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Abstract 

Adipose-derived stromal cells (ADSCs) have self-renewal capacity and the potential to 

differentiate in different lineages, including osteoblast lineages. Additionally, these cells can 

be easily harvested trough a minimal invasive surgical procedure, as comparing to other 

sources, such as the bone marrow. These characteristics make ADSCs appealing for 

application in tissue engineering, with special interest for bone tissue engineering. While 

widespread data is available on the impact of fat tissue harvest and cell isolation procedures 

for adequate ADSCs functionality, little attention has been given to the differences anatomical 

locations verified within the fat tissue, as well as the impact of these differences on the 

functional activity of ADSCs. Accordingly, this experimental work aimed the isolation and 

biological characterization, in special the osteogenic potential of rat ADSCs from different 

anatomical locations, i.e., periabdominal, subcutaneous, perirenal, peri/epicardial, mesenteric, 

brown adipose tissue.   

The adipose tissue was isolated and the stromal cell culture was established through an 

enzymatic dissociation process. The obtained cultures were maintained in either basal or 

osteogenic conditions. The cultures were characterized at different periods, to evaluate the 

differentiation potential by biochemical and histochemical techniques and genetic expression. 

The results obtained showed that, established culture from the different anatomical locations 

revealed a distinct biological behavior with respect to morphology, proliferation and functional 

activity. Periabdominal and subcutaneous adipose tissue expressed higher levels of 

osteoblastic differentiation markers in an early stage, as demonstrated by the higher 

expression of Runx2 and Col1a1. On the other hand, perirenal adipose tissue presented higher 

expression of osteogenic differentiation markers, in a later stage (i.e., Osterix e osteoclacin). 

Broadly speaking, functional differences were observed in the ADSCs cultured from different 

anatomical groups. Therefor it seems to be fundamental adequate the anatomical zones of the 

adipose tissue to the therapeutic needs of different regenerative approaches, in a way that the 

cellular population with the most potential can be applied in bone regeneration. 
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Resumo 

As células estromais derivadas do tecido adiposo (ADSCs) possuem a capacidade de se auto-

renovarem e o potencial de se diferenciarem em diferentes linhagens, incluindo a linhagem 

osteoblástica. Além disso, estas células podem ser facilmente obtidas a partir de 

procedimentos cirúrgicos minimamente invasivos, quando comparadas com as células 

estromais provenientes de outras fontes, nomeadamente da medula óssea. Estas 

características tornas as ADSCs atrativas para serem aplicadas na área de engenharia de 

tecidos, com ênfase particular nas estratégias regenerativas do tecido ósseo. Embora existam 

estudos acerca do impacto dos procedimentos de recolha e isolamento das ADSCs, pouca 

atenção tem sido dada às diferenças de localização anatómicas verificadas dentro do tecido 

adiposo, bem como o impacto dessas diferenças na atividade funcional das ADSCs. Posto 

isto, o objetivo deste trabalho experimental foi o isolamento e a caracterização biológica, em 

particular do potencial de diferenciação osteogénica das ADSCs, de diferentes localizações 

anatómicas, nomeadamente, periabdominal, subcutânea, perirenal, pericoronária, 

mesentérica e do tecido adiposo castanho, usando a rato como modelo experimental.  

O tecido adiposo foi recolhido das diferentes localizações anatómicas sendo estabelecidas as 

culturas de células estromais, através de um processo de dissociação enzimática. As culturas 

obtidas foram mantidas em condições basais e induzidas na linhagem osteogénica, através 

da adição de indutores comumente utilizados, sendo as culturas caracterizadas, em diferentes 

períodos, tendo em conta o seu potencial de diferenciação através de técnicas bioquímicas, 

histoquímicas e expressão genética.  

Os resultados obtidos mostraram que as culturas estabelecidas a partir das diferentes 

localizações anatómicas revelaram um comportamento biológico distinto, relativamente à 

morfologia, proliferação e atividade funcional. Comparativamente, o tecido adiposo 

periabdominal e subcutâneo apresentam valores mais elevados de marcadores de 

diferenciação osteogénica expressos numa fase precoce, como demonstrado pela expressão 

mais elevada do Runx2 e Col1a1. Por outro lado, o tecido adiposo perirenal apresenta valores 

mais elevados de marcadores de diferenciação osteogénica expressos numa fase mais 

tardia/avançada (i.e., Osterix e osteoclacina).  

Em termos gerais, e dadas as diferenças funcionais observadas nas ADSCs cultivadas a partir 

de diferentes localizações anatómicas, parece-nos que será fundamental adequar as zonas 

anatómicas do tecido adiposo às necessidades terapêuticas de diferentes abordagens 

regenerativas, de forma a que as populações celulares com maior potencial sejam utilizadas 

na otimização do processo de regeneração óssea. 
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1.1. Células mesenquimais do estroma (MSCs) 

As células mesenquimais do estroma (MSCs) são uma população de células multipotentes 

não-hematopoiéticas provenientes da camada germinativa mesodérmica (Salem and 

Thiemermann, 2010; Szydlarska et al., 2018). Estas células constituem um subconjunto 

heterogéneo de células regenerativas do estroma que foram inicialmente isoladas da medula 

óssea, podendo também ser isoladas de outros tipos de tecido como por exemplo tecido 

adiposo, sangue do cordão umbilical, glândulas salivares e intestino (Yoshimura et al., 2007; 

Sowa et al., 2013; Samsonraj et al., 2017).  

As MSCs foram identificadas pela primeira vez por Friedenstein et al. em 1976 como células 

com morfologia alongada em forma de fuso, semelhante à dos fibroblastos (Friedenstein et 

al., 1976), alto potencial de proliferação quando cultivadas em cultura a baixa densidade 

(Horwitz et al., 2007) e com capacidade ilimitada de divisões simétricas, tornando-as assim 

auto-renováveis. Além disso, apresentam elevada capacidade de diferenciação em linhagens 

mesenquimais (Jiao et al., 2012; Danišovič et al., 2013).

As características das MSCs e o seu potencial de diferenciação, tornam estas células 

adequadas para a engenharia de tecidos e medicina regenerativa (Stoltz et al., 2015).  

1.1.1. Nomenclatura 

No início houve uma grande controvérsia sobre a nomenclatura utilizada para descrever as 

células aderentes derivadas da medula óssea ou de outros tecidos, uma vez que alguns 

autores as descreveram como “células do estroma mesenquimais” e outros como “células 

estaminais mesenquimais”. 

Para tentar resolver esta controvérsia, a International Society for Cellular Therapy (ISCT) 

recomendou que as células aderentes, em forma de fuso, independentemente do tecido a 

partir do qual são isoladas fossem denominadas “células do estroma mesenquimais”. Além 

disso, para serem consideradas células do estroma mesenquimais teriam de cumprir um 

conjunto mínimo de critérios. Isto permite que os investigadores continuem a usar a sigla 

MSCs, reduzindo assim algumas das confusões na literatura (Horwitz et al., 2005; Horwitz et 

al., 2007).
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1.2. Caracterização  

Devido às várias técnicas de isolamento, expansão e caracterização de MSCs, a International 

Society for Cellular Therapy (ISCT) propôs um conjunto mínimo de critérios para a 

identificação destas células: (I) células aderentes quando mantidas em condições de cultura 

padrão; (II) expressão dos marcadores CD105, CD73, CD90 e não expressão dos marcadores 

CD45, CD34, CD14, CD11b, CD79α ou CD19 e HLA-DR; e (III) capacidade de se diferenciar 

em linhagens mesodérmicas (Dominici et al., 2006). 

Em primeiro lugar, as MSCs devem ser células aderentes quando mantidas em condições de 

cultura padrão, independentemente de serem cultivadas em frascos ou placas de cultura 

(Dominici et al., 2006). Apesar de alguns investigadores apresentarem alguns protocolos em 

que as MSCs possam ser mantidas e possivelmente expandidas sem aderência, em 

condições muito específicas, estas devem demostrar aderência para serem consideradas 

uma população de MSCs (Baksh et al., 2003). 

Em segundo lugar, fenotipicamente as MSCs devem expressar um conjunto típico de 

marcadores de superfície, nomeadamente CD105, CD73 e CD90. Para além destes 

marcadores que as caracterizam, as MSCs também podem expressar uma variedade de 

marcadores de superfície, tais como STRO-1, CD44, CD29, CD56, CD166, CD271 e Sca-1 

(Klingemann et al., 2008).   

Para além destes, expressam marcadores típicos de células estaminais embrionárias, como 

OCT4, Nanog e Sox2 (Danišovič et al., 2013). 

Porém, estas células não devem expressar os marcadores de linhagem hematopoiética CD45, 

CD34, CD14 ou CD11b, CD79α ou CD19 e as moléculas de superfície HLA-DR (Dominici et 

al., 2006; Danišovič et al., 2013). No entanto, as moléculas de HLA-DR podem ser expressas 

em MSCs na presença de IFN-ʏ, mas não em um estado não estimulado. A falta de expressão 

de antigénio de superfície (Ag) hematopoiético também é um dos critérios utilizados para 

garantir que os estudos de populações heterogéneas de MSCs não sejam confundidos com 

outras células, uma vez que estas são conhecidas por não expressar estes Ag (Dominici et 

al., 2006). 

Em terceiro lugar, uma das propriedades biológicas que identificam as MSCs é a sua 

capacidade de se diferenciar em múltiplos tipos de células, incluindo osteoblastos, condrócitos 

e adipócitos sob condições padrão de diferenciação in vitro, dando origem a tecidos 

mesenquimais, como osso e cartilagem (Qiao et al., 2008; Conway, Okarski and Szivek, 

2018). 
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Para além destes critérios, a eficiência das unidades formadoras de colónias (collony forming 

units-fibroblasts, CFU-Fs) continua a ser o padrão usado para identificar e caracterizar MSCs 

(Friedenstein et al., 1970; Castro-Malaspina et al., 1980). 

Estas células são caracterizadas pelo alto potencial de proliferação, diferenciação, 

manipulação genética, capacidade de modular a resposta imune através da secreção de 

citocinas, fatores de crescimento e fatores antiapoptóticos, tornando-as assim atraentes 

para a terapia celular alogénica e regeneração de tecidos (Baer, 2014; Marquez-Curtis et 

al., 2015; Szydlarska et al., 2018). 

Estas propriedades foram identificadas em numerosas espécies, incluindo humanos, ratos e 

macacos, e persistem durante o cultivo e expansão de MSCs independentemente do grau de 

confluência celular (Javazon et al., 2001; Marquez-Curtis et al., 2015).  

1.3. Identificação e fontes de tecidos de MSCs 

A medula óssea tem sido durante muitos anos a principal fonte de MSCs para estudos 

experimentais e clínicos (Marquez-Curtis et al., 2015). No entanto, a colheita de MSCs da 

medula óssea apresenta algumas desvantagens, uma vez que é um processo invasivo e 

doloroso e o número de MSCs e o potencial de diferenciação diminuem com a idade (D’Ippolito 

et al., 1999; Danišovič et al., 2013). 

Por isso, MSCs foram isoladas de vários tecidos como tecido adiposo, tecidos dentários, 

sangue do cordão umbilical, membrana sinovial e de alguns órgãos, como fígado, baço e 

pulmão (Baer and Geiger, 2012; Marquez-Curtis et al., 2015). Estes apresentam grandes 

vantagens, uma vez que por exemplo o tecido adiposo e o sangue do cordão umbilical podem 

ser obtidos por métodos menos invasivos e em maiores quantidades (Kern et al., 2006). 

1.3.1. Células do estroma derivadas da medula óssea (BMSCs) 

As células do estroma derivadas da medula óssea foram as primeiras células a serem 

isoladas, tendo sido descritas pela primeira vez em 1976 por Friedenstein e seus 

colaboradores (Friedenstein et al., 1976). 

Uma das propriedades mais importantes das BMSCs que é usada no processo de isolamento 

é a sua capacidade de adesão quando mantidas em condições de cultura (Baghaei et al., 

2017). Contudo, estas células apresentam outras características, como a capacidade de 
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formar CFU-Fs in vitro, (Friedenstein et al., 1976) elevada capacidade de proliferar em cultura,  

capacidade de se diferenciarem em diversas linhagens celulares, tais como linhagem 

condrogénica, adipogénica, osteogénica, miogénica e neurogénica, viabilidade a longo prazo 

e capacidade de expressar vários antígenos (Colter et al., 2000; Zhang et al., 2006; Ye et al., 

2015). 

Podem, ainda, se diferenciar em células de odontoblastos funcionais, o que faz com que sejam 

ideais para a regeneração dentária (Ye et al., 2015). 

Para além disso, as BMSCs expressam um conjunto de marcadores de superfície, CD44, 

CD73 (SH3), CD90, CD105 (SH2), CD166, CD146, Oct-4, Nanog e STRO-1 e não expressam 

marcadores hematopoiéticos, CD14, CD34 e CD45 e HLA-DR (Hass et al., 2011).  

Por isso, estas células continuam a ser as mais investigadas e as que apresentam maiores 

avanços em ensaios clínicos, sendo assim, consideradas uma fonte importante para a 

engenharia de tecidos, em particular para a reparação óssea (Zhang et al., 2006; Klingemann 

et al., 2008; Hass et al., 2011). 

Por outro lado, as BMSCs apresentam algumas desvantagens, uma vez que o seu isolamento 

é um processo altamente invasivo, apresentam baixo número de MSCs durante a colheita e 

a capacidade de diferenciação diminui com o aumento da idade, fazendo com que haja uma 

diminuição a nível terapêutico (Stenderup et al., 2003). Isto faz com que seja necessário 

identificar fontes alternativas de MSCs (Kern et al., 2006). 

 

1.3.2. Células do estroma derivadas da membrana sinovial (SM-MSCs) 

A membrana sinovial (SM) é um tecido mesenquimatoso que reveste os espaços das 

articulações e bainhas dos tendões (Sousa et al., 2014). As células mesenquimais foram 

identificadas pela primeira vez na membrana sinovial das articulações do joelho de dadores 

humanos em 2001, sendo descritas como uma população de células com elevado potencial 

de expansão e multidiferenciação (Yan et al., 2017). 

As SM-MSCs apresentam um fenótipo semelhante aos MSCs da medula óssea e de outros 

tecidos, vez que expressam marcadores de superfície, CD73, CD90 e CD105 e apresentam 

capacidade de se diferenciar nas seguintes linhagens: osteogénica, adipogénica e 

condrogénica (Burk et al., 2017). Alguns investigadores demonstraram que as SM-MSCs 

apresentam elevado potencial condrogénico em comparação com as BMSCs. Este alto 

potencial condrogénico é demonstrado por exemplo na capacidade de sintetizar a matriz 
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extracelular após o transplante em lesões da cartilagem articular (Jones et al., 2008; Vadalà 

et al., 2016; Burk et al., 2017). 

