 

diferenciação celular foram mais acentuadas no grupo OBs-MO vs CTMs-MO do que no grupo 

OBs-TA vs CTMs-TA, o qual apresentou uma maior expressão de genes envolvidos com o 

processo regenerativo comparado ao OBs-MO vs CTMs-MO. A maior proximidade dos OBs-

TA em relação às CTMs, demonstrada pelo dendrograma, indica maior similaridade nos perfis 

de expressão gênica entre OBs-TA e CTMs. Da mesma forma, a maior distância entre OBs-

MO e CTMs se traduz em maiores diferenças nos perfis de expressão gênica entre essas células. 

(Eisen et al., 1998; Zhao et al, 2014). Esses resultados sugerem que os OBs-MO podem ter 

atingido um estágio de diferenciação celular mais avançado em relação aos OBs-TA, o que 

poderia ser explicado pela hipótese de que as células provenientes da medula óssea apresentam 

um maior potencial de diferenciação osteoblástica comparada às células do tecido adiposo.  

As análises dos perfis de expressão gênica de CTMs e OBs, de ambas as fontes, 

revelaram características que os tornam potencialmente capazes de serem utilizados em 

estratégias de terapia celular. No entanto, as diferenças moleculares demonstradas entre essas 

populações de células podem caracterizar assinaturas de expressão gênica próprias de cada 

população e assim determinar potenciais regenerativos distintos, o que poderia implicar em 

utilizações terapêuticas específicas. Nossos resultados sugerem que as células provenientes do 

tecido adiposo seriam mais indicadas para terapias angiogênicas, enquanto que as células 

provenientes da medula óssea seriam mais indicadas para terapias osteogênicas. Porém, mais 

estudos são necessários para determinar a população de células que melhor poderia favorecer a 

regeneração óssea em procedimentos de terapia celular. 

 

6 Conclusões 

As células preservaram características do tecido de origem. As células derivadas da 

medula óssea apresentaram um perfil mais osteogênico, enquanto que as células derivadas do 

tecido adiposo, um perfil mais angiogênico, independente da diferenciação celular. As células 
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derivadas do tecido adiposo apresentaram, em comparação às células derivadas da medula 

óssea, uma sobre-expressão de genes relacionados à diferenciação adipogênica.  

As CTMs apresentaram, em comparação com os OBs, independentemente da 

origem, uma sobre-expressão de genes relacionados com as etapas iniciais do processo de 

regeneração tecidual. 

Os OBs-MO apresentaram um perfil de expressão gênica mais distante e os OBs-

TA, um perfil mais próximo às CTMs, em termos de similaridade de expressão gênica. 
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Anexo A – Ofício da Comissão de Ética no Uso de Animais da FORP-USP 
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Anexo B – Arquivo completo dos genes com fold-change ≥ 2.0  


