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RESUMO 
 

O objetivo deste estudo foi verificar o efeito dose dependente de T3 na diferenciação 
osteogênica de CTM de ratas. Utilizaram-se fêmur e tíbia de ratas Wistar (30 dias) para extração 
das CTM da medula óssea, cultivadas em DMEM enriquecido e soro fetal bovino a 37oC e 5% 
de CO2. Após quatro repiques, 1x105 CTM foram cultivadas em triplicata em DMEM 
enriquecido acrescido de ácido ascórbico, β-glicerofosfato e dexametasona por 7, 14 e 21 dias 
com T3 (doses de 10-3nM, 10-2nM, 1nM e 100 nM) e sem T3 (controle). A caracterização 
fenotipica das células foi realizada antes da diferenciação osteogênica por citometria de fluxo. 
Durante a diferenciação osteogênica, foi avaliada a atividade da fosfatase alcalina pelo ensaio 
BCIP-NBT e a capacidade de conversão do MTT em cristais de formazan, ambos por 
espectrofotometria. O colágeno foi corado pelo sirius red, dosado em espectrofotômetro e 
avaliado em microscopia de campo escuro. Nódulos de mineralização foram corados pelo Von 
Kossa para avaliação do número de nódulos/campo e do diâmetro médio dos nódulos. As 
médias foram comparadas pelo teste SNK. Antes da diferenciação osteogênica, as células 
apresentaram expressão de CD73 (93,99%), CD54 (95,10%) e CD90 (86,77%) e ausência de 
expressão de CD45 (96,94%). A dose de 100nM apresentou efeito negativo na diferenciação 
osteogênica de CTM, com menor síntese de colágeno em comparação ao controle com formação 
de inúmeros cristais de fosfato de cálcio. A dose de 10-3nM apresentou síntese de colágeno, 
atividade de fosfatase alcalina e número de nódulos de mineralização superiores ao controle e 
semelhantes à dose de 10-2nM. Mas, 10-2nM demonstrou resultados ainda melhores sob a 
diferenciação osteogênica das CTM, havendo maior redução do MTT, melhor maturação do 
colágeno e maior diâmetro médio dos nódulos de mineralização. Conclui-se que o efeito de T3 
na diferenciação in vitro das CTM é dose dependente, sendo 10-2nM a dose que promove 
melhor diferenciação osteogênica das CTM da medula óssea. 
 
Palavras-chave: Células tronco mesenquimais, triiodotironina, diferenciação osteogênica, ratas 
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ABSTRACT 
 
 

The objective of this study was to verify the dose-dependent effect of T3 in the osteogenic 
differentiation of MSC of female rats. Long bones (femur and tibia) from female Wistar rats (30 
days) were obtained for the extraction of MSC from bone marrow, expanded in culture in 
enriched DMEM supplemented with fetal calf serum at 37ºC and 5% of CO2. After four 
passages, 1x105 MSC were cultivated in triplicate in enriched DMEM added to ascorbic acid, β-
glycerophosphate and dexamethasone for 7, 14 and 21 days with T3 (doses of 10-3nM, 10-2nM, 
1nM and 100 nM) and without T3 (control). The phenotypic characterization of the cells was 
accomplished before the osteogenic differentiation by flow cytometry. During the osteogenic 
differentiation, the alkaline phosphatase activity was evaluated by the BCIP-NBT assay and the 
capacity of conversion of MTT in formazan crystals, both by espectrofotometry. The collagen 
was stained with sirius red, dosed in spectrophotometer and appraised in polarization 
microscopy. Mineralized nodules were stained by Von Kossa for evaluation of the number of 
nodules/field and mean nodules diameter. The means were compared by the SNK test. Before 
the osteogenic differentiation, the cells were positive for CD73 (93,99%), CD54 (95,10%) and 
CD90 (86,77%) and were negative for CD45 (96,94%). The dose of 100nM showed negative 
effect in the MSC osteogenic differentiation, with less collagen synthesis in comparison to the 
control and formation of countless calcium phosphate crystals. The 10-3nM dose showed 
collagen synthesis, alkaline phosphatase activity and mineralized nodules number higher then 
the control and similar to the 10-2nM dose. Nevertheless, the 10-2nM dose demonstrated better 
results under the MSC osteogenic differentiation, with more MTT reduction, better collagen 
maturation and larger mean diameter of the mineralized nodules. It was concluded that the T3 
effect in the MSC in vitro differentiation is dose-dependent and the 10-2nM dose promotes better 
bone marrow MSC osteogenic differentiation. 
 
Key Words: Mesenchymal stem cells, triiodothyronine, osteogenic differentiation, female rats 
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1. INTRODUÇÃO 
 
Os hormônios tireoidianos representados 
pela tiroxina (T4) e triiodotironina (T3) são 
essenciais para o crescimento e 
desenvolvimento de vários órgãos e tecidos 
(Nunes, 2003), incluindo o tecido ósseo 
(Britto et al., 1994; Pepene et al., 2001). A 
ação desses hormônios é de suma 
importância durante a embriogênese 
(Nunes, 2003; Incerpi et al., 2005) e para o 
crescimento, diferenciação e controle do 
metabolismo de vários órgãos também na 
vida pós-natal (Gauthier et al., 1999; 
Klaushofer et al., 1995). O efeito dos 
hormônios tireoidianos se deve 
principalmente a ligação da T3, 
metabolicamente ativa, nos receptores TRα 
e TRß presentes em células de diversos 
tecidos (Moeller et al., 2005), incluindo os 
osteoblastos (Allain et al., 1996; Gruber et 
al., 1999) e as células tronco mesenquimais 
(CTM) (Gruber et al., 1999; Siddiqi et al., 
2002).  

O uso de células tronco na medicina 
regenerativa tem sido uma esperança para 
os pesquisadores que vislumbram tratar de 
doenças incuráveis ou daquelas com 
tratamento insatisfatório, como algumas 
osteopatias (Murphy et al., 2003; Potier e 
Petite, 2005; Kraus e Kirker-Head, 2006; 
Wang et al., 2006). Além de freqüentes, 
várias doenças ósseas tais como as fraturas, 
as osteítes e até mesmo as doenças ósseas 
generalizadas como a osteoporose podem 
causar perdas tissulares consideráveis, 
sobrepondo a capacidade de reparo 
completo e normal do tecido ósseo. Dessa 
forma, as pesquisas baseadas na 
diferenciação osteogênica de células tronco 
são pertinentes e necessárias na tentativa de 
melhorar o prognóstico das doenças ósseas 
e a qualidade de vida dos pacientes (Potier 
e Petite, 2005). Através dessas pesquisas, 
atualmente já se sabe que a proliferação e a 
diferenciação das CTM estão sob o 
comando de vários fatores (Lindblad, 
2001). Esses fatores são sinais celulares 

internos e externos representados por 
produtos de expressão gênica (c-fos), 
citocinas, fatores de crescimento, fatores 
humorais, densidade celular, contato físico 
com as células vizinhas e pelo estímulo 
físico (Bobis et al., 2006, Payushina et al., 
2006) e mecânico (Bobis et al., 2006, 
Payushina et al., 2006; Ocarino et al., 
2007). 

Apesar da diversidade de estudos que 
empregam células tronco no tratamento de 
várias doenças, existem muitos aspectos, 
com relação à biologia dessas células, que 
ainda são desconhecidos. Exemplo disso 
tem sido a falta de conhecimento sobre o 
efeito dos hormônios tireoidianos na 
diferenciação osteogênica das CTM. Apesar 
de se ter conhecimento da existência de 
receptores para os hormônios tireoidianos 
nessas células (Gruber et al., 1999; Siddiqi 
et al., 2002), somente um estudo, na 
literatura consultada, tem demonstrado que 
o hormônio tireoidiano aumenta a 
expressão de RNAm para o fator de 
crescimento semelhante à insulina-1 (IGF-
1) em cultura mista de células da medula 
óssea, mas sem menção ao efeito dose 
dependente desses hormônios (Milne et al., 
1998). 

No entanto, são inúmeras as pesquisas que 
demonstram o efeito in vitro dos hormônios 
tireoidianos sobre a atividade de síntese dos 
osteoblastos (Ernst e Froesch, 1987; Ohishi 
et al., 1994; Luegmayr et al., 1996; Fratzl-
Zelman et al., 1997; Varga et al., 1997) e 
sobre as conseqüências clínicas e 
bioquímicas das disfunções tireoidianas no 
metabolismo ósseo e mineral (Greenspan e 
Greenspan, 1999; Serakides et al., 2000; 
Serakides et al., 2004; Murphy e Williams, 
2004). O efeito in vivo das disfunções 
tireoidianas sobre o tecido ósseo é variável 
entre indivíduos, dependendo dos níveis 
séricos dos hormônios tireoidianos e 
sexuais e do curso da doença. Mas, de 
forma geral, a T3 estimula tanto a síntese 
quanto a reabsorção óssea, sendo seus 
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efeitos no tecido ósseo saudável ou com 
osteoporose dose e período dependentes. 
Dessa forma, a administração de tiroxina 
por curto período ou em pequenas doses em 
ratas com osteoporose pode minimizar ou 
reverter as alterações ósseas por estimular a 
síntese de matriz. No entanto quando 
administrada por longo período ou em 
doses elevadas a tiroxina agrava a 
osteopenia por causar supremacia da 
reabsorção óssea frente à síntese de matriz 
(Bianco et al., 2001; Serakides et al., 2004). 