Além disso, as SM-MSCs apresentam uma taxa proliferativa superior à de outros tecidos 

(Vadalà et al., 2016). 

1.3.3. Células do estroma derivadas de tecidos dentários 

Os tecidos dentários têm sido considerados uma fonte potencial para o isolamento de 

populações tipo MSCs, uma vez que são considerados tecidos altamente especializados, que 

não sofrem contínua remodelação (Jo et al., 2007; MacHado et al., 2012). 

Várias células têm sido identificadas dentro da cavidade oral, incluindo as células do estroma 

da polpa dentária (DPSC), as células do estroma de dentes exfoliados (SHED), as células do 

estroma do ligamento periodontal (PDLSC), as células do estroma da papila apical (SCAP), e 

as células do estroma precursoras do folículo dentário (DFPC) (Huang et al., 2009; Liu et al., 

2015; Heng et al., 2017). 

Embora sejam todas derivadas de estruturas relacionadas com os dentes, estas apresentam 

ligeiras diferenças a nível de marcadores e diferenciação, de acordo com a localização da 

qual foram isoladas (Park et al., 2016). 

As DPSCs localizadas na parte mais interna do dente, são uma fonte celular acessível que 

pode ser facilmente isolada. Estas células são conhecidas por serem capazes de produzir 

mais CFUs do que BMSCs, apresentarem uma taxa de proliferação superior à de outros 

tecidos e expressarem marcadores semelhantes aos dos BMSCs (Jensen et al., 2016; Park 

et al., 2016). 

No que diz respeito à diferenciação, as DPSCs apresentam uma maior tendência para se 

diferenciar em linhagens osteogénicas e odontogénicas, uma vez que respondem a indutores 

de diferenciação osteogénica e odontogénica e expressam marcadores osteogénicos, como 

sialoproteína óssea, fosfatase alcalina, osteocalcina, osteonectina e colagénio tipo 1 

(Goldberg and Smith, 2004; MacHado et al., 2012; Tatullo et al., 2014). 

Por isso, no geral, as DPSCs são mais adequadas do que as BMSCs para a regeneração de 

tecido mineralizado (Park et al., 2016). 

As DFPCs são células que existem no folículo dentário, uma estrutura ectomesenquimatosa 

do tecido conjuntivo mole que rodeia o órgão do esmalte e a papila dentária do gérmen 

dentário em desenvolvimento, antes da sua erupção. Estas células expressam marcadores 
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típicos das MSCs, como STRO-1, Notch-1 e nestina, colagénio tipo 1, Runx2 e osteocalcina 

(Morsczeck, Götz, et al., 2005; Morsczeck, Moehl, et al., 2005). In vitro, após indução 

adequada, as DFPCs demonstraram capacidade de se diferenciarem em linhagens 

osteogénica, odontogénica e cementogénica (Luan et al., 2009). 

As SHED são células que existem na polpa viva remanescente de dentes decíduos exfoliados 

e exibem uma taxa de proliferação e de diferenciação superior à encontrado em outros 

tecidos, como os BMSCs e até os DPSCs. Além disso, estas células apresentam 

características típicas das células estaminais, como a clonogenecidade, capacidade de formar 

colónias com elevada taxa de proliferação e elevada capacidade de se diferenciarem em 

linhagens adipogénicas, neurogénicas, osteogénicas, odontogénicas, miogénicas e 

condrogénicas (Miura et al., 2003; Ma et al., 2012; Park et al., 2016). 

As SCAPs podem ser obtidas a partir da papila apical, um tecido mole que se encontra ao 

redor do ápice radicular dos dentes em desenvolvimento, que é o precursor da polpa radicular. 

Estas células exibem as mesmas características das MSCs e apresentam capacidade de se 

diferenciar em osteoblastos, adipócitos, condrócitos e neurónios sob condições apropriadas 

(Abe et al., 2007; Sonoyama et al., 2009; Tziafas and Kodonas, 2010). 

As PDLSC são derivadas de uma população de células perivasculares. Constituem uma 

população heterogénea de células estaminais que apresentam capacidade de se diferenciar 

em osteoblastos, cementoblastos, adipócitos e condrócitos, sob condições de cultura 

definidas (Gay et al., 2007; Chadipiralla et al., 2010).   

Apesar destas diferenças, as células derivadas dos diferentes tecidos dentários têm sido 

estudadas como uma potencial fonte para a engenharia de tecidos. Um exemplo é a 

regeneração óssea, incluindo o osso craniofacial ou alveolar, em que o campo da medicina 

dentária tem elevado interesse (Huang et al., 2009; Park et al., 2016). 

No entanto, as células derivadas dos tecidos dentários podem estar mais restringidas em 

termos de diferenciação em comparação com as BMSCs, uma vez que estes são tecidos 

especializados que não sofrem remodelação contínua, como mostrado no tecido ósseo 

(Huang et al., 2009). 

 

1.3.4. Células do estroma derivadas de sangue do cordão umbilical (UCB-MSCs) 

As MSCs isoladas do sangue do cordão umbilical (UCB-MSCs) contornam todas as limitações 

causadas por outras fontes de MSCs, uma vez que são tecidos descartados no parto e, 

portanto, o seu isolamento não é invasivo (Kestendjieva et al., 2008; Divya et al., 2012). Outra 
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característica importante das UCB-MSCs é que apresentam baixa imunogenecidade e, 

portanto, não desencadeiam a resposta proliferativa dos linfócitos alogénicos in vitro. Além 

disso, estas células apresentem uma menor incidência de infeções e de rejeições do enxerto 

após o transplante, em comparação com outras fontes (Divya et al., 2012). 

As UCB-MSCs apresentam muitas das características das BMCSs visto serem células 

aderentes quando mantidas em condições de cultura, expressarem marcadores de superfície 

característicos e apresentarem capacidade de se diferenciar em células de origem 

mesenquimal, como adipócitos, osteoblastos e células neuronais (Friedman et al., 2007). 

Alguns estudos mostraram que as UCB podem expressar Oct3/4, Sox2, Nanog e Rex1, que 

são marcadores pluripotentes (Divya et al., 2012). 

Em comparação com MSCs derivadas da medula óssea, estas células são menos 

diferenciadas, e diferenciam-se de forma mais eficiente em adipócitos do que em condrócitos 

(DeRenzo, 2006; Yang et al., 2015). 

2. Células do estroma derivadas do tecido adiposo (ADSCs)

O tecido adiposo é uma fonte alternativa de células do estroma, que estão disponíveis em 

grandes quantidades a partir de técnicas de baixo risco (Luna et al., 2014). Uma grama de 

tecido adiposo contém aproximadamente 1×106 MSCs (Yang et al., 2011; Danišovič et al., 

2013). As células do estroma derivadas do tecido adiposo apresentam um rendimento de 

aproximadamente 5000 CFU-F por grama de tecido adiposo, enquanto o rendimento da 

medula óssea é de aproximadamente 100 a 1000 CFU-F por mL (Tobita et al., 2015).  

ADSCs estão localizadas no tecido adiposo e apresentam uma população altamente 

heterogénea, que é chamada de fração vascular estromal (SVF) e inclui células 

mesenquimais, células estaminais, pré-adipócitos, fibroblastos, células musculares lisas 

vasculares, células endoteliais, pericitos, monócitos/macrófagos residentes, linfócitos, entre 

outros (por exemplo células estaminais hematopoiéticas e eritrócitos), sendo compostas 

principalmente por células da gordura organizadas em lóbulos (Baer and Geiger, 2012; Baer, 

2014; Jung et al., 2015; Tobita et al., 2015) 

As células do SVF no tecido adiposo geralmente chegam até 3% da contagem total de células, 

sendo 2.500 vezes maior do que a frequência de MSCs derivadas da medula óssea, que pode 

ir até 0,002% (Baer, 2014). Isto indica que o tecido adiposo apresenta um grande número de 

células mesenquimais em comparação com a medula óssea. Um transplante de medula óssea 

contém aproximadamente 6×106 células nucleadas por mL, dos quais apenas 0,001–0,01% 
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são células mesenquimais, enquanto o número de células SVF que podem ser isoladas a 

partir da zona subcutânea é de aproximadamente 0,5 a 2,0×106 células por grama de tecido 

adiposo, pelo que as percentagens de células mesenquimais variam de 1 a 10%, dependendo 

provavelmente do local a partir do qual os tecidos são colhidos no doador. Assim, 

aproximadamente 0,5×104 a 2×105 MSCs podem ser isoladas por grama de tecido adiposo, 

variando entre os pacientes (Baer and Geiger, 2012). 

Miranville et al. descreveram alguns marcadores das MSCs (CD34, CD133) na SVF de 

diferentes fontes anatómicas e demonstrou que mais de 85% das células SVF que eram 

inicialmente aderentes aos poços de cultura tinham o seguinte fenótipo, como marcadores 

negativos o CD31, CD45 e CD146 e marcadores positivos o CD34 (Miranville et al., 2004).  

Além disso, foram descritos marcadores para várias subpopulações na SVF, incluindo CD34+, 

CD90+, CD31-, CD45-, CD105- e CD146- para ADSCs, CD31+, CD34+, CD90+, CD146+ e 

CD45- para células endoteliais e CD31-, CD34-, CD45-, CD105-, CD90+ e CD146+ para 

pericitos (Baer, 2014). 

As ADSCs expressam marcadores de superfície celular, incluindo CD10, CD44, CD71, CD73, 

CD13, CD90, CD105, CD166, CD271 e CD29 e não expressam CD45, CD14, CD34 e HLA-

DR (Qomi and Sheykhhasan, 2017). Porém, as ADSCs podem ser distinguidas das BM-MSCs 

por expressarem CD36 e serem negativas para CD106 (Baer, 2014). 

Além disso, as ADSCs apresentam outras características, uma vez que proliferam sem 

dificuldade, expandem-se rapidamente em cultura (Jung et al., 2015) e são capazes de se 

diferenciar in vitro em linhagens múltiplas, entre elas adipogénica, condrogénica, osteogénica, 

miogénica e neurogénica (Lin et al., 2005; Zhang et al., 2006; Luna et al., 2014; Tobita et al., 

2015; Qomi and Sheykhhasan, 2017). 

Atualmente, as ADSCs tornaram-se um elemento chave para a medicina regenerativa devido 

à elevada capacidade de se diferenciar em diferentes linhagens celulares (Frese et al., 2016). 

 

2.1. Fontes de ADSCs 

Existem dois tipos de tecido adiposo, o tecido adiposo branco e o tecido adiposo castanho, 

que são morfologicamente e funcionalmente diferentes (Casteilla et al., 2011). Gimble et al. 

em 2007 sugeriram que o tecido adiposo castanho e o tecido adiposo branco apresentam 

diferentes capacidades no que diz respeito à proliferação celular e produção de células do 

estroma (Gimble et al., 2007). 
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O tecido adiposo branco apresenta uma cor amarelada ou marfim, é unilocular, contêm 

grandes vacúolos lipídicos e tem como função armazenar o excesso de energia sob a forma 

de triglicerídeos (Tsuji et al., 2014). Este tecido pode ser encontrado em vários depósitos e 

difere de acordo com a sua localização anatómica. Os principais depósitos residem na região 

subcutânea superior (abdominal profunda e superficial) e inferior (glúteo, flanco, coxa e região 

inguinal) e visceral (omental, mesentérica, perirenal, perigonadal e pericárdico) (Figura 1.) 

(Kwok et al., 2016; Cleal et al., 2017). Estes depósitos de gordura armazenam mais de 80% 

da gordura corporal total e atuam como uma barreira protetora contra os processos 

inflamatórios dérmicos e dispersão de calor (Rada et al., 2009; Kwok et al., 2016). 

O tecido adiposo subcutâneo (sc-ASC) está localizado sob a pele, onde atua como barreira 

contra a infeção dérmica e como isolante para evitar a perda de calor. No geral, embora 

existam diferenças em cada estudo, o tecido adiposo subcutâneo retirado da extremidade 

inferior (glúteo, flanco, coxa e região inguinal) parece demonstrar elevado potencial 

osteogénico in vitro (Levi et al., 2010). Quanto à expressão génica, alguns estudos 

demonstraram que o tecido adiposo subcutâneo expressa níveis significativamente mais altos 

dos marcadores osteogénicos Runx2 e Colagénio tipo 1. Além disso, o tecido adiposo 

subcutâneo também apresenta capacidade de proliferar e se diferenciar em osteoblastos mais 

rapidamente do que o tecido adiposo de outros locais anatómicos (Jung et al., 2015). Contudo, 

um estudo realizado em coelhos mostrou que a atividade da fosfatase alcalina e as taxas de 

mineralização eram significativamente menores no tecido adiposo subcutâneo, do que no 

tecido adiposo visceral (Peptan et al., 2006).  

O tecido adiposo subcutâneo também apresenta maior produção de citocinas pró-

inflamatórias, como IL-6 e IL-8, em comparação com o tecido adiposo abdominal (Nielsen et 

al., 2009).  

O tecido adiposo visceral está localizado em torno dos órgãos vitais, dentro do peritoneu e da 

cavidade torácica (Kwok et al., 2016). Este tecido, ao contrário do tecido adiposo subcutâneo 

apresenta uma composição morfológica mais heterogénica e exibe níveis mais baixos de 

proliferação. No entanto, relativamente ao potencial osteogénico, este varia consoante o local 

de origem. Por exemplo, o tecido adiposo omental, que é um subconjunto do depósito visceral, 

apresenta maior potencial osteogénico do que o tecido adiposo pericárdico (Russo et al., 

2014). 

O tecido adiposo castanho está presente em roedores e recém-nascidos ao redor da região 

cervical profunda, no entanto com o envelhecimento sofre transformação morfológica. Esta 



 
12 

 

gordura é multilocular e retêm pequenos vacúolos lipídicos em comparação com os adipócitos 

do tecido branco (Tsuji et al., 2014). 

O tecido adiposo castanho é especializado em utilizar e dissipar a energia derivada de lípidos 

para produzir calor através da ação da proteína de desacoplamento 1 (UCP1). Esta proteína 

UCP1 é um marcador expresso na membrana interna das mitocôndrias e apenas está 

presente neste tecido, não sendo expresso no tecido adiposo branco (Cannon and 

Nedergaard, 2004). A vascularização deste tecido é óbvia, uma vez que o tecido adiposo 

castanho consume muito mais oxigénio que outros tecidos (Tsuji et al., 2014). 

