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Resumo 

A diabetes mellitus, caracterizada por hiperglicemia, é a doença endocrinológica mais 

frequente no Mundo. A condição diabética está associada a alterações no tecido e 

metabolismo ósseo que se manifestam numa reduzida massa óssea, aumento do número de 

fraturas ósseas e atraso no processo de reparação/regeneração da fratura. Tendo em 

consideração a problemática da regeneração óssea em pacientes com Diabetes mellitus têm 

sido investigadas possíveis estratégias terapêuticas para promover o processo regenerativo, 

nomeadamente no âmbito da engenharia de tecidos, com recurso a populações celulares. 

Uma destas abordagens engloba a utilização de células do estroma derivadas do tecido 

adiposo (ADSC).  

Estas células possuem a capacidade de se autorrenovarem e o potencial de se 

diferenciarem em diferentes linhagens, incluindo a linhagem osteogénica. São obtidas em 

grande quantidade e através de métodos minimamente invasivos, sendo por isso, bastante 

atrativas para uso terapêutico desempenhando um potencial papel central na formação e 

regeneração óssea e em estratégias de engenharia tecidular. Embora existam estudos sobre 

procedimentos de colheita e isolamento de ADSCs, pouca atenção tem sido dada às 

diferenças biológicas relacionadas às diferentes localizações anatómicas e, particularmente 

em condições comprometidas como aquelas induzidas por diabetes. Assim, este trabalho 

experimental teve como objetivo estabelecer culturas de ADSCs, de forma a estudar os efeitos 

diretos da hiperglicemia sobre estas células, a partir de diferentes localizações anatómicas 

nomeadamente, do tecido adiposo castanho, subcutâneo, pericoronário, perirenal e 

mesentérico, usando o rato como modelo experimental. 

As culturas celulares, obtidas por dissociação enzimática, foram cultivadas em 

condição basal e em condição osteogénica – ambas com suplementação de 25mM de D-

glicose, de forma a mimetizar a condição hiperglicémica – e posteriormente caraterizadas, em 

diferentes períodos de avaliação, quanto ao seu potencial de diferenciação por técnicas 

bioquímicas, histoquímicas e de expressão génica. 

Nos resultados deste trabalho, verificamos um comportamento biológico distinto de 

culturas de ADSCs isoladas de diferentes localizações anatómicas. Contudo, as culturas de 

células do tecido adiposo pericoronário apresentaram maior potencial osteogénico precoce 

enquanto o tecido adiposo subcutâneo apresentou maior potencial osteogénico tardio, 

demonstrado pelo aumento da expressão dos genes Runx2 e Osteocalcina, respetivamente, 

sugerindo então que as ADSCs obtidas a partir destes tecidos podem apresentar maior 
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comprometimento osteoblástico e uma maior adequação à sua utilização em abordagens 

regenerativas. 

Assim, dadas as diferenças funcionais observadas nas ADSCs cultivadas a partir das 

diferentes localizações anatómicas, é fundamental para a terapêutica da diabetes mellitus 

escolher o local anatómico mais adequado para recolha do tecido adiposo, de forma a otimizar 

a possível abordagem terapêutica com a utilização destas células. 

Palavras-chave: células do estroma; tecido adiposo; diabetes mellitus; potencial osteogénico 
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Abstract 

Diabetes mellitus, characterized by hyperglycemia, is the most relevant and common 

endocrinological disease in the world. The diabetic condition is associated with changes in 

bone tissue as low bone mass, increased bone fracture index and late fracture recovery. 

Taking into consideration the problems of bone regeneration in patients with diabetes mellitus, 

possible therapeutic strategies have been investigated, especially in the field of tissue 

engineering. One approach is the use of stromal cells derived from adipose tissue (ADSC). 

These cells have self-renew capacity and potential to differentiate into several lineages, 

including the osteogenic. They are obtained in abundant quantities and through minimally 

invasive methods, being therefore quite attractive for therapeutics approaches playing a 

central role in bone formation and repair and in tissue engineering strategies. Although there 

are studies on ADSCs collection and isolation procedures, little attention has been given to 

biological differences related to different anatomic depots, as well as the impact of the 

functional activity differences on ADSCs, particularly in systemically-compromised conditions, 

as those induced by diabetes. Accordingly, the purpose of this experimental work was to 

establish cultures of ADSCs in order to study the direct effects of hyperglycemia on ADSCs 

from different anatomical depots such as brown adipose tissue, subcutaneous, pericardial, 

perirenal and mesenteric, using rat as experimental model. 

Cell cultures, obtained by enzymatic dissociation, were cultured in basal and in 

osteogenic condition - both supplemented with 25 mM of D-glucose, in order to mimic the 

hyperglycemic condition - and later characterized in different evaluation periods on their 

differentiation potential by biochemical, histochemical and gene expression techniques. 

A distinct biological behavior of cultures of ADSCs isolated from different anatomical 

depots was verified. However, cultures of pericardial adipose tissue cells had higher early 

osteogenic potential and the subcutaneous adipose tissue had higher late osteogenic 

potencial, demonstrated by the increased expression of the Runx2 and Osteocalcin genes, 

respectively, suggesting that the ADSCs obtained from these tissues may present greater 

osteoblastic involvement. 

Thus, given the functional differences observed in ADSCs from different anatomical 

depots, it seems fundamental for diabetes mellitus therapeutics to choose the most suitable 

anatomical site to harvest the adipose tissue, in order to optimize the therapeutic approach. 

Key words: stromal cells; adipose tissue; diabetes mellitus; osteogenic potential 
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1.1 Introdução 

No início dos anos 60 do século passado, Till et al., demonstraram que se fossem retiradas 

células da medula óssea de um rato e injetadas intravenosamente em outro, as células 

especializadas migrariam para o baço onde se dividiriam e formariam pequenas colónias 

contendo uma mistura de diferentes tipos celulares. Posteriormente, quando essas colónias 

eram removidas e retransplantadas, as células formavam novas colónias no baço de um novo 

animal recetor. Esta descoberta revelou duas das propriedades que definem uma célula 

estaminal. Em primeiro lugar, uma célula estaminal deve ser capaz de se autorrenovar, ou 

seja, deve ser capaz de se dividir e dar origem a mais células, com características fenotípicas 

idênticas; e, em segundo lugar, deve ser capaz de  se diferenciar, ou seja, deve ser capaz de 

diferenciar e dar origem a células especializadas (Till et al., 1964; Gimble & Guilak, 2003; 

Harasymiak-Krzyżanowska et al., 2013; Moustaki et al., 2017). 

Desde então, diversos tipos de células estaminais foram descritas, como: 

i. As células estaminais embrionárias, pluripotentes, ou seja, têm potencial 

ilimitado para a diferenciação nas diferentes células especializadas do organismo, 

o que sugere uma vasta linha de investigação para a compreensão de doenças e 

para o desenvolvimento de novas terapias (Lim et al., 2013; Martello & Smith, 2014; 

Miana & González, 2018); 

ii. As células estaminais pluripotentes induzidas, células adultas que podem ser 

“reprogramadas” para apresentarem as características das células referidas 

anteriormente. Não apresentam grandes limitações em termos de colheita e a 

maior dificuldade em termos de uso clínico está relacionada com os procedimentos 

de indução de diferenciação em células específicas, necessárias para o tratamento 

de certas doenças (Abbott, 2012; Lázaro et al., 2014; Miana & González, 2018); 

iii. As células estaminais adultas, diferentes das células estaminais embrionárias, 

são células multipotentes, ou seja, com capacidade de se diferenciar num número 

limitado de linhagens de células especializadas (Dulak et al., 2015). Entre as 

células estaminais adultas encontram-se as células estaminais do mesenquima. 

 

1.2  Células estaminais mesenquimais (MSCs) 

Células estaminais mesenquimais foram isoladas primeiramente da medula óssea, 

por  A.J. Friedenstein, onde foram descritas como uma população autorreplicável de células 

fibroblastóides aderentes ao plástico e com propriedades osteogénicas inerentes 

(Friedenstein et al., 1970; Bianco et al., 2008; Orbay et al., 2012). 
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Este tipo celular não-hematopoiético tem origem no mesenquima, tecido embrionário 

derivado da mesoderme (Orbay et al., 2012) e pode ser isolado e expandido com uma elevada 

eficiência. Dependendo dos sinais estimuladores que recebem podem diferenciar-se em 

diversos tipos de células especializadas como osteoblastos/osteócitos (Hicok et al., 2004), 

miócitos (De Bari et al., 2003), condrócitos (Somoza et al., 2014), adipócitos (Janderová et al., 

2003), tenócitos (Wang et al., 2005) e células nervosas (Black & Woodbury, 2001). Esta 

capacidade de diferenciação é um componente integrante do seu fenótipo, tendo cada uma 

destas populações morfologias e funções caraterísticas (Stewart & Stewart 2011; Busser et 

al., 2014; Moustaki et al., 2017). 

1.2.1 Nomenclatura e caraterização de células estaminais mesenquimais 

A nomenclatura destas células tem sido alvo de controvérsias. Na literatura diversos 

autores usam o termo “células estaminais mesenquimais” enquanto outros utilizam a 

designação “células mesenquimais do estroma”. Para efeitos de uniformização, a 

Mesenchymal and Tissue Stem Cell Committee of the International Society for Cellular 

Therapy (ISCT) definiu que células aderentes às superfícies de plástico, independente do 

tecido isolado, seriam adequadamente designadas de “células mesenquimais do estroma” e, 

a designação “células estaminais mesenquimais” exclusivamente designaria células que 

respeitem os critérios de célula estaminal, sendo que o acrónimo “MSC” poderá ser utilizado 

para ambas (Horwitz et al., 2005). 

Devido à falta de critérios mínimos – como a escolha da técnica de isolamento entre as 

várias existentes - e à falta de sondas moleculares específicas para identificação inequívoca 

deste tipo celular in situ, a International Society for Cellular Therapy propôs um conjunto 

mínimo de critérios para a identificação destas poulações: (Dominici et al., 2006; Taylor & 

Clegg, 2011; Lindroos et al., 2011; Busser et al., 2014) 

i. As células têm que aderir à superfície das placas de cultura – adesão ao plástico - 

quando mantidas em condições standard de cultura;  

ii. As células têm que expressar as moléculas de superfície CD105, CD73 e CD90 e, 

não devem expressar marcadores hematopoiéticos nem endoteliais, tais como 

CD45, CD34, CD14 ou CD11b, CD79α ou CD19 nem o complexo maior de 

histocompatibilidade de classe II (o HLA-DR); 

iii. As células têm que possuir capacidade de diferenciação nas linhagens 

condrogénica, osteogénica e adipogénica, após indução adequada, in vitro. 
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A ausência de expressão de HLA-DR diminui o risco de rejeição destas células e 

tornam-nas adequadas para implantação alogénica (Mizuno, 2009). 

Adicionalmente, MSCs humanas expressam marcadores de superfície que não lhes 

são fenotipicamente específicos como as moléculas de adesão CD44 e Stro-1 e, apresentam 

uma expressão elevada das integrinas α1, α5 e β1. Contudo, não expressam as moléculas 

estimuladoras CD80, CD86 e CD40, ou as moléculas de adesão CD31, CD33 e CD56; têm 

baixa expressão das integrinas α2, α3, α6, αv, β3 e β4 e ausência da expressão de α4, αL e 

β2 (Majumdar et al., 2003; Chamberlain et al., 2007; Pountos et al., 2007). No entanto, os 

marcadores poderão variar entre as espécies como também na mesma espécie, devido a 

variações na fonte de obtenção das MSCs, no método de isolamento ou no método de cultura 

(Chamberlain et al., 2007). 

 Como os critérios para a designação de “células estaminais” não serão analisados e, 

como as células plástico-aderentes são bastante heterogenas, irá ser usado ao longo desta 

dissertação o termo “células do estroma” de modo a não lhe ser atribuída homogeneidade ou 

atividade estaminal. 

1.3 Fontes de células mesenquimais do estroma (MSCs) 

Após a identificação de diversos tecidos como fontes de MSCs, vários estudos têm sido 

desenvolvidos na identificação de fontes com maior acessibilidade na obtenção destas células 

e com maior potencial para aplicações clínicas (Brehm et al. 2012). O destaque tem sido dado 

à utilização de células mesenquimais do estroma derivadas da medula óssea, mas também 

do tecido adiposo e sangue do cordão umbilical (Zuk et al., 2002; Parekkadan & Milwid, 2010; 

Barba et al., 2013). Em menor extensão, a placenta (Raynaud et al., 2012), músculo (Wang 

et al., 2014) e tecido dentário (Huang et al.,  2009) também têm sido fontes alternativas 

(Ardeshirylajimi et al., 2016; Moustaki et al., 2017; Qomi & Sheykhhasan, 2017).  

1.3.1 Células mesenquimais do estroma derivadas da medula óssea (Bone marrow 

stromal cells, BMSCs)  

 

As células mesenquimais do estroma derivadas da medula óssea foram as primeiras 

a serem isoladas e estudadas, por Friedenstein e Petrakova (Friedenstein et al., 1966; Barry 

& Murphy, 2004). 

As BMSCs têm capacidade de autorreplicação e adesão ao plástico in vitro quando 

mantidas em condições de cultura, assim como capacidade de formar colónias fibroblastóides, 

de expressar vários antigénios na superfície celular e, são capazes de exibir diferenciação 
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osteogénica, adipogénica e condrogénica quando estimuladas por fatores de diferenciação 

específicos (Zhu et al., 2008). 

Estas características fazem com que continuem a ser as mais estudadas e usadas em 

ensaios clínicos, contudo, as BMSCs têm algumas desvantagens quando comparadas com 

outras fontes de células mesenquimais do estroma. A percentagem de MSCs na medula 

óssea é de apenas 0,001% a 0,01%, que se traduz num processo de isolamento pouco 

eficiente. Além disso, a colheita é altamente invasiva, dolorosa e com potencial morbilidade 

do doador. Existe ainda diminuição do potencial de diferenciação e do rendimento celular com 

o aumento da idade (Pittenger et al., 1999; Locke et al., 2009; Lindroos et al., 2011). Assim, 

tornou-se necessária a procura de fontes alternativas como as que descreveremos em 

seguida. 

1.3.2 Células mesenquimais do estroma derivadas do sangue do cordão umbilical 

(Umbilical cord blood mesenchymal stromal cells, UCBMSCs)  

 

Uma fonte alternativa de células mesenquimais do estroma é o sangue do cordão umbilical 

que pode ser obtido por um método menos invasivo, sem risco tanto para a mãe como para 

o bebé (Kern et al., 2006), uma vez que são tecidos descartados no parto. Estas células 

demonstram também uma menor incidência de rejeições do enxerto após o transplante, já 

que apresentam baixa imunogenecidade não desencadeando uma resposta proliferativa dos 

linfócitos alogénicos (Divya et al., 2012). 

No entanto, este tipo celular parece apresentar menor potencial de diferenciação, 

nomeadamente de diferenciação adipogénica, embora partilhem alguns marcadores em 

comum com as BMSCs (tabela1) (Kern et al., 2006; Locke et al., 2009). 

 

Tabela 1: Marcadores de superfície celular das fontes de células mesenquimais do estroma: 

derivadas da medula óssea (BMSCs) e derivadas do sangue do cordão umbilical (UCBMSCs). 