Pelo fato das pesquisas in vivo 
demonstrarem que o tecido ósseo de ratas 
com osteoporose tratadas com tiroxina 
apresenta focos de hiperplasia de 
osteoblastos (Serakides et al., 2004), célula 
que deriva da diferenciação das CTM da 
medula óssea (Tropel et al., 2004), 
postulou-se que os hormônios tireoidianos 
sejam importantes para a diferenciação 
osteogênica das CTM. Assim, o objetivo 
deste estudo foi verificar o efeito in vitro de 
várias doses da triiodotironina na 
diferenciação osteogênica das CTM 
extraídas da medula óssea de ratas e 
cultivada ao longo de vários períodos. A 
importância de se estudar o efeito da T3 na 
diferenciação osteogênica das células 
tronco recai sobre a possibilidade de 
incrementar o processo de diferenciação in 
vitro, trazendo benefícios quando da 
utilização dessas células in vivo para o 
tratamento de doenças ou defeitos ósseos. 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Tecido ósseo  

O osso é um tecido metabolicamente ativo 
que está em constante renovação. Isso 
mantém sua integridade estrutural e a 
homeostasia mineral (Raisz, 1999), ambas 
dependentes do equilíbrio entre os 
processos anabólico (aposição) e catabólico 

(reabsorção) (Bland, 2000). Além disso, é 
um tecido multifuncional constituído por 
três tipos celulares: os osteoblastos, os 
osteócitos e os osteoblastos. O primeiro tipo 
celular deriva-se das CTM da medula óssea 
e se localiza na superfície das trabéculas, no 
canal de Havers do tecido ósseo osteônico e 
no periósteo, e tem a função principal de 
sintetizar matriz óssea não mineralizada 
(osteóide) constituída por colágeno tipo I, 
por proteínas não colagênicas (osteocalcina, 
osteopontina, osteonectina, fibronectina e 
tenascina) (Robey, 1989; Nefussi et al., 
1997; Bellows et al., 1999), e por 
proteoglicanos (sulfato de condroitina), 
dentre outros (Robey, 1989; Ocarino e 
Serakides, 2006). Cerca de 70% da matriz 
óssea é mineralizada logo após a sua síntese 
e o restante sofre mineralização gradual 
(Nunes e Nunes, 1988). 

O controle dos processos anabólico e 
catabólico são influenciados por fatores 
locais como citocinas [IL-4, IL-13, IL-1, 
TNF, IL-6, IL-11), fatores de crescimento 
[IGF, TGF-β, FGF], estímulo mecânico, 
óxido nítrico, e comunicações 
intercelulares. Adicionalmente, o controle 
sistêmico é exercido pela ação de fatores de 
crescimento como IGF e hormônios como 
paratormônio, calcitonina, 1,25-
diidroxivitamina D3, estrógeno, hormônio 
do crescimento, glicocorticóides, 
andrógenos e hormônios tireoidianos 
(Raisz, 1999; Bland, 2000). Sendo que o 
PTH, o 1,25-diidroxivitamina D3 e a 
calcitonina são os principais reguladores da 
homeostasia mineral. Já o estrógeno, a 
tiroxina e a triiodotironina influenciam o 
metabolismo ósseo, controlando, de forma 
diferenciada, a reabsorção e a aposição 
ósseas (Serakides et al., 2004). 

2.2 Células tronco 

As células tronco são células 
indiferenciadas que podem ser obtidas do 
embrião, do feto ou de indivíduos adultos 
(Shenfield et al., 2002). Independente de 
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sua origem, elas são capazes de se dividir 
por longos períodos e de se diferenciar em 
tipos celulares especializados (McLaren, 
2001). 

As células tronco são classificadas em: i) 
totipotentes ou embrionárias capazes de se 
diferenciar em todas as células do indivíduo 
completamente formado; ii) pluripotentes, 
capazes de se diferenciar em quase todos os 
tecidos, com exceção da placenta e dos 
anexos embrionários, iii) multipotentes, que 
originam menor número de linhagens 
celulares; e iv) unipotentes, que se 
diferenciam em um único tecido (Wagers e 
Weisman, 2004). 

As células tronco embrionárias são 
derivadas do blastocisto e são capazes de se 
diferenciar em qualquer tipo celular 
originário de uma das três camadas 
germinativas: ectoderma, mesoderma e 
endoderma (Thomson et al., 1998). Além 
disso, essas células podem ser expandidas 
indefinidamente in vitro, sem a perda de 
seu potencial de diferenciação ao contrário 
das células tronco adultas (McLaren, 2001). 

As células tronco adultas são células 
multipotentes, encontradas entre as células 
diferenciadas de um tecido (Presnell et al., 
2002) com função de se auto-renovar e de 
manter ou reparar os tecidos nos quais 
residem (Shenfield et al., 2002). Mas, 
algumas pesquisas têm sugerido que as 
células tronco adultas são pluripotentes e 
apresentam potencial de diferenciação 
próximo ao das células tronco 
embrionárias, podendo originar tipos 
celulares diferentes daqueles que compõem 
o tecido no qual residem (Bianco et al., 
2001; Presnell et al., 2002), processo 
conhecido como plasticidade ou 
transdiferenciação (Minguell et al., 2001; 
Wagers e Weissman, 2004). Exemplos 
dessa plasticidade são representados pela 
diferenciação de CTM da medula óssea em 
hepatócitos (Sato et al., 2005) e pela 
diferenciação das células do sistema 

nervoso e musculares em células 
hematopoéticas (Wagers e Weissman, 
2004). 

O uso das células tronco embrionárias e 
adultas apresenta vantagens e desvantagens. 
A utilização das células tronco 
embrionárias pode trazer alguns riscos, tais 
como a proliferação celular descontrolada, 
resultando na formação de teratomas e de 
outros tumores (Shenfield et al., 2002; Rao, 
2004). Além disso, as questões éticas e 
religiosas que envolvem o uso de células 
tronco embrionárias não se aplicam ao uso 
das células tronco adultas (McLaren, 2001). 
Outra vantagem das células tronco adultas é 
que as mesmas podem ser expandidas em 
cultura e depois reintroduzidas no próprio 
paciente, não induzindo rejeição pelo 
sistema imunológico (Ricardo e Deane, 
2005) ao contrário das células tronco 
embrionárias (Bobis et al., 2006). Mas a 
capacidade proliferativa e de diferenciação 
das células tronco adultas diminui com a 
idade, o que limita o transplante autólogo 
dessas células para tratamento de doenças 
osteoarticulares degenerativas decorrentes 
da idade (Heng et al., 2004). No entanto, 
uma das principais vantagens do seu uso é 
que as células tronco adultas são 
embriologicamente mais evoluídas e, por 
isso, percorrem um caminho menor até a 
diferenciação, diminuindo o risco de 
desvios ontogênicos e de outros efeitos 
indesejados (Araújo et al., 2005). 

2.3 Células tronco mesenquimais 

Vários tecidos são fontes de CTM, em 
maior ou menor número. Dentre eles tem-
se: pele (Toma et al., 2001), músculo 
esquelético, tecido adiposo, membrana 
sinovial, pulmão (Tae et al., 2006), fígado, 
sangue periférico, intestino (Presnell et al., 
2002), sistema nervoso periférico (Kruger 
et al., 2002), sistema nervoso central (Gage, 
2000), miocárdio (Beltrami et al., 2003), 
pâncreas (Mayhall et al., 2004), líquido 
amniótico, sangue do cordão umbilical, 
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placenta (Bobis et al., 2006), vasos 
sanguíneos, córnea, retina (Grove et al., 
2004) e medula óssea (Jiang et al., 2002). 

As CTM da medula óssea, também 
chamadas de células do estroma, foram 
primariamente descritas por Fridenstein e 
colaboradores em 1976 (Grove et al., 2004). 
Essas células são mais estudadas em 
comparação às de outros sítios do 
organismo pelo fato de serem facilmente 
isoladas, possuírem grande capacidade de 
expansão in vitro e amplo potencial de 
diferenciação (Minguell et al., 2001; 
Payushina et al., 2006; Tae et al., 2006). 
Além disso, em humanos, apresentam 
melhor diferenciação osteogênica e 
condrogênica, quando comparadas às 
células tronco do tecido adiposo (Tae et al., 
2006). Além dos osteoblastos e dos 
condroblastos, essas células podem se 
diferenciar em tenócitos, adipócitos, 
miócitos (Payushina et al., 2006) e em 
células não mesenquimais representadas 
pelas células neurais e epiteliais (Tae et al., 
2006).  

A medula óssea também apresenta células 
tronco hematopoéticas (Bianco et al., 2001; 
Bobis et al., 2006) que in vitro podem ser 
facilmente separadas das CTM. Ao 
contrário das CTM, essas células não 
apresentam capacidade de adesão sendo 
facilmente separadas durante as trocas de 
meio de cultura (Payushina et al., 2006). 
Além disso, as CTM não expressam alguns 
marcadores fenotípicos das células tronco 
hematopoéticas, tais como: CD14, CD34, 
CD45 (Pittenger et al., 1999; Bobis et al., 
2006), CD11b, CD31, CD33 e CD133 
(Bobis et al., 2006). Mas, uma em 100.000 
células do estroma da medula óssea pode 
ser considerada CTM (Heng et al., 2004) e 
existem marcadores das CTM que também 
podem ser expressos em fibroblastos (Ishii 
et al., 2005a; Hughes et al., 2006), o que 
dificulta a obtenção de uma cultura 
totalmente pura e a identificação destas 
células in vivo (Bobis et al., 2006). Mas a 

despeito disso, somente as células tronco 
teriam, in vitro, capacidade para 
diferenciarem-se nos mais variados tipos 
celulares (Minguell et al., 2001; Payushina 
et al., 2006; Tae et al., 2006).  