Comparando o tecido adiposo branco com o tecido adiposo castanho, estes diferem no 

número de células que podem ser isoladas e nos fenótipos que podem originar, sendo que as 

células do tecido adiposo branco crescem mais rapidamente que as células isoladas do tecido 

adiposo castanho (Casteilla et al., 2011). As células do estroma derivadas do tecido adiposo 

branco e do tecido adiposo castanho também diferem no seu potencial de diferenciação, como 

demonstrado por Casteilla et al., que observou, que em meio osteogénico as células isoladas 

do tecido adiposo branco apresentam maior potencial de diferenciação osteogénica (Prunet-

Marcassus et al., 2006; Casteilla et al., 2011). 

Além disso, os adipócitos castanhos e brancos são histologicamente distintos. Uma vez que 

as células do tecido adiposo castanho apresentam formato poligonal e geralmente contêm 

várias gotículas lipídicas, enquanto que os adipócitos brancos são maiores, esféricos e a 

gotícula lipídica ocupa a maior parte do espaço intracelular, comprimindo o citoplasma e o 

núcleo (Casteilla et al., 2011; Tsuji, Rubin and Marra, 2014) 
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Figura 1. Diferentes localizações anatómicas do tecido adiposo. Os depósitos 1 a 6 ilustram os vários 
tipos de tecido adiposo branco visceral, o depósito 7 indica o tecido adiposo branco subcutâneo e o 
depósito 8 mostra o tecido adiposo castanho. (adaptado do: (Cleal et al., 2017)). 

2.2. Isolamento de ADSCs 

As ADSCs são isoladas de diferentes doadores, que diferem em idade, índice de massa 

corporal, sexo, etnia e histórico médico, como por exemplo doenças preexistentes, o que leva 

a que o número de células do estroma derivadas do tecido adiposo recolhido possa variar. Foi 

demonstrado, por exemplo, que o índice de massa corporal se correlaciona negativamente 

com o número de MSCs por grama e com a sua capacidade de diferenciação. Além disso, 

alguns estudos demonstram que o procedimento de lipoaspiração, a idade, ou o índice de 

massa corporal desempenham um papel importante no rendimento celular, crescimento e 

frequência de células mesenquimais (Baer and Geiger, 2012). 

Todas estas variáveis podem afetar a composição da cultura celular inicial, sendo 

extremamente difícil, se não impossível, a sua padronização (Baer and Geiger, 2012). 

Por outro lado, os métodos de isolamento do tecido adiposo diferem entre laboratórios, o que 

leva a que haja uma composição diferente na cultura celular inicial. Além disso, existem muitas 

variáveis que prejudicam as células cultivadas e expandidas em meio de cultura, tais como a 

densidade inicial, o revestimento das placas de cultura, estabilidade do substrato, composição 

do meio basal, suplementos (soro bovino, soro humano ou fatores de crescimento), adição de 

antibióticos, métodos de subcultura e criopreservação (Baer and Geiger, 2012). 

As células do estroma derivadas do tecido adiposo podem ser isoladas por digestão tecidual 

enzimática ou não enzimática. A técnica mais utilizada para o isolamento da gordura obtida 
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por lipoaspiração é a digestão com colagenase, uma vez que a separa em duas fases 

distintas: a fração de adipócitos maduros flutuantes e os componentes celulares de interesse 

na fração aquosa inferior. Esta separação pode ser aumentada por centrifugação, mas 

também pode ser obtida por filtração, embora a centrifugação seja mais eficiente. Além desta, 

foram investigadas outras técnicas de digestão tecidual não enzimática. A maioria dessas 

técnicas envolve agitação mecânica, o que quebra o tecido adiposo, libertando as MSCs. No 

entanto, o rendimento celular de procedimentos mecânicos é muito menor em comparação 

com os métodos enzimáticos, uma vez que as células do tecido adiposo como estão 

fortemente ligadas por colagénio são mais difíceis de libertar por ação mecânica (Bora and 

Majumdar, 2017). 

Os protocolos de isolamento utilizados por diferentes laboratórios, para além de poderem usar 

diferentes tipos de digestão tecidual, também diferem no tipo e concentração da enzima, 

tempo de incubação para a digestão tecidual e nos parâmetros de centrifugação (Baer and 

Geiger, 2012). 

O método de digestão enzimática com colagenase consiste em pelo menos quatro etapas 

principais: digestão, lavagem, centrifugação e lise dos glóbulos vermelhos. Em primeiro lugar, 

após a colheita do tecido adiposo, é necessário que este seja lavado extensivamente com 

uma solução salina tamponada com fosfato (PBS) ou meio descontaminante (meio de cultura 

suplementado com antibióticos). De seguida, a amostra de tecido adiposo é cortada com uma 

tesoura ou um bisturi e digerida enzimaticamente com uma solução de colagenase a 37 ºC 

durante 30 minutos a 1 hora. Depois deste tempo, a atividade da colagenase é neutralizada 

com soro bovino fetal (FBS) e a amostra é pipetada para facilitar a desintegração do tecido, 

para que haja uma melhor separação das partículas de gordura (Akita et al., 2014; Minteer et 

al., 2015). 

Por fim, a amostra é centrifugada para que ocorra a separação dos adipócitos das células do 

estroma. Isto resulta na separação da gordura em três camadas: pellet (camada mais baixa 

composta de sangue, fluido tecidual e anestesia local), uma parte intermediária (composta 

principalmente por tecido adiposo) e sobrenadante (camada superior e menos densa, 

composta por lípidos) (Wilson et al., 2010). 

Depois disso, o sedimento rico em células do estroma derivadas do tecido adiposo pode ser 

cultivado e expandido em meio de cultura, ou então criopreservado (Wilson et al., 2011; Akita 

et al., 2014; Minteer et al., 2015). 

Embora a digestão enzimática seja a técnica de isolamento mais utilizada, esta apresenta 

algumas desvantagens, uma vez que, independentemente da fonte de tecido, a digestão 
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enzimática é demorada e cara, especialmente quando aplicada a grandes volumes de tecido, 

e diminui a viabilidade celular devido à atividade lítica (Wilson et al., 2011; Minteer et al., 2015). 

2.3. Diferenciação de ADSCs 

As células do estroma derivadas do tecido adiposo apresentam capacidade de se diferenciar 

em linhagens mesenquimais, como adipogénica, condrogénica, osteogénica e miogénica, que 

são células de origem mesodérmica (Lin et al., 2005; Strem et al., 2005; Zhang et al., 2006; 

Luna et al., 2014; Tobita et al., 2015; Qomi and Sheykhhasan, 2017).   

Porém, estas células também demonstram capacidade de se diferenciar em células não-

mesenquimais, de origem ectodérmica como a diferenciação neurogénica, que confirmam a 

capacidade de transdiferenciação das ADSCs. A diferenciação destas células pode ser 

introduzida pela adição de combinações específicas de compostos químicos ou citocinas ao 

meio de cultura (Strem et al., 2005; Tsuji, Rubin and Marra, 2014). 

A diferenciação adipogénica normalmente é definida pelo aparecimento de células que 

contêm gotículas lipídicas intracelulares. As células derivadas do tecido adiposo são 

diferenciadas com sucesso em adipócitos (Klingemann et al., 2008; Hass et al., 2011).  

As células do estroma derivadas do tecido adiposo podem ser diferenciadas em adipócitos 

quando cultivadas em meio de diferenciação adipogénica, que pode ser induzida pela 

suplementação com xantina de isobutil-metilo, indometacina e dexametasona. Estas células 

desenvolvem múltiplas gotículas lipídicas 7 dias após a exposição ao meio de indução. As 

gotículas lipídicas contêm triglicerídeos que podem ser facilmente detetados histologicamente 

usando coloração com Óleo vermelho O e Sudão III. A expressão génica para adipócitos inclui 

o Peroxisome proliferator-activated receptor gamma (PPARγ), leptina, adipocyte protein 2

(aP2), lipoproteína lípase e o transportador de glicose tipo 4, que são marcadores que 

permitem a deteção de MSCs diferenciadas em adipócitos (Klingemann et al., 2008; Lindner 

et al., 2010; Hass et al., 2011; Tsuji et al., 2014). 

Alguns investigadores demonstraram através de um estudo com PCR em tempo real que os 

níveis de expressão de PPARγ em ADSCs isoladas de ratos do sexo feminino eram maiores 

do que as isoladas do sexo masculino, sugerindo assim que a diferenciação adipogénica de 

ADSCs está intimamente relacionada com o género (Ogawa et al., 2004). 

Na diferenciação condrogénica as células normalmente requerem um ambiente 

tridimensional, como as técnicas de cultura em micromassa ou cultura agregada, o que a torna 

mais eficaz (Klingemann et al., 2008; Lindner et al., 2010; Tsuji et al., 2014). O modelo de 
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cultura de micromassas mimetiza a condensação da pré-cartilagem durante o 

desenvolvimento embrionário, aumentando a interação célula a célula, levando assim à 

produção de uma matriz semelhante à da cartilagem (Tsuji et al., 2014). 

As células do estroma derivadas do tecido adiposo podem ser diferenciadas em condrócitos 

quando cultivadas em meio de diferenciação condrogénica, que pode ser induzida pela 

suplementação do meio com o fator de crescimento de transformação β1 (TGF-β1), ácido 

ascórbico, dexametasona, insulina e Bone morphogenetic protein 6 (BMP-6) (Klingemann et 

al., 2008; Hass et al., 2011; Tsuji et al., 2014) 

Feng et al. promoveram a diferenciação condrogénica de ADSCs com o fator de 

diferenciação-5 (GDF5) e a estimulação por fator de crescimento de fibroblastos-2 (FGF-2) ou 

BMP-6. No entanto, o fator de crescimento de fibroblastos (FGF) tanto pode ser usado para 

expandir ADSCs como, ao meSMO tempo, regula negativamente os marcadores 

condrogénicos durante a expansão celular (Klingemann et al., 2008). 

Os condrócitos diferenciados expressam colagénio do tipo II e IV, agrecano, sulfato-

proteoglicano e prolyl endopeptidase-like, que podem ser detetados por coloração com Azul 

Alcian ou coloração imuno-histoquímica para o colagénio do tipo II (Dominici et al., 2006; 

Klingemann et al., 2008; Hass et al., 2011; Tsuji et al., 2014). 

A diferenciação miogénica pode ser induzida por suplementação do meio de cultura com 

dexametasona e hidrocortisona, e é detetada por coloração imuno-histoquímica para o 

myogenic differentiation 1 (MyoD1), e para a cadeia pesada de miosina (Zuk A. et al., 2001). 

Além disso, embora seja ainda um pouco controverso, alguns autores defendem que as 

ADSCs possuem capacidade de diferenciação neurogénica. A diferenciação neurogénica 

pode ser induzida por suplementação do meio de cultura com ácido butilado, ácido valpróico 

e insulina, tornando as ADSCs morfologicamente semelhantes aos neurónios. Estas células 

expressam marcadores de linhagens neuronais, como neuronspecific enolase, nestina e 

neuronal nuclear protein (NeuN), e marcadores de linhagens gliais, como S100, p75, fator de 

crescimento nervoso (NGF), e Neuron-glial antigen 2 (NG2) (Tsuji et al., 2014). 

2.3.1 Diferenciação Osteogénica 

As células do estroma derivadas do tecido adiposo podem ser diferenciadas em osteoblastos 

quando cultivadas em meio de diferenciação osteogénica, que pode ser induzido com meio 

de cultura suplementado com dexametasona e β-glicerofosfato. (Tabela I) Para além destes, 

alguns estudos também utilizam várias Bone morphogenetic proteins (BMPs) e/ou 1,23-di-

hidroxivitamina D3. As BMPs, em particular a BMP-2 tem sido usada para induzir a 
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diferenciação osteogénica das ADSCs, uma vez que aumenta a expressão do Runx2 e 

osteopontina, promovendo assim a diferenciação osteogénica. Em alguns estudos, a 1,23-di-

hidroxivitamina D3 também foi investigada como um fator de diferenciação, visto que 

aparentemente inibe a adipogénese e aumenta a osteogénese nos ratos. Além destes, alguns 

estudos também suplementam o meio osteogénico com ácido retinóico para aumentar a 

diferenciação da ADSCs de ratos, não sendo este necessário para as ADSCs de humanos 

(Rada et al., 2009; Levi et al., 2011; Levi and Longaker, 2012).  

As ADSCs cultivadas na presença destes suplementos, após diferenciação, expressão 

características genéticas de células semelhantes a osteoblastos, factor de transcrição Runt 2 

(Runx2), Osterix (Osx), colagénio tipo 1 – alfa 1 (Col1a1), Osteonectina (ON), Osteopontina 

(OSP) e Osteocalcina (OC). O Runx2 e Osterix são considerados os genes de regulação 

fundamentais para a formação óssea. Apenas as células que se diferenciam em osteoblastos 

mostram expressão de Runx2, considera-se assim que o Runx2 diminui a proliferação, mas 

aumenta a diferenciação osteogénica. O Osx é um fator de transcrição expresso em 

osteoblastos durante a osteogenese em ratos e humanos (Levi and Longaker, 2012). 

A fosfatase alcalina (ALP), alizarina vermelha e von Kossa também permitem a avaliação da 

diferenciação osteogénica. A ALP é uma enzima produzida por osteoblastos e serve como 

indicador da sua atividade. A mineralização da matriz é evidente com base na coloração 

positiva de alizarina vermelha ou de von Kossa. Esta formação mineral é acompanhada pelo 

aumento da transcrição dos genes da fosfatase alcalina, sialoproteína óssea, Runx2 e 

osteocalcina (Gimble et al., 2013). 

Porém, além destas características também existem múltiplas vias de sinalização que 

influênciam a diferenciação osteogénica, tais como, fator de crescimento transformador b 

(TGF-β)/BMPs, Wnt/β-catenina, Notch, FGF e Hedgehog (HH) (Levi and Longaker, 2011).  