 

 

 

 

Fonte 

 

 

Marcadores de superfície celular 

 

 

 

 

Referência 

bibliográfica 

 

Positivo 
 

Negativo 

 

 

 

BMSCs 

 

CD73, CD90, CD105 e STRO-

1 

 

CD14, CD34, CD45 e HLA-

DR 

 

 

 

 

Ullah et al., 2015 

 

 

 

UCBMSCs 

 

CD105, CD29, CD44 e CD73 

 

 

 

CD34 e CD45 

 

 

 

Divya et al., 2012 
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1.3.3 Células mesenquimais do estroma derivadas do tecido adiposo   

O tecido adiposo tem gerado interesse nos últimos anos por representar uma fonte 

ideal para a colheita de células mesenquimais do estroma (Miana & González, 2018). 

 As suas vantagens incluem a simplicidade do procedimento cirúrgico para sua a 

obtenção, a acessibilidade do tecido e a sua relativa abundância, verificando-se o isolamento 

de um número de células suficiente, evitando assim uma expansão extensa (Lindroos et al., 

2011). Estas células demonstram, também, vasta aplicabilidade em estudos pré-clínicos 

devido à alta capacidade proliferativa com grande potencial de diferenciação adipogénica, 

osteogénica, condrogénica, neurogénica e miogénica in vitro, quando estimuladas por fatores 

de diferenciação específicos (Madonna et al., 2009; Lindroos et al., 2011). 

Dada a importância das células do estroma derivadas do tecido adiposo para esta 

dissertação, proceder-se-á à sua caraterização detalhada. 

 

1.4 Células do estroma derivadas do tecido adiposo (ADSC) 

O tecido adiposo refere-se a um tecido conjuntivo especializado, derivado da 

mesoderme embrionária que tem como componente celular essencial os adipócitos (>90%) e 

uma população heterogénea de células que os circundam e suportam (Zuk et al., 2001; 

Weisberg et al., 2003). Esta população heterogénea que, no isolamento, é denominada de 

fração vascular do estroma (Stromal Vascular Fraction, SVF), inclui as células do estroma 

derivadas do tecido adiposo, pré-adipócitos, fibroblastos, células endoteliais, linfócitos e 

macrófagos (Lindroos et al., 2011; Orbay et al., 2012; Barba et al., 2013; Bourin et al., 2013; 

Harasymiak-Krzyżanowska et al., 2013; Walker et al., 2014). 

Historicamente, este tecido foi considerado um reservatório metabólico para o 

armazenamento e libertação de energia na forma de triglicerídeos e colesterol, para além de 

vitaminas lipossolúveis. Contudo, na década de 80, este conceito foi alterado ao identificar-se 

que está também envolvido no metabolismo dos esteroides sexuais, como os estrogénios 

(Lindroos et al., 2011). Nos últimos anos, e até aos dias de hoje, estuda-se o tecido adiposo 

como fonte de células estaminais (Zuk et al., 2002; Miana & González, 2018). 

As células mesenquimais do estroma derivadas do tecido adiposo compartilham 

propriedades similares com as derivadas da medula óssea, nomeadamente, modulam a 

resposta imunológica, diferenciam-se em células de origem mesodérmica e apresentam um 
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fenótipo similar (com expressão de CD90 e ausência de expressão de CD11b ou CD45) ás 

isoladas a partir da medula óssea (Busser et al., 2014). 

No entanto, como as ADSCs têm maior frequência in situ, maior disponibilidade sem 

gerar risco para o paciente na sua obtenção e reduzidas questões éticas, comportam claras 

vantagens para o seu uso clínico. Estas vantagens tornaram-nas promissoras na medicina 

regenerativa incluindo abordagens de terapia celular, engenharia de tecidos e até engenharia 

biomédica. Diversos estudos experimentais e ensaios clínicos mostraram que as ADSCs 

podem também ser benéficas para a modulação de diversas doenças como por exemplo: 

defeitos ósseos, distúrbios musculares, incontinência urinária, disfunção erétil, doenças 

cardiovasculares, distúrbios neurológicos, feridas crónicas, doença de Crohn e Diabetes 

mellitus (Figura1) (Zhao & Zhang, 2016; Qomi & Sheykhhasan, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Diagrama esquemático do uso de ADSCs no tratamento de doenças (Adaptado de: 

EFPIA – European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations). 

 

1.4.1  Caraterização das células do estroma derivadas do tecido adiposo 

A identificação das células do estroma do tecido adiposo é complicada pela 

inexistência de um marcador específico para o reconhecimento das ADSCs indiferenciadas, 

verificando-se no entanto, que existe um painel de marcadores para a deteção desta 

população (Lindroos et al., 2011; Qomi & Sheykhhasan, 2017). 

Assim, de forma a facilitar o reconhecimento de ADSCs pela comunidade científica, a 

International Federation for Adipose Therapeutics and Science (IFATS) e a International 

Society for Cellular Therapy (ISCT) definiram os critérios mínimos para a sua identificação, 
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descrevendo que, na SVF, as células do estroma são reconhecidas pela combinação dos 

seguintes marcadores: CD45−, CD31− e CD34+. Informações adicionais podem ser fornecidas 

com a análise dos marcadores CD13+, CD73+, CD90+, CD44+, CD29+ e CD105+ (Barba et al., 

2013; Bourin et al., 2013). 

Entre os marcadores referidos, o CD31 (cluster of diferentiation 31) ou molécula de 

adesão celular endotelial plaquetária (PECAM-1) é encontrada na superfície das plaquetas, 

monócitos, neutrófilos e em alguns tipos de células T, sendo determinante para a efetivação 

das junções intercelulares. Já a proteína codificada pelo CD34 pode desempenhar um papel 

na ligação das células estaminais à matriz extracelular da medula óssea ou às células 

estromais. O CD45 codifica uma proteína membro da família da proteína tirosina fosfatase 

(PTP), moléculas de sinalização que regulam uma variedade de processos celulares incluindo 

crescimento celular, diferenciação, mitose e transformação oncogénica (Kim et al, 2011; 

Sidney et al., 2014; GeneCards Database, 2018). 

A molécula CD90 (ou Thy-) codifica uma glicoproteína da superfície celular envolvida 

na adesão celular e na comunicação celular em vários tipos celulares, mas particularmente 

nas células dos sistemas imunológico e nervoso. CD73 (ou ecto-5'-nucleotidase) codifica uma 

proteína usada como um determinante da diferenciação de linfócitos e defeitos neste gene 

podem causar calcificação de articulações e artérias. O CD105 (ou endoglina) codifica uma 

proteína transmembranar homodimérica que é a principal glicoproteína do endotélio vascular. 

Mutações neste gene podem estar envolvidas na pré-eclâmpsia e em vários tipos de cancro 

(GeneCards Database, 2018). 

Adicionalmente, podem ser detetadas por outros marcadores inespecíficos como os 

referidos na Tabela 2. 

 

Tabela 2: Tabela de marcadores de células do estroma derivadas do tecido adiposo. 

 

Presença 

 

Marcador 

 

Referência  bibliográfica 

 

 

          Positiva 

 

 

            CD9, CD49d, ICAM-1, CD105, 

CD166, CD44, CD71, CD10, CD13, 

CD73, CD55, CD59, HLA-A; SSEA-1 

 
      

 

                  Gimble & Guilak, 2003. 

 

Negativa 

 

CD11b, CD18, ICAM-3, CD56, 

CD62, HLA-DR 

 

 

Gimble & Guilak, 2003; 

Qomi & Sheykhhasan, 2017. 
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Para distinguir entre ADSCs e BMSCs, a IFATS juntamente com a ISCT propõe o uso 

de dois marcadores: CD36 e CD106, já que as ADSCs, em contraste com as BMSCs, não 

expressam CD106 mas são positivas para CD36 (Zhu et al., 2008; Bourin et al., 2013). No 

entanto, para confirmar e validar a identificação de ADSCs deverá ser realizado um ensaio de 

diferenciação de multilinhagem (Barba et al., 2013).  

 

 Como referido esta dissertação tem como base as ADSCs, assim, de seguida 

descreveremos com maior detalhe as suas características e as localizações anatómicas do 

tecido adiposo objeto de estudo nesta dissertação. 

 

1.5  Fontes de células do estroma derivadas do tecido adiposo 

Em mamíferos, o tecido adiposo é geralmente classificado, pela aparência 

morfológica, como tecido adiposo branco (white adipose tissue - WAT), o principal tecido 

armazenador de energia na forma de triglicéridos e importante órgão endócrino; ou tecido 

adiposo castanho (brown adipose tissue - BAT), que medeia a termogénese ao ser 

estimulado pelo Sistema Nervoso Simpático. Os adipócitos “brite” ou “beige” podem 

representar uma terceira classe de adipócitos, pois residem no WAT mas assemelham-se a 

BAT (Sanchez-Gurmaches & Guertin, 2014; Cleal et al., 2017). 

1.5.1 Tecido Adiposo Castanho 

O tecido adiposo castanho é composto por adipócitos lipídicos multiloculares ricos em 

mitocôndrias que, ao sofrerem estimulação β-adrenérgica, expressam a proteína 

desacopladora mitocondrial 1 (UCP1) mediadora da termogénese (Sanchez-Gurmaches & 

Guertin, 2014; Guglielme & Sbraccia, 2018; Schoettl et al., 2018). Este tecido encontra-se em 

locais altamente vascularizados e inervados, sendo o seu consumo de oxigénio superior a 

outros tecidos (Tsuji et al., 2014) e desenvolve-se embrionariamente, derivado de células 

precursoras que expressem Myf5 e Pax7 na mesoderme (Zwick et al., 2018). 

Os depósitos de BAT eram apenas considerados biologicamente ativos em roedores 

e em crianças e neonatos, encontrados principalmente nas áreas inter- e sub-escapular, axilar 

e cervical. Contudo, em 2009, foi demonstrada a presença de BAT em humanos adultos nas 

regiões paracervical, suprarenal e supraclavicular (van Marken Lichtenbelt et al., 2010; Sacks 

& Symonds, 2013; Lidell et al., 2014). A sua atividade pode ser aumentada após exposição 

ao frio, estimulação noradrenérgica e também farmacológica. Em humanos, varia em função 

da idade, diminuindo substancialmente com o aumento desta, da massa corporal e da estação 
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do ano, sendo mais prevalente em mulheres do que em homens (Lee et al., 2013; Schoettl et 

al., 2018).  

Diversos estudos em roedores e humanos mostraram que a ativação de BAT e o 

recrutamento de células positivas para UCP1 reduz a hiperglicemia, melhora a tolerância à 

glicose e a sensibilidade à insulina. Assim, ao melhorar o controlo metabólico 

independentemente de defeitos na produção ou sensibilidade à insulina, tornou-se um alvo 

para o tratamento da obesidade e/ou diabetes de tipo II, em humanos (Pierce & Vidal-Puig, 

2013; Poher et al., 2015). 

Está demonstrado, por Silva et al. (2014) que as células do estroma derivadas do tecido 

adiposo castanho (BADSCs) são metabolicamente ativas, podem ser expandidas in vitro, 

apresentam potencial de diferenciação multilinhagem e podem diferenciar-se em adipócitos 

castanhos funcionais. Contudo, comparativamente ao tecido adiposo branco, as células BAT 

apresentam crescimento mais lento e menor potencial de diferenciação osteogénica (Casteilla 

et al., 2011). 

1.5.2 Tecido Adiposo Branco 

 

O tecido adiposo branco é dividido em subcutâneo (subdividido em depósito 

subcutâneo superior (abdominal profundo e superficial) e inferior (glúteo, flanco, coxa e região 

inguinal) e visceral (omental, perigonadal, mesentérico, perirenal e pericoronário) (Cleal et al., 

2017). Este tecido é composto tipicamente por adipócitos lipídicos uniloculares e é encontrado 

por todo o organismo; no entanto, a distribuição entre cada depósito varia em função de alguns 

factores, como a genética, idade e, para alguns depósitos, na sensibilidade a hormonas e 

glicocorticóides (Sanchez-Gurmaches & Guertin, 2014; Cleal et al., 2017; Zwick et al., 2018). 

Estes depósitos armazenam cerca 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). 

Vários estudos demonstram vasta heterogeneidade entre estes depósitos adiposos e, 

mais especificamente, nas células do estroma derivadas do tecido adiposo isoladas a partir 

deles (Cleal et al., 2017). Baglioni et al. (2009), demonstraram que as células do estroma 

derivadas do tecido visceral (V-ADSCs) e as células do estroma derivadas do tecido 

subcutâneo (S-ADSCs) compartilham um painel de marcadores de superfície muito similar, 

com elevada expressão de CD29, CD44, CD73, CD90 e CD105 e ausência ou baixa 

expressão de CD14, CD34, CD45 e CD31.  
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Como forma de distinção entre as células de diferentes localizações, Ong et al. (2014), 

propõem o uso de CD10 e CD141 como potenciais marcadores de S-ADSC, e CD142 e 

CD200 como potenciais marcadores de V-ADSC.      

Para além dos perfis de marcadores de superfície também a capacidade de 

diferenciação tanto in vivo como in vitro difere. Estudos tanto em humanos como em roedores, 

evidenciam que os pré-adipócitos da região subcutânea replicam-se mais rapidamente e 

diferenciam-se mais eficientemente em adipócitos do que os pré-adipócitos viscerais isolados 

do mesmo dador (Guglielmi & Sbraccia, 2018). Estudos de comparação demonstraram 

também que as células do estroma do tecido subcutâneo apresentam maior potencial de 

proliferação e diferenciação adipogénica e osteogénica que as do tecido visceral (Baglioni et 

al., 2012).  

Contrariamente, num estudo de avaliação do potencial de diferenciação, realizado em 

coelhos, foi demonstrado que as ADSCs isoladas do tecido adiposo visceral possuem maior 

potencial osteogénico quando comparadas diretamente com as isoladas do tecido adiposo 

subcutâneo (Peptan et al., 2006). No entanto, Cleal et al. (2017), corroboram com os 

resultados de Baglioni et al. (2012) ao demonstrar que as S-ADSCs mostraram uma 

propensão para a osteodiferenciação mesmo na ausência de um meio osteogénico.  

De fato, a heterogeneidade entre os diferentes depósitos anatómicos parece 

relacionar-se com as caraterísticas metabólicas e de diversidade intrínseca, incluindo a 

origem do desenvolvimento celular, capacidade proliferativa, atividade lipolítica, sensibilidade 

à insulina, padrão de citocinas, capacidade termogénica e vascularização (Guglielmi & 

Sbraccia, 2018).  

1.5.2.1 Tecido adiposo branco subcutâneo  

 

O tecido subcutâneo, cuja função é a proteção contra danos mecânicos e perda de 

calor (Schoettl et al., 2018) está localizado sob a pele e, em humanos, também em 

aglomerados nas regiões superiores (abdómen profundo e superficial) e inferior 

(gluteofemoral) (Zwick et al., 2018). 

Dos diferentes depósitos de gordura, a obtenção de tecido adiposo subcutâneo é a 

mais segura e sem risco de morbilidade, no entanto, algumas limitações como a tendência 

para a resistência à insulina e a diminuição da taxa de proliferação conforme a idade do dador, 

têm sido apontadas (Walker et al., 2014). 

No entanto, em relação à expressão génica, o tecido adiposo subcutâneo expressa 

valores significativamente mais elevados do marcador osteogénico Runx2 e, parece 



  

12 
 

apresentar uma capacidade de proliferação e diferenciação osteoblástica superior às do 

tecido adiposo de outros locais anatómicos (Jung et al., 2015). 