As CTM expressam uma grande variedade 
de moléculas de adesão, proteínas de 
matriz, citocinas, receptores para fatores de 
crescimento e uma grande variedade de 
antígenos característicos também de outros 
tipos celulares como osteoblastos, 
condrócitos, mioblastos (células satélites), 
células endoteliais e epiteliais e neurônios 
(Payushina et al., 2006). As CTM da 
medula óssea expressam CD44, CD71, 
CD106, CD 120a, CD124, CD29 (Pittenger 
et al., 1999), CD166 (ALCAM), CD73 
(SH3), CD90 (Thy-1), CD117, STRO-1, 
Sca-1, CD105 (SH2), MHC (Bobis et al., 
2006) e CD54 (Covas et al., 2003; Tocci e 
Forte, 2003). Mas esta expressão pode 
variar de acordo com a idade e o estágio de 
diferenciação das células tronco (Bobis et 
al., 2006). Além disso, em quantidades 
distintas, alguns destes marcadores como 
CD105 (SH2), CD73 (SH3), CD166 e 
STRO-1 podem estar presentes tanto nas 
CTM quanto em fibroblastos (Ishii et al., 
2005a). No entanto, as moléculas CD90 e 
CD54 são expressas exclusivamente pelas 
CTM (Covas et al., 2003; Tocci e Forte, 
2003; Bobis et al., 2006) 

As CTM da medula óssea são 
morfologicamente heterogêneas contendo 
no mínimo dois tipos celulares distintos: 
células alongadas e células cuboidais 
grandes (Bianco et al., 2001). Há também 
pesquisadores que as diferenciam, quanto 
ao potencial proliferativo, em células 
pequenas com rápida proliferação, e em 
células grandes com baixa proliferação 
(Bobis et al., 2006). Contrariamente, há 
pesquisas que verificaram células pequenas 
com baixa capacidade proliferativa 
determinada pela não reatividade dessas 
células com o antígeno Ki-67 (marcador de 
proliferação celular) (Colter et al., 2000). 



 29

Mas há outros estudos que 
independentemente da morfologia, 
ressaltaram que somente 10% das CTM da 
medula óssea estão proliferando e se 
encontram nas fases S, G2 e M do ciclo 
celular, enquanto a maioria das células 
tronco está nas fases G0 e G1 do ciclo 
celular (Conget e Minguell, 1999). Essas 
células podem ser expandidas por até 30 a 
40 passagens, mas tornam-se senescentes e 
morrem por apoptose quando o número de 
passagens é superior a 40 (Tae et al., 2006). 

As CTM têm papel importante no 
microambiente da medula óssea, dando 
suporte físico para as células do sistema 
hemocitopoético. Além disso, as CTM são 
importantes para manter a proliferação e a 
diferenciação das células tronco 
hematopoéticas por meio da síntese de 
proteínas da matriz extracelular 
representadas pela fibronectina, laminina, 
vimentina, colágenos tipo I, III (Payushina 
et al., 2006), IV, V e VI, hialuronato 
(Minguell et al, 2001), osteonectina e 
proteoglicanos (Payushina et al., 2006). As 
CTM também secretam fatores de 
crescimento e citocinas que participam do 
controle da hematopoiese tais como: IL-1a, 
IL-1b, IL-6, IL-7, IL-8, IL-11, IL-14, IL-15, 
fator de necrose tumoral alfa (TNFα), fator 
estimulador da colônia de macrófagos (M-
CSF) e fator estimulador da colônia de 
macrófagos/granulócitos (GM-CSF) (Bobis 
et al., 2006). 

2.3.1 Diferenciação osteogênica das 
células tronco mesenquimais  

Durante a diferenciação osteogênica, as 
células tronco passam por diversos estágios 
sucessivos do desenvolvimento, tais como: 
i) CTM, ii) células osteoprogenitoras, iii) 
pré-osteoblastos, iv) osteoblastos e vi) 
osteócitos (Heng et al., 2004). 

A proliferação e a diferenciação das CTM 
em células especializadas in vivo e in vitro 
estão sob o comando de fatores que vem 

sendo pouco a pouco elucidados (Lindblad, 
2001). Esses fatores são sinais celulares 
internos e externos representados por 
produtos de expressão gênica (c-fos), 
citocinas, fatores de crescimento, fatores 
humorais, densidade celular, contato físico 
com as células vizinhas e estímulo físico 
(Bobis et al., 2006, Payushina et al., 2006) e 
mecânico (Bobis et al., 2006, Payushina et 
al., 2006; Ocarino et al., 2007). 

Os fatores de crescimento são representados 
pelo fator de crescimento epidermal (EGF), 
fator de crescimento derivado de plaquetas 
(PDGF), fator de crescimento 
transformante-β (TGF-β), IGF-1 (Bianco et 
al., 2001), fator de crescimento 
fibroblástico-4 (FGF-4), fator de 
crescimento fibroblástico básico (bFGF) 
(Payushina et al., 2006), fator de 
crescimento fibroblástico-2 (FGF-2) (Tae et 
al., 2006) e pelo fator de crescimento 
fibroblástico-1 (FGF-1). Esses fatores são 
importantes para a proliferação das CTM 
(Hughes et al., 2006). Outros fatores como 
IL-3, IL-6, GM-CSF e concentrações 
fisiológicas de glicocorticóides 
(dexametasona e hidrocortisona) também 
são importantes para a proliferação dessas 
células (Payushina et al., 2006). No entanto, 
a proliferação celular pode ser inibida por 
fatores como: interferon-α (IFN-α), IL-4 
(Bobis et al., 2006), interferon-γ (IFN-γ), 
IL-7, IL-10 e IL-13 (Hughes et al., 2006) e 
por altas concentrações de glicocorticóides 
(Payushina et al., 2006). 

Vários protocolos têm sido propostos para o 
crescimento e expansão in vitro das CTM. 
De modo geral, essas células requerem 
meio básico representado por Dulbecco’s 
modified Eagles’s médium (DMEM) 
enriquecido com antibióticos, antifúngicos 
e 10% de soro fetal bovino (SFB) (Tae et 
al., 2006). Na ausência de SFB, as células 
apresentam baixo índice mitótico, pouca 
adesão e elevada taxa de apoptose (Heng et 
al., 2004). Durante a proliferação, as CTM 
aderem às placas ou garrafas de cultivo e 
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adquirem aparência semelhante à 
fibroblastos. Mas, diferentemente dos 
fibroblastos, as CTM apresentam receptores 
de adesão na membrana como: molécula de 
adesão intracelular 1 (ICAM-1), molécula 
de adesão leucócito ativada (ALCAM), e 
subunidades de integrinas α1, α2, α3, α4, 
α5, α6, β1, β3 e β4 (Bruder et al., 1998; 
Payushina et al., 2006). Além disso, as 
CTM alteram completamente sua 
morfologia durante o processo de 
diferenciação, adquirindo morfologia e 
características semelhantes à das células 
maduras (Payushina et al., 2006).  

Durante a diferenciação osteogênica, as 
células adquirem morfologia semelhante à 
dos osteoblastos, com formato cuboidal ou 
poligonal e produzem: fosfatase alcalina, 
que é um marcador precoce da 
diferenciação osteogênica (Bruder et al., 
1998; Payushina et al., 2006), colágeno I e 
matriz extracelular rica em cálcio (nódulos 
de mineralização). Essas células também 
expressam osteocalcina, osteopontina, 
osteonectina dentre outras proteínas não 
colagênicas importantes para a 
mineralização da matriz óssea (Pittenger et 
al., 1999; Minguell et al., 2001; Payushina 
et al., 2006). 

As células tronco podem se diferenciar em 
osteoblastos, dependendo das condições do 
meio de cultivo. Para a diferenciação 
osteogênica das células tronco, a 
dexametasona, o ácido ascórbico e o β-
glicerofosfato são fatores indispensáveis 
(Bruder et al., 1998). A dexametasona 
induz o estágio inicial de diferenciação que 
é acompanhada pelo aumento da expressão 
de fosfatase alcalina (Payushina et al., 
2006). Já o ácido ascórbico e o β-
glicerofosfato são essenciais para as células 
atingirem os estágios tardios da 
diferenciação onde ocorrem a formação e a 
mineralização da matriz extracelular 
(Payushina et al., 2006). 

A partir do cultivo das células tronco em 
meio osteogênico, muitos fatores que 
estimulam o recrutamento e a sua 
diferenciação em células osteoprogenitoras 
já foram descobertos. Sabe-se que as 
proteínas morfogênicas ósseas (BMPs) 
(Katagiri e Takahashi, 2002; Chaudhary et 
al., 2004), a prostaglandina E2 (PGE2) 
(Keila et al., 2001), o IGF-1 (Jia e 
Heersche, 2002), o FGF (Chaudhary et al., 
2004; Hughes et al., 2006) e o PDGF 
(Chaudhary et al., 2004) são importantes 
para a diferenciação osteogênica tanto in 
vitro quanto in vivo (Hughes et al., 2006). O 
TGF-β também tem sido considerado 
importante na diferenciação osteogênica in 
vitro (Hughes et al., 2006). Mas, existem 
fatores inibidores dessa diferenciação como 
o fator inibitório leucêmico, o oncostatin 
M, o EGF, o calcitriol (Payushina et al., 
2006) e  o TNF-α (Hughes et al., 2006). 

O mecanismo de ação dos fatores de 
crescimento citados anteriormente está 
sendo amplamente estudado. O TGF-β 
pertence à superfamília das TGF-β e é 
sintetizado e encontrado no tecido ósseo, 
onde interage com receptores 
transmembrana serina/treonina quinase e 
tem importante papel no controle da 
proliferação e da diferenciação celular e na 
produção de matriz extracelular. Mas esse 
efeito depende do estágio da diferenciação 
celular. Nos estágios iniciais, o TGF-β 
recruta e estimula a proliferação das células 
osteoprogenitoras. Mas, nos estágios 
tardios, o TGF-β bloqueia a diferenciação e 
a mineralização da matriz extracelular 
(Hughes et al., 2006).  

As BMPs são glicoproteínas pleiotrópicas 
pertencentes à superfamília das TGF-β (Tae 
et al., 2006), envolvidas no recrutamento, 
na proliferação e na diferenciação de 
células osteoprogenitoras, além de serem 
encontradas em grande quantidade na 
matriz óssea (Santos et al., 2005). Essas 
moléculas interagem com os receptores 
serina/treonina quinase tipos I e II (Hughes 
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et al., 2006). Apesar de já terem sido 
identificadas mais de 20 BMPs, as BMPs 2, 
4, 6 e 7 são consideradas as mais 
importantes para a diferenciação 
osteogênica das CTM (Chaudhary et al., 
2004). 