As BMPs são moléculas de sinalização que pertencem à superfamília TGF-β e iniciam a 

cascata de sinalização através dos seus recetores do tipo I e II, recetores de tirosina cinases, 

que após serem ativadas fosforilam os fatores de transcrição Smad 1, 5 e 8. Estes Smads 

fosforilados formam um complexo com a Smad 4 e estimulam genes alvo, que durante a 

osteogénese precoce regulam a proliferação de osteoprogenitores. Estudos genéticos 

demonstraram que as BMPs, nomeadamente a BMP-2 e BMP-4, aumentam a expressão dos 

genes Runx-2 e OPN e estimulam a diferenciação osteogénica (Heldin et al., 1997; 

Bandyopadhyay et al., 2006). A inibição desta via por noggin, um antagonista natural, conduz 

à supressão osteoblastphenotype e falta de mineralização in vitro e in vivo (Abe et al., 2000). 
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As vias de sinalização Wnt mostraram desempenhar funções importantes na diferenciação 

osteogénica. Os ligantes da Wnt ligam-se a recetores frizzled (Fz) na superfície da célula e 

aos co-recetores LRP5 e LRP6. A junção do complexo Fz-LRP5/6 resulta na estabilização e 

deslocação da β-catenina para o núcleo, onde se liga ao T-cell factor/lymphoid enhancer-

binding factor (TCF/LEF), formando o complexo β-catenina-TCF/LEF que ativa a transcrição 

de uma variedade de genes envolvidos na proliferação e diferenciação de osteosblastos. Além 

disso, o ganho da função do LRP5 resulta no aumenta da massa óssea, enquanto que 

mutações no gene que codifica o LRP5 causam síndrome de osteoporose-pseudoglioma 

(Boyden et al., 2002; Krishnan et al., 2006).  

A sinalização de Notch é iniciada quando os ligantes Delta/Serrate/LAG-2 (DSL) se ligam aos 

recetores Notch (Notch1-4) presentes na superfície da célula, desencadeando clivagens 

proteolíticas intramembranares sucessivas nos recetores mediados pela γ-secretase, o que 

resulta na libertação do domínio intracelular de Notch (NICD). Após a sua libertação da 

membrana plasmática, o NICD é deslocado para o núcleo onde interage com um fator de 

transcrição da família CSL para ativar a transcrição de genes alvo, como o Hes/Hey.  

Estudos realizados in vitro demostraram que a via de Notch suprime a diferenciação 

osteogénica através das proteínas Hes/Hey, uma vez que estas diminuem a atividade 

transcricional de Runx-2. Além disso, também foi demonstrado que a superexpressão de 

Notch1 inibe a sinalização de Wnt/β-catenina, fazendo assim com que haja inibição da 

osteogénese (Tu et al., 2012; Grottkau and Lin, 2013).  

O FGF demonstrou ser um importante modulador da função de células ósseas. O FGF 2, 9 e 

18 e os seus recetores correspondentes FGFR1-3 têm demonstrado desempenhar funções 

importantes durante o desenvolvimento de ossos longos e calvarias. Alguns estudos 

demonstraram que FGFR2 regula positivamente o crescimento ósseo e a função anabólica 

de osteoblastos. Assim como, o FGF-2 é um regulador da formação óssea (Senarath-Yapa et 

al., 2014). 

As proteínas Hedgehog (Sonic Hedgehog (SHH) e Indian Hedgehog (IHH)), assim como as 

Wnt, são moléculas de sinalização importantes na proliferação e diferenciação celular. Na via 

de sinalização Hedgehog, o precursor HH sofre uma série de modificações intracelulares 

antes de atingir uma forma multimérica ativa. Nesta forma e após ser libertado da membrana 

por Dispatched (DISP), o morfogénico liga-se a Patched (PTCH), que liberta o SMOothened 

(SMO), que por sua vez vai ativar o complexo Gli2 e Gli3 e assim, promover a expressão do 

gene Gli1, enquanto reprime o repressor transcricional Gli3 (James, 2013). A via HH induz 

simultaneamente a diferenciação osteogénica enquanto inibe a adipogenese. In vitro, o SHH 
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induz a expressão de ALP e também aumenta a seletividade na diferenciação das células 

mesenquimais multipotentes na linhagem dos osteoblastos (Nakamura et al., 1997; Spinella-

jaegle et al., 2001).  

A sinalização IHH é importante no desenvolvimento endocondral e na formação do osso 

trabecular, sendo que os ratos que carecem do recetor para o IHH, SMOothened (SMO) não 

possuem osso trabecular (Long et al., 2004). 

Assim, a diferenciação osteogénica é um processo complexo que pode ser modulado por 

moléculas que atuam em várias vias de sinalização (Grottkau and Lin, 2013). 

Contudo, as ADSCs provenientes do sexo masculino diferenciam-se em osteoblastos de 

forma mais rápida e mais eficaz do que as ADSCs derivadas do sexo feminino (Tsuji et al., 

2014)  

Tabela 1. Diferenciação Osteogénica das ADSCs (adaptada de: (Gimble et al., 2013) 

Indução Osteogénica Meio de cultura suplementado com 10% de FBS, 2,5 µg/mL de Anfotericina 

B, 100 UI/mL de penicilina, 50 µg/mL de ácido ascórbico, 10 nM de 

dexametasona, 10 mM de β-glicerofosfato, e/ou 10 nM de 1,23-di-

hidroxivitamina D3 e/ou BMP-2 (10 a 100 ng/mL). 

Ensaio de 

Mineralização 

Os fosfatos de cálcio existentes na matriz extracelular podem ser detetados 

através da coloração das culturas fixadas com vermelho de alizarina ou 

von Kossa.  

Ensaio de fosfatase 

alcalina 

A fosfatase alcalina (ALP) é uma enzima presente em vários tecidos, 

incluindo o osso. Esta é uma enzima associada aos osteoblastos, que pode 

ser quantificada por ensaios bioquímicos e/ou por métodos histoquímicos. 

Imuno-histoquímica Pode ser usada para detetar a expressão de biomarcadores proteicos 

associados à osteogénese, como: Sialoproteína Óssea (BSP) e 

Osteocalcina (OC), Osteonectina (ON) e Osteopontina (OSP) e Colagénio 

tipo 1, proteínas específicas dos osteoblastos que estão presentes na 

matriz extracelular; Cbfa1/Runx2 e Osterix, reguladores transcricionais da 

osteogénese; Osteoprotegerina (OPG) e RANKL, citocinas osteo-

regulatórias secretadas pelas células do estroma da medula óssea. 

PCR quantitativo 

(qPCR) 

Quantificar os níveis de mRNA de genes osteogénicos associados à matriz 

extracelular (ALP, BSP, OC, ON, OSP), transcrição (Cbfa1/Runx2, Osterix) 

ou regulação de citocinas (OPG, RANKL). 

Ensaio ELISA Monitorizar a secreção de proteínas associadas aos osteoblastos em 

função da diferenciação, incluindo: Osteocalcina (proteína da matriz 

óssea), Osteoprotegerina (citocina osteo-reguladora), RANKL (citocina 

osteo-reguladora). 
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2.4. ADSCs em aplicações de medicina regenerativa  

A medicina regenerativa apresenta elevado potencial na reparação de tecidos e órgãos 

danificados e na reparação da funcionalidade, estimulando a capacidade regenerativa do 

corpo. Este campo interdisciplinar compreende diversas técnicas e especialidades, como 

engenharia de tecidos, medicina e biologia molecular (Frese et al., 2016).  

As ADSCs são consideradas uma fonte celular promissora para a engenharia de tecidos e 

medicina regenerativa devido à sua ampla disponibilidade e fácil acesso (Frese et al., 2016; 

Qomi and Sheykhhasan, 2017). 

Os principais fatores que influenciam a atividade regenerativa das ADSCs são as suas 

características biológicas, incluindo a modulação das propriedades do sistema imunológico 

celular e a secreção de proteínas bioativas, como citocinas, quimiocinas e fatores de 

crescimento, assim como o seu potencial anti-inflamatório, anti-apoptótico e anti-oxidante 

(Frese et al., 2016; Qomi and Sheykhhasan, 2017). Além disso, são facilmente recolhidas 

usando técnicas minimamente invasivas com baixa morbilidade, auto-renováveis e 

multipotentes, podendo assim diferenciar-se em várias linhagens mesodérmicas. Estas 

células também são caracterizadas por apresentarem propriedades imunossupressoras e 

baixa imunogenicidade, que permite que os transplantes sejam bem-sucedidos, 

independentemente da presença ou não de um antigénio de leucócito humano (HLA) entre o 

hospedeiro e o doador (Frese et al., 2016; Qomi and Sheykhhasan, 2017). Em conjunto, estas 

características especificas das ADSCs tornam-nas altamente relevantes para aplicações 

clínicas, o que faz com que o seu potencial terapêutico seja elevado (Frese et al., 2016). 

 

2.4.1 Aplicações clínicas das ADSCs  

Uma grande variedade de doenças tem sido tratadas pelas ADSCs, levando a um aumento 

do interesse na utilização destas células em inúmeras aplicações na medicina regenerativa 

(Frese et al., 2016; Qomi and Sheykhhasan, 2017). 

 

2.4.1.1. Doença da Colite Úlcerosa  

A colite ulcerosa, ou doença de Crohn, é uma doença crónica inflamatória do intestino grosso, 

que ocasiona úlceras na camada interna do cólon. Na fase aguda da doença pode-se verificar 

o aparecimento de febre, anemia, emagrecimento e dores articulares. Um dos trabalhos 

realizados consistiu no tratamento desta doença com injeções intraperitoneais de 105 a 106 

ADSCs em humanos ou em modelo de rato. Este estudo levou à redução da perda de peso e 
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aumento da qualidade de vida. Em outro estudo, a administração intravenosa de 106 

macrófagos cultivados quer com ADSCs humanas quer com ADSCs de ratos, levou a uma 

melhoria nomeadamente na redução na perda de peso e na mortalidade. Além disso, a 

administração intraperitoneal de 2x106 ADSCs demonstraram atenuar significativamente a 

inflamação do cólon e levar ao aumento de peso (Qomi and Sheykhhasan, 2017).  

2.4.1.2. Insuficiência hepática 

O fígado é um órgão que desempenha funções metabólicas no corpo humano, o que faz com 

que um mínimo dano cause danos irreparáveis. Por isso, uma vez que as células do estroma 

derivadas do tecido adiposo apresentam capacidade de se diferenciar em células 

semelhantes a hepatócitos, tanto in vitro como in vivo, assim como capacidade anti-apoptótica 

e mecaniSMOs imunomodeladores, têm sido utilizadas para o tratamento da insuficiência 

hepática. Além disso, estas células apresentam fatores anti-inflamatórios e secretam fatores 

envolvidos na regeneração tecidual, sendo considerada uma nova estratégia terapêutica para 

a reconstrução de lesões no fígado (Stoltz et al., 2015). 

2.4.1.3. Diabetes mellitus 

A diabetes mellitus é uma doença multifatorial, conhecida por ser uma das maiores causas de 

morte em todo o mundo. Devido à capacidade de regeneração e a fatores de crescimento, 

como as citocinas e quimiocinas, a fração vascular do estroma do tecido adiposo apresenta 

elevado potencial para a aplicação terapêutica nas principais complicações do diabetes 

mellitus, incluindo a nefropatia e retinopatia. A retinopatia diabética é a principal causa de 

cegueira, sendo que em estágio inicial envolve inflamação e apoptose de células vasculares. 

Rajashekhar et al., avaliaram o comportamento do olho diabético após a injeção de ADSCs 

e, verificaram uma diminuição significativa de células apoptóticas ao redor dos vasos da retina 

(Rajashekhar et al., 2014; Qomi and Sheykhhasan, 2017). 

2.4.1.4. Danos nas glândulas salivares 

As glândulas salivares são glândulas exócrinas responsáveis pela produção de saliva, que 

auxilia o processo de mastigação. A radioterapia é uma das terapias mais conhecidos que 

pode causar danos às glândulas salivares. Como as ADSCs apresentam elevado potencial 

para secretar moléculas bioativas, assim como capacidade de induzir a regeneração após a 
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lesão das glândulas salivares, têm sido consideradas promissoras para a regeneração de 

danos na glândula salivar (Lim et al., 2013). 

 

2.4.2. Potencial Osteogénico das ADSCs  

Devido à origem das ADSCs, as primeiras aplicações destas células na medicina regenerativa 

foram relacionadas com a regeneração mesodérmica, evidenciando assim o seu potencial 

para aplicações osteogénicas (Frese et al., 2016). 

 

2.4.2.1. Regeneração Óssea 

A regeneração do tecido ósseo tem sido uma das áreas mais promissoras na medicina 

regenerativa. Vários estudos investigaram o efeito das ADSCs provenientes de roedores, 

coelhos e humanos na regeneração óssea em vários tipos de defeitos ósseos, assim como o 

seu potencial para tratar doenças ósseas, como a osteoporose e osteonecrose (Frese et al., 

2016). 

Por exemplo, o distúrbio doloroso que afeta a anca devido à necrose avascular da cabeça do 

fémur leva muitas vezes, na fase final, à osteoartrite e à necessidade da substituição total da 

anca. Em estudos realizados em animais, as ADSCs foram diretamente injetadas na cabeça 

do fémur, sendo que dois meses após a cirurgia, estas células aumentaram a osteogénese e 

a microestrutura do tecido osteonecrótico induzido pela privação vascular (Abudusaimi et al., 

2011). 

Estes efeitos benéficos também foram relatados num estudo que utilizou as ADSCs para 

reconstruir as lesões na calvária de uma rapariga após traumatiSMO craniano grave com 

fratura da calvária. Três meses após a reconstrução, os exames realizados mostraram uma 

nova formação óssea e a continuidade da calvária quase completa (Lendeckel et al., 2004). 

A osteoporose é uma doença óssea caraterizada pela perda da resistência óssea, tornando 

os ossos mais vulneráveis a fraturas. O mecaniSMO ósseo é conhecido por ser um processo 

fisiológico complexo que é regulado por vários tipos de células, bem como pela matriz 

extracelular e fatores de crescimento. O transplante de ADSCs em ratos induziu o aumento 

do número de osteoblastos e osteoclastos no tecido ósseo, prevenindo assim a perda óssea, 

uma vez que os osteoblastos são responsáveis pela formação óssea e os osteoclastos são 

capazes de reabsorver o osso. Isto leva a que haja um equilíbrio entre a reabsorção óssea e 

a formação óssea, resultando assim no aumento líquido da massa óssea. Este estudo 
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demonstrou que as ADSCs podem ser uma ferramenta importante no tratamento da 

osteoporose (Lee et al., 2011).

Os resultados obtidos a partir de ensaios pré-clínicos e clínicos, bem como as características 

em termos de potencial regenerativo, tornam as ADSCs uma estratégia inovadora no campo 

da medicina regenerativa e da engenharia de tecido ósseo. Além disso, estas células são 

consideradas ideais para a regeneração óssea, uma vez que podem ser colhidas, 

manuseadas e expandidas de uma forma minimamente invasiva, fácil e eficaz e têm elevada 

capacidade de se diferenciarem ao longo da linhagem mesodérmica (Wilson et al., 2011; 

Frese, Dijkman and Hoerstrup, 2016). 
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Capítulo II. 