 

1.5.2.2 Tecido adiposo branco visceral 

O tecido adiposo visceral encontra-se ao redor dos órgãos vitais tendo como principal 

função a proteção dos mesmos. Comparativamente ao S-ADSC, este tecido exibe níveis mais 

baixos de proliferação e o seu potencial osteogénico difere consoante a localização anatómica 

(Russo et al., 2014; Marcadenti & Abreu-Silva, 2015; Schoettl et al., 2018).  

Entre os depósitos de tecido branco visceral, os objetos de estudo desta dissertação 

foram o tecido adiposo mesentérico, perirenal e pericoronário. 

i. Mesentérico  

O tecido adiposo mesentérico corresponde a um depósito de tecido adiposo visceral 

que se assemelha a uma teia que auxilia o suporta dos intestinos (Perrini et al., 2013) e 

desempenha um papel importante na patogénese das doenças inflamatórias intestinais. Um 

estudo demonstrou que o tecido adiposo mesentérico tem o maior potencial para produzir e 

libertar a proteína quimiotática de monócitos (MCP)-1, quimiocina que desempenha um papel 

fundamental no tráfego e ativação de monócitos e macrófagos, mas também induz migração 

e ativação destes, levando ao aumento da resposta inflamatória do tecido adiposo na 

obesidade (Yu et al., 2006). 

Foi demonstrado também que em condições diabéticas, o tecido adiposo mesentérico 

não só apresenta elevada libertação de glicerol basal e é menos sensível aos efeitos lipolíticos 

das catecolaminas, como também, as diferenças na expressão génica sugerem que o 

funcionamento desadequado deste tecido possa desempenhar um papel importante nas 

complicações metabólicas e vasculares relacionadas com esta condição patológica (Yang et 

al., 2008). 

ii. Perirenal  

O tecido adiposo perirenal localiza-se à volta dos rins, localizados junto à parede dorsal 

do abdómen (Perrini et al., 2013); apesar de ser considerado tecido adiposo branco, a 

literatura demonstra que são frequentemente encontrados adipócitos castanhos no tecido 

adiposo perirenal (Svensson et al., 2014). 
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Está demonstrado que culturas de células do tecido adiposo perirenal, de roedores, 

têm uma frequência de replicação e diferenciação mais elevada do que o periovárico (Cleal 

et al., 2017). 

 

iii. Pericoronário  

O tecido adiposo pericoronário localiza-se à volta do coração e, devido à sua 

localização anatómica, é um dos depósitos de gordura com maior importância para a 

compreensão de doenças cardiovasculares (Russo et al., 2014; Badimon & Cubedo, 2017). 

Em comparação com outros depósitos de tecido adiposo visceral, o número de 

adipócitos por grama deste depósito é maior, sendo no entanto o seu tamanho menor 

(Guglielmi & Sbraccia, 2018). A literatura sugere também que o tecido adiposo pericoronário 

poderá atuar como BAT para proteger o coração contra a hipotermia (Guglielmi & Sbraccia, 

2018). 

 

 

Figura 2: Imagem ilustrativa das diferentes localizações anatómicas estudadas, pela vista anterior e 

posterior do corpo humano. Tecido adiposo castanho (A) encontrado nas regiões supracavicular e 

subescapular. Os principais tecidos adiposos brancos são o tecido adiposo subcutâneo (B) e o tecido 

adiposo visceral, que compreende o tecido adiposo mesentérico (C), perirenal (D) e pericoronário (E) 

(Imagem adaptada de Bjørndal et al., 2011 e Cleal et al., 2017). 
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1.6 Isolamento de células do estroma derivadas do tecido adiposo 

Rodbell (1964) foi pioneiro na técnica de isolamento de células estromais do tecido 

adiposo epididimal de rato. Na década de 80, pequenas modificações permitiram que a 

metodologia desenvolvida fosse aplicada com sucesso ao tecido adiposo humano (Locke et 

al., 2009). No entanto, ainda não existe consenso em relação ao protocolo de isolamento de 

ADSCs, variando conforme os laboratórios ou os grupos de investigação.  

Os procedimentos típicos de isolamento para ADSCs envolvem a dissociação 

mecânica ou digestão enzimática (por ação da colagenase) sobre o tecido, e subsequente 

centrifugação para obtenção das frações celulares, selecionando-se normalmente a fração 

vascular do estroma. As ADSCs estão presentes como uma fração menor dentro da SVF 

podendo esta ser usada diretamente como fonte de ADSCs. Alternativamente, as células do 

estroma derivadas do tecido adiposo podem ser separadas da SVF e expandidas in vitro por 

adesão em frascos de cultura e, cultivadas em meio de cultura adequado (Harasymiak-

Krzyżanowska et al, 2013; Pham et al., 2016; Moustaki et al., 2017).  

Apesar da digestão enzimática ser a técnica mais utilizada, existem desvantagens 

descritas na literatura, como o fato de ser mais demorada e menos eficaz em grandes volumes 

de tecido, no entanto, para contornar esta última desvantagem, o tecido pode ser cortado em 

pequenos fragmentos (Rada et al., 2009). Entre os protocolos existentes as principais 

diferenças estão associadas ao tipo e concentração de colagenase utilizada, tempo de 

digestão e meios de cultura utilizados. Estas diferenças têm impacto nas propriedades 

celulares o que dificulta a comparação de resultados experimentais (Busser et al., 2014). Além 

dos métodos de isolamento divergentes, também o fato das ADSCs serem isoladas de 

diferentes dadores (com idade, índice de massa corporal, etnia e história clínica distintas) 

origina diferenças na quantidade e funcionalidade das células recolhidas. Alguns estudos 

demonstram que estes fatores desempenham um papel importante no rendimento, 

crescimento e frequência de células mesenquimais obtidas (Baer & Geiger, 2012). 

Após o isolamento, as células do estroma comprometem-se com uma certa linhagem 

específica. Este processo de proliferação, comprometimento e diferenciação numa linhagem 

celular ainda não é totalmente compreendido mas sabe-se que se deve a estímulos 

específicos (Yarak & Okamoto 2010). 
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1.7 Diferenciação in vitro das células do estroma derivadas do tecido adiposo 

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

diferenciarem em linhagens mesenquimais, como adipogénica, condrogénica, osteogénica, 

miogénica e tenogénica (Lin et al., 2005; Qomi and Sheykhhasan, 2017). Porém, esta 

diferenciação celular depende de estímulos específicos, tal como mencionado, que 

geralmente resultam de uma combinação de fatores de crescimento e citocinas, administradas 

in vitro, que resultam em modificações na expressão génica e do metabolismo levando a uma 

alteração de fenótipo (Izadpanah et al., 2006; Hayashi et al., 2008; Taylor & Clegg, 2011). 

 

1.7.1   Diferenciação adipogénica 

 

O meio de cultura para indução adipogénica contém, normalmente, insulina ou um 

fator de crescimento semelhante à insulina do tipo (IGF)-1, isobutilmetilxantina, 

dexametasona, indometacina. Também estão descrito outros componentes como a 

triiodotironina, transferrina ou soro (Scott et al., 2011). 

Após a indução, a diferenciação adipogénica pode ser avaliada pela coloração dos 

vacúolos lipídicos com vermelho do Nilo ou óleo vermelho O (Bunnell et al., 2008) e pela 

expressão de genes adipogénicos incluindo lipoproteína lipase, leptina e transportador de 

glicose do tipo (Glut)-4 e pela regulação positiva do fator de transcrição específico dos 

adipócitos, PPAR (Strem et al., 2005; Stewart & Stewart, 2011). 

 

1.7.2    Diferenciação condrogénica 

 

As ADSCs demonstraram capacidade condrogénica após suplementação do meio de 

cultura com fator de crescimento insulínico, ascorbato 2-fosfato, dexametasona, L-prolina, 

proteína morfogenética óssea (BMP)-6 e 7 e fator de crescimento transformante (TGF)-β 

(Stewart & Stewart, 2011; Somoza et al., 2014). 

As ADSCs são cultivadas em cultura de micromassa ou sistemas de cultura de pellets 

para se mimetizar as condições de desenvolvimento embrionário do tecido cartilagíneo ou, 

alternativamente, podem ser cultivadas em estruturas de ácido poliglicólico que mimetizam a 

composição da cartilagem nativa (Bunnell et al., 2008). Após indução, o fenótipo condrogénico 

pode ser detetado pela coloração Azul de Alcian, pela análise da expressão de colagénio tipo 

II e, pela expressão de genes específicos de condrócitos, como o Sox9 (Zuk et al., 2001; 

Stewart & Stewart, 2011). 
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1.7.3    Diferenciação miogénica  

 

As ADSCs demonstram capacidade de diferenciação miogénica com a suplementação 

do meio de cultura com fatores de indução como dexametasona, azacitidina e hidrocortisona. 

Após serem submetidas a estas condições de cultura, as ADSCs apresentam 

morfologicamente estruturas alongadas e multinucleadas semelhantes aos miotubos e após 

coloração, marcadores como miogenina e fator de determinação miogénica 1 (MyoD1) (Zuk 

et al., 2001; Mizuno et al., 2002; Strem et al., 2005). 

 

1.7.4 Diferenciação tenogénica 

A diferenciação na linhagem tenogénica pode ser induzida com a suplementação do 

fator de crescimento e diferenciação (GDF)-5 ou GDF-7/BMP-12 ao meio de cultura (Stewart 

& Stewart 2011). Adicionalmente, aplicações de estimulação mecânica também foram 

relatadas como indutoras desta diferenciação (Liu et al., 2017). 

A demonstração da diferenciação tenogénica tem sido dificultada pela ausência de um 

estímulo tenogénico efetivo ou marcador fenotípico definitivo. No entanto, o estudo realizado 

por Taylor et al. (2009) sugeriu um painel de genes marcadores (alta expressão de COL1A2 

e scleraxis; baixa expressão de tenascina-C) que, em combinação, são característicos para 

tecidos de tendão.  

1.7.5 Diferenciação osteogénica 

As ADSCs demonstram diferenciação osteogénica quando o meio de cultura é 

suplementado com estímulos específicos. Assim, é evidenciada a presença de uma matriz 

mineralizada a partir de ADSCs cultivadas num meio de cultura contendo dexametasona e β-

glicerofosfatase (Bunnell et al., 2008; Harasymiak-Krzyżanowska et al., 2013). Outros 

estímulos como BMP2 ou vitamina D3 poderão ser usados para promover o crescimento e a 

diferenciação em células da linha osteoblástica. Aliás, um estudo realizado em cães, 

demonstrou que quando o meio celular era suplementado com vitamina D3 como alternativa 

à dexametasona a mineralização era mais evidente (Bunnell et al., 2008; Neupane et al., 2008; 

Harasymiak-Krzyżanowska et al., 2013). Adicionalmente, alguns estudos suplementam o 

meio osteogénico com ácido retinóico de forma a aumentar a diferenciação da ADSCs de 

roedores (Rada et al., 2009; Levi & Longaker, 2012). 

Após indução, o potencial de diferenciação osteogénica das ADSCs pode ser avaliado 

através de alterações morfológicas (de forma alongada para uma forma mais arredondada), 
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e pela mineralização da matriz extracelular - confirmada pelas colorações Von Kossa ou 

Alizarin Red - e da atividade da fosfatase alcalina (ALP), enzima produzida por osteoblastos 

e indicador da sua atividade (Zuk et al., 2001; Lee et al., 2008; Gimble et al., 2013).  

Esta mineralização é acompanhada pelo aumento da transcrição dos genes da 

fosfatase alcalina, sialoproteína óssea, fator de transcrição runt (Runx)-2 e osteocalcina 

(Gimble et al., 2013). Adicionalmente, as ADSCs, após indução osteogénica, expressam 

genes específicos associados a um fenótipo osteoblástico como osteocalcina, osteopontina, 

osteonectina, Runx2, BMP2 e, ainda, recetores envolvidos na osteogénese como o recetor da 

hormona paratiróide (PTHR) e o recetor da vitamina D (VDR) (Zuk et al., 2002; Bourin et al., 

2013). 

Estudos mostram que as ADSCs, humanas e de roedores, ao diferenciar-se na 

linhagem osteogénica, passam por uma primeira fase marcada pela diferenciação e 

proliferação de osteoblastos e pela formação da matriz extracelular. Numa segunda fase a 

proliferação dos osteoblastos diminui e são expressos os genes marcadores de fenótipo, 

como os codificantes da osteonectina, da fosfatase alcalina e da osteopontina. Por fim, 

adquirem características de células osteogénicas: dá-se a mineralização da matriz 

extracelular e a expressão dos principais genes marcadores de osso, como a osteocalcina 

(Lee et al., 2008; Harasymiak-Krzyżanowska et al., 2013; Wang et al., 2014). 

No que diz respeito à localização anatómica do local de colheita, inúmeros estudos 

sobre as propriedades osteogénicas das ADSCs têm apontado cada vez mais para a ideia de 

que o tecido adiposo colhido de diferentes localizações anatómicas possui capacidades 

osteogénicas variáveis, devido às características inerentes de cada local, como a 

vascularização e a heterogeneidade da população celular. Por exemplo, o tecido adiposo 

retirado da extremidade inferior (incluindo glúteo, flanco, coxa e região inguinal) parece 

demonstrar um maior potencial osteogénico in vitro que os restantes depósitos (Pham et al., 

2016). Mas, não só as diferenças na localização anatómica da colheita influenciam o potencial 

osteogénico, como também as diferenças no dador. Um estudo demonstrou que todas as 

ADSCs derivadas do mesmo dador possuem o mesmo potencial de diferenciação 

osteogénica. No entanto, diferenças de género afetam a capacidade osteogénica de ADSCs, 

com ADSCs de dadores masculinos a diferenciarem-se mais rápida e eficazmente que ADSCs 

de dadoras do género feminino (Pham et al., 2016). Adicionalmente, Zhu et al., (2008) 

demostraram que, embora o potencial adipogénico permaneça inalterado, o potencial 

osteogénico parece diminuir com o aumento da idade. 
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 Para além destes fatores, existem múltiplas vias de sinalização que parecem 

participar na diferenciação osteogénica incluindo TGF-β/BMP, Wnt/B-Catenina, fator de 

crescimento de fibroblastos (FGF), Notch e Hedgehog (Hh) (Levi & Longaker, 2012; Grottkau 

& Lin, 2013). 

 

1.7.5.1 Via de sinalização Notch 

 

A sinalização Notch desempenha um papel crítico no desenvolvimento e diferenciação 

de células estaminais, bem como no controlo do seu destino fenotípico (Bray, 2006). O 

sistema Notch é conhecido por ser um mecanismo evolutivamente conservado que equilibra 

a proliferação e a diferenciação de células estaminais (Koch et al. 2013). Investigações 

prévias mostraram que a sinalização de Notch regula positivamente a osteogénese em vários 

tipos celulares, como células do estroma da medula ST-2, progenitores mesenquimais de 

medula óssea murina, células osteoblásticas M3T3-E1, células progenitoras mesenquimais 

Kusa, mioblastos C2C12 e células COS-7 (Grottkau & Lin, 2013). 

O nome desta via deve-se aos recetores Notch (-1, -2, -3 e -4) e aos seus ligandos 

caraterizados em duas famílias: família da proteína Serrate/Jagged (JAG1 e JAG2) e família 

das proteínas tipo-Delta (DLL1, -3 e -4). O recetor Notch é uma proteína transmembranar de 

passagem única que, durante a maturação, pode ser clivada por uma convertase do tipo furina 

(clivagem S1) no trans-Golgi para gerar um heterodímero não-covalente na superfície celular. 