O PDGF interage com os receptores a e b 
tirosina quinase, sendo secretado por 
plaquetas durante as fases iniciais da injúria 
tissular. Esse fator pode ser encontrado em 
vários tecidos sadios, incluindo o tecido 
ósseo, onde atua no recrutamento das CTM 
durante a formação e a remodelação óssea. 
Além disso, o PDGF exerce efeito 
parácrino sobre o TGF-β com relação ao 
controle da proliferação e da diferenciação 
osteoblástica e sobre a produção de matriz 
extracelular. (Hughes et al., 2006) descrito 
anteriormente. O FGF também interage 
com receptores de membrana tirosina 
quinase e apresenta papel importante na 
proliferação e na diferenciação osteogênica 
das CTM (Chaudhary et al., 2004). 

2.4 Efeito dos hormônios nas células 
ósseas diferenciadas e na diferenciação 
osteogênica de células tronco 
mesenquimais 

Comprovadamente, as células do estroma 
da medula óssea apresentam receptores para 
estrógeno (Bellido et al., 1993; Gruber et 
al., 1999. Wang et al., 2006), andrógeno 
(Gruber et al., 1999), 1,25-diidroxivitamina 
D3 [1,25 (OH)2 D3] (Bellido et al., 1993; 
Gruber et al., 1999), hormônios tireoidianos 
(Gruber et al., 1999; Siddiqi et al., 2002), 
hormônio do crescimento (Cool et al., 
2005) e glicocorticóides (Derfoul et al., 
2006). Sendo assim, comprovadamente ou 
hipoteticamente, vários hormônios, tais 
como o estrógeno, a vitamina D, o 
paratormônio, o hormônio do crescimento, 
os hormônios tireoidianos e os 
glicocorticóides podem ser importantes 
moduladores da proliferação celular, da 
diferenciação osteogênica das CTM e da 
síntese de matriz óssea (Ebert et al., 2007). 

O estrógeno atua tanto in vivo quanto in 
vitro no controle da atividade osteoblástica 
(Holzer et al., 2002). Nos osteoblastos, o 
estrógeno estimula a expressão dos genes 
que codificam o colágeno I, a fosfatase 
alcalina, a osteopontina, a osteocalcina, a 
osteonectina (Ernst et al., 1988; Robinson 
et al., 1997; Qu et al., 1998) e a 
osteoprotegerina, além de inibir a expressão 
de RANKL (Zallone, 2006). Dessa forma, o 
estrógeno estimula a síntese e a 
mineralização da matriz óssea (Tomkinson 
et al., 1998; Liel et al., 1999; Bland, 2000). 
Além disso, o estrógeno inibe a síntese de 
IL-1β, IL-6, TNF-α, PGE2 e do M-CSF 
(Hofbauer e Khosla, 1999; Zhou et al., 
2003). No entanto, outros estudos com 
células do estroma comprovaram que o 
estrógeno não afeta a liberação de IL-1, IL-
6 e TNF-α (Ramalho et al., 2001).  

Além da sua ação sob as células ósseas 
diferenciadas, o estrógeno também estimula 
in vitro a diferenciação das CTM em 
osteoblastos (Pan et al., 2005), controlando 
a expressão de fosfatase alcalina (Holzer et 
al., 2002), de colágeno I e de TGF-β (Zhou 
et al., 2001). Além disso, as CTM da 
medula óssea de ratas ovariectomizadas 
apresentam menor diferenciação 
osteogênica, comprovando a ação in vivo 
dos hormônios sexuais sob essas células 
(Ocarino et al., 2007). 

Com relação à progesterona, estudos em 
ratos comprovaram a existência de 
receptores em osteoblastos e em células 
osteoprogenitoras (Namara e Loughrey, 
1998) e seu efeito direto na proliferação e 
diferenciação de células osteoprogenitoras 
em osteoblastos (Ishida et al., 1996; Ishida 
e Heersche, 1997). No entanto, o efeito da 
progesterona na proliferação e na 
diferenciação osteogênica das CTM é dose 
dependente (Ishida et al., 1997) e sexo 
dependente, sendo seu efeito superior nas 
células de ratas fêmeas (Ishida e Heersche, 
1997). 
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Os glicocorticóides aumentam a 
diferenciação dos osteoblastos e das células 
osteoprogenitoras (Boden et al., 1997; 
Ishida et al., 1996; Ishida et al., 1997; 
Ishida e Heersche, 1997; Bellows et al., 
1998) e, ao contrário da progesterona, não 
tem efeito sexo dependente (Ishida e 
Heersche, 1997). Este aumento na 
diferenciação osteoblástica está associado 
com a indução da expressão de marcadores 
da diferenciação osteogênica tais como: 
fosfatase alcalina (Green et al., 1990; 
Kasugai et al., 1991), osteopontina, 
osteocalcina e sialoproteína óssea (Kasugai 
et al., 1991; Shalhoub et al., 1998). Além 
disso, estudos confirmaram que a indução 
da diferenciação osteogênica de 
osteoblastos da calvária de ratos, é mediada 
em parte pela BMP-6 (Boden et al., 1997). 
Em células tronco humanas, o efeito dos 
glicocorticóides é dose dependente. Em 
concentrações fisiológicas esse hormônio 
promove o recrutamento e a diferenciação 
osteogênica das células do estroma da 
medula óssea e em concentrações elevadas 
(100nM) os glicocorticóides inibem a 
proliferação, sem afetar a diferenciação 
(Walsh et al., 2001). 

Os andrógenos estimulam a aposição e a 
mineralização da matriz óssea 
(Vanderschueren e Vandenput, 2000), por 
promover a proliferação e a diferenciação 
dos pré-osteoblastos (Masuyama et al., 
1992; Ishida et al., 1996; Karsperk et al., 
1997; Notelovitz, 2002) e das CTM (Ishida 
e Heersche, 1997). Além disso, os 
andrógenos também controlam a síntese de 
várias citocinas como IL-1β, IL-6, fatores 
de crescimento semelhantes à insulina 
(IGFs), PGE2 e de TGF-β que podem ser 
responsáveis pelo efeito indireto dos 
andrógenos na diferenciação osteogênica 
das células tronco e das células 
osteoprogenitoras (Chiu et al., 2000). 

A 1,25 diidroxicolecalciferol 
(1,25(OH)2D3), forma ativa da vitamina D, 
estimula o recrutamento de células 

osteoprogenitoras da calvária (Zhang et al., 
2006) e promove a diferenciação 
osteogênica das CTM extraídas da medula 
óssea tanto in vitro quanto in vivo, por 
inibir a proliferação e estimular a liberação 
de marcadores da diferenciação 
osteogênica, como fosfatase alcalina 
(Rickard et al., 1995; Fromigue et al., 1997; 
D’Ippolito et al., 2002), osteopontina 
(Bellows et al., 1999) e osteocalcina (Lian 
et al., 1985; Bellows et al., 1999), além de 
inibir a síntese de colágeno I por células 
osteoprogenitoras (Rowe e Kream, 1982). 
Estudos in vitro com CTM da medula óssea 
humana, utilizando a associação de 
1,25(OH)2D3 e dexametasona no meio de 
cultivo, demonstraram efeito aditivo na 
atividade da fosfatase alcalina (Fromigue et 
al., 1997). 

O hormônio do crescimento tem papel 
importante na manutenção da massa óssea 
em indivíduos adultos por regular a 
remodelação óssea pela interação com IGF-
1 (Ueland, 2005) que é um importante 
estimulador da aposição óssea (Huang et 
al., 2000) e inibidor da degradação do 
colágeno ósseo (Canalis et al., 1995). Além 
disso, o GH potencializa o efeito do IGF-1 
na proliferação e diferenciação de 
osteoblastos de ratos (Langdahl et al., 1998) 
e estimula a proliferação de células 
osteoprogenitoras (Kassem et al., 1993; 
Kassem et al., 1994) e a diferenciação 
osteogênica de CTM da medula óssea de 
ratos (Cool et al., 2005).  

Os hormônios tireoidianos, T3 e T4, são 
essenciais para o crescimento e 
desenvolvimento normal de indivíduos 
jovens e afetam a remodelação óssea em 
indivíduos adultos, além de influenciar 
tanto a formação quanto a reabsorção 
ósseas in vivo e in vitro (Varga et al., 1994). 
Os efeitos dos hormônios tireoidianos in 
vitro são vastamente estudados em 
osteoblastos e pré-osteoblastos (Oishi et al., 
1994; Klaushofer et al., 1995; Varga et al., 
1997), mas não têm sido estudados em 
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células tronco. Os efeitos moleculares dos 
hormônios tireoidianos são mediados pela 
ligação dos mesmos a receptores nucleares 
chamados TRα e TRβ pertencentes à 
superfamília de receptores de hormônios 
esteróide/tireóide e quatro principais 
isoformas denominadas α1, α2, β1 e β2 
(Siddiqi et al., 2002).  

Os hormônios tireoidianos influenciam a 
proliferação e a diferenciação de pré-
osteoblastos (Varga et al., 1997). Estudos in 
vitro demonstraram que a T3 diminui a 
proliferação de osteoblastos MC3T3-E1 
(Varga et al., 1994; Fratzl-Zelman et al., 
1997) e aumenta a atividade de síntese de 
osteoblastos maduros (Ohishi et al., 1994). 
Além disso, a T3 aumenta a proliferação e a 
diferenciação de pré-osteoblastos da 
calvária de ratos (Ernst e Froesch, 1987). O 
efeito dos hormônios tireoidianos em 
culturas de pré-osteoblastos é dose 
dependente. Em elevadas concentrações 
(100nM) a T3 inibe a proliferação e em 
baixas concentrações, estimula a 
proliferação dos pré-osteoblastos 
(Klaushofer et al., 1995).  