Objetivos 
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As células do estroma derivadas do tecido adiposo (ADSCs) são bastantes promissoras na 

medicina regenerativa, nomeadamente na engenharia do tecido ósseo. Dado ser relevante 

avaliar o potencial das ADSCs na engenharia de tecido ósseo, este trabalho teve como 

objetivo principal o isolamento e caracterização da capacidade de diferenciação osteogénica 

de células do estroma derivadas do tecido adiposo de diferentes origens anatómicas, usando 

o rato como modelo.

Podemos enumerar como objetivos específicos:

✓ Isolamento das células do estroma derivadas do tecido adiposo de diferentes

localizações anatómicas (periabdominal, perirenal, pericoronário, mesentério,

subcutâneo e tecido adiposo castanho) do rato;

✓ Caraterização das culturas estabelecidas em condição basal e condição osteogénica

através de técnicas bioquímicas e histoquímicas;

✓ Análise da expressão dos genes específicos de diferenciação osteogénica Runx2,

Osterix, Colagénio (Col1a1) e Osteocalcina (OC), assim como os genes PPARγ, Sox9,

Ptch1, Hey1 e Proteína de inibição do eixo 2 (Axin2), por Real-time PCR, em diferentes

localizações anatómicas das ADSCs;
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Capítulo III. 

Materiais e Métodos 
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3.1. Animais 

As ADSCs foram obtidas de Rattus norvegicus machos, estirpe Wistar, com 3 meses de idade 

e com aproximadamente 250-300 g de peso corporal. Todas as experiências foram 

conduzidas de acordo com o Decreto-lei nº 113/2013, de 7 de agosto (legislação nacional que 

transpõe a Diretiva Europeia 63/2010/EU (legislação europeia)) sobre a proteção do uso de 

animais experimentais. 

3.2. Isolamento das células do estroma derivadas do tecido adiposo (ADSCs) 

Inicialmente foram colhidos fragmentos de gordura de diferentes zonas anatómicas, que 

incluem o tecido adiposo branco perirrenal, periabdominal, pericoronário, mesentério e 

subcutâneo, e o tecido adiposo castanho (Figura 2.). Estes fragmentos foram processados 

para histologia e cultura celular. 

Figura 2. Imagem representativa dos fragmentos do tecido adiposo isolados de diferentes localizações 
anatómicas. 

3.2.1. Histologia e área dos adipócitos 

Após a colheita de fragmentos de gordura das diferentes zonas anatómicas, as amostras 

foram fixadas em formaldeído tamponado 10% durante 48 horas. Após a fixação, as amostras 
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foram desidratadas em soluções de etanol com concentração crescente, diafanizadas em xilol 

e embebidas em parafina.  

As amostras foram cortadas num micrótomo, de maneira a obter secções histológicas com 3 

μm de espessura. De seguida, as secções de tecido foram desparafinadas e hidratadas duas 

vezes com xilol, etanol a 100%, 95% e 70% e H2O. Após isto, as lâminas foram coradas com 

Hematoxilina-Eosina, desidratadas (etanol 95%, 100% - 2x), diafanizadas (2x em xilol) e 

montadas com meio de montagem. As seções foram depois visualizadas num microscópio 

ótico (Aboul-Fotouh et al., 2015).  

Para cada depósito do tecido adiposo branco e para o tecido adiposo castanho, a área dos 

adipócitos foi determinado usando o programa ImageJ. 

 

3.2.2. Cultura celular 

Após a colheita os fragmentos de gordura foram colocados num Falcon, com uma solução de 

descontaminação, que consiste em meio de cultura α-Minimal Essential Medium (α-MEM, 

Gibco) suplementado com 12,5 µg/mL de Anfotericina B (Gibco), 500 UI/mL de penicilina 

(Gibco) e 12,5 µg/mL de estreptomicina (Gibco), durante cerca de 1 hora à temperatura 

ambiente. 

Após este tempo, os fragmentos de gordura foram cortados em fragmentos com cerca de 1-2 

mm3, e colocados num Falcon com α-MEM suplementado com 0,075 mg/mL de colagenase 

tipo IA (Sigma-Aldrich) para digestão tecidual. Em seguida colocados na estufa durante uma 

1 hora a 37 ºC, com agitação periódica para facilitar a digestão.  

Posteriormente, a atividade da colagenase foi neutralizada pela adição de 10% de soro bovino 

fetal (FBS, Gibco) e as amostras filtradas. As amostras foram centrifugadas a 1200 rpm 

durante 10 minutos (Sigma), para a separação do tecido em duas camadas. 

O sobrenadante foi rejeitado e o pellet foi ressuspendido em α-MEM suplementado com 10% 

de FBS, 2,5 µg/mL de Anfotericina B, 100 UI/mL de penicilina, 2,5 µg/mL de estreptomicina e 

50 µg/mL de ácido ascórbico (Sigma-Aldrich). O pellet ressuspendido foi transferido para 

frascos de cultura de 25 cm2 e colocados a incubar a 37 ºC numa atmosférica húmida 

contendo 5% de CO2. O meio de cultura foi mudado duas vezes por semana (Figura 3.). 

Estas culturas foram mantidas até atingirem uma confluência superior a 80%, sendo 

observadas regularmente num microscópio invertido de contraste de fase (Nikon DN100) 

(Albersen et al., 2010). 



33 

Figura 3. Esquema para o processamento e isolamento das células do tecido adiposo. (1) Os 
fragmentos de gordura colhidos foram colocados num Falcon com uma solução de descontaminação 
e, em seguida, (2) cortados em pedaços com cerca de 1-2 mm3; (3) A colagenase tipo IA foi adicionada 
e (4) incubada a 37 ºC durante 1 hora, para digestão tecidual; (5) A atividade da colagenase foi 
neutralizada com soro bovino fetal e, em seguida, (6) filtrada a solução; (7) A amostra foi centrifugada; 
(8) Removeu-se o sobrenadante e (9) ressuspendeu-se o pellet em meio de cultura, (10) transferindo-
se de seguida para um frasco de cultura que foi colocado a incubar a 37 ºC. (adptado de: (Bunnell et
al., 2008))

3.3. Diferenciação Osteogénica 

As ADSCs foram cultivadas em condições padrão até atingirem uma confluência superior a 

80%. As subculturas foram obtidas por tripsinização (tripsina 0,04% em EDTA, ambos da 

Sigma-Aldrich) da cultura primária, durante a fase exponencial de crescimento. As células em 

subcultura foram semeadas a uma densidade de 5x103 células.cm-2 e cultivadas na mesma 

condição experimental da cultura primária.  

Após 48 horas, cada zona anatómica foi submetida a duas condições experimentais 

diferentes, nomeadamente condição basal e condição osteogénica. 

3.3.1. Condição Basal (CB) 

Na condição basal, o meio de cultura foi substituído por meio basal que consiste em α-MEM 

suplementado com 10% de FBS, 2,5 µg/mL de Anfotericina B, 100 UI/mL de penicilina, 2,5 

µg/mL de estreptomicina e 50 µg/mL de ácido ascórbico. As culturas foram incubadas a 37 ºC 

numa atmosfera húmida contendo 5% de CO2. O meio de cultura foi mudado duas vezes por 

semana. 
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3.3.2. Condição osteogénica (CO) 

Na condição osteogénica, o meio de cultura foi substituído por meio de diferenciação 

osteogénica que consiste em α-MEM suplementado com 10% de FBS, 2,5 µg/mL de 

Anfotericina B, 100 UI/mL de penicilina, 2,5 µg/mL de estreptomicina e 50 µg/mL de ácido 

ascórbico, 10 nM de dexametasona (Sigma-Aldrich) e 10 mM de β-glicerofosfato (Sigma-

Aldrich). As culturas foram incubadas a 37 ºC numa atmosfera húmida contendo 5% de CO2. 

O meio de cultura foi mudado duas vezes por semana. 

 

3.4. Caracterização das culturas celulares  

As culturas celulares estabelecidas foram caracterizadas, em diferentes períodos, através da 

análise da morfologia celular, técnicas bioquímicas, nomeadamente proliferação celular, 

atividade metabólica e quantificação da atividade da fosfatase alcalina, técnicas 

histoquímicas, como coloração da fosfatase alcalina e do teor de colagénio, e análise da 

expressão génica por RT-qPCR. 

 

3.4.1. Avaliação da morfologia mitocondrial e celular  

Após 4 dias de cultura avaliou-se a morfologia mitocondrial das células. Para isso, as células 

foram marcadas com MitoSpyTM Red (250 nM, Biolegend) durante 20 minutos a 37 ºC. Em 

seguida, as células foram lavadas com uma solução salina tamponada com fosfatase (PBS, 

pH 7,4, Sigma-Aldrich) e fixadas com 3,7% formaldeído (Sigma-Aldrich) durante 10 minutos, 

sendo lavadas novamente com PBS. 

Para posterior marcação do citoesqueleto celular, as células foram permeabilizadas com 0,1% 

Triton X-100 (Sigma-Aldrich) em PBS durante 15 minutos à temperatura ambiente. Em 

seguida, as células foram incubadas com 1% de albumina sérica bovina (BSA, Sigma-Aldrich) 

em PBS para reduzir a coloração não específica. Posteriormente, no escuro e de acordo com 

o protocolo do fabricante, as células foram marcadas com faloidina conjugada com Alexa Fluor 

488 (1:250, 1 h, Molecular Probes) e com DAPI (1 µg/mL, 10 min, Sigma-Aldrich) para marcar 

os filamentos de actina do citoesqueleto celular e os núcleos celulares, respetivamente. 

As imagens de fluorescência foram obtidas usando um sistema digital de imagem Celena S 

(Logos Biosystems) (Canullo et al., 2017; Mussano et al., 2018). 

 

 



35 

3.4.1.1. Área das células do tecido adiposo 

A área das células de diferentes localizações anatómicas do tecido adiposo, foi determinada 

a partir das imagens de fluorescência obtidas pelo sistema digital de imagem Celena S 

(CLSM). Para cada depósito, o tamanho das células foi determinado usando o programa 

ImageJ, sendo estimado em cada depósito o número de adipócitos (Sackmann-Sala et al., 

2012). 

3.4.2. Métodos bioquímicos 

As culturas celulares foram processadas em períodos de avaliação específicos para posterior 

realização das técnicas bioquímicas.  

3.4.2.1. Avaliação da proliferação celular (quantificação de DNA) 

A proliferação celular foi avaliada através da quantificação de DNA ao dia 1, 4, 7, 11 e 15. 

Para isso, as células foram lavadas duas vezes com PBS e foram adicionados 100 µL de 0,1% 

Triton X-100 em H2O a cada poço para que ocorra a lise celular. A quantidade de DNA foi 

determinada usando o kit Quant-iT™ PicoGreen™ dsDNA Assay, (Thermo Fisher Scientific), 

de acordo com as instruções do fabricante. A fluorescência foi medida nos comprimentos de 

onde de 485 nm e 528 nm para excitação e emissão, respetivamente (Fujii et al., 1989). 

3.4.2.2. Avaliação da atividade metabólica 

A avaliação da atividade metabólica foi realizada pelo método de MTT em diferentes tempos 

de cultura, nomeadamente dia 1, 4, 7, 11 e 15. Em cada um desses dias, foram adicionados 

10 µL de MTT (5 mg/mL, Sigma-Aldrich) a cada poço e as células foram incubadas por um 

período de 3 horas a 37 ºC. Durante este período, o MTT é incorporado pelas células 

metabolicamente ativas, produzindo cristais de formazan de cor púrpura que se acumulam no 

seu interior. Após as 3 horas, removeu-se o meio e adicionaram-se 100 µL de dimetilsulfóxido 

(DMSO, Panreac) a cada poço. Após 15 minutos à temperatura ambiente avaliou-se a 

absorvância a 550 nm num leitor de microplacas (Synergy HT, BioTek). A quantidade de 

cristais de formazan medidos é diretamente proporcional ao número de células 

metabolicamente ativas (Arjmand et al., 2018; Daugela et al., 2018).
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3.4.2.3. Avaliação da atividade da fosfatase alcalina 

As amostras foram retiradas em períodos de avaliação específicos, 4, 7, 11 e 15 dias, para 

posterior avaliação da atividade da fosfatase alcalina (ALP). Após a remoção do meio de 

cultura, as células foram lavadas duas vezes com PBS. Em seguida, foram adicionados 100 

µL de 0,1% Triton X-100 em H2O a cada poço e as placas foram incubadas durante 30 minutos 

a 4 ºC. No final deste tempo, foram adicionados 80 µL do substrato da enzima, 25 mM de p-

nitrofenilfosfato em tampão alcalino (n-NPP, Sigma-Aldrich), a cada poço e as placas foram 

depois incubadas durante 1 hora a 37 ºC. Para parar a reação, foram adicionados 20 µL de 

NaOH 5 M (Sigma-Aldrich). O p-nitrofenol libertado exibe cor amarela e a absorvância de cada 

poço foi determinada a 400 nm num leitor de microplacas (Synergy HT, BioTek) (Fujii et al., 

1989; Arjmand et al., 2018; Daugela et al., 2018).  

Os resultados foram expressos em nanomoles de p-nitrofenol por nanograma de DNA. 

 

3.4.3. Análise da expressão genética por PCR quantitativo em tempo real (RT-qPCR)  

A diferenciação das células do tecido adiposo das diferentes zonas anatómicas, foi avaliada, 

por RT-qPCR a expressão dos seguintes genes osteoblásticos, fator de transcrição Runt 2 

(Runx2), factor de transcrição SP7 (Osterix (SP7)), colagénio tipo 1 – alfa 1 (Col1a1), 

Osteocalcina (OC); gene condrogénico: fator de transcrição (Sox9); gene adipogénico: 

Peroxisome proliferator-activated receptor gamma (PPARγ). Além disso, as células também 

foram avaliadas quanto à expressão génica as vias de sinalização, nomeadamente Patched-

1 (PTCH1 (HH)), fator de transcrição Hey1 (Notch) e proteína de inibição do eixo 2 (Axin 2 

(WNT)). Todos os genes foram normalizados pelo gene de referência Beta-actina (Tabela 1) 

Ao fim de 7 dias de subcultura, o RNA total foi extraído usando o Reagente TRIzolTM 

(Invitrogen) de acordo com o protocolo do fabricante. O rendimento e a pureza do RNA foram 

avaliados por espectrofotometria a 260 e 280 nm, e a integridade foi avaliada por eletroforese 

em gel de agarose. O RNA, 600 ng, foi transcrito reversamente em DNA complementar 

(cDNA) com o NZY First-Strand cDNA Synthesis Kit (nzytech), de acordo com as instruções 

do fabricante. A expressão dos genes alvo (Tabela 1) foi determinada quantitativamente no 

equipamento de RT-PCR (CFX96, BioRad) usando iQTM SYBR® Green Supermix (BioRad) 

(Lee et al., 2008; Arjmand et al., 2018; Daugela et al., 2018). 
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Tabela 2. Primers para amplificação por RT-qPCR 

3.4.4. Métodos histoquímicos

As culturas celulares foram fixadas em períodos de avaliação específicos, nomeadamente 7, 

11, 15 e 18 dias, para posterior realização da marcação histoquímica.  