Estes recetores possuem 3 componentes: um domínio extracelular que interage com o 

ligando, um domínio intracelular (NICD) e um componente transmembranar que liga os dois 

domínios (Hilton et al., 2008;Grottkau & Lin, 2013). 

A sinalização de Notch é iniciada quando um ligando Delta/Serrate/LAG-2 (DSL), 

expresso na superfície celular liga-se ao NICD do recetor Notch expresso na superfície celular 

oposta. A endocitose do complexo Notch-DSL pela célula que expressa o ligando leva à 

clivagem mediada por proteases da família ADAM (Desintegrina e Metaloprotease - clivagem 

S2) do fragmento extracelular do heterodímero. Quando isto acontece, o fragmento fixado na 

membrana é então clivado pela protease γ-secretase (Kopan & Goate, 2000) (clivagem S3) 

que liberta o domínio intracelular de Notch do componente transmembranar, que se desloca 

para o núcleo (Grottkau & Lin, 2013).  

Assim que entra no núcleo, o NICD liga-se à família CSL (RBP-Jκ/CBF-1 em 

mamíferos), que é uma proteína de ligação ao DNA e substitui o complexo co-repressor ligado 

a CSL por um complexo de ativação transcripcional que inclui o NCID, Mastermind e a histona 
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acetiltransferase p300. Na ausência de NCID, o CSL reprime a transcrição através da 

interação com o complexo co-repressor que contém uma histona deacetilase - assim, a 

sinalização de Notch converte CSL de repressor para ativador transcripcional, levando à 

transcrição de genes alvos. Estes genes incluem membros da família de repressores 

transcripcionais Hes e Hey (Kadesch, 2004; Hilton et al., 2008), mas também recetores de 

proliferação-ativação do peroxissoma (PPAR) e fator nuclear-kB (NF-kB) (Grottkau & Lin, 

2013).  

 

Figura 3: Imagem esquemática da via de sinalização Notch (Imagem adaptada de Medicine, 2017). 

 

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

através das proteínas Hes e HeY, uma vez que estas diminuem a atividade transcricional de 

Runx2 – fator de transcrição determinante do comprometimento psteogénico (Hilton et al., 

2008; Bruderer et al., 2014). Além disso, alguns estudos suportam a ideia de que a 

superexpressão de NICD suprime a diferenciação de precursores em estadio inicial e impede 

a formação de osteoblastos maduros (Regan & Long, 2013). Também está demonstrado que 

a superexpressão de Notch1 inibe a sinalização de Wnt/β-catenina, uma das vias envolvidas 

na diferenciação osteoblástica, levando à inibição da osteogénese (Deregowsky et al., 2006; 

Grottkau & Lin, 2013). 
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1.7.5.2 Via de Sinalização Hedgehog 

Outra via de sinalização é a Hedgehog. As proteínas Hedgehog, como as proteínas 

Wnt, são importantes moléculas de sinalização que desempenham um papel crítico no 

controlo da formação óssea e, ainda, no controlo da proliferação e diferenciação celular. Em 

mamíferos existem 3 homólogos, Sonic Hedgehog (SHH), Indian Hedgehog (IHH) e Desert 

Hedgehog (DHH), que são expressos em diversos tecidos (Shi et al., 2015). Durante a 

esqueletogénese, a Ihh e Shh estão envolvidos na padronização do esqueleto axial, 

apendicular e facial. Em roedores, Ihh também está envolvido na diferenciação osteogénica 

(Plaisant et al., 2009). 

Esta via de sinalização envolve principalmente duas proteínas transmembranares, 

Patched (Ptc) e Smoothened (Smo) (Murone et al., 1999).  Esquematicamente, a sinalização 

de Hh é iniciada pela ligação de Hh ao seu recetor, Patched. Quando a Hh está inativada 

(Figura 4), este não se ligará a Ptc, que por sua vez, inibirá o Smo. Esta inibição ativa um 

repressor de transcrição da famíla Gli (glioma-associated oncogene homolog-1,-2,-3), em que 

Gli 2 e 3 serão fosforiladas para a sua forma repressora e entrarão no núcleo inibindo a 

ativação transcripcional de genes alvo.  

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Imagem esquemática da via de sinalização Hedgehog inactivada (Imagem adaptada de 
Medicine, 2018). 

 

Quando há ativação de Hh (Figura 5), este liga-se a Ptc que já não inibe Smo, ativando 

a via de transdução. O Smo localizado no cílio primário da célula, ativa então uma cascata 

intracelular que resulta na estabilização de Gli2. Este fator de transcrição não é fosforilado na 
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sua forma repressora e transloca-se para o núcleo, induzindo a transcrição de genes alvo de 

Hh (Plaisant et al., 2009).  

Figura 5: Imagem esquemática da via de sinalização Hedgehog activada (Imagem adaptada de 

Medicine, 2018). 

 

In vitro, Sonic Hedgehog induz a expressão da ALP e também aumenta a seletividade 

na diferenciação de células mesenquimais multipotentes na linhagem osteogénica (Grottkau 

& Lin, 2013). Apresenta também um papel importante nesta diferenciação ao cooperar com a 

via de sinalização BMP (Yuasa et al., 2002). Já a Indian Hedgehog, que desempenha um 

papel importante na regulação da padronização tecidular, na esqueletogénese e proliferação 

celular estimula e controla também a diferenciação em osteoblastos de células mesenquimais 

através da interação entre Gli2 e Runx2 (Shimoyama et al., 2007). 

 Assim, pode-se afirmar que a diferenciação osteogénica é um processo complexo que 

pode ser modulado por pequenas moléculas que atuam em várias vias de sinalização 

(Grottkau & Lin, 2013).  

  

Figura 4: Imagem esquemática da via de sinalização Hedgehog inactivada. 
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1.8 Diabetes mellitus 

 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) e a Federação Internacional de 

Diabetes, mais de 422 milhões de pessoas sofrem de diabetes mellitus com um aumento 

previsto para 592 milhões em 2035, pelo que a diabetes mellitus aparenta ser a doença 

endocrinológica mais comum e epidemiologicamente mais relevante, afetando cerca de 8,5% 

de pessoas acima dos 18 anos de idade (Muc et al., 2018; Retzepi et al., 2018). A OMS prevê 

que a DM se torne a sétima principal causa de morte no mundo até 2030, já que, apesar dos 

inúmeros estudos e diretrizes de tratamento acredita-se que 50% dos doentes desconheçam 

serem afetados por esta condição (Marin et al., 2018; Muc et al., 2018). 

 

1.8.1    Definições gerais 

A diabetes mellitus (DM) é definida como um “grupo de doenças metabólicas 

caracterizadas pela hiperglicemia resultante de defeitos na secreção da insulina, na ação 

insuficiente da insulina ou ambos” (American Diabetes, 2014). A DM está associada à 

disfunção ou insuficiência de órgãos ou tecidos incluindo a retina, rins, nervos, coração e 

vasos sanguíneos (Alam et al., 2014; Marin et al., 2018; Retzepi et al., 2018). 

Defeitos na secreção e na ação periférica da insulina, hormona produzida pelo 

pâncreas e responsável por facilitar a entrada da glicose para o interior das células, 

frequentemente coexistem no mesmo paciente, não sendo claro, por vezes, qual a causa 

principal da hiperglicemia (American Diabetes Association, 2009). 

Os sintomas de hiperglicemia incluem poliúria, polidipsia, perda de peso e alterações na 

visão. O comprometimento do crescimento e a suscetibilidade para certas infeções também 

podem acompanhar a hiperglicemia crónica (American Diabetes Association, 2009). 

Em 2006, a Organização Mundial de Saúde publicou os critérios de diagnóstico para a 

diabetes mellitus. Estes são:  

i. Glicose plasmática em jejum ≥ 126mg/dL (ou ≥ 7,0 mmol/L); 

ii. Glicemia plasmática ≥ 200 mg/dL (ou ≥ 11,1 mmol/L) 2h após administração de 75g 

de glicose; 

iii. Glicose plasmática aleatória ≥ 200 mg/dL (ou ≥ 11,1 mmol/L). 

Em 2010, a Associação Americana de Diabetes (ADA) incorporou a hemoglobina 

glicosilada A1c (HbA1c) não só como medida de controlo da glicemia mas também como teste 
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de diagnóstico de diabetes mellitus. Um valor de 48 mmol/mol (≥ 6,5%) é considerado positivo 

para DM (Normas DGS, 2011; Alam et al., 2014). 

O diagnóstico de diabetes não pode ser confirmado apenas com base na identificação de 

um valor anormal quando a pessoa é assintomática, devendo ser repetida a avaliação uma a 

duas semanas após a identificação inicial. Deve-se repetir a análise, também, quando há 

avaliação de dois parâmetros e os valores são discordantes (Normas DGS, 2011). 

1.8.2     Fatores de risco  

Diabetes mellitus é uma doença multifatorial, cuja manifestação é regulada por 

componentes genéticos e epigenéticos, tendo vários fatores de risco exógenos e endógenos 

envolvidos na predisposição da doença e no seu desenvolvimento clínico (Duarte et al., 2018). 

1.8.2.1 Fatores de risco não modificáveis 

A predisposição genética desempenha um papel importante no desenvolvimento tanto 

do diabetes tipo 1 quanto do tipo 2. A idade avançada é outro fator de risco não modificável 

para o desenvolvimento de diabetes (Duarte et al., 2018). 

1.8.2.2    Fatores de risco modificáveis 

O estilo de vida sedentário, a nutrição desequilibrada com dietas com alto teor de sal 

e gordura, o consumo regular de álcool, o tabagismo e o stress são considerados como fatores 

de risco modificáveis quando relacionados com a diabetes (Duarte et al., 2018). 

A hipertensão, presente em mais de 50% dos pacientes com diabetes mellitus, é um 

fator de alto risco para complicações diabéticas crónicas microvasculares e macrovasculares, 

desempenhando um papel predominante na progressão da nefropatia diabética. Além disso, 

também induz a aterosclerose e está associada a alterações cardiovasculares e renais 

desfavoráveis (Yamazaki et al., 2018). Portanto, a deteção e o controlo da pressão arterial 

elevada é um componente crítico na prática clínica abrangente aos diabéticos (Cryer et al., 

2016). 

1.8.3   Tipos de Diabetes 

 

1.8.3.1 Diabetes mellitus Tipo 1 (DM1) 

A DM1, também conhecida como Diabetes Insulino-Dependente, resulta da destruição das 

células ß dos ilhéus de Langerhans do pâncreas, ativada por citocinas produzidas por 
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populações da resposta imuno-infamatória. Apresenta insulinopenia absoluta, sendo 

necessária insulinoterapia para assegurar o controlo da glicemia e a sobrevivência do doente. 

Na maioria dos casos, a destruição das células dá-se por um mecanismo autoimune, pelo que 

também se denomina diabetes tipo 1 auto-imune. Em casos que não se consegue documentar 

a existência do processo imunológico, denomina-se esta condição como diabetes tipo 1 

idiopático. A hiperglicemia na DM1 acontece quando 90% das células ß são destruídas (Alam 

et al., 2014). 

Quando a destruição das células ß é súbita, a cetoacidose diabética (CAD) é muitas vezes 

a primeira manifestação da diabetes tipo 1 e pode apresentar sinais e sintomas neurológicos 

(Alam et al., 2014). 

Em Portugal, diabetes tipo 1 corresponde a 5-10% de todos os casos de diabetes e é, em 

regra, mais comum na infância e adolescência podendo, no entanto, manifestar-se a qualquer 

idade (Normas DGS, 2011). Segundo o registo da OCED (Relatório da Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Económico), a prevalência da DM1 nas crianças e jovens, 

entre os 0-19 anos, tem-se mantido relativamente estável, assinalando-se que a prevalência 

é mais alta no sexo masculino do que no feminino (Programa nacional para a diabetes, 2017). 

1.8.3.2  Diabetes mellitus tipo 2 (DM2) 

A diabetes tipo 2 é a forma mais frequente de diabetes, é caraterizada pela resistência 

à insulina, uma condição na qual o organismo é capaz de produzir insulina mas o tecido 

adiposo, o fígado e os músculos – tal como outros tecidos periféricos - são incapazes de 

utilizar adequadamente a glicose o que origina uma insulinopenia relativa, com maior ou 

menor grau de insulinorresistência, convergindo para que os doentes com DM2 apresentem 

uma capacidade de secreção de insulina inadequada para as necessidades metabólicas, 

tendo como resultado a hiperglicemia (Normas DGS, 2011). 

A DM2 corresponde a cerca de 90% de todos os casos de diabetes e, muitas vezes, 

está associada à obesidade, principalmente abdominal, à hipertensão arterial e à dislipidemia. 

A diabetes tipo 2 é clinicamente silenciosa na maioria dos casos e é diagnosticada 

frequentemente em exames de rotina ou no decurso de uma hospitalização por outra causa 

(Normas DGS, 2011). 

1.8.3.3  Diabetes Gestacional (DG) 

A diabetes gestacional corresponde a qualquer grau de anomalia do metabolismo da 

glicose documentado, pela primeira vez, durante a gravidez, sendo que o grupo de mulheres 
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que engravidam a partir dos 40 anos apresenta maior prevalência (Normas DGS, 2011; 

Programa nacional para a diabetes, 2017). 

1.8.3.4    Os outros tipos específicos de diabetes 

Correspondem a situações em que a diabetes é consequência de um processo 

etiopatogénico identificado, como: (Normas DGS, 2011; Alam et al., 2014) 

i. defeitos genéticos das células ß; 

ii. diabetes auto-imune latente em adultos (LADA); 

iii. defeitos genéticos na ação da insulina;  

iv. doenças do pâncreas exócrino;  

v. endocrinopatias diversas; 

vi. diabetes induzida por químicos ou fármacos. 

 

1.8.4  Complicações da Diabetes mellitus 

A diabetes mellitus pode provocar complicações classificadas como agudas ou 

crónicas.  

1.8.4.1    Complicações agudas 

Complicações agudas apresentam-se como uma emergência endócrina, incluindo 

cetoacidose diabética e o estado hiperosmolar hiperglicémico (EHH). Ambas as condições 

são causadas por deficiência relativa ou absoluta de insulina associada a hormonas contra-

reguladoras em excesso, como glucagon, hormona do crescimento, cortisol e catecolaminas 

(Marcovecchio, 2017). 

A cetoacidose diabética é uma complicação aguda com risco de vida para o doente 

caraterizada pela tríade de hiperglicemia (> 250 mg/dL), acidose metabólica (diminuição do 

pH e bicarbonatos) e aumento da concentração total de corpos cetónicos. Pode surgir em 

qualquer faixa etária mas é mais frequente em jovens diabéticos (Loewen & Hass, 1991; 

Marcovecchio, 2017). O estado hiperglicémico hiperosmolar é uma complicação mais grave 

em pacientes com diabetes mellitus do tipo 2 caraterizada por hiperosmolidade plasmática, 

glicemia> 600 mg/dL e desidratação. Tal como a CAD pode surgir a qualquer faixa etária mas 

esta, no entanto, é mais frequente em idosos (Umpierrez et al., 2002; Marcovecchio, 2017). 
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1.8.4.2   Complicações crónicas  

As complicações crónicas podem ser divididas em complicações microvasculares ou 

macrovasculares, estas complicações reduzem a qualidade de vida podendo causar cegueira, 

insuficiência renal, insuficiência cardíaca e/ou amputação. Além disso, está demonstrado que 

as complicações macrovasculares são responsáveis por 44 e 52% das mortes em pacientes 

com diabetes tipo 1 e tipo 2, respetivamente (Yamazaki et al., 2018). 

i. Complicações Microvasculares 

As complicações microvasculares afetam os pequenos vasos sanguíneos e podem 

causar pé diabético, doença renal crónica e retinopatia diabética.    