Em culturas de osteoblastos e de pré-
osteoblastos, os hormônios tireoidianos 
regulam a síntese de genes que codificam 
diversos fatores, tais como a fosfatase 
alcalina, a osteocalcina e o colágeno, sendo 
importantes para a diferenciação dessas 
células (Klaushofer et al., 1995). Além 
disso, T3 nas doses de 10-8 e 10-9 M, 
diminui a atividade da fosfatase alcalina em 
osteoblastos da calvária de ratos (Ohishi et 
al., 1994), e na dose de 10-7 M estimula a 
atividade da fosfatase alcalina em 
osteoblastos MC3T3-E1 (Fratzl-Zelman et 
al., 1997; Varga et al., 1997), o que 
demonstra mais uma vez o efeito dose 
dependente da T3. Tanto T3 quanto T4 
estimulam a expressão de genes que 
codificam o IGF-1 em cultura de 
osteoblastos MC3T3-E1 de ratos (Varga et 
al., 1994) e estimula a expressão de 
receptores para IGF-1 em osteoblastos 

humanos (Pepene et al., 2001). T3 também 
aumenta os níveis de RNAm para 
osteocalcina em osteoblastos MC3T3-E1 
(Varga et al., 1997; Varga et al., 2004) e em 
osteoblastos ROS 17/2.8 (Gouveia et al., 
2001). 

Com relação à síntese e à distribuição de 
colágeno na matriz extracelular, em 
cultivos de osteoblastos MC3T3-E1 
tratados com T3, as fibras de colágeno 
apresentavam-se em pequena quantidade, 
porém distribuídas por toda a matriz 
extracelular, ao contrário do grupo sem T3, 
onde as fibras de colágeno apresentam-se 
densamente arranjadas na matriz 
extracelular (Fratzl-Zelman et al., 1997). 
Pesquisas confirmam que T3 aumenta 
também a quantidade de filamentos de 
actina F no citoesqueleto de osteoblastos 
MC3T3-E1 (Luegmayr et al., 1996). 

Além de estimular a atividade osteoblástica, 
a triiodotironina in vitro também estimula a 
reabsorção óssea osteoclástica diretamente 
(Mundy et al., 1976) ou indiretamente 
mediada por osteoblastos (Allain et al., 
1992; Britto et al., 1994). Esta ação pode 
ser mediada pela liberação de IL-6 por 
células do estroma da medula óssea humana 
(Kim et al., 1999). A IL-6, juntamente com 
a IL-11 são consideradas importantes para a 
formação osteoclástica e para a reabsorção 
óssea (Kim et al., 1999). Outro estudo 
confirmou que a triiodotironina, além de 
estimular a liberação de IL-6 também 
estimula a liberação e a expressão dos 
genes que codificam a IL-8, tanto por 
osteoblastos MG63, quanto por células do 
estroma da medula óssea humanas. A IL-8 
regula a osteoclastogênese e estimula a 
atividade dos osteoclastos (Siddiqi et al., 
1998). Além disso, em cultura de 
osteoblastos em associação com 
biomateriais, a T3 aumenta a expressão de 
genes que codificam a osteocalcina, mas 
não altera a expressão de osteoprotegenina 
(Rumpler et al., 2007) que também é um 
importante regulador da formação 
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osteoclástica (Varga et al., 2004). No 
entanto, a T3 aumenta a expressão de genes 
que codificam a osteoprotegenina em 
osteoblastos MC3T3-E1 maduros (Varga et 
al., 2004). 

Com relação especificamente às CTM da 
medula óssea, apesar de se ter 
conhecimento da existência de receptores 
para os hormônios tireoidianos nessas 
células (Gruber et al., 1999; Siddiqi et al., 
2002), sendo que a isoforma TRα1 é a mais 
expressada, seguida de TRβ1 e TRβ2 
(Siddiqi et al., 2002), somente um estudo, 
na literatura consultada, demonstrou que 
em cultura mista de células da medula 
óssea, a dose de 100nM de T3 aumenta a 
expressão de RNAm para IGF-1 (Milne et 
al., 1998) e que seu efeito é dependente do 
sitio ósseo de origem dessas células. Em 
células da medula óssea do fêmur, a T3 
aumenta os níveis de RNAm para 
osteocalcina e para colágeno I, com 
aumento discreto nos níveis de RNAm para 
IGF-1. No entanto, nas vértebras, a T3 não 
afeta os níveis de RNAm para osteocalcina 
e colágeno I, mas aumenta 
consideravelmente os níveis de RNAm para 
IGF-1 (Milne et al., 1998).  

 

3. MATERIAL E MÉTODOS 

Utilizaram-se as bases físicas e a infra-
estrutura dos Laboratórios de Biologia 
Molecular e Cultivo Celular do 
Departamento de Bioquímica e Imunologia 
do Instituto de Ciências Biológicas da 
UFMG e de Histopatologia do Setor de 
Patologia do Departamento de Clínica e 
Cirurgia Veterinárias, na Escola de 
Veterinária da UFMG. Os animais foram 
provenientes do Biotério do Instituto de 
Ciências Biológicas da UFMG. Os 
procedimentos descritos a seguir foram 
aprovados pelo Comitê de Ética em 
Experimentação Animal da UFMG 
(protocolo 3/2007) (Anexo 8.1). 

Foram utilizadas oito ratas Wistar com 30 
dias de idade que foram eutanasiadas por 
punção cardíaca após anestesia com 
pentobarbital sódico (30mg/Kg IP). Seus 
ossos longos (fêmur e tíbia) foram colhidos 
assepticamente e imediatamente submetidos 
à extração das CTM da medula óssea. 

O experimento foi conduzido utilizando-se 
CTM cultivadas em meio de diferenciação 
osteogênico e acrescidas ou não de 3,3’,5-
triiodo-L-tironina1, constituindo cinco 
grupos experimentais: controle (sem  
3,3’,5-triiodo-L-tironina) e tratados com 
100, 1, 10-2 e 10-3 nM de 3,3’,5-triiodo-L-
tironina, com três repetições cada, durante 
três períodos (7, 14 e 21 dias). 

3.1 Extração e cultivo de células tronco 
mesenquimais da medula óssea em 
DMEM 

A extração das CTM da medula óssea foi 
realizada conforme protocolos já 
estabelecidos (Jaiswal et al., 2000; Lee et 
al., 2003; Tropel et al., 2004) e adotados no 
laboratório de cultivo celular do 
Departamento de Bioquímica e Imunologia 
do Instituto de Ciências Biológicas da 
UFMG. 

Os animais foram eutanasiadas por punção 
cardíaca, após anestesia2, os ossos longos 
(fêmur e tíbia bilaterais) foram dissecados 
de tecidos musculares e conectivos 
adjacentes e as epífises foram retiradas, de 
forma asséptica, para obtenção da medula 
óssea da diáfise. No fluxo laminar3, a 
medula óssea foi lavada com DMEM 
(Dulbecco’s Modified Eagle Médium)4 
enriquecido com gentamicina, penicilina 
(10.000 um/ml), estreptomicina 

                                                 
1 Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA 
2 Anestesia pelo uso de pentobarbital sódico 
(30mg/kg) por via peritoneal 
3 Nuaire class II type A/B3 
4 Gibco, Grand Island, NY, USA 
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(1000µg/mL) e anfotericina (25µg/mL)5. 
Após centrifugação por 10 minutos a 
1400rpm, as células foram cultivadas em 
garrafas T756 contendo DMEM enriquecido 
com antibióticos e antimicóticos e 10% de 
soro fetal bovino7 em estufa a 37oC e 5% de 
CO2. Após 24h as células foram lavadas 
com PBS (solução tampão de fosfato 
padrão) para remoção das células não 
aderidas. O meio de cultivo foi trocado 
duas vezes por semana. Após quatro 
repiques e até que se obteve a confluência 
de 80 a 90% das células, realizou-se a 
caracterização fenotípica das CTM por 
citometria de fluxo para demonstrar a 
pureza da cultura. 

3.1.1 Caracterização fenotípica das 
células tronco mesenquimais da medula 
óssea por citometria de fluxo 

Após o cultivo em garrafas T756 das CTM 
em DMEM por quatro passagens e 
obtenção de confluência de 80 a 90%, as 
células foram tripsinizadas, contadas em 
câmara de neubauer (Anexo 8.2) e 
distribuídas em placas de 96 poços8 (fundo 
redondo) com concentração de 1x106 
células/poço, sendo um poço para cada 
anticorpo e um poço para o controle sem 
marcação. Posteriormente, realizou-se a 
centrifugação da placa por 10 minutos a 
1400rpm e 10ºC, seguida da retirada do 
sobrenadante (DMEM) e adição de 2µL do 
anticorpo primário e 20µL de PBS 
0,15M/poço. A placa foi agitada em vórtex 
e incubada por 30 minutos a 4ºC. 
Adicionou-se 150µL de PBS 0,15M/poço 
para lavagem e a placa foi novamente 
agitada em vórtex. A placa foi então 
centrifugada por 10 minutos a 1400rpm e 
10ºC, seguida da retirada do sobrenadante e 

                                                 
5 Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA 
6 75cm2 - TPP (Techno Plastic Products in 
Trasadingen), Switzerland, Germany 
7 Sorali, Campo Grande, MS, Brasil 
8 TPP (Techno Plastic Products in Trasadingen), 
Switzerland, Germany 

de nova lavagem com 150µL de PBS 
0,15M/poço, agitação em vórtex e 
centrifugação por 10 minutos a 1400rpm e 
10ºC. Adicionou-se 2µL do anticorpo 
secundário e 20µL de PBS 0,15M/poço. A 
placa foi envolta por papel alumínio e 
incubada por 30 minutos a 4ºC. 
Posteriormente, adicionou-se 150µL de 
PBS 0,15M/poço para lavagem e agitação 
em vórtex. A placa foi centrifugada por 10 
minutos a 1400rpm e 10ºC, seguida da 
retirada do sobrenadante, de nova lavagem 
com 150µL de PBS 0,15M/poço e 
centrifugação por 10 minutos a 1400rpm e 
10ºC. Após a centrifugação, as células 
foram ressuspensas em 100µL de PBS 
0,15M e 100µL de formaldeído a 4%. A 
leitura e as análises foram realizadas em um 
citômetro de fluxo FACScan (Fluorescence 
Activated Cell Analyser)9 empregando o 
software Cell Quest

10
, com aquisição de 

20.000 eventos, tendo como parâmetros 
FSC (Forward scatter) e SSC (Side scatter) 
em escala linear e FL1 (fluorescência 
relativa) em escala logarítmica que detecta 
luz de comprimento de onda de 530nm, que 
corresponde a fluorescência verde, para 
análises pelo programa WinMDI por 
gráficos de dot plot e histogramas (Tropel 
et al., 2004; Ishii et al., 2005a). Os 
anticorpos primários utilizados foram: anti-
CD45 (cat≠610266), anti-CD90 
(cat≠554895), anti-CD73 (cat≠551123) e 
anti-CD54 (cat≠554967)11. 