O meio de cultura foi removido e as células foram lavadas duas vezes com PBS. Após isto, 

as células foram fixadas com 1,5% glutaraldeído (TAAB) em 0,14 M tampão cacodilato de 

sódio (Sigma-Aldrich) durante 15 minutos e lavadas novamente duas vezes com PBS. 

Posteriormente, as placas foram conservadas a 4 ºC em 100 µL de tampão. 

3.4.4.1. Histoquímica da fosfatase alcalina 

Para a coloração da ALP, as culturas fixadas foram incubadas durante 1 hora no escuro com 

50 µL do tampão Tris, pH 10, contendo naftil fosfato de sódio e fast blue RR salt (Ambos da 

Sigma-Aldrich). Após este tempo, removeu-se o corante e lavou-se intensamente cada poço 

com água destilada. As culturas foram fotografadas num microscópio invertido de contraste 

de fase (Nikon TMS), tendo a coloração da ALP intensidades variáveis entre castanho a preto 

(Lee et al., 2008; Costa et al., 2016). 

Primers Assay ID 

Beta-actina  qRnoCID0056984 

Runx2 qRnoCED0009315 

Osterix (SP7) qRnoCED0008486 

Col1a1 qRnoCED0007857 

OC (Bglap) qRnoCED0007311 

PPARγ qRnoCID0006036 

Sox9 qRnoCED0001168 

Ptch1 (HH) qRnoCED0051189 

Hey1 (Notch) qRnoCED0053183 

Axin2 (WNT) qRnoCID0050993 
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3.4.4.2. Histoquímica de Colagénio  

Para medir o teor de colagénio (síntese de colagénio), foi utilizado o corante Sirius Red para 

corar o colagénio total. 

Após a remoção do fluído de fixação, foram adicionados 100 µL do corante Sirius Red (0,01 

g de Sirius Red F3B por 100 mL de ácido pícrico) a cada poço, deixando atuar o corante 

durante 1 hora à temperatura ambiente. Após este tempo, removeu-se o corante e lavou-se 

intensamente cada poço com 200 µL de 0,01 N HCl (Panreac) de forma a limpar todo o corante 

em excesso (Wu et al., 2013). 

As culturas foram fotografadas num microscópio invertido de contraste de fase (Nikon TMS). 

 

3.4.5. Análise estatística 

Os resultados obtidos são provenientes de duas experiências independentes, cada uma delas 

realizada em triplicado, e são expressos como média ± desvio-padrão. A análise estatística 

foi realizada com o programa IBM® SPSS® Statistics 25. A comparação das duas condições 

experimentais (CB e CO) foi realizada pelo teste-t e a comparação de vários grupos foi 

realizada pela análise de variância unidirencial (ANOVA), seguido do post hoc Tukey. Para 

ambos, valores de p ≤ 0,05 foram considerados significativos. 
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Capítulo IV. 

Resultados 
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4.1. Avaliação histológica do tecido adiposo 

As células do tecido adiposo branco localizadas na região periabdominal, perirenal, 

pericoronário, subcutâneo e mesentério apresentaram grandes vacúolos lipídicos, enquanto 

que as células do tecido adiposo castanho apresentaram vacúolos de menores dimensões. 

Contudo, verificou-se que o tecido adiposo castanho é muito mais vascularizado do que o 

tecido adiposo branco. Porém dentro das localizações estudadas do tecido adiposo branco, o 

tecido adiposo do mesentério foi o que apresentou maior vascularização (Figura 4.A.).  

Posteriormente, as áreas dos adipócitos de cada zona anatómica foram determinadas e são 

apresentadas na Figura 4.B. O tamanho médio dos adipócitos do tecido adiposo castanho é 

significativamente menor do que os adipócitos do tecido adiposo branco. Neste último, a área 

dos adipócitos é maior no tecido adiposo periabdominal e perirenal, do que no pericoronário, 

mesentério e subcutâneo, sendo o tecido adiposo mesentério aquele que apresenta menor 

área. 

Figura 4. Histologia e área dos adipócitos/células do tecido adiposo isolado de diferentes localizações 
anatómicas. A. Imagens representativas do tecido adiposo corado com Hematoxilina-Eosina. Escala 
200 µm. B. Histograma do tamanho médio dos adipócitos nos cinco depósitos do tecido adiposo branco 
(periabdominal, perirenal, pericoronário, mesentério e subcutâneo) e no tecido adiposo castanho 
(n=12). Letras diferentes significam diferenças significativas, de acordo com o teste ANOVA (p < 0,05). 
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4.2. Caracterização das culturas de ADSCs  

Este estudo tem como objetivo avaliar a capacidade de proliferação e de diferenciação 

osteoblástica de ADSCs cultivada na presença de indutores osteogénicos. As células foram 

cultivadas em meio basal, que foi usado como controlo, e em meio osteogénico, i.e. meio 

basal suplementado com dexametasona e β-glicerofosfato. As culturas foram avaliadas 

quanto à morfologia celular, proliferação, viabilidade e diferenciação osteoblástica, ou seja, 

atividade da fosfatase alcalina (ALP) e mineralização da matriz extracelular, ao longo de 15 

dias de cultura. 

4.2.1. Proliferação celular 

A figura 5 mostra os resultados da proliferação celular que foi avaliada pela quantificação de 

DNA durante o tempo de cultura. O padrão de crescimento das ADSCs foi similar em quase 

todos os tecidos, uma vez que houve um aumento até ao pico máximo e depois uma 

diminuição, não havendo diferenças quando comparadas ambas as condições de cultura, 

para cada localização anatómica, com exceção do tecido adiposo perirenal e periabdominal. 

As culturas de células do tecido adiposo perirenal e periabdominal apresentam diferenças 

significativas quando comparadas as duas condições, sendo que apresentam valores mais 

elevados na condição basal do que na condição osteogénica. Por outro lado, o tecido adiposo 

pericoronário foi o que obteve proliferação mais baixa. Contudo, as culturas de ADSCs de 

localizações anatómicas distintas revelaram diferentes taxas de proliferação, dado que as 

culturas não atingem todas o pico máximo na mesma altura. As culturas de células do tecido 

adiposo pericoronário e do tecido adiposo castanho apresentaram um crescimento 

exponencial até ao 7 dia, verificando-se posteriormente uma diminuição na proliferação 

celular.  Por outro lado, as células do tecido adiposo mesentério e subcutâneo atingiram o 

valor máximo mais cedo, ao dia 4, enquanto que as do tecido adiposo perirenal e 

periabdominal continuaram a proliferar ativamente até ao dia 11 de cultura, atingindo aí o seu 

pico máximo.  
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Figura 5. Proliferação celular das ADSCs isoladas de diferentes localizações anatómicas na ausência 
de indutores osteogénicos (meio basal) e na presença de indutores osteogénicos (meio osteogénico). 
*diferenças significativas, de acordo com o teste-t (p < 0,05).

4.2.2. Atividade metabólica 

A atividade metabólica foi avaliada através do ensaio de MTT (Figura 6). As culturas de 

diferentes localizações anatómicas de ADSCs quando induzidas com a dexametasona e β-

glicerofosfato (condição osteogénica) não apresentam diferenças relevantes quando 

comparadas com a condição basal com exceção do tecido adiposo perirenal e periabdominal. 

As culturas de diferentes localizações anatómicas de ADSCs na CO apresentaram atividade 

metabólica igual ou menor do que as células na condição basal. Na condição basal a atividade 

metabólica aumentou gradualmente do dia 1 até ao dia 7, em quase todas as diferentes 
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localizações anatómicas, com exceção das células obtidas a partir do tecido adiposo 

subcutâneo, periabdominal e perirenal. Nas células derivadas do tecido adiposo subcutâneo 

o maior valor de MTT foi observado ao dia 4, ocorrendo depois um decréscimo da atividade 

metabólica, enquanto que, no tecido adiposo perirenal e periabdominal a atividade metabólica 

aumentou gradualmente até ao dia 11 tendo depois permanecido constante. Na condição 

osteogénica verificou-se que a atividade metabólica das células do tecido adiposo subcutâneo 

e mesentério atinge o valor máximo logo ao dia 4, enquanto que, no tecido adiposo 

pericoronário e tecido adiposo castanho atingem ao dia 7 e os tecidos adiposos perirenal e 

periabdominal atinge ao dia 11, ocorrendo depois, em todos os tecidos, um decréscimo da 

atividade metabólica.  

Contudo, comparando as culturas das diferentes localizações anatómicas, verificou-se que o 

tecido adiposo perirenal e periabdominal são os mais se destacam, uma vez que apresentam 

maior atividade metabólica. 
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Figura 6. Atividade metabólica das ADSCs de diferentes localizações anatómicas na ausência de 
indutores osteogénicos (meio basal) e na presença de indutores osteogénicos (meio osteogénico). 
*diferenças significativas, de acordo com o teste-t (p < 0,05).

4.2.3. Avaliação da morfologia mitocondrial e celular 

Com o objetivo de avaliar a morfologia mitocondrial e celular, procedeu-se à marcação por 

fluorescência dos filamentos de actina que compõem o citoesqueleto celular, núcleos e 

mitocôndrias (Figura 7). Após 4 dias de cultura, as células, apresentaram uma morfologia 

alongada, exibindo os F-actina do citoesqueleto celular bem organizados e os núcleos bem 

definidos, como demonstrado na Figura 7.A. As células de diferentes localizações anatómicas, 

com exceção do tecido adiposo subcutâneo e mesentério, em condição basal aparentaram 

ser morfologicamente maiores do que as células em condição osteogénica. Por outro lado, as 
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células do tecido adiposo mesentério e subcutâneo mostraram-se morfologicamente 

semelhantes, quando comparadas as duas condições.  

Após marcação por fluorescência das mitocôndrias não se verificaram diferenças 

significativas entre as ADSCs das diferentes localizações anatómicas (Figura 7.B.).   

Figura 7. Imagens representativas da A. morfologia celular e B. expressão da atividade mitocondrial 
das ADSCs de diferentes localizações anatómicas após 4 dias de cultura na condição basal (CB) e na 
condição osteogénica (CO). Após marcação fluorescente, as mitocôndrias aparecem marcadas a 
vermelho, os filamentos de F-actina do citoesqueleto celular a verde e o núcleo a azul. Escala 100 µm. 

 

4.2.4. Área das células do tecido adiposo 

Após sete dias de cultura determinaram-se as áreas das células na CO e na CB para cada 

zona anatómica (Figura 8). As células do tecido adiposo mesentério e subcutâneo, quando 

comparada a condição basal com a condição osteogénica, não apresentaram diferenças. Por 

outro lado, as células dos restantes tecidos mostraram uma diminuição da sua área quando 

cultivadas em CO, observando-se inclusive uma redução para mais de metade na área celular 

para o perirenal.   
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Figura 8. Histograma da relação entre a área das células na condição osteogénica e na condição basal 
(Aost/Abasal) para as diferentes localizações anatómicas, ao fim de 4 dias de cultura (n=6). Letras 
diferentes significam diferenças significativas, de acordo com o teste ANOVA (p < 0,05). 

4.2.5. Análise da expressão dos genes de diferenciação 

A expressão dos genes específicos de diferenciação osteogénica Runx2, Osterix, Col1a1 e 

OC, assim como os genes PPARγ e Sox9 da diferenciação adipogénica e condrogénica, 

respetivamente, das ADSCs de diferentes localizações anatómicas após 7 dias de subcultura, 

são apresentados na Figura 9. A expressão dos genes foi normalizada pelo valor obtido no 

gene de referência, Beta-actina, em cada condição experimental.  

A expressão dos genes específicos da linhagem osteoblástica foi maior na ausência de 

indutores osteogénicos (CB) do que na condição osteogénica (CO). Após análise da 

expressão dos genes de diferenciação osteogénica, verificou-se que as células do tecido 

adiposo subcutâneo são expressas numa fase precoce, como verificado no Runx2, e que as 

células obtidas do tecido adiposo perirenal e mesentério são mais expressas num estado 

tardio, como apresentado no gráfico do Osterix.  

Nas culturas das diferentes localizações anatómicas com exceção do tecido adiposo 

periabdominal, foi possível verificar que a condição osteogénica induziu a expressão de 

PPAR, que é um fator de transcrição da diferenciação adipogénica. A expressão do gene 
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Sox9, fator de transcrição da diferenciação condrogénica, foi significativamente maior em 

todas as culturas de diferentes localizações anatómicas na condição basal. 

 

Figura 9. Análise da expressão genética por RT-qPCR dos genes de diferenciação osteogénica, 
Runx2, Osterix, Col1a1 e OC, assim como os genes PPARγ e Sox9 (diferenciação adipogénica e 
condrogénica, respetivamente), das ADSCs de diferentes localizações anatómicas após 7 dias de 
subcultura. *diferenças significativas, de acordo com o teste-t (p < 0,05). 
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4.2.6. Avaliação da atividade da fosfatase alcalina 

Os valores da atividade da fosfatase alcalina (ALP) apresentados na Figura 10, foram 

normalizados pela quantidade de DNA.  

A atividade da ALP, para a condição basal, na maioria das diferentes localizações anatómicas 

atingiu o pico de atividade ao dia 7, com exceção das células obtidas do tecido adiposo 

subcutâneo e do tecido adiposo castanho em que a atividade da ALP aumentou ao longo do 

período de cultura. Enquanto que para a condição osteogénica, apenas as culturas do tecido 

adiposo periabdominal e pericoronário atingem o pico máximo de atividade ao dia 7. Os 

restantes tecidos apresentaram um aumento da atividade de ALP ao longo do período/tempo 

de cultura, com exceção das do tecido adiposo perirenal que atingem o pico máximo ao dia 

11.  