 O pé diabético ocorre quando se desenvolve uma úlcera que se não tratada a tempo, 

dados os prolemas de cicatrização do tecido ulcerado, poderá evoluir para a necessidade de 

amputações minor (parte do pé) ou major (ao nível da coxa, perna ou tornozelo) (Programa 

nacional para a diabetes, 2017).        

 A insuficiência renal crónica, num estadio avançado poderá levar à necessidade de 

substituição da função renal por diálise ou transplante renal (Programa nacional para a 

diabetes, 2017).          

 A retinopatia diabética é uma das principais complicações resultante de hiperglicemia 

crónica e, uma das principais responsáveis pela cegueira nos adultos. A doença não é apenas 

complicação da degeneração microvascular mas também neurodegeneração da retina (Muc 

et al., 2018). A duração do não-controlo diabético e a gravidade da hiperglicemia são os 

principais fatores de risco para o desenvolvimento e progressão da retinopatia diabética. 

(Yamazaki et al., 2018). 

ii. Complicações Macrovasculares 

As complicações macrovasculares afetam as grandes artérias e estão fortemente 

associadas à mortalidade e morbilidade no contexto da diabetes mellitus (Yamazaki et al., 

2018). A doença cardiovascular (DCV), incluindo a doença arterial coronária (DAC), acidente 

vascular cerebral (AVC) e doença arterial periférica (DAP) é a principal causa de mortalidade 

na população diabética (Ferranti et al., 2014). Melhorias nos fatores de risco para DCV, como 

a redução do tabagismo e dos níveis de colesterol total e pressão arterial, têm sido os 

principais impulsionadores na diminuição da prevalência da síndrome. A estes fatores, junta-

se o controlo da pressão arterial, estando já demonstrado que o risco de doença 

cardiovascular é quatro vezes superior em doentes com DM e hipertensão, em comparação 

com controlos normotensos não diabéticos (Fox et al., 2015). 
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iii. Disfunção cognitiva 

A diabetes mellitus está também relacionada com formas de disfunção cognitiva, de menor 

severidade que a demência, como o comprometimento cognitivo leve mas também a 

mudanças cognitivas ainda mais subtis, referidas como decréscimos cognitivos associados à 

diabetes (Biessels & Despa, 2018). 

 

1.8.5       Efeito da diabetes mellitus no tecido ósseo 

Apesar da glicose ser uma fonte de energia para as células cultivadas in vitro, a 

literatura demonstra que em altas concentrações (≥25 mM) induz um efeito deletério na 

proliferação e diferenciação das mesmas (Cao et al., 2016). Assim, a hiperglicemia parece 

reduzir a replicação celular, a capacidade proliferativa, aumentar a senescência celular (Li et 

al., 2007; Cramer et al., 2010), tendo ainda um efeito negativo no sistema esquelético, 

denominado “doença óssea diabética” ou “osteopatia diabética”, causando alterações 

estruturais e funcionais neste tecido, como deterioração da qualidade óssea, perda de 

resistência óssea, aumento do risco de osteopenia e osteoporose, comprometimento da 

cicatrização e aumento do risco de fratura óssea. Aliás, o risco de fratura óssea em pacientes 

com DM é aproximadamente 5-7 vezes maior do que o de pessoas não afetadas pela doença 

(Gopalakrishnan et al., 2006; Qian et al., 2016; Marin et al., 2018; Retzepi et al., 2018). 

Estes efeitos devem-se ao facto das características celulares e moleculares do tecido 

ósseo estarem alteradas sob condições de hiperglicemia. Por exemplo, sugere-se que não 

apenas a funcionalidade dos osteoblastos possa estar comprometida no microambiente 

diabético, mas também o poder de diferenciação das células precursoras, em elevadas 

concentrações de glicose, encontrar-se reduzido nas linhagens osteogénica e condrogénica 

mas aumentado na linhagem adipogénica (Cramer et al., 2010; Wang et al., 2014), dificultando 

o processo de cicatrização da mesma. Além disso, foi também demonstrado que o turnover 

ósseo está alterado na condição diabética, tendo um impacto negativo na formação e/ou 

reabsorção óssea (Marin et al., 2018). 

Na condição diabética há redução da densidade óssea e um comprometimento do 

processo de regeneração óssea, já que o colagénio tipo I (proteína crucial na manutenção da 

resistência biomecânica do osso), o propeptídeo N terminal do procolagéneo do tipo (P1N)-1 

(marcador da formação óssea), Runx2 (fator de transcrição regulador da osteogénese) e 

consequentemente os genes por este regulados como a osteocalcina, encontram-se 

diminuídos. Por sua vez, a esclerostina (inibidor da formação óssea) encontra-se elevada. 

Além disso, os níveis de expressão proteica de vários fatores de crescimento intimamente 
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relacionados à cicatrização óssea, como o fator de crescimento derivado de plaquetas, fator 

de crescimento endotelial vascular e TGF-β1 encontram-se diminuídos em modelos de 

roedores diabéticos (Wallner et al., 2017; Marin et al., 2018). 

Estes fatores levam a uma alteração no processo normal de reparação de uma fratura. 

Adicionalmente, na presença de hiperglicemia, o tecido ósseo experimenta alterações na 

qualidade, composição e propriedades biomecânicas e estas podem levar, não só, à 

deterioração da consolidação da fratura, como também, à perda óssea pela modulação da 

expressão génica, função e formação óssea, por parte dos osteoblastos (Wang et al., 2010; 

Marin et al., 2018). 

O impacto económico do comprometimento da consolidação óssea associado à 

diabetes e às insuficientes terapêuticas atuais levam à necessidade de desenvolvimento de 

novas estratégias de tratamento (Wallner et al., 2017).  

No campo da engenharia de tecido ósseo, as células do estroma são amplamente 

reconhecidas como uma possível abordagem terapêutica, representando uma alternativa 

promissora contra os desafios do tratamento de defeitos ósseos (Harasymiak-Krzyżanowska 

et al, 2013; Marin et al., 2018). Está relatado que o tratamento com BMSCs autólogas favorece 

a cicatrização de fraturas do tornozelo em pacientes com DM (Marin et al., 2018). Estudos 

anteriores relataram ainda que estas células auto-renováveis têm capacidade de acelerar a 

regeneração óssea, promovendo a proliferação celular, a diferenciação osteogénica e a 

formação de novo tecido ósseo (Qian et al., 2016). 

Neste contexto, com a literatura a demonstrar várias estratégias implementadas para 

melhorar a indução da diferenciação osteogénica das ADCSs (incluindo a introdução de 

fatores de crescimento, diferentes substratos e até mesmo a modificação genética), existem 

ainda, inúmeras estratégias que podem ser empregues para alcançar a manipulação 

adequada para fins terapêuticos de regulação positiva da osteogénese (Pham et al., 2016). O 

desenvolvimento de células produtoras de insulina a partir de células do estroma derivadas 

do tecido adiposo tornou-se uma opção de tratamento para pacientes que perderam a sua 

produção residual de insulina. Foi demonstrado que células do estroma de roedores, 

cultivadas em alto teor de glicose por 4 meses, não só induzem vários genes específicos das 

células β, incluindo insulina e IGF-1, como também, foram capazes de reverter a hiperglicemia 

num modelo animal diabético (Timper et al., 2006).  

 Tendo em consideração a problemática da regeneração óssea em pacientes com 

Diabetes mellitus e sabendo que o tecido adiposo é uma excelente fonte de células 
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estaminais, torna-se necessário avaliar a capacidade de diferenciação osteogénica destas 

células num modelo hiperglicémico. 
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Objetivo geral 

A prevalência da diabetes mellitus tem aumentado ao longo das últimas décadas e, 

além das restantes complicações, as alterações ósseas têm ganho um crescente interesse 

dada a maior susceptiilidade a fracturas dos pacientes diabéticos. Desta forma nos últimos 

anos têm sido estudadas possíveis abordagens terapêuticas para a resolução desta situação, 

recorrendo à utilização de células do estroma derivadas de tecido adiposo, num contexto de 

engenharia do tecido ósseo.  

Assim, este trabalho teve como objetivo principal estabelecer culturas de ADSCs, a 

partir de diferentes localizações anatómicas, de forma a estudar os efeitos diretos da 

hiperglicemia sobre estas células, mais precisamente na proliferação, na atividade metabólica 

e na capacidade de diferenciação osteogénica.  

 

Objetivos específicos 

- Isolamento das células do estroma do tecido adiposo colhido de diferentes 

localizações anatómicas (tecido adiposo castanho, subcutâneo, pericoronário, perirenal e 

mesentérico) no rato; 

- Cultura bidimensional de ADSCs com suplementação com glicose, de forma a 

mimetizar in vitro, a condição hiperglicémica decorrente da diabetes mellitus; 

- Caraterização das culturas estabelecidas, em condição basal e de indução 

osteogénica, através de processos bioquímicos, histoquímicos e da análise da expressão de 

genes específicos da diferenciação osteogénica. 
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Capítulo 3.  
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3.1 Animais 

Neste estudo, as células do estroma derivadas do tecido adiposo e da medula óssea 

foram obtidas de rattus norvegicus de sexo masculino, estirpe Wistar, com 3 meses de idade 

e entre 200-300g. Todas as experiências foram conduzidas de acordo com a legislação 

Nacional (Decreto-lei nº 113/2013, de 7 de agosto) e Europeia (Diretiva 63/2010/EU) sobre 

proteção do uso de animais experimentais. 

3.2 Isolamento de células do Estroma derivadas do Tecido Adiposo 

Após a eutanásia dos animais, o tecido adiposo foi colhido de localizações anatómicas 

com base no estudo prévio da literatura, incluindo assim o tecido perirenal, pericoronário, 

mesentérico, subcutâneo e tecido adiposo castanho. 

No procedimento experimental (Figura 6), a gordura colhida foi colocada num Falcon 

contendo uma solução de descontaminação que consistiu em meio de cultura (α-MEM, 

Minimum Essential Medium, α-modification, Gibco) suplementado com 12,5 µg/ml de 

anfotericina B (Gibco), 100 µg/mL de estreptomicina e 500 UI/ml de penicilina (Gibco) durante 

meia hora à temperatura ambiente. Este passo foi repetido duas vezes. 

Após o período de descontaminação, as amostras de tecido adiposo foram cortadas 

em pequenos fragmentos (em torno de 1mm3) e colocadas num tubo Falcon com meio de 

cultura suplementado com 0,075 mg/mL de colagenase tipo IA (Sigma-Aldrich) para digestão 

tecidular, e incubada durante 1 hora a 37ºC, numa atmosfera húmida contendo 5% de CO2, 

com agitação periódica de modo a facilitar a digestão. 

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

bovino fetal (fetal bovine serum, FBS, Gibco) e a suspensão celular filtrada  e transferida para 

um novo tubo Falcon. Em seguida, as amostras foram centrifugadas a 1.200 rpm, por 10 

minutos, sendo obtida uma separação em camadas, com a última camada (o pellet) 

correspondendo à fração vascular do estroma. 

O sobrenadante foi rejeitado e o pellet ressuspendido em 5 mL de α-MEM 

suplementado com 10% de soro bovino fetal, 2,5 µg/mL de anfotericina B, 100 µg/mL de 

estreptomicina, 100 UI/mL de penicilina e 50 µg/mL de ácido ascórbico (Sigma-Aldrich) 

estabelecendo-se a cultura celular em frascos de cultura de 25 cm2 (Corning). Estes, foram 

incubados a 37 ºC numa atmosfera húmida com 5% de CO2.  
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O meio de cultura foi mudado duas vezes por semana e as culturas mantidas até 

atingirem uma confluência de aproximadamente 80%, sendo observadas regularmente num 

microscópio invertido de contraste de fase (Nikon DN100). 

 

 

Figura 6: No procedimento experimental, a gordura colhida de rato (A) foi colocada num Falcon 

contendo uma solução de descontaminação (B) durante uma hora. Após o período de descontaminação 

as amostras de tecido adiposo foram cortadas em pequenos fragmentos (C) e colocadas num tubo 

Falcon com meio de cultura suplementado com 0,075 mg/mL de colagenase tipo IA para digestão 

tecidular e incubada por 1 h, com agitação. Posteriormente, a atividade da colagenase foi neutralizada 

pela adição de 10% FBS e a suspensão celular filtrada e transferida para um novo tubo Falcon (D). Em 

seguida, as amostras foram centrifugadas sendo obtida uma separação em camadas (E). O pellet 

celular resultante foi ressuspendido em 5 mL de meio de cultura (F) e semeado em frascos de cultura 

de 25 cm2 (G). 

3.3 Cultura e Diferenciação celular 

Após atingida a confluência desejada, as subculturas foram obtidas após tripsinização 

da cultura primária (tripsina 0,04% em EDTA, ambos da Sigma-Aldrich). A viabilidade celular 

foi avaliada pelo método de exclusão de azul de tripano. As células da subcultura foram 

semeadas em placas de cultura de 96 poços a uma densidade de 1,5x103 células/cm2; em 

placas de cultura de 24 poços a uma densidade de 1x104 células/cm2 e em frascos de cultura 

de 25 cm2 a uma densidade de 2.5x104 células/cm2. 

Após 48h em cultura, as células obtidas de cada localização anatómica foram 

submetidas a duas condições experimentais diferentes, nomeadamente condição basal (CB) 

e condição osteogénica (CO) com as composições descritas em seguida.  

A condição basal foi constituída por meio de cultura α-MEM suplementado com 10% 

de soro bovino fetal, 2,5 µg/mL de anfotericina B, 100 µg/mL de estreptomicina e 100 UI/mL 

de penicilina. 
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A condição osteogénica foi constituída por meio de cultura α-MEM suplementado com 

10% de soro fetal bovino, 2,5 µg/mL de anfotericina B, 100 µg/mL de estreptomicina, 100 

UI/mL de penicilina, 10 nM de dexametasona (Sigma-Aldrich) e 10 nM de β-glicerofosfato 

(Sigma-Aldrich). 

Ambos os meios foram suplementados com 25mM de D-glucose (Sigma-Aldrich) de 

modo a mimetizar a condição hiperglicémica. As culturas foram incubadas a 37 ºC numa 

atmosfera húmida com 5% de CO2. O meio de cultura foi mudado duas vezes por semana. 

3.4 Caraterização Das Culturas Celulares 

Para caraterização das culturas celulares estabelecidas foram definidos e analisados 

os dias de cultura 1, 4, 7 e 11. 

Nos referidos tempos de avaliação, procedeu-se à remoção do meio de cultura e à 

lavagem das células com uma solução salina tamponada (PBS, Phosphate Buffered Saline, 

ph 7.4, Sigma-Aldrich). 