3.2 Cultivo de células tronco 
mesenquimais da medula óssea em meio 
osteogênico 

Após o cultivo em DMEM, três a quatro 
passagens e obtenção de confluência de 80 
a 90% das células, o meio foi substituído 

                                                 
9 FACScan, Becton Dicknson 
Immunocytometry, San Jose, CA, USA 
10 The Cell QuestTM Sftware, Becton Dickinson 
Dicknson Immunocytometry Systems, San Jose, 
CA, USA 
11 BD Biosciences, San Jose, CA USA 
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por meio osteogênico que é enriquecido 
com ácido ascórbico (50µg/mL), ß-
glicerofosfato (10mM)12 e dexametasona 
(0,1µM)13, acrescido de 10% de soro fetal 
bovino, sendo que as células foram 
mantidas em estufa a 37oC e 5% de CO2. 
Assim, 1x105 células foram cultivadas, em 
triplicata, em placas de 24 ou 6 poços14 com 
diferentes doses de 3,3’,5-triiodo-L-tironina 
(100, 1, 10-2 e 10-3nM) em três períodos de 
tempo (7, 14 e 21 dias). As doses de 3,3’,5-
triiodo-L-tironina foram estabelecidas 
conforme estudos com cultivo de 
osteoblastos (Ishida et al., 1995; Milne et 
al., 1998). Para cada período 1x105 
células/poço sem tratamento com T3 foram 
utilizadas para compor o grupo controle. 
Assim, foram constituídos cinco grupos: 1) 
100nM de T3, 2) 1nM de T3, 3) 10-2nM de 
T3, 4) 10-3nM de T3 e 5) controle (sem T3) 
que foram submetidos aos testes descritos a 
seguir aos sete, 14 e 21 dias de cultivo. 

3.2.1 Conversão do MTT em cristais de 
formazan 

Ao término de cada período (7, 14 e 21 
dias), as células de todos os grupos, 
cultivadas em placas de 24 poços, foram 
submetidas ao teste de conversão do MTT 
{brometo de [3-(4,5-dimetiltiazol-2yl)-2,5-
difeniltetrazolio]} em cristais de formazan. 
O meio foi substituído por 210µL de meio 
osteogênico com soro fetal bovino em cada 
poço e 170µL de MTT (5mg/ml)15. A placa 
foi incubada por 2 horas em estufa a 37oC e 
5% de CO2. Os cristais de formazan foram 
observados ao microscópio antes do 
acréscimo de 210µL de SDS-10% HCl que 
permaneceu overnight em estufa a 37oC e 
5% de CO2. Posteriormente, 100µL/poço 
foram transferidos para placas de 96 poços 

                                                 
12 Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA 
13 Aché, Guarulhos, SP, Brasil 
14 TPP (Techno Plastic Products in 
Trasadingen), Switzerland, Germany 
15 Invitrogen, Carlsbad, CA, USA 

para leitura em espectrofotômetro16 com 
comprimento de onda de 595nm.  

3.2.2 Avaliação da atividade da fosfatase 
alcalina 

Ao término de cada período (7, 14 e 21 
dias), as células de todos os grupos, 
cultivadas em placas de 24 poços, foram 
lavadas com PBS 0,15M. Em cada poço, 
foram acrescentados 200µL de solução de 
BCIP/NBT17 (1mL de tampão da fosfatase 
alcalina, 4,4µL de NBT {nitro-blue 
tetrazolium chloride} e 3,3µL BCIP {5-
bromo-4-chloro-3’-indolylphosphate p-

toluidine salt}). As amostras permaneceram 
2 horas em estufa a 37oC e 5% de CO2. Em 
seguida adicionou-se 210µL de solução 
detergente SDS 10% para incubação 
overnigth. Posteriormente, 100µL/poço 
foram transferidos para placas de 96 poços 
para leitura em espectrofotômetro com 
comprimento de onda de 595nm. 

3.2.3 Dosagem de colágeno 

Ao término de cada período (7, 14 e 21 
dias), as células de todos os grupos, 
cultivadas em placas de 24 poços, foram 
lavadas com PBS 0,15M. Em seguida 
adicionou-se 4mL de Bouin em cada poço, 
para incubação por uma hora a 37oC sob 
agitação. As placas foram lavadas em água 
corrente por 15 minutos para posterior 
coloração pelo Sirius Red durante 30 
minutos a 37oC sob agitação. O excesso de 
corante foi removido e em seguida as 
células foram lavadas abundantemente com 
0,01N de HCl. Posteriormente foram 
adicionados 300µL de NaOH 0,5M por 30 
minutos sob agitação. Foram removidos 
100µL para leitura em espectrofotômetro 
com comprimento de onda de 540nm. 

 

                                                 
16 ELx 800, Bio-tek instruments, INC. 
17 Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA 
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3.2.4 Caracterização do tipo de colágeno 
pela coloração de picro-sirius red sob luz 
polarizada 

Ao término de cada período (7, 14 e 21 
dias), as células de todos os grupos, 
cultivadas em placas de seis poços com 
lamínulas (22×22mm) estéreis, foram 
lavadas com PBS 0,15M. Em seguida 
adicionaram-se 4mL de Bouin em cada 
poço, para incubação por uma hora a 37oC 
sob agitação. As placas foram lavadas em 
água corrente por 15 minutos para posterior 
coloração pelo Sirius Red durante 30 
minutos a 37oC sob agitação. O excesso de 
corante foi removido e em seguida as 
células foram lavadas abundantemente com 
0,01N de HCl. Posteriormente adicionou-se 
álcool 70% para fixação por 24 horas. As 
lamínulas foram removidas da placa, 
imersas em álcool absoluto, em xilol e 
montadas em lâminas com bálsamo para 
observação em microscopia de campo 
escuro sob luz polarizada segundo técnica 
descrita por Junqueira et al. (1979). 

3.2.5 Determinação da porcentagem de 
células/campo 

Ao término de cada período (7, 14 e 21 
dias), as células de todos os grupos, 
cultivadas em placas de seis poços com 
lamínulas (22×22mm) estéreis, foram 
fixadas em álcool 70% e submetidas à 
coloração por hematoxilina-eosina (Prophet 
et al., 1992) (Anexo 8.3). Posteriormente 
foi determinado o número de células/campo 
em 50 campos tomados em toda a extensão 
da lamínula com auxílio de gratícula e 
objetiva de 20×. 

3.2.6 Quantificação e mensuração do 
diâmetro médio dos nódulos de 
mineralização 

Ao término de cada período (7, 14 e 21 
dias), as células de todos os grupos, 
cultivadas em placas de seis poços com 
lamínulas (22×22mm) estéreis, foram 

lavadas com PBS 0,15M e fixadas com 
álcool 70% por 24 horas e coradas pelo 
método de Von Kossa (Prophet et al., 1992) 
(Anexo 8.4) para avaliação do número de 
nódulos/campo e do diâmetro médio dos 
nódulos de mineralização. Somente os 
nódulos de coloração marrom ou negra 
foram quantificados. Foi determinado o 
número de nódulos/campo em 35 campos 
em objetiva de 10×. O diâmetro médio dos 
mesmos foi mensurado com auxílio de 
ocular micrométrica18 em 50 campos em 
objetiva de 20×. Em seguida os valores 
obtidos foram transformados para 
micrômetros com auxílio de uma lâmina 
micrométrica. 

3.3 Determinação da massa mitocondrial 
pelo Mito Tracker Green (MTG) e 
análise por citometria de fluxo 

O MTG fluorescente tem sido usado como 
instrumento para a determinação da massa 
mitocondrial (Pendergrass et al., 2004). 
Uma quantidade previamente padronizada 
das CTM (1x105 células/poço) foi cultivada 
em triplicata, em placas de seis poços com 
meio de diferenciação osteogênico 
acrescido de 10% de soro fetal bovino 
(grupo controle) e com meio de 
diferenciação osteogênico acrescido de T3 
na concentração de 10-2nM (grupo tratado), 
sendo que as células foram mantidas em 
estufa a 37oC e 5% de CO2. Ao término de 
21 dias, as células foram lavadas com PBS 
0,15M e coradas com MTG diluído 1:1000 
em PBS 0,15M e incubadas por 2 horas em 
estufa a 37oC e 5% de CO2. Utilizaram-se 
células não coradas como branco. Após a 
incubação, as células foram observadas em 
microscópio, tripsinizadas e centrifugadas a 
1400rpm por 10 min. O pellet foi 
ressuspendido com meio osteogênico. A 
leitura das células foram realizadas em 
citômetro de fluxo FACScan (Fluorescence  

                                                 
18 Carl Zeiss, KLP-W 10x 
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Activated Cell Analyser)19 empregando o 
software Cell Quest

20
, com aquisição de 

10.000 eventos, tendo como parâmetros 
FSC e SSC em escala linear e FL1 em 
escala logarítmica que detecta luz de 
comprimento de onda de 530nm, que 
corresponde a fluorescência verde, para 
análises pelo programa WinMDI por 
gráficos de dot plot e histogramas. 