Porém, comparando as culturas das diferentes localizações anatómicas, verificou-se que a 

maior atividade da ALP observada foi obtida nas culturas do tecido adiposo subcutâneo, 

periabdominal, perirenal e pericoronário. 
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Figura 10. Atividade da fosfatase alcalina (ALP) de culturas de ADSCs de diferentes localizações 
anatómicas quando cultivadas na ausência de indutores osteogénicos (meio basal) e na presença de 
indutores osteogénicos (meio osteogénico). *diferenças significativas, de acordo com o teste-t (p < 
0,05). 

 

4.2.7. Histoquímica da fosfatase alcalina 

As imagens de microscopia ótica da atividade da fosfatase alcalina, identificadas por 

histoquímica, são apresentadas na Figura 11. No geral, verificou-se que a densidade celular 

aumentou ao longo do tempo de cultura até ao dia 15, baixando depois ao dia 18.  

As culturas de ADSCs de diferentes localizações anatómicas, com exceção do tecido adiposo 

periabdominal e perirenal, não apresentaram grandes diferenças na intensidade da coloração 

ao longo do tempo, em ambas as condições. Por outro lado, o tecido adiposo periabdominal, 

subcutâneo e perirenal na CB apresentaram maior intensidade de coloração, do que as 

células em CO. 

 



51 

No tecido adiposo periabdominal e perirenal na CB, as células a partir do 7 e 11 dia de cultura, 

respetivamente, começaram a formar estruturas nodulares que coram intensamente, 

apresentando estruturas mais densas e com maior intensidade de coloração com o aumento 

do tempo de cultura. Enquanto que, na CO começaram a formar estruturas nodulares mais 

tarde, a partir do dia 18.  
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Figura 11. Imagens representativas do aspecto microscópico das culturas de ADSCs de diferentes 
localizações anatómicas de, na ausência e na presença de indutores osteogénicos, CB e CO, 
respetivamente, coradas histoquimicamente para a presença de ALP. Ampliação 100x. Escala 100 µm. 
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4.2.8. Histoquímica de Colagénio 

As imagens de microscopia ótica da produção de colagénio, identificada por histoquímica, são 

apresentadas na Figura 12.  

A coloração de colagénio aumentou ao longo do período de cultura das ADSCs de diferentes 

localizações anatómicas, sendo notavelmente maior no tecido adiposo periabdominal na CB 

e no tecido adiposo perirenal em ambas as condições.  

As células do tecido adiposo perirenal, em ambas as condições, e do tecido adiposo 

periabdominal na CB, começaram a agregarse ao longo do tempo de cultura dando origem a 

estruturas nodulares que coram com elevada intensidade. Contudo, as células do tecido 

adiposo perirenal na CB formaram nódulos muito mais precocemente do que as células na 

condição osteogénica, ao fim de 11 dias e 15 dias respetivamente. 
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Figura 12. Imagens representativas do aspecto microscópico das culturas de ADSCs de diferentes 
localizações anatómicas de, na ausência e na presença de indutores osteogénicos, CB e CO, 
respetivamente, coradas histoquimicamente para a produção de colagénio. Ampliação 100x. Escala 
100 µm. 



55 

4.2.9. Análise da expressão dos genes de vias de sinalização 

A expressão dos genes das vias de sinalização Ptch1, Hey1 e Axin2, normalizados pelo valor 

obtido no gene de referência, Beta-actina, são mostrados na Figura 13. A expressão do gene 

Ptch1 foi maior nas culturas do tecido adiposo subcutâneo e do tecido adiposo castanho na 

condição basal, do que nas culturas de outras localizações. Por outro lado, analisando a 

expressão do gene Hey1, verificou-se que nas culturas do tecido adiposo subcutâneo, 

perirenal e o tecido adiposo castanho apresentaram baixa expressão deste gene. 

Relativamente ao gene Axin2, verificou-se um aumento da expressão deste gene nas culturas 

do tecido adiposo perirenal e do tecido adiposo castanho na condição basal, assim como nas 

culturas do tecido adiposo mesentério em ambas as condições de cultura. 

Figura 13. Análise da expressão genética por RT-qPCR dos genes das vias de sinalização, das ADSCs 
de diferentes localizações anatómicas após 7 dias de subcultura. *diferenças significativas, de acordo 
com o teste-t (p < 0,05). 
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Discussão 
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As células do estroma derivadas do tecido adiposo (ADSCs) são bastantes promissoras na 

medicina regenerativa, nomeadamente na engenharia do tecido ósseo. Neste contexto, as 

ADSCs têm apresentado elevado interesse uma vez que podem ser obtidas em grande 

quantidade, através de métodos minimamente invasivos, e possuem capacidade de auto-

renovação e capacidade de se diferenciarem em múltiplas linhagens, incluindo a osteogénica 

(Lin et al., 2005; Zhang et al., 2006; Luna et al., 2014; Jung et al., 2015; Tobita et al., 2015; 

Qomi and Sheykhhasan, 2017). Para além disso, o local de colheita do tecido adiposo parece 

influenciar a capacidade de diferenciação osteogénica (Frese et al., 2016), sendo prioritário 

caracterizar as populações celulares obtidas de diferentes regiões anatómicas, visando 

adequar as suas características à abordagem regenerativa prospetiva. O principal objetivo 

desta tese foi avaliar o potencial osteogénico das ADSCs de diferentes localizações 

anatómicas, tendo como modelo experimental a rato. 

Neste trabalho, foram recolhidas amostras de tecido adiposo de diferentes localizações 

anatómicas de ratos Wistar, com 3 meses de idade, sendo processadas para caracterização 

histológica. A partir das regiões avaliadas estabeleceram-se culturas de ADSCs que foram 

caracterizadas ao longo do tempo, relativamente à morfologia, proliferação, atividade 

metabólica e atividade funcional, com ênfase na caracterização do processo de diferenciação 

osteogénica.  

Os fragmentos de gordura das diferentes localizações anatómicas foram fixados em 

formaldeído e corados com H-E. A sua avaliação histológica demonstrou que cada depósito 

tem uma morfologia e características específicas e distintas, à semelhança do observado por 

Berry et al. em 2013 (Berry et al., 2013). Observamos através da medição da área dos 

adipócitos, que o tecido adiposo branco apresenta grandes vacúolos lipídicos, enquanto que 

o tecido adiposo castanho exibe vacúolos menores. Estes resultados estão de acordo com o

descrito por diversos autores (Sanchez-Gurmaches and Guertin, 1984; Park et al., 2014; Tsuji 

et al., 2014; Schosserer et al., 2017). Após a medição da área dos adipócitos das diferentes 

localizações anatómicas do tecido adiposo branco, verificamos que o tecido adiposo do 

mesentério é o que apresenta menor área, o que está de acordo com um estudo realizado por 

Sackmann-Sala et al. em 2012. Além disso, também demonstramos através de técnicas 

histológicas que o tecido adiposo castanho é muito mais vascularizado do que o tecido 

adiposo branco, estando de acordo com estudos anteriormente realizados (Park et al., 2014; 

Tsuji et al., 2014; Schosserer et al., 2017). Relativamente ao tecido adiposo branco, verificou-

se que o depósito visceral, nomeadamente o tecido com origem no mesentério, é muito mais 

vascularizado do que os depósitos que residem na região subcutânea dorsal e ventral. Estes 
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resultados também estão de acordo com Aksu et al. em 2008. A gordura do tecido adiposo 

subcutâneo é heterogénea, uma vez que contém adipócitos uniloculares intercalados com 

pequenos adipócitos multiloculares, enquanto que a gordura do tecido adiposo visceral é mais 

uniforme, consistindo maioritariamente por grandes adipócitos uniloculares (Berry et al., 

2013). 

Posteriormente, os fragmentos de gordura das diferentes localizações anatómicas foram 

isolados por digestão do tecido adiposo com colagenase tipo IA, seguido de centrifugação. 

Após o isolamento, as células foram cultivadas nas condições ótimas de crescimento durante 

7 dias, até atingirem uma confluência superior a 80%. Posteriormente, as subculturas foram 

estabelecidas e as células cultivadas em duas condições diferentes – condição basal (CB) e 

condição osteogénica (CO) durante 18 dias. A condição osteogénica, induzida pela adição de 

dexametasona e β-glicerofosfato ao meio de cultura permite, a ativação do programa 

osteogénico em diversas populações percursoras. A dexametasona é um glicocorticoide 

sintético conhecido por induzir a diferenciação osteogénica de células percursoras (Lian et al., 

1997; Song et al., 2009; Vater et al., 2010), enquanto o β-glicerofosfato é um indutor 

osteogénico capaz de induzir a calcificação e mineralização da matriz extracelular (Duplomb 

et al., 2007; Locke et al., 2009). A dexametasona promove a expressão de marcadores 

fenotípicos de diferenciação osteoblástica, como a fosfatase alcalina, osteopontina, 

osteocalcina e sialoproteína óssea (Ogata et al., 1995; Pockwinse et al., 1995). Mikami et al. 

em 2007 investigaram o efeito da dexametasona em células do tipo osteoblástico, ROS17/2.8, 

e observaram que o tratamento com dexametasona resultou na formação de nódulos 

mineralizados, e no aumento da expressão de marcadores osteoblásticos tardios, como a 

sialoproteína óssea, osteocalcina e osteopontina (Mikami et al., 2007). Além disso, estes 

autores sugeriram que a dexametasona poderia exercer os seus efeitos aumentando a 

atividade da transcrição de Runx2.  

A caraterização das culturas estabelecidas foi realizada através da avaliação da proliferação 

celular, atividade metabólica, morfologia celular e diferenciação osteogénica, a última através 

da avaliação da atividade da fosfatase alcalina (ALP), colorações histoquímicas e análise da 

expressão genética.  

A proliferação celular foi avaliada pela quantificação de DNA e os resultados mostraram que 

o tecido perirenal e periabdominal possuem maior potencial de proliferação, atingindo o pico 

máximo ao dia 11, em ambas as condições de cultura. Por outro lado, o tecido adiposo 

pericoronário foi o que apresentou o menor potencial proliferativo, atingindo o pico de 

atividade ao dia 7. Os restantes tecidos, subcutâneo, mesentério e tecido adiposo castanho, 
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apresentam uma proliferação celular com características intermediárias entre os tecidos 

supramencionados. Estudos realizados em ADSCs isoladas do tecido adiposo visceral e 

subcutâneo mostraram que as células isoladas da região subcutânea superior e inferior 

apresentam maior taxa de proliferação, mas menor capacidade de diferenciação, quando 

comparadas com as células isoladas de algumas regiões viscerais (Rada et al., 2009). Isto 

vai de encontro aos resultados obtidos, visto que o tecido periabdominal é o que apresenta 

maior potencial de proliferação e o tecido adiposo subcutâneo apresenta valores de 

proliferação próximos do abdominal; verificando-se igualmente que o tecido adiposo 

pericoronário (região visceral) foi o que apresentou menor taxa de proliferação. Acresce o 

facto de que, na condição osteogénica, as células com diferentes origens anatómicas, ao 

longo do período de cultura apresentaram uma proliferação celular reduzida quando 

comparada com a condição basal. Pode-se assim concluir que a indução osteogénica com 

dexametasona e β-glicerofosfato altera negativamente a proliferação das células. 

Os resultados da atividade metabólica, avaliados pelo ensaio de MTT, seguem a mesma 

tendência da proliferação celular. Verifica-se que as culturas do tecido adiposo periabdominal 

e perirenal, em ambas as condições, aumentaram gradualmente até ao dia 11, onde atingiram 

o pico máximo de atividade. Por outro lado, o tecido adiposo pericoronário e o tecido adiposo

castanho atingiram o pico máximo ao sétimo dia. Além disso, o tecido adiposo perirenal e 

periabdominal, em comparação com as diferentes localizações anatómicas, continuam a ser 

os tecidos que apresentaram maior atividade metabólica, seguindo assim, a mesma tendência 

da proliferação celular. Como neste ensaio se verifica a redução do MTT pelas células 

metabolicamente ativas, permitindo assim avaliar a atividade metabólica de células viáveis, 

atenta-se que estes resultados podem ser úteis na avaliação indireta da citotoxicidade, 

viabilidade celular e proliferação, concluindo-se que as células em proliferação estavam 

metabolicamente ativas (Stockert et al., 2012).  

As células do estroma derivadas do tecido adiposo, em cultura, apresentam uma morfologia 

semelhante a fibroblastos e elevada capacidade de proliferação, com elevada capacidade 

para formar colónias através de CFU-Fs (Tobita et al., 2015). A morfologia das culturas 

celulares, que observamos no nosso trabalho estão em conformidade com as observações 

de Friedenstein et al. em 1976, uma vez que apresentam morfologia alongada em forma de 

fuso, semelhante à dos fibroblastos (Friedenstein et al., 1976). Porém, observamos no nosso 

trabalho que as células das diferentes localizações anatómicas, com exceção do tecido 

adiposo subcutâneo e mesentério, em condição basal são morfologicamente maiores do que 
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as células em condição osteogénica. Enquanto que, as células do tecido adiposo mesentério 

e subcutâneo apresentam morfologia semelhante em ambas as condições.  

Em termos de expressão genética, as diferentes localizações anatómicas do tecido adiposo 

foram avaliadas para a expressão dos genes específicos de diferenciação osteogénica Runx2, 

Osterix, Col1a1 e OC, assim como os genes PPARγ e Sox9 fatores de transcrição da 

diferenciação adipogénica e condrogénica, respetivamente. Não observamos a expectável 

expressão de marcadores de diferenciação osteogénicos nas culturas celulares das diferentes 

localizações anatómicas na CO, uma vez que a expressão dos diferentes genes nesta 

condição são menores ou iguais à expressão dos genes na condição basal (ausência de 

indutores osteogénicos). Uma das possíveis explicações para este facto, pode ser que o 

processo de diferenciação in vitro das ADSCs em rato, seja distinto do das células humanas, 

e que os protocolos de diferenciação tradicionalmente utilizados para a diferenciação 

osteogénica nas ADSCs humanas e em BMSC de rato não serem eficazes para a indução da 

diferenciação osteogénica das ADSCs de rato. Embora existam estudos que suportam a 

eficácia deste protocolo na diferenciação osteogénica de ASDCs de rato, (Zaminy et al., 2008; 

Kaur et al., 2010) existem trabalhos recentes que afirmam que os protocolos com 

dexametasona e β-glicerofosfato não são eficazes na diferenciação osteogénica de ADSC de 

rato, embora sejam para outras espécies (Rada et al., 2009; Levi et al., 2011; Levi and 

Longaker, 2012). Levi et al. em 2011 demonstrou que para aumentar a diferenciação 

osteogénica das ADSCs de rato é necessária a suplementação do meio com ácido retinóico, 

não sendo este necessário para a diferenciação osteogénica das ADSCs de humanos (Levi 

et al., 2011). 