As culturas foram caraterizadas utilizando métodos bioquímicos para a quantificação 

da atividade metabólica, proliferação celular e atividade da fosfatase alcalina; e, métodos 

histoquímicos para a coloração da fosfatase alcalina e β-galactosidade associada ao 

colágenio; por fim, técnicas microscópicas para avaliação da morfologia celular e análise de 

expressão génica por qPCR. 

3.4.1 Microscopia óptica  

 A monitorização da cultura celular foi realizada periodicamente através da observação 

por microscopia de contraste de fase para avaliação da morfologia e proliferação celular. 

3.4.2 Avaliação da morfologia celular e expressão da atividade mitocondrial  

 Após 4 dias de cultura avaliou-se a morfologia mitocondrial das células em cultura. 

Para isso, foram adicionados 40 µL do marcador MitoSpyTM Red (250 nM, Biolegend) a cada 

poço, com 30 minutos de incubação a 37 ºC. De seguida, as células foram lavadas com PBS, 

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

PBS. 

 Posteriormente, para a marcação do citoesqueleto celular, as células foram 

permeabilizadas com 0,1% Triton X-100 (Sigma-Aldrich) em PBS durante 15 minutos à 

temperatura ambiente. De seguida, as células foram incubadas com 1% de albumina sérica 

bovina (Bovine Serum Albumin, BSA, Sigma-Aldrich) em PBS para bloqueio dos epítopes 
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antigénicos e ocorrência de marcação não específica. Posteriormente, no escuro e de acordo 

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

Fluor 488 (1:250, Molecular Probes) e com DAPI (dihidrocloreto de 4',6-diamidino-2-

fenilindole, 1 µg/mL, Sigma-Aldrich) para marcar os filamentos de actina do citoesqueleto e 

os núcleos, respetivamente. 

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

Celena S (Logos Biosystems). 

3.4.3 Área celular 

            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 1.52h (Java 1.8.0_121). 

 

3.4.4 Métodos Bioquímicos 

3.4.4.1 Avaliação da atividade metabólica  

A avaliação da atividade metabólica foi realizada nos dias 1, 4, 7 e 11 pelo método de 

MTT (brometo de 3- [4,5-dimetiltiazol-2-il] -2,5 difeniltetrazólio, Sigma-Aldrich). 

À suspensão celular foram adicionados 10 μL de solução de MTT (5 mg/mL, Sigma-

Aldrich) a cada poço, de seguida, as células foram incubadas por 3 horas a 37ºC numa 

atmosfera húmida com 5% de CO2. O MTT é então incorporado pelas células 

metabolicamente activas, produzindo cristais de formazan de cor púrpura que se acumulam 

no seu interior. Posteriormente, o meio foi removido e 100 μL de dimetilsulfóxido (DMSO, 

Panreac) foram adicionados a cada poço.  

Após 15 minutos à temperatura ambiente, as placas foram agitadas por 10 segundos 

de forma a dissolver os cristais de formazan e, de seguida, a absorvância foi medida a 550 

nm num leitor de microplacas (Synergy HT BioTek). A quantidade de cristais de formazan 

medida é diretamente proporcional ao número de células metabolicamente ativas. 
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3.4.4.2 Avaliação da proliferação celular  

A avaliação proliferação celular foi realizada nos dias 1, 4, 7 e 11 de cultura, usando o 

kit PicoGreen® (Thermo Fisher Scientific).  

Assim, as células foram lavadas duas vezes com PBS, sendo adicionado 100 µL de 

0,1% Triton X-100 em H2O a cada poço para que ocorra a lise celular. De seguida, a cada 

poço, contendo 10 μL de suspensão celular, foram adicionados 90 μL de tampão 1X-TE 

(Thermo Fisher Scientific). A quantidade de DNA foi determinada usando o kit Quant-iT™ 

PicoGreen™ dsDNA Assay (Thermo Fisher Scientific), de acordo com as instruções do 

fabricante. Assim, a solução PicoGreen® foi preparada em tampão 1X-TE e adicionado às 

amostras. 

Posteriormente a fluorescência foi medida num leitor de microplacas nos 

comprimentos de onde de excitação a 480 nm e emissão a 528 nm.  

3.4.4.3 Avaliação da atividade da fosfatase alcalina  

A avaliação da atividade desta enzima foi realizada nos períodos de avaliação 

adequados: dias 1, 4, 7 e 11 de cultura, pela hidrólise do p-nitrofenilfosfato e subsequente 

determinação espectrofotométrica do p-nitrofenol formado.  

Assim, após serem transferidos 100 μL de suspensão celular (dos 200 μL iniciais 

tratados com 0,1% Triton X-100 em H2O) para nova placa, foram adicionados 25 mM do 

substrato da enzima p-nitrofenilfosfato em tampão alcalino (n-NPP, Sigma-Aldrich) a cada 

poço e as placas foram incubadas durante 1 hora a 37 ºC. Para interromper a reação, 20 μL 

de NaOH 5 M (Sigma-Aldrich) foram adicionados. O p-nitrofenol libertado exibe cor amarela e 

a absorbância foi medida no leitor de microplacas a 400 nm. 

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

3.4.5 Métodos Histoquímicos 

As culturas celulares foram fixadas em dias de avaliação específicos para 

subsequentes ensaios histoquímicos, nomeadamente a coloração de fosfatase alcalina e 

coloração de colagénio.  

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

células foram tratadas com 50 μL de glutaraldeído (TAAB) a 1,5% em 0,14 M tampão 

cacodilato de sódio (Sigma-Aldrich) durante 15 minutos e lavadas novamente com PBS. 
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As células foram mantidas em tampão cacodilato de sódio 0,14M (Sigma-Aldrich) e 

conservadas a 4ºC. 

3.4.5.1 Coloração da fosfatase alcalina 

No procedimento experimental foi preparada uma solução tampão Tris 0,1 M (pH 10, 

Sigma-Aldrich) contendo Na-α-naftilo fosfatase (Sigma-Aldrich) e o complexo Fast Blue RR 

Salt (Sigma-Aldrich). Esta solução foi adicionada à cultura, previamente fixada, e incubadas 

durante 1h no escuro. Após este período, as células foram lavadas intensamente com água 

destilada e secas ao ar. As culturas coradas foram fotografadas num microscópio de contraste 

de fase invertida Nikon DN100 (Nikon TMS) com ampliação de 4x, 10x e 20x, em que a 

reacção positiva traduz-se no aparecimento de uma coloração variável entre castanho e preto 

(Lee et al., 2008). 

3.4.5.2 Coloração do conteúdo total de colagénio 

Após a remoção do tampão fixador, 100 μL de corante Sirus Red (0,01 g de Sirius Red 

F3B por 100 mL de ácido pícrico (Sigma-Aldrich) foram adicionados a cada poço, para a 

coloração do colagénio total. Esperou-se uma hora à temperatura ambiente para o 

desenvolvimento da reação e, em seguida, removeu-se o corante em excesso com ácido 

clorídrico 0,01N (Panreac). 

A reacção positiva traduz-se no aparecimento de intensidades variáveis entre o laranja 

e o vermelho. As culturas coradas foram fotografadas num microscópio de contraste de fase 

invertida Nikon DN100 com ampliações de 4x, 10x e 20x. 

3.4.6 Análise da Expressão Génica 

A análise da expressão génica por qPCR foi realizada nas células do estroma das 

diferentes localizações anatómicas. Para a avaliação da expressão de genes específicos de 

diferenciação em distintas linhagens, foi avaliada a expressão do fator de transcrição Sox9 

(linhagem condrogénica), recetor ativado por proliferadores de peroxissoma gama (PPARg, 

linhagem adipogénica) e, da linhagem osteogénica foram analisados o fator de transcrição 

Runt2 (Runx2) e, o fator de transcrição SP7 (Osterix) e Osteocalcina. Além destes genes, as 

células foram avaliadas quanto à expressão génica das vias de sinalização, nomeadamente 

fator de transcrição Ptch 1(Hedgehog target) e fator de transcrição Hes1 (Notch target). 

Os dados foram normalizados, utilizando e comparando os valores da expressão dos 

genes referidos anteriormente com o gene de referência Beta-actina. Os primers utilizados 

estão listados na Tabela 3. 
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Tabela 3: Primers utilizados no qPCR. 

Designação Gene Unique Assay ID 

Controlo Beta-actina qRnoCID0056984 

Linhagem condrogénica Sox9 qRnoCED0001168 

Linhagem adipogénica PPARg qRnoCID0006036 

Linhagem osteogénica - TF Runx2 qRnoCED0009315 

Linhagem osteogénica - TF Osterix (Sp7) qRnoCED0008486 

Linhagem osteogénica OC (BGLAP) qRnoCED0007311 

Sinalização Ptch1 (via HH) qRnoCED0051189 

Sinalização Hes1 (via Notch) qRnoCED0009170 

 

O RNA total foi extraído usando o reagente TRIzol® (Invitrogen) de acordo com as 

instruções do fabricante, ao fim de 7 dias de cultura. O rendimento e a pureza do RNA total 

em cada amostra foram avaliadas por espectrofotometria a 260 nm e 280 nm e calculando a 

razão A260 nm/A280 nm. De seguida, o RNA foi transcrito reversamente em DNA 

complementar (cDNA) e amplificado usando NZY First-Strand cDNA Synthesis Kit (nzytech), 

conforme o protocolo do fabricante. A expressão dos genes alvo foi determinada 

quantitativamente no equipamento de qPCR (CFX96, BioRad) usando iQTM SYBR® Green 

Supermix (BioRad). 

3.5 Análise estatística 

Os resultados obtidos são provenientes de três experiências independentes, cada uma 

delas realizada em triplicado, sendo os resultados quanitativos 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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4.1 Caraterização das culturas de ADSCs 

Este estudo teve como objectivo avaliar o efeito da hiperglicemia na capacidade 

proliferativa e de diferenciação osteoblástica de ADSCs cultivadas com indutores 

osteogénicos. Como descrito, as células, isoladas de diferentes localizações anatómicas, 

foram cultivadas em meio basal e em meio osteogénico, tendo sido feita em ambas as 

situações a suplementação com alta concentração de glicose, procurando mimetizar o 

microambiente diabético. Posteriormente, as culturas foram avaliadas quanto à morfologia 

celular, proliferação celular, atividade metabólica e diferenciação osteoblástica, traduzida pela 

atividade da fosfatase alcalina, bem como a expressão de genes relevantes no processo de 

diferenciação osteogénica, ao longo de 11 dias de cultura.  

Culturas em condição basal serão denominadas “CB” e as estabelecidas em condição 

osteogénica como “CO”. 

4.1.1  Proliferação celular  

O padrão de crescimento das ADSCs divergiu consoante a localização anatómica e 

verificou-se que as ADSCs das diferentes localizações anatómicas revelam taxas de 

proliferação distintas, atingindo o pico máximo de proliferação em diferentes dias de cultura 

(Figura 7). As culturas de células do tecido adiposo subcutâneo e mesentérico apresentam 

um padrão de crescimento semelhante em CO, tendo um crescimento exponencial até dia 4 

de cultura, diminuindo depois. Já na condição basal de cultura as ADSCs provenientes destes 

tecidos proliferaram ativamente até ao 11º dia. As culturas do tecido adiposo castanho, 

perirenal e pericoronário apresentaram um padrão de crescimento semelhante em ambas as 

condições, com crescimento exponencial até ao seu pico máximo seguida de uma diminuição 

subsequente. No entanto, a cultura celular do tecido adiposo castanho atingiu o seu pico 

máximo de capacidade proliferativa ao 4º dia, enquanto que as culturas celulares do tecido 

adiposo perirenal e pericoronário atingiram este valor ao dia 7 de cultura. 

Embora em ambas as condições testadas a proliferação não seja muito elevada nas 

culturas derivadas de todas as localizações, podemos afirmar que o tecido perirenal parece 

ser aquele que apresenta valores mais elevados, por outro lado o tecido adiposo castanho é 

aquele que apresenta valores mais baixos de proliferação. 
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Figura 7: Proliferação celular das ADSCs isoladas de diferentes localizações anatómicas, 

cultivada em condição basal (CB) e em condição osteogénica (CO). * diferenças significativas, de 

acordo com o t-test (p < 0,05). 

4.1.2 Atividade metabólica  

 A atividade metabólica foi avaliada através do ensaio MTT (Figura 8). As culturas 

das diferentes localizações anatómicas de ADSCs em condição osteogénica, salvo certas 

exceções, apresentaram atividade metabólica igual ou inferior às culturas celulares em 

condição basal.  

 Em condição basal, a atividade metabólica difere consoante a localização 

anatómica. As culturas celulares do tecido adiposo castanho, mesentérico e subcutâneo 

apresentam valor máximo ao dia 4 de cultura, enquanto que as culturas do tecido adiposo 

coronário e renal apresentaram pico máximo de atividade metabólica ao dia 7 e 11, 

respetivamente. 
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 Em condição osteogénica, todas as culturas celulares atingiram o pico máximo ao 

dia 7, com exceção do tecido adiposo mesentérico e tecido adiposo castanho que atingiram 

o valor máximo ao 4º dia de cultura. 

 Comparativamente, verificou-se que o tecido adiposo perirenal é o que mais se 

destaca ao apresentar maior atividade metabólica.   

 

Figura 8: Atividade metabólica das ADSCs de diferentes localizações anatómicas cultivadas em CB e 

em CO. * diferenças significativas, de acordo com o t-test (p < 0,05). 
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4.1.3 Avaliação da morfologia mitocondrial e celular  

              A morfologia da estrutura celular e da organização mitocondrial foi avaliada por 

microscopia de fluorescência, após coloração específica. Para tal, ao 4º dia de cultura 

procedeu-se à marcação por fluorescência dos filamentos de actina que compõem o 

citoesqueleto celular, núcleos e mitocôndrias. Relativamente à avaliação da organização 

morfológica das mitocôndrias, não se verificaram diferenças significativas entre as ADSCs 

das diferentes localizações anatómicas (Figura 9A).  

              Nas diversas localizações anatómicas, as células apresentaram uma morfologia 

fibroblástica característica, com o citoesqueleto de F-actina bem organizado, os núcleos bem 

definidos e apresentando diversos prolongamentos citoplasmáticos, incluindo filopodias e 

lamelopodias (Figura 9B).  

 

Figura 9: Imagem de microscopia de fluorescência de ADSCs derivadas de diferentes localizações 

anatómicas, no dia 4, em CB e em CO, relativa à organização mitocondrial (A) e morfologia celular (B). 

Após marcação fluorescente, as mitocôndrias apresentam-se marcadas a vermelho, os filamentos de 

actina do citoesqueleto a verde e o núcleo apresenta-se marcado a azul. Escala 100 µm. 
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4.1.4 Quantificação da área celular  

 A área celular das culturas estabelecidas de diferentes localizações anatómicas foi 

determinada após sete dias de cultura. Assim, verificou-se que quando a condição basal era 

comparada com a osteogénica, as células do tecido adiposo castanho e subcutâneo não 

apresentaram diferenças significativas. Contudo, as células dos restantes tecidos, 

pericoronário, perirenal e mesentério apresentaram uma maior área celular quando cultivadas 

em condição osteogénica, verificando-se ainda que o tecido perirenal apresentou um aumento 

de cerca de duas vezes (Figura 10).  