3.4 Análise estatística 

O delineamento experimental foi 
inteiramente ao acaso e multifatorial 5x3 
(cinco grupos e três períodos). Para cada 
variável estudada foram determinados a 
média e o desvio padrão. Foi realizada 
ANOVA e as médias foram comparadas 
pelo teste de Student-Newman-Keuls 
(SNK) (Sampaio, 1998). 

 

4. RESULTADOS 
 

4.1 Caracterização fenotípica das células 
tronco mesenquimais da medula óssea 

Após quatro repiques, a caracterização 
fenotípica das CTM da medula óssea de 
ratas por citometria de fluxo demonstrou a 
expressão de CD45 em 3,06% das células, 
CD90 em 86,77%, CD73 em 93,99% e 
CD54 em 95,10% das células (Fig. 1). 

4.2 Conversão do MTT em cristais de 
formazan 

Este teste baseia-se na capacidade da 
succinato desidrogenase, uma enzima do  

 

 

                                                 
19 FACScan, Becton Dicknson 
Immunocytometry, San Jose, CA, USA 
20 The Cell QuestTM Sftware, Becton Dickinson 
Dicknson Immunocytometry Systems, San Jose, 
CA, USA 

ciclo de Krebs ativa em mitocôndrias 
viáveis, de converter o sal de tetrazolium 
(MTT), que é hidrossolúvel e de cor 
amarela, em cristais de formazan, que são 
de cor azul escura. Esta capacidade, que 
somente células viáveis possuem, indica 
atividade mitocondrial e conseqüente 
viabilidade celular (Mossmann, 1983; 
Hansen et al., 1989). 

Aos sete dias de cultivo, independente da 
dose utilizada (100, 1, 10-2 e 10-3nM de T3), 
todos os grupos tratados com T3 
apresentaram maior capacidade de 
conversão do MTT em cristais de formazan 
em relação ao grupo controle (sem T3). No 
entanto, aos 14 e 21 dias de cultivo, 
somente os valores das doses de 1 e 10-2nM 
de T3 permaneceram superiores em relação 
ao controle (Fig. 2, anexo 8.5). 

Os grupos tratados com 100nM e 10-3nM de 
T3, de sete para 14 dias apresentaram uma 
redução na conversão do MTT em cristais 
de formazan, mas aumentaram a conversão 
dos 14 para 21 dias de cultivo. Enquanto, os 
grupos tratados com 1 e 10-2nM de T3, de 
sete para 14 dias de cultivo, demonstraram 
aumento na conversão do MTT em cristais 
de formazan e aumentaram essa conversão 
de 14 dias para 21 dias de cultivo. No grupo 
controle, a conversão do MTT em cristais 
de formazan permaneceu inferior e estável 
durante os três períodos (7, 14 e 21 dias) de 
cultivo (Anexo 8.5). 
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Figura 1. Análise da expressão de CD45, CD90, CD73 e CD54 em CTM da medula óssea de ratas 
cultivadas em DMEM por citometria de fluxo após quatro repiques e confluência de 80 a 90% para 
caracterização fenotípica. Os histogramas demonstram a escala de fluorescência no eixo x considerada 
positiva quando o pico de células está acima de 101. O pico preto vazio corresponde às células tronco não 
marcadas (controle negativo). O pico vermelho preenchido corresponde às células tronco marcadas com 
anticorpos fluorescentes.  
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Figura 2. Redução do MTT em cristais de formazan em culturas de CTM da medula óssea de ratas em 
meio osteogênico distribuídas nos grupos controle (sem T3) e tratados com 100, 1, 10-2 e 10-3nM de T3. 
*Letras maiúsculas distintas no topo das barras representam diferenças significativas (p<0,05) entre 
grupos dentro de cada período. 
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4.3 Atividade da fosfatase alcalina 

Este teste baseia-se no princípio de que os 
cromógenos BCIP e NBT reagem com a 
fosfatase alcalina, onde o BCIP é 
hidrolisado e o NBT é reduzido formando 
um produto azul escuro (Smejkal e Kaul, 
2001). Este teste pode indicar o início da 
diferenciação celular, visto que a fosfatase 
alcalina é um marcador precoce da 
diferenciação osteogênica (Bruder et al., 
1998; Payushina et al., 2006).  

Aos sete dias de cultivo, houve aumento 
precoce da atividade da fosfatase alcalina 
nos grupos tratados com as doses de 10-2 e 
10-3nM de T3 em relação aos demais 
grupos controle e tratados com T3. 
Enquanto aos 14 dias, a dose de 10-2nM de 
T3 foi a que apresentou maior atividade da 

fosfatase alcalina em relação aos demais 
grupos avaliados. Mas, aos 21 dias de 
cultivo a atividade da fosfatase alcalina foi 
semelhante em todos os grupos tratados 
com T3 e controle (Fig. 3, anexo 8.6). 

Os grupos controle e tratado com 1nM de 
T3, de sete para 21 dias de cultivo, 
apresentaram aumento na atividade da 
fosfatase alcalina. Enquanto, os grupos 
tratados com 100, 10-2 e 10-3nM de T3, de 
sete para 21 dias de cultivo, apresentaram a 
atividade da fosfatase alcalina estável 
(Anexo 8.6). 

O teste da atividade da fosfatase alcalina 
também foi realizado no sobrenadante, no 
entanto, o resultado obtido foi negativo, 
chegando a ser inferior ao grupo controle e 
por isso não foram demonstrados. 
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Figura 3. Atividade da fosfatase alcalina em culturas de CTM da medula óssea de ratas em meio 
osteogênico distribuídas nos grupos controle (sem T3) e tratados com 100, 1, 10-2 e 10-3nM de T3. 
*Letras maiúsculas distintas no topo das barras representam diferenças significativas (p<0,05) entre 
grupos dentro de cada período. 
 

4.4 Dosagem e maturação do colágeno 

A coloração de picro-sirius é um excelente 
método para corar o colágeno e isto ocorre 
pois o sirius red reage, via grupos 

sulfônicos, com grupos básicos presentes na 
molécula de colágeno. As fibras de 
colágeno coradas ficam arranjadas 
paralelamente com as moléculas de sirius 
red e essa relação em paralelo resulta na 
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birrefringência observada em microscópio 
de campo escuro sob luz polarizada 
(Junqueira et al., 1979). 

Aos sete dias de cultivo, os grupos tratados 
com as doses de 1, 10-2 e 10-3nM de T3 
apresentaram maior síntese de colágeno em 
relação ao grupo controle. Aos 14 dias, 
somente as células tratadas com 10-3nM de 

T3 demonstraram maior produção de 
colágeno em relação aos demais grupos. 
Mas, aos 21 dias de cultivo, nos grupos 
tratados com as doses de 1, 10-2 e10-3nM de 
T3 a produção de colágeno foi superior em 
comparação ao controle. Efeito negativo 
sob a síntese de colágeno foi observado aos 
21 dias somente na dose de 100nM de T3 
em relação ao controle (Fig. 4, anexo 8.7).  
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Figura 4. Síntese de colágeno em culturas de CTM da medula óssea de ratas em meio osteogênico 
distribuídas nos grupos controle (sem T3) e tratados com 100, 1, 10-2 e 10-3nM de T3. 
*Letras maiúsculas distintas no topo das barras representam diferenças significativas (p<0,05) entre 
grupos dentro de cada período. 
 

 

Os grupos controle e tratado com 100nM de 
T3, de sete para 21 dias de cultivo, 
apresentaram redução na produção de 
colágeno. Enquanto, os grupos tratados com 
1 e 10-2nM de T3, de sete para 21 dias de 
cultivo, demonstraram aumento na síntese 
de colágeno. No grupo tratado com 10-3nM 
de T3, a produção de colágeno permaneceu 
elevada e estável durante os três períodos 
de cultivo (Anexo 8.7). 

Pela coloração de picro-sirius red sob luz 
polarizada, o grupo tratado com 10-2nM de 

T3 aos 21 dias de cultivo, além de 
demonstrar maior quantidade de colágeno 
apresentou também, em comparação ao 
controle e aos demais grupos tratados, 
fibras de colágeno predominantemente 
vermelhas ou amareladas (colágeno tipo I) 
de permeio a menor quantidade de fibras de 
colágeno verdes (colágeno tipo III).  Além 
disso, em comparação ao controle e aos 
demais grupos tratados com T3, as fibras 
apresentavam birrefringência maior, eram 
espessas, e densamente distribuídas em 
forma de rede. 
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Interessante, é que o grupo tratado com a 
dose de 10-3nM de T3 apesar de ter 
apresentado maior síntese de colágeno em 
relação ao controle aos 21 dias (Fig. 4), 

apresentou fibras de colágeno vermelhas 
com birrefringência inferior aos demais 
grupos, inclusive ao grupo controle (Fig. 5). 

 

 

Figura 5. Cultivo de CTM da medula óssea de ratas aos 21 dias de cultivo em meio osteogênico, 
coloração de picro-sirius red sob luz polarizada, 62,5X. (A) Controle (sem T3). (B) 100nM de T3. (C) 
1nM de T3. (D) 10-2nM de T3. (E) 10-3nM de T3. Dose de 10-2nM de T3 com fibras de colágeno 
vermelhas mais densas e mais birrefringentes em comparação aos demais grupos e densamente 
distribuídas em forma de rede. Grupo tratado com 10-3nM de T3 com fibras menos birrefringentes e 
menos densas quando comparadas ao controle. 
 

 

4.5 Número e diâmetro médio dos 
nódulos de mineralização  

Aos sete e 14 dias de cultivo, o maior 
número de nódulos de mineralização 
amarronzados ou negros, foi encontrado na 
dose de 1nM de T3. Mas, aos 21 dias 
somente o grupo tratado com 10-2nM de T3 
apresentou número de nódulos de 
mineralização significativamente maior em 
comparação ao grupo controle (Fig. 6, 
anexo 8.8). Além disso, o teor de cálcio dos 
nódulos, refletido pela coloração enegrecida 
era mais intenso nos grupos tratados com 
10-2nM e 10-3nM de T3 (Fig. 7). 