O Runx2 é um regulador transcricional da osteogénese que é expresso numa fase mais 

precoce (Gimble et al., 2013). Este gene é essencial para a diferenciação osteogénica e atua 

como um suporte para o ácido nucleico e fatores regulados envolvidos na expressão genética 

do esqueleto (Kirkham and Cartmell, 2007). Relativamente ao Runx2 na CB, este apresenta 

uma elevada expressão em células do tecido adiposo subcutâneo e periabdominal, e no tecido 

adiposo castanho. Isto, permite concluir que as culturas originárias destes tecidos apresentam 

um maior potencial de comprometimento com a linhagem osteogénica. Adicionalmente, o 

meSMO se verifica para a expressão do Col1a1, com uma expressão mais elevada no tecido 

adiposo subcutâneo e periabdominal. Estes resultados estão de acordo com alguns estudos 

que demonstraram que a região subcutânea superior e inferior (tecido adiposo subcutâneo e 

periabdominal) expressam níveis significativamente mais elevados dos genes Runx2 e 

Colagénio tipo 1 (Jung et al., 2015). Além disso, a coloração histoquímica de colagénio 
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correlaciona-se com os resultados da expressão do gene Col1a1 obtidos por RT-qPCR, na 

qual se verifica que a coloração de colagénio aumentou ao longo do período de cultura, 

apresentando maior intensidade para o tecido adiposo periabdominal e subcutâneo. No 

entanto, a coloração de colagénio também é notavelmente maior no tecido adiposo perirenal, 

apresentando maior intensidade a partir do dia 11 na CB e do dia 15 na CO, ou seja, numa 

fase mais tardia. Estes resultados vão de encontro à expressão aumentada do fator de 

transcrição Osterix, com níveis mais elevados de expressão no tecido perirenal. Desta forma 

podemos concluir que as culturas de ADSC do tecido adiposo subcutâneo, periabdominal e 

do tecido adiposo castanho apresentam, na condição basal, níveis mais elevados de 

expressão de marcadores de diferenciação osteogénica, e que desta forma mostraram um 

maior potencial, que as outras localizações estudadas, para uma diferenciação osteogénica. 

No que diz respeito ao Osterix, as culturas celulares que apresentaram maior expressão foram 

o tecido adiposo perirenal e mesentério. Como o Osterix é um fator de transcrição expresso

numa fase mais tardia, pode-se assim concluir que as células destes dois tecidos apresentam 

uma elevada capacidade de comprometimento com a linhagem osteogénica. Estes resultados 

são comprovados pelo aumento da expressão do gene da OC, que codifica uma proteína 

expressa numa fase mais tardia. Em paralelo, verifica-se também uma expressão elevada no 

tecido adiposo perirenal e mesentério.  

O PPARγ é um membro da família de recetores de hormonas nucleares e que é 

predominantemente expresso no tecido adiposo, sendo o gene expresso na diferenciação 

adipogénica (Rangwala and Lazar, 2000; Lee et al., 2013). Em termos da avaliação da 

expressão de fatores de transcrição da diferenciação adipogénica, é possível verificar que a 

condição osteogénica induziu a expressão do PPARγ nas culturas das diferentes localizações 

anatómicas, com exceção do tecido adiposo periabdominal, o que foi inesperado. No entanto, 

como a dexametasona também é um indutor de diferenciação adipogénica, o aumento da 

expressão deste gene pode ser explicado por esta razão (Klingemann et al., 2008; Lindner et 

al., 2010; Hass et al., 2011; Tsuji et al., 2014). Além disso, o fator de transcrição PPARγ é 

predominantemente expresso no tecido adiposo (Rangwala and Lazar, 2000; Lee et al., 2013). 

O Sox9 é um fator de transcrição para a diferenciação condrogénica e é expresso em todas 

as células condro-progenitoras e em condrócitos diferenciados (Stöckl et al., 2013). 

Relativamente à expressão do gene Sox9, fator de transcrição da diferenciação condrogénica, 

esta foi significativamente maior em todas as culturas de diferentes localizações anatómicas 

na condição basal. No entanto, esta expressão do gene Sox9, pode ser explicada pelas 

células osteocondrogénicas, que são capazes de se diferenciar em osteoblastos e 
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condrócitos, mostrando um potencial promissor para a aplicação na medicina regenerativa, 

para o osso e cartilagem (Choi et al., 2017; Wang et al., 2017).   

A atividade da fosfatase alcalina é um indicador da diferenciação osteogénica in vivo e in vitro, 

uma vez que é uma enzima que está associada à atividade das células osteoblásticas, que 

pode ser quantificada por ensaios bioquímicos e/ou por métodos histoquímicos (Gimble et al., 

2013). Dentro das diferentes localizações anatómicas do tecido adiposo, o tecido adiposo 

periabdominal, subcutâneo e perirenal são os que apresentaram maior atividade da ALP por 

ensaios bioquímicos, sendo que o tecido adiposo periabdominal e perirenal na CB apresentam 

um pico máximo de atividade ao dia 7, enquanto que no tecido adiposo subcutâneo a atividade 

de ALP aumenta ao longo do período de cultura, até ao dia 15. Os dados bioquímicos obtidos 

correlacionam-se com a coloração histoquímica, sendo possível verificar a presença de 

estruturas nodulares ao dia 7, para o tecido adiposo periabdominal, ao dia 11 para o tecido 

adiposo perirenal e ao dia 15 para o tecido adiposo subcutâneo. Estes resultados estão de 

acordo com alguns estudos que afirmam que a atividade da ALP atinge o pico máximo antes 

do início do processo de mineralização, diminuindo subsequentemente. Os resultados obtidos 

na atividade da ALP também se correlacionam com os resultados obtidos na expressão do 

Runx2, o que está de acordo, uma vez mais, com os numerosos estudos que indicam que a 

ALP pode atuar como um indicador precoce de atividade e diferenciação celular. Além disso, 

a sobrexpressão do Runx2 aumenta a atividade da ALP (Ducy et al., 1997; Kirkham and 

Cartmell, 2007). 

Para melhor perceber a expressão dos genes específicos de diferenciação osteogénica, foi 

avaliada a expressão dos genes Ptch1, Hey1 e Axin2, que são genes que participam nas vias 

de sinalização que influenciam a diferenciação osteogénica.  

A via de sinalização Hedgehog é uma via essencial para a organização do esqueleto durante 

o seu desenvolvimento, sendo que, muitos estudos sugerem que a osteoblastogenese 

induzida por Hedgehog ocorre através da ativação/expressão do Runx2. O gene Ptch1 é um 

recetor de superfície, ao qual se liga o morfogénico DISP, que vai fazer com que seja libertado 

o SMO, que por sua vez vai ativar a cascata de sinalização, promovendo a transcrição do 

gene Runx2 (Nakamura et al., 1997; Spinella-jaegle et al., 2001; James, 2013). 

A expressão do gene Ptch1 foi maior nas culturas do tecido adiposo subcutâneo e do tecido 

adiposo castanho na condição basal, do que nas culturas de outras localizações. Uma vez 

que a via de sinalização Hedgehog ativa a transcrição do gene Runx2, os tecidos com maior 

expressão nesta via de sinalização, também tinham que ser os tecidos com maior expressão 
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no Runx2, o que se verifica, sugerindo a importância desta via na ativação do programa 

osteogénico nos tecidos supracitados.  

A sinalização de Notch é iniciada quando os ligantes Delta/Serrate/LAG-2 (DSL) se ligam aos 

recetores Notch (Notch1-4) presentes na superfície da célula, desencadeando clivagens 

proteolíticas intramembranares sucessivas nos recetores mediados pela γ-secretase, o que 

resulta na libertação do domínio intracelular de Notch (NICD). Após a sua libertação da 

membrana plasmática, o NICD é deslocado para o núcleo onde interage com um fator de 

transcrição da família CSL para ativar a transcrição de genes alvo, como o Hes/Hey, que 

por sua vez inibem a transcrição do Runx2 (Tu et al., 2012; Grottkau and Lin, 2013).  

A atividade transcripcional do Runx2 é antagonizada pela proteína que codifica o gene alvo 

de Notch, o Hey1 (Zamurovic et al., 2004). Como a via de Notch suprime a diferenciação 

osteogénica, através da proteína Hey1, diminuindo assim a atividade transcricional de Runx2, 

os resultados obtidos por RT-qPCR para a proteína Hey1 correlacionam-se inversamente com 

os resultados do Runx2. Isto é, a região anatómica do tecido adiposo que apresenta maior 

expressão da proteína Hey1 é o tecido adiposo mesentério, que é o tecido que apresenta 

baixa expressão no Runx2. Por outro lado, o tecido adiposo subcutâneo apresenta maior 

expressão no gene Runx2 e baixa expressão do gene Hey1, justificando a relevância desta 

via.  

A via de sinalização Wnt regula a proliferação e diferenciação celular. A via Wnt pode ser 

dividida na via canónica e não canónica. A via Wnt canónica, é a via com maior interesse, 

uma vez que é a vida melhor caraterizada quanto ao seu potencial na regeneração óssea. 

Esta via medeia a sinalização através da estabilização da β-catenina. Na presença dos 

ligantes da Wnt, estes ligam-se a recetores frizzled (Fz) na superfície da célula e aos co-

recetores LRP5 e LRP6. O Disheveled (Dvl) é subsequentemente ativado, inibindo o glycogen 

synthase kinase 3β (GSK3β) de fosforilar a β-catenina. Como resultado, a β-catenina é 

estabilizada e translocada para o núcleo onde se liga ao T-cell factor/lymphoid enhancer-

binding factor (TCF/LEF), formando o complexo β-catenina-TCF/LEF para regular a 

expressão de genes alvo, como a ciclina D1, Axin2, c-Myc e o PPARγ (Logan and Nusse, 

2004; MacDonald, Tamai and He, 2009; Rao and Kühl, 2010). Na ausência dos ligantes de 

Wnt, o Dvl não é ativado e a GSK3β fosforila a β-catenina, o que leva à ubiquitinação e à 

degradação proteossómica da β-catenina, o que faz com que a expressão do gene alvo 

permaneça baixo (Rao and Kühl, 2010). A ativação da via de sinalização Wnt/β-catenina em 

ADSCs in vitro induz a expressão de genes de linhagem óssea como o Osterix (Logan and 

Nusse, 2004). Como a ativação da via Wnt/β-catenina regula a expressão do gene Axin2, e 
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induz a expressão do gene Osterix, os resultados obtidos na Axin2 estão de acordo com os 

obtidos no Osterix. Uma vez que, em ambas, verifica-se um aumento da expressão das 

culturas do tecido adiposo perirenal na condição basal, e do tecido adiposo mesentério em 

ambas as condições. 

Em termos gerais, existe uma grande controvérsia nos diversos estudos realizados até ao 

momento nas ADSCs de diferentes localizações anatómicas. Os estudos realizados por 

Peptan et al. em 2006, demonstraram que, após a exposição a indutores osteogénicos, as 

ADSCs viscerais exibiam potenciais osteogénicos significativamente mais elevados do que as 

ADSCs isoladas do tecido adiposo subcutâneo (Peptan et al., 2006). Por outro lado, existem 

outros estudos que relatam que o tecido adiposo subcutâneo apresenta maior potencial 

osteogénico (Jung et al., 2015; Pham et al., 2016).  

Os resultados mostram que apesar da diferenciação osteogénica não estar a ser ativada nas 

culturas celulares de diferentes localizações anatómicas, com a suplementação dos indutores, 

tal poderá dever-se ao facto de, em ratos, não estarem otimizados protocolos eficazes para 

estas células, como referido anteriormente. O tecido adiposo periabdominal e subcutâneo 

demonstram um comprometimento com a linhagem osteogénica superior, como sugerido pelo 

aumento da expressão do gene Runx2 e Col1a1. Enquanto por outro lado, o tecido adiposo 

perirenal parece demonstrar um comprometimento com uma fase mais tardia do processo 

osteogénico, como demonstrado pelo aumento da expressão do gene Osterix e osteocalcina.  

Perante estes resultados verifica-se a necessidade de selecionar as zonas anatómicas do 

tecido adiposo, a fim de selecionar as populações celulares mais relevantes para a aplicação 

na regeneração óssea. 
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Capítulo VI. 

Conclusão 
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As ADSCs apresentam elevada capacidade de proliferação, bem como capacidade para se 

diferenciarem em múltiplas linhagens, tornando-se um elemento chave para aplicação em 

estratégias de medicina regenerativa. A capacidade destas células para se diferenciarem na 

linhagem osteogénica tem revelado elevado interesse em aplicações na regeneração óssea. 

Neste trabalho experimental, avaliou-se a capacidade de proliferação celular e o potencial 

osteogénico de ADSCs obtidas a partir de diferentes localizações anatómicas. Os resultados 

mostraram que as culturas celulares estabelecidas em condição osteogénica apresentavam 

valores mais baixos, relativamente à proliferação e aos níveis de marcadores osteogénicos, 

quando comparadas com a condição basal, o que permite concluir que a indução osteogénica, 

com os indutores utilizados, em células de ratos não está a ser ativada de forma adequada. 

Analisando os resultados obtidos na caraterização das culturas das diferentes localizações 

anatómicas, na condição basal, por técnicas bioquímicas e histoquímicas, pode-se concluir 

que a região subcutânea dorsal e ventral demonstram um maior comprometimento com a 

linhagem osteogénica, como apresentado pelos valores de expressão dos gene Runx2 e Col1, 

bem como pelos níveis elevados de ALP; enquanto que o tecido adiposo perirenal, que 

pertence à região visceral parece apresentar um maior comprometimento com a linhagem 

osteogénica numa fase mais tardia, como demonstrado pelo aumento da expressão do gene 

Osterix e da proteína Osteocalcina. 

Em suma, dadas as diferenças funcionais verificadas nas ADSCs cultivadas a partir das 

diferentes localizações anatómicas, sabendo que há diferentes comprometimentos e 

diferentes estádios osteogénicos, pode-se assim dizer que de acordo com a técnica de 

engenharia de tecidos a utilizar é fundamental selecionar as zonas anatómicas mais 

adequadas para a regeneração óssea. 
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