 

Figura 10: Histograma da relação entre a área das células na condição osteogénica e na condição 

basal (Aost/Abasal) para as diferentes localizações anatómicas (n=5). Letras iguais significa que não 

houve diferenças significativas de acordo com o teste ANOVA (p < 0,05). 
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4.1.5 Análise da expressão génica 

      As culturas de ADSCs derivadas de diferentes localizações anatómicas foram 

analisadas por qPCR no dia 7 de cultura. Foi avaliada a expressão de genes específicos da 

diferenciação osteogénica incluindo o fator de transcrição osteogénico Runx2, osterix e 

osteocalcina. Para além destes, foram analisados o fator de transcrição PPARg e o fator de 

transcrição Sox9, procurando avaliar o potencial comprometimento com a linhagem 

adipogénica e condrogénica, respetivamente. Os resultados apresentados no Figura 11  foram 

normalizados pelo valor obtido relativo à expressão de beta-actina, em cada condição 

experimental.  

 Salvo certas excepções, a expressão dos genes específicos da linhagem 

osteoblástica foi menor na condição de indução osteogénica do que na condição basal. Após 

análise da expressão dos genes de diferenciação osteogénica, verificou-se que as células dos 

tecidos adiposos pericoronário, perirenal e subcutâneo, em condição basal, apresentam uma 

elevada expressão de Runx2, que é um marcador precoce da diferenciação osteoblástica. Por 

outro lado, as células obtidas dos tecidos adiposos pericoronário e subcutâneo também 

apresentaram maior expressão de marcadores de diferenciação osteogénica de estado tardio, 

nomeadamente o Osterix e a Osteocalcina. 

 Nas culturas das diferentes localizações anatómicas a condição osteogénica 

induziu a expressão de PPARg, fator de transcrição da diferenciação adipogénica, 

nomeadamente no tecido adiposo castanho e pericoronário. A expressão do gene Sox9, fator 

de transcrição da diferenciação condrogénica, foi significativamente maior na cultura celular 

do tecido adiposo subcutâneo. 
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Figura 11: Expressão génica de qPCR de Runx2, OC, Osterix(SP7), PPARg e Sox-9 em ADSCs 

derivadas de diferentes localizações anatómicas, cultivadas em CB e em CO, no 7º dia de cultura. * - 

significativamente diferente do controle (p <0,05). 

 

4.1.6 Avaliação da atividade da fosfatase alcalina 

 Os valores da atividade da fosfatase alcalina (ALP), apresentados na Figura 12, 

foram normalizados pela quantidade de DNA. Para a condição basal, a atividade de ALP das 

culturas obtidas de diferentes localizações anatómicas aumentou gradualmente ao longo do 
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tempo de cultura, com exceção das ADSCs do tecido adiposo mesentérico que atingiram o 

pico máximo de atividade ao dia 7 de cultura, diminuindo depois.  

 Para a condição osteogénica, todas as ADSCs das diferentes localizações 

atingiram o pico máximo de atividade ao dia 7 de cultura. Comparando ambas as condições, 

verificou-se que maior atividade da ALP foi observada nas ADSCs do tecido adiposo perirenal, 

subcutãneo e pericoronário.   

Figura 12: Atividade da fosfatase alcalina (ALP) de ADSCs isoladas de diferentes localizações 
anatómicas quando cultivadas em CB e em CO. * - diferenças significativas, de acordo com o t-test (p 
< 0,05). 
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4.1.7 Métodos Histoquímicos 

 

4.1.7.1 Fosfatase alcalina 

 As imagens de microscopia ótica da atividade da fosfatase alcalina, avaliadas por 

coloração histoquímica, são apresentadas na Figura 13. Embora não haja grande intensidade 

de marcação, verificou-se que a coloração aumenta ligeiramente ao longo do tempo de cultura 

nas células de todas as localizações anatómicas. Em ambas as condições de cultura, basal e 

indução osteogénica, as culturas de ADSCs de diferentes localizações anatómicas, com 

exceção do tecido adiposo castanho e mesentério, não apresentaram diferenças significativas 

na intensidade da coloração ao longo do tempo. 

 Nas culturas de ADSCs das diferentes localizações anatómicas cultivadas em 

condição osteogénica apresentam uma intensidade de coloração diminuída em relação às 

cultivadas em meio basal. Ainda, as ADSCs do tecido adiposo castanho e mesentério 

cultivadas em CB apresentaram uma modificação na organização morfológica da cultura, com 

a formação de pequenas estruturas nodulares, no dia 11 de cultura. 
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Figura 13: Imagens representativas de microscopia ótica das culturas de ADSCs de diferentes 

localizações anatómicas, coradas histoquimicamente para a presença de ALP, em CB e CO. Ampliação 

100x. Escala 100 µm. 

 

4.1.7.2  Colagénio 

As imagens de microscopia ótica da atividade do colagénio, identificada por coloração 

histoquímica são apresentadas na Figura 14. Não se observaram diferenças significativas na 

organização morfológica das ADSCs das diferentes localizações anatómicas, nem ao longo 

do tempo nem entre as diferentes condições experimentais.  
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Figura 14: Imagens representativas de microscopia ótica das culturas de ADSCs de diferentes 

localizações anatómicas, coradas histoquimicamente para a produção de colagénio, em CB e CO. 

Ampliação 100x. Escala 100 µm. 

 

4.1.8 Análise da expressão dos genes das vias de sinalização 

As culturas de ADSCs isoladas de diferentes localizações anatómicas foram analisadas 

por qPCR, no 7º dia de cultura. Os genes analisados foram o Ptch1, da via de sinalização 

Hedghog e o Hes1, da via de sinalização Notch. 

 Os resultados apresentados na Figura 15 foram normalizados pelo valor obtido 

relativamente à expressão do gene de referência, beta-actina, em ambas condições 

experimentais. A expressão do gene PTCH1 revelou-se superior no tecido adiposo 

pericoronário, enquanto que maior expressão do gene Hes1 verificou-se no tecido adiposo 

subcutâneo. 

Observamos também que a expressão do gene PTCH1, foi sempre superior na condição 

basal, quando comparada com a condição osteogénica. Por sua vez quando comparamos a 

expressão do gene Hes1 observamos que as ADSCs obtidas do tecido adiposo castanho e 

mesentérico apresentam maior expressão na CO, enquanto que o subcutâneo, perirenal e 

pericoronário apresentam maior expressão na CB. 

 

 

 

Figura 15: Análise da expressão genética por qPCR dos genes das vias de sinalização PTCH1 e Hes1 
em ADSCs derivadas de diferentes localizações anatómicas, após 7 dias de cultura, cultivadas em CB 
e em CO. *diferenças significativas, de acordo com o teste-t (p < 0,05).  
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A diabetes mellitus, doença metabólica caracterizada por hiperglicemia, causa 

alterações no metabolismo ósseo (Schwartz, 2003) que levam à perda óssea (Ding et al., 

2006), diminuição da capacidade de cicatrização (Stolzing et al., 2010) e redução da atividade 

dos osteoblastos (Merlotti et al., 2010) que resultam num aumento da incidência de fracturas 

(Schwartz et al., 2001). É ainda um dos fatores de risco para a doença periodontal e a perda 

óssea alveolar (Wang et al., 2014).  

As células do estroma derivadas do tecido adiposo têm potencial de se diferenciarem 

em osteoblastos, condrócitos e adipócitos  permitindo a sua aplicação em vários campos da 

medicina regenerativa, desempenhando no entanto um papel central na formação e na 

reparação óssea. As ADSCs representam uma excelente base de investigação com um 

crescente interesse na medicina regenerativa, nomeadamente na engenharia do tecido ósseo, 

já que podem ser obtidas em grande quantidade e através de métodos minimamente 

invasivos, como a lipospiração (Botolin & McCabe, 2006; Gopalakrishnan et al., 2006). 

Contudo, entre todos os fatores que podem influenciar a proliferação e a capacidade de 

diferenciação de células do estroma derivadas do tecido adiposo, o local de colheita do tecido 

adiposo tem-se revelado de particular interesse (Frese et al., 2016). Desta forma, torna-se 

necessária a caraterização das populações obtidas a partir de diferentes localizações 

anatómicas para otimizar uma futura abordagem terapêutica com a implantação destas 

populações celulares. Adicionalmente, está também descrito que a hiperglicemia altera várias 

funções celulares, sendo responsável por diversas complicações da diabetes mellitus 

(Stefano et al., 2016). Assim, foi investigada a possibilidade da hiperglicemia alterar a 

funcionalidade das ADSCs, derivadas de diferentes localizações anatómicas, nomeadamente 

o seu potencial osteogénico, tendo o rato como modelo experimental.  

Neste contexto, para o presente trabalho foram recolhidas amostras de tecido adiposo 

de diferentes localizações anatómicas de ratos Wistar, com cerca de 3 meses, estabelecendo-

se culturas em monocamada de ADSCs caracterizadas ao longo do tempo, quanto à 

morfologia, proliferação, atividade metabólica e atividade funcional, dando destaque à 

caraterização da diferenciação osteogénica por coloração histoquímica e análise de 

expressão génica. No sentido de desenvolver uma abordagem mecanística e comprovar a 

capacidade de diferenciação celular, avaliou-se a expressão de fatores de transcrição das 

linhagens osteogénica, adipogénica, condrogénica e vias de sinalização relevantes.  

A condição osteogénica, foi induzida pela suplementação de dexametasona e β-

glicerofosfato ao meio de cultura, o que permite a ativação do programa osteogénico. A 

dexametasona é um glicocorticoide sintético conhecido por induzir a diferenciação 
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osteogénica em MSCs (Lian et al., 1997; Song et al., 2009; Vater et al., 2010) e o β-

glicerofosfato, que também é um indutor osteogénico, é capaz de induzir a calcificação e 

mineralização da matriz extracelular (Duplomb et al., 2007; Locke et al., 2009). Para além 

disso, a dexametasona promove a expressão de marcadores fenotípicos da diferenciação 

osteoblástica, como a fosfatase alcalina, osteopontina e osteocalcina (Mikami et al., 2007). 

Adicionalmente, sugere-se que a dexametasona possa exercer os seus efeitos ao aumentar 

a atividade da transcrição de Runx2, gene regulador do programa de diferenciação 

osteogénica (Langenbach & Handschel, 2013). 

Nos resultados deste trabalho, verificamos um comportamento biológico distinto de 

culturas de ADSCs isoladas de diferentes localizações anatómicas. Quanto à capacidade 

proliferativa, o tecido adiposo perirenal revelou maior potencial - com o valor mais elevado a 

ser atingido ao 7º dia de cultura - em contrapartida, o tecido adiposo castanho apresentou 

menor potencial proliferativo e os restantes tecidos capacidade proliferativa intermédia. Estes 

resultados contrariam estudos que demonstraram que as ADSCs isoladas da região 

subcutânea, apesar da menor capacidade de diferenciação, apresentam uma taxa de 

proliferação celular maior do que as isoladas da região visceral (Rada et al., 2009; Baglioni et 

al., 2012; Cleal et al., 2017). A proliferação celular foi avaliada pela quantificação do DNA e, 

as células quando expostas a meio osteogénico, revelaram diferentes capacidades 

proliferativas, aumentando no tecido adiposo castanho, no tecido subcutâneo e mesentérico, 

diminuindo, no entanto, no tecido tecido perirenal, podendo concluir-se que a indução 

osteogénica com dexametasona e β-glicerofosfato induz negativamente a proliferação celular 

deste último. 

Esta redução da proliferação sustenta a ideia de que a condição diabética afecta o 

metabolismo celular. Como descrito anteriormente, as MSCs de ratos diabéticos estão 

presentes em menor número, apresentando ainda outras alterações, incluindo decréscimo no 

crescimento e diferenciação acompanhado com um aumento da apoptose (Stolzing et al., 

2010).  Brenner et al., (1992) comprovaram estas alterações ao demonstrarem que o número 

de células é reduzido 24h após exposição a soro diabético. Outros estudos, sobre a condição 

diabética, afirmam que os produtos finais de glicosilação avançada (AGEs) são um dos 

factores mais propensos a causar o aumento na apoptose (Stolzing et al., 2010). Outros 

estudos realizados em ADSCs cultivadas em condições hiperglicémicas demonstraram que o 

excesso de espécies reativas de oxigénio (ROS), que se formam na interação de AGEs com 

o seu receptor (RAGE) prejudicam, também, a capacidade de proliferação celular (Stolzing et 

al., 2010). 
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Em relação à atividade metabólica, avaliada através do ensaio de MTT, as culturas 

também apresentaram um comportamento distinto, tendo o tecido adiposo castanho, 

subcutâneo e mesentério valores máximos de atividade ao 4º dia de cultura e os restantes 

tecidos (com excepção do tecido adiposo perirenal que apresenta um crescimento 

exponencial ao longo da cultura) picos máximos de atividade ao dia 7 de cultura. Verificamos 

ainda que a indução osteogénica interferiu com a atividade metabólica das culturas 

analisadas, estando diminuída no tecido perirenal indicando que a indução osteogénica com 

dexametasona e β-glicerofosfato também induz negativamente a atividade metabólica deste 

tecido. Aliás, entre as diferentes localizações anatómicas, o tecido adiposo perirenal foi o 

tecido que apresentou maior atividade metabólica, seguindo a mesma tendência da 

proliferação celular. Este resultado vai de acordo com Bjørndal et al., (2011) que relatam a 

menor atividade metabólica do tecido adiposo subcutâneo em comparação com o visceral, 

onde se enquadra o tecido perirenal. No ensaio de MTT há redução deste pelas células 

metabolicamente ativas, o que permite avaliar a sua atividade metabólica e avaliar 

indiretamente a citotoxicidade, a viabilidade celular e a proliferação, comprovando assim que 

as células em proliferação estavam metabolicamente ativas (Stockert et al., 2012).  

As células do estroma derivadas do tecido adiposo, em cultura, observadas por 

microscopia ótica apresentaram uma morfologia fibroblástica. Esta morfologia está em 

conformidade com as observações de Friedenstein et al. em 1970, ao caraterizarem as MSCs 

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

et al., 1970). Observamos, adicionalmente, que células de diferentes localizações anatómicas 

apresentam diferenças morfológicas. As culturas em estudo, com exceção do tecido adiposo 

castanho e subcutâneo, apresentaram um aumento da área celular quando cultivadas em 

condição osteogénica.  

No ensaio bioquímico, entre as diferentes localizações anatómicas, o tecido adiposo 

pericoronário, subcutâneo e perirenal são os que apresentaram maior atividade de ALP, 

aumentando ao longo do período de cultura. Na avaliação da atividade da fosfatase alcalina 

verificamos, ainda, que a indução osteogénica parece influenciar a atividade da enzima, que 

se mostrou aumentada na generalidade das culturas. 

No que diz respeito à expressão dos genes de diferenciação, a análise de qPCR foi 

realizada nas duas condições experimentais – basal e osteogénica – onde foram avaliados 

genes específicos de diferenciação osteogénica como Runx2, Osterix e Osteocalcina, assim 

como os genes PPARg e Sox9 que são fatores de transcrição da diferenciação adipogénica 

e condrogénica, respetivamente. 
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Runx2 é um regulador transcripcional da osteogénese, expresso numa fase precoce, 

reconhecido como o gene regulador do fenótipo osteoblástico (Gimble et al., 2013). Este gene 

é essencial para a diferenciação osteoblástica e a sua expressão crucial para a formação 

óssea normal (Fowlkes et al., 2008). No presente trabalho, este gene apresenta maior 

expressão nas células do tecido adiposo pericoronário, perirenal e subcutâneo, em condição 

basal, o que permite concluir que as culturas celulares destes tecidos apresentam maior 

potencial de comprometimento com a linhagem osteogénica. Em parte, estes resultados vão 

de encontro com estudos que demonstraram níveis mais elevados de Runx2 na região 

subcutânea comparativamente com a região visceral, confirmando uma maior eficiência 

osteogénica para S-ADSC (Baglioni et al., 2012; Jung et al., 2015). Estes dados também 

corroboram os resultados da avaliação da atividade da fosfatase alcalina, que mostrou-se 

aumentada nos tecidos pericoronário e subcutâneo, o que vai de acordo com os diversos 

estudos que indicam a ALP como um indicador precoce de atividade e diferenciação 

osteogénica (Kirkham & Cartmell, 2007). 