Os grupos controle e tratados com 100, 10-2 

e 10-3nM de T3, de sete para 21 dias de 
cultivo, apresentaram aumento no número 
de nódulos de mineralização. Enquanto, o 
grupo tratado com 1nM de T3, permaneceu 
elevada e estável durante os três períodos 
(7, 14 e 21 dias) de cultivo (Anexo 8.8). 

Com relação ao diâmetro médio dos 
nódulos de mineralização, não houve 
diferença significativa entre grupos aos sete 
dias de cultivo. No entanto, aos 14 e 21 dias 
de cultivo, o diâmetro médio dos nódulos 
de mineralização foi significativamente 
maior no grupo tratado com 10-2nM de T3 
em comparação aos demais grupos (Fig. 8 e 
9, anexo 8.9). 

A partir dos 15 dias de cultivo, o grupo 
tratado com 100nM de T3 apresentou a 
formação de incontáveis cristais não 
aderidos a matriz colagênica com forma 
característica de “cruz de malta” e 
amplamente distribuídos por toda a 
superfície de cultivo. Esses cristais não 
foram observados em nenhum período nos 
demais grupos tratados com T3 e no grupo 
controle (Fig. 10). 
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Figura 6. Número de nódulos de mineralização em culturas de CTM da medula óssea de ratas em meio 
osteogênico distribuídas nos grupos controle (sem T3) e tratados com 100, 1, 10-2 e 10-3nM de T3. 
*Letras maiúsculas distintas no topo das barras representam diferenças significativas (p<0,05) entre 
grupos dentro de cada período. 
 

 

 

 

 

 
Figura 7. Cultivo de CTM da medula óssea de ratas aos 21 dias de cultivo em meio osteogênico, 
coloração de Von Kossa, 25X. (A) Controle (sem T3). (B) 100nM de T3. (C) 1nM de T3. (D) 10-2nM de 
T3. (E) 10-3nM de T3. Número maior de nódulos de mineralização amarronzados ou negros no grupo 
tratado com 10-2nM de T3. 
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Figura 8. Diâmetro médio dos nódulos de mineralização em culturas de CTM da medula óssea de ratas 
em meio osteogênico distribuídas nos grupos controle (sem T3) e tratados com 100, 1, 10-2 e 10-3nM de 
T3. 
*Letras maiúsculas distintas no topo das barras representam diferenças significativas (p<0,05) entre 
grupos dentro de cada período. 
 

 

 

 

 
Figura 9. Cultivo de CTM da medula óssea de ratas aos 21 dias de cultivo em meio osteogênico, 
coloração de Von Kossa, 25X. (A) Controle (sem T3). (B) 100nM de T3. (C) 1nM de T3. (D) 10-2nM de 
T3. (E) 10-3nM de T3. Diâmetro médio dos nódulos de mineralização amarronzados ou negros maior no 
grupo tratado com 10-2nM de T3 em relação aos demais grupos avaliados.  
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Figura 10. Cultivo de CTM da medula óssea de ratas aos 15 dias de cultivo em meio osteogenico, 101,5X. 
(A) Controle (sem T3). (B) 100nM de T3. Cristais com forma característica de “cruz de malta” em intensa 
quantidade sob a superfície de cultivo do grupo tratado com 100nM de T3. Ausência de cristais no grupo 
controle. 
 

4.6 Porcentagem de células/campo 

Embora o número inicial de células tenha 
sido padronizado, ao longo do cultivo, o 
número de células/campo variou entre as 
doses de T3 e entre os períodos estudados. 
A dose de 10-2nM de T3 foi a única dose de 
T3 que apresentou menor percentagem de 

células em todos os períodos avaliados (7, 
14 e 21 dias) quando comparada ao controle 
(sem T3). No entanto, a dose de 10-3nM de 
T3 foi a única dose que não alterou o 
número de células em todos os períodos 
avaliados (7, 14 e 21 dias) em relação ao 
controle (sem T3) (Fig. 11, anexo 8.10). 
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Figura 11. Percentagem de células/campo em culturas de CTM da medula óssea de ratas em meio 
osteogênico distribuídas nos grupos controle (sem T3) e tratados com 100, 1, 10-2 e 10-3nM de T3. 
*Letras maiúsculas distintas no topo das barras representam diferenças significativas (p<0,05) entre 
grupos dentro de cada período. 
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A conversão do MTT em cristais de 
formazan foi inversamente proporcional ao 
número de células nos grupos controle (sem 
T3) e tratados com 100, 1 e 10-2nM de T3, 
apresentando correlação negativa 
significativa.  

 

 

4.7 Massa mitocondrial  

A massa mitocondrial das CTM dos grupos 
controle e tratado com 10-2nM de T3 foi 
semelhante aos 21 dias de cultivo em meio 
de diferenciação osteogênico, visto que 
estes grupos apresentaram porcentagem 
semelhantes de células marcadas indicadas 
pelo deslocamento M1 ilustrado no 
histograma (Fig. 12). 
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Figura 12. Análise da massa mitocondrial de CTM da medula óssea de ratas aos 21 dias de cultivo em 
meio osteogênico nos grupos controle (sem T3) e tratado com 10-2nM de T3. Os histogramas demonstram 
a escala de fluorescência no eixo x considerada positiva quando o pico de células está acima de 101. O 
pico vermelho preenchido corresponde às células tronco não marcadas (Branco). O pico preto vazio 
corresponde às células tronco cultivadas em meio osteogênico sem T3 e marcadas com MTG (controle) e 
o pico verde vazio corresponde as células tronco cultivadas em meio osteogênico tratadas com a dose de 
10-2nM de T3 e marcadas com MTG (10-2nM de T3).  
 

 

 

5. DISCUSSÃO 

A caracterização fenotípica das CTM da 
medula óssea de ratas demonstrou ausência 
de marcação para CD45 em 96,94% das 
células, além da expressão de CD73, CD54 
e CD90 em 93,99%, 95,10% e 86,77% das 
células, respectivamente. A caracterização 

fenotípica das células antes da 
diferenciação celular é fundamental para 
informar sobre o grau de pureza da cultura, 
pois a medula óssea pode apresentar CTM, 
células hematopoéticas (Bianco et al., 2001; 
Bobis et al., 2006) e fibroblastos (Ishii et 
al., 2005a). As células hematopoéticas 
expressam, dentre outras moléculas, CD45 
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(Pittenger et al., 1999; Bobis et al., 2006) 
que também pode ser expressa em 
fibroblastos (Ishii et al., 2005b). A 
molécula CD73 (Bobis et al., 2006) pode 
ser expressa tanto em fibroblastos quanto 
em CTM (Ishii et al., 2005a). Mas as 
moléculas CD90 (Bobis et al., 2006) e 
CD54 (Covas et al., 2003; Tocci e Forte, 
2003) expressas em mais de 90% das 
células deste estudo, são exclusivas das 
CTM, não sendo expressas em fibroblastos 
e células hematopoéticas. Assim, a 
caracterização fenotípica confirmou a 
pureza de mais de 90% da cultura em CTM. 
Além disso, somente as CTM apresentam 
capacidade de diferenciação osteogênica 
(Bruder et al., 1998; Bianco et al., 2001; 
Bobis et al., 2006; Payushina et al., 2006). 

Para caracterizar a diferenciação 
osteogênica destas células, alguns 
parâmetros foram utilizados, tais como: 
atividade da fosfatase alcalina, síntese de 
colágeno e síntese e mineralização da 
matriz extracelular. Os parâmetros 
utilizados neste estudo para demonstrar a 
diferenciação osteogênica vêm sendo 
amplamente utilizados por outros 
pesquisadores (Ishida et al., 1995; Ishida et 
al., 1996; Ishida e Heersche, 1997; Lee et 
al., 2003; Moioli et al., 2007). Além disso, 
sempre há correlação entre a formação dos 
nódulos de mineralização e a expressão de 
proteínas não colagênicas durante a 
diferenciação osteogênica (Aronow et al., 
1990; Owen et al., 1990; Ohishi et al., 
1994; Cowles et al., 1998; Qu et al., 1998). 
A expressão de proteínas não colagênicas 
como osteocalcina, osteopontina e 
osteonectina pode ser adicional para 
caracterizar o estágio de diferenciação 
osteogênica, pois essas proteínas são 
indicadoras da diferenciação osteogênica 
tardia (Aronow et al., 1990; Owen et al., 
1990; Ohishi et al., 1994; Nefussi et al., 
1997; Cowles et al., 1998; Bellows et al., 
1999; Shih et al., 2006).  

A atividade da fosfatase alcalina nos grupos 
tratados com 10-2 e 10-3nM de T3 foi 
superior a dos demais grupos aos sete dias 
de cultivo. Por ser um marcador precoce da 
diferenciação osteogênica (Bruder et al., 
1998; Payushina et al., 2006) o aumento da 
fosfatase alcalina nestes grupos sugere a 
ocorrência de diferenciação osteogênica 
precoce em comparação as outras doses 
estudadas. No entanto, em cultivos de 
osteoblastos, a T3 nas doses de 1nM e 
10nM de T3 diminui a atividade da 
fosfatase alcalina (Ohishi et al., 1994), 
apresentando efeito oposto na dose de 
100nM (Fratzl-Zelman et al., 1997; Varga 
et al., 1997), confirmando que o efeito da 
T3 também depende da maturidade celular. 

Dentre as doses de T3 estudadas, a dose de 
10-3nM apresentou síntese de colágeno, 
atividade de fosfatase alcalina e número de 
nódulos de mineralização superiores ao 
controle e semelhantes à dose de 10-2nM. 
Mas, 10-2nM de T3 demonstrou resultados 
ainda melhores sob a diferenciação 
osteogênica das CTM. Houve também 
maior redução do MTT em cristais de 
formazan, melhor maturação do colágeno