Quanto à expressão de marcadores numa fase tardia da diferenciação osteogénica, 

foram avaliadas a Osteocalcina que codifica uma proteína específica do osso e Osterix, um 

fator de transcrição específico de osteoblastos, que ativa um leque de genes durante a 

diferenciação de pré-osteoblastos em osteoblastos maduros e osteócitos, necessários para a 

formação óssea (Nakashima et al., 2002; Sinha & Zhou, 2013). As culturas celulares que 

apresentaram maior expressão de Osterix foram as do tecido adiposo subcutâneo e 

pericoronário e, sendo expresso numa fase mais tardia, prevê-se que as ADSCs destes dois 

tecidos apresentam uma elevada capacidade de comprometimento osteoblástico. Estes 

resultados foram ainda comprovados pela expressão de Osteocalcina que também se 

mostrou aumentada nos tecidos pericoronário e subcutâneo. 

Neste trabalho, ao contrário do que seria esperado, não observamos a expectável 

expressão aumentada de marcadores da linhagem osteoblástica nas culturas celulares, 

quando cultivadas em condição osteogénica, visto que a expressão dos diferentes genes em 

CO é igual ou menor que a expressão dos mesmos genes na condição basal. Contudo, pela 

avaliação da atividade da fosfatase alcalina esta suplementação parece ter resultado, dado o 

aumento da atividade na condição osteogénica e não na condição basal, das culturas 

analisadas. O que leva à necessidade de uma valiação detalhada da expressão proteica, de 

modo a confirmar se a fraca expressão génica se traduz numa fraca expressão de proteínas. 

E, ainda, de novos estudos para percebermos se os indutores osteogénicos escolhidos são 

inadequados para o protocolo de diferenciação osteogénica de ADSCs hiperglicémicas ou ao 

fato da indução da diferenciação osteogénica nas ADSCs humanas e BMSCS de rato ser 
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diferente da indução osteogénica em ADSCs de rato. Já que, apesar de diversos estudos 

advogarem a eficácia do uso de dexametasona e β–glicerolfosfato como método standard 

para a diferenciação osteogénica (Zaminy et al., 2008; Kaur et al., 2010) outros afirmam, em 

conformidade com os resultados apresentados, que não são tão eficazes na espécie em 

estudo (Rada et al., 2009; Levi et al., 2011; Levi & Longaker, 2012). Têm sido enumerados 

possíveis suplementos no meio de cultura para melhorar a indução osteogénica em ADSCs 

como por exemplo a fosfoserina (Ying et al., 2013), vitamina D (Song et al., 2011) e ácido 

retinóico. Este ultimo foi demonstrado por Levi et al., (2011) que apesar de não ser necessário 

para a diferenciação osteogénica em humanos, mostrou-se decisivo na indução osteogénica 

em ADCSs de rato (Levi et al., 2011). 

Todavia, na condição diabética ou na cultura hiperglicémica já era esperada uma 

diminuição na expressão de marcadores osteoblásticos. Está demonstrado por estudos in vivo 

e in vitro a diminuição da expressão de fatores de transcrição e genes marcadores de 

osteoblastos, concluindo-se assim que a hiperglicemia diabética contribui para a supressão 

da diferenciação osteoblástica e perda óssea (Botolin & McCabe, 2006). Fowlkes et al., (2008) 

demostraram que durante a osteoblastogénese in vivo, o Runx2 está significantemente 

reduzido na condição diabética, sugerindo o comprometimento precoce da osteoblastogénese 

que pode, também, explicar a falta da formação óssea observada neste condição. 

Também Botolin & McCabe (2006), entre outros investigadores, demonstraram que a 

resposta dos osteoblastos à hiperglicemia está associada à supressão de OC, refletindo-se 

no comprometimento da diferenciação e maturação dos osteoblastos (Balint et al., 2001; 

Massé et al., 2010; Gilbert & Pratley, 2015). Adicionalmente, tal como a proliferação celular, 

também a osteocalcina parece ser diretamente inibida pela exposição a AGEs (Stolzing et al., 

2010). 

Em relação á  expressão do fenótipo condrogénico, foi avaliado o Sox-9 que é um fator 

de transcrição determinante para a diferenciação condrogénica expresso em todas as células 

condro-progenitoras e em condrócitos diferenciados (Stöckl et al., 2013). Neste trabalho, 

verificamos que exceptuando o tecido adiposo castanho e mesentérico, esta foi significamente 

superior na condição basal, tendo a expressão mais elevada deste gene ocorrido no tecido 

adiposo subcutâneo. Estes resultados parecem indicar a existência de células com potencial 

de diferenciação osteocondrogénico e, correlacionando a expressão do genes Sox9 e Runx2, 

podemos afirmar que entre os tecidos estudados, o tecido subcutâneo mostra-se o mais 

promissor para estudo e aplicações regenerativas relacionadas com o osso e cartilagem. 
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O PPARg é um fator de transcrição associado ao fenótipo adipogénico e um membro 

da família de recetores de hormonas nucleares, predominantemente expresso no tecido 

adiposo (Lee et al., 2013). Em termos da avaliação da expressão de fatores de transcrição da 

diferenciação adipogénica, verificamos que a condição osteogénica aumentou amplamente a 

expressão de PPARg em todas as culturas das diferentes localizações anatómicas, 

comprovando assim a predisposição das células expostas a meio hiperglicémico pela 

linhagem adipogénica. Esta predisposição já foi verificada em vários estudos, incluindo o 

trabalho de Botolin et al., (2006) que demonstraram uma expressão aumentada de PPARg, 

sugerindo que o meio hiperglicémico dirige as células do estroma preferencialmente a uma 

diferenciação adipogénica em detrimento da osteogénica. Aliás, diversos estudos em MSCs 

demonstram uma relação inversa entre o número total de osteoblastos e de adipócitos (Wang 

et al., 2010). Outro fator explicativo poderá dever-se à suplementação com dexametasona, 

que também é utilizada como indutor da diferenciação adipogénica (Lindner et al., 2010; Tsuji 

et al., 2014). Contudo, mesmo dentro da diferenciação osteogénica, pode ocorrer a 

diferenciação adipogénica espontânea, que poderá estar relacionada ao número de 

passagens (Yang et al., 2018).  

Embora a análise da expressão genética deva ser confirmada por análise de proteínas 

específicas, os dados obtidos são suficientes para validar um comportamento biológico 

distinto entre as ADSCs isoladas das diferentes localizações anatómicas.  

Em relação aos métodos histoquímicos executados, podemos verificar que as ADSCs 

cultivadas em meio suplementado com glicose apresentaram poucas alterações nas 

colorações da fosfatase alcalina e de colagénio. Durante o desenvolvimento, os pré-

osteoblastos passam por uma série de estadios, incluindo proliferação, diferenciação, 

deposição e mineralização da matriz. A transição da proliferação para o estadio de 

diferenciação da matriz é indicada pela regulação positiva dos genes associados ao 

desenvolvimento e maturação da matriz, sendo o colagénio e a fosfatase alcalina os primeiros 

(Balint et al., 2001). Assim, a sua atividade é um indicador da diferenciação, quantificado por 

ensaios bioquímicos e métodos histoquímicos (Gimble et al., 2013). No entanto, a 

hiperglicemia influencia a expressão genética dos osteoblastos, alterando a expressão de 

fosfatase alcalina (Botolin et al., 2006). Vários estudos demonstram uma atividade de 

fosfatase alcalina aumentada (Balint et al., 2001; Massé at al., 2001) enquanto outros mostram 

atividade da fosfatase alcalina diminuida (Gopalakrisnan et al., 2006; Wu et al., 2015) o que 

vai de encontro com os resultados obtidos no presente estudo, com as culturas em meio basal 

a apresentarem uma ligeira acentuação da coloração em relação ao meio osteogénico. Na 

análise da ALP, verificou-se também a formação de pequenas estruturas nodulares, ao longo 
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da cultura, nos tecidos subcutâneo, mesentérico e perirenal. Estes resultados corroboram a 

avaliação da atividade da enzima fosfatase alcalina, que se mostrou aumentada nos mesmos 

tecidos. 

Outro importante marcador da diferenciação é o colagénio, a proteína mais abundante 

em todos os tecidos conjuntivos. Anormalidades no seu metabolismo em condição diabética 

incluem mudanças tanto na qualidade do colagénio como na glicosilação afetando o turnover 

e a quantidade de colagénio produzido (Spanheimer, 1992; Botolin & McCabe, 2006). Aliás, 

Balint et al., (2001) identificaram que a síntese de colagénio osteoblástico se encontrava 

alterada na condição diabética, sendo acentuadamente reduzida. E Brenner et al., (1992) 

demonstraram uma reduzida expressão e síntese de colagénio, no soro de diabéticos. Estes 

dados correlacionam-se com os resultados obtidos no presente estudo, em que verificamos 

uma reduzida coloração na análise histoquímica do colagénio. 

De forma a melhor compreender os resultados da expressão dos genes específicos 

da linhagem osteoblástica, foi avaliada a expressão dos genes Hes1 e Ptch1 que participam 

nas vias de sinalização da diferenciação osteogénica, Notch e Hedgehog, respetivamente. 

Como referido anteriormente, a sinalização de Notch é iniciada quando os ligandos 

DSL interagem com recetores Notch na superfície celular desencadeando clivagens 

proteolíticas intramembranares que levam à libertação do domínio intracelular Notch (NICD) 

da membrana plasmática. Assim, NICD desloca-se para o núcleo onde interage com um 

fator de transcrição da família CSL. Esta interação ativa a transcrição de genes alvo, como 

o Hes1, que inibe a transcrição do gene Runx2 (Grottkau & Lin, 2013). Assim, como a via 

de Notch suprime a diferenciação osteogénica através da proteína Hes1, diminuindo a 

atividade transcricional de Runx2, os resultados obtidos por qPCR para a proteína Hes1 

devem ter uma relação inversa com os resultados do Runx2. Isto é, a região anatómica do 

tecido adiposo que apresenta maior expressão da proteína Hes1 é o tecido que deverá 

apresentar menor expressão de Runx2. Contudo, no nosso estudo, a via de sinalização Notch 

mostrou não influenciar a diferenciação celular, pois verificou-se maior expressão de Hes1 no 

tecido adiposo subcutâneo o que não influenciou a expressão de Runx2, com níveis elevados 

de expressão neste mesmo tecido. 

Num estudo recente, Huang et al., (2019) relatam que a hiperglicemia inibe a 

osteoblastogénese dos progenitores mesenquimais, através da ativação da via de sinalização 

Notch2, ao invés da resposta Notch1. Sugerindo assim a possibilidade de uma nova estratégia 

terapêutica, tendo como alvo o Notch2, para o tratamento de várias complicações diabéticas, 

incluindo as fraturas relacionadas com a fragilidade óssea.  
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Ao contrário da via anterior, a via de sinalização Hedgehog é uma via essencial para 

a osteoblastogénese, através da ativação do gene Runx2. A ligação da proteína Hh à Patched, 

proteína codificante do gene Ptch1, faz com que este último não iniba a Smo que se transloca 

para o núcleo e promove a transcrição de genes, como o Runx2 (Spinella-Jaegle et al., 2001; 

James, 2013). Como é uma via ativadora da transcrição deste gene, os tecidos com maior 

expressão nesta via de sinalização também são os tecidos com maior expressão no Runx2, 

o que se verificou neste estudo, já que a expressão do gene Ptch1 foi maior nas culturas do 

tecido adiposo subcutâneo e pericoronário, tal como a expressão do gene Runx2, sugerindo 

a importância desta via na ativação do programa osteogénico. Plaisant et al., (2009) 

demonstraram que, em humanos, a ativação da sinalização de Hh induz uma diminuição na 

expressão de Runx2, sendo o suficiente para inibir a diferenciação de osteoblastos, em nítido 

contraste com o que está descrito em células de roedores. Adicionalmente, foi sugerido que 

o comprometimento desta sinalização pode ser uma das causas para diabetes tipo 2 (King et 

al., 2008).  

Os resultados deste trabalho demonstram a necessidade da optimização de protocolos 

eficientes tanto para a diferenciação osteogénica em ADSCs de rato, como para esta 

diferenciação em culturas hiperglicémicas de forma a induzir uma eficaz ativação do fenótipo 

osteoblástico nas culturas celulares das diferentes localizações anatómicas. Contudo, em 

termos gerais, as culturas de células do tecido adiposo pericoronário e subcutâneo 

apresentaram maior potencial osteogénico precoce e tardio, demonstrado pelo aumento da 

expressão dos genes Runx2, Osterix e OC, sugerindo que as ADSCs obtidas a partir destes 

tecidos podem apresentar maior comprometimento osteoblástico. 

Em suma, dadas as diferenças funcionais observadas nas ADSCs de diferentes 

localizações anatómicas, é fundamental para a terapêutica da diabetes mellitus escolher o 

local anatómico mais adequado para recolha do tecido adiposo. 
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A hiperglicemia, alteração recorrente na condição diabética, parece alterar a 

funcionalidade celular, a capacidade proliferativa e aumentar a senescência celular em 

diversos tecidos. Também causa alterações estruturais e funcionais no tecido ósseo, 

nomeadamente através da deterioração da qualidade óssea, diminuição das propriedades 

biomecânicas, aumento do risco de osteopenia e osteoporose, comprometimento da 

cicatrização e aumento do risco de fratura óssea. As ADSCs possuem elevada capacidade 

de proliferação e potencial de se diferenciarem em diferentes linhagens, sendo que a sua 

capacidade de diferenciação na linhagem osteogénica tem desenvolvido grande interesse 

terapêutico, nomeadamente no âmbito da engenharia de tecido ósseo, em particular em 

condições de comprometimento sistémico, como a condição diabética. 

 Ao longo deste trabalho experimental, avaliamos as diferenças biológicas e funcionais 

entre as ADSCs isoladas de diferentes localizações anatómicas de rato Wistar e submetidas 

a condições hiperglicémicas. Nos resultados deste trabalho, verificamos um comportamento 

biológico distinto nas culturas de ADSCs isoladas de diferentes localizações anatómicas. 

Contudo, as culturas do tecido adiposo pericoronário e subcutâneo apresentaram maior 

potencial osteogénico precoce e tardio, respetivamente, sugerindo que as ADSCs isoladas a 

partir destas localizações poderão apresentar maior comprometimento osteogénico. 

Em suma, devido à elevada incidência global da condição diabética e às suas graves 

complicações, incluindo as complicações ósseas para os doentes, é fundamental desenvolver 

abordagens terapêuticas inovadoras, com recurso à utilização de células, escolhendo ou 

selecionando as zonas anatómicas mais adequadas para determinado objetivo terapêutico, 

sabendo que se verificam diferenças funcionais entre as populações avaliadas. 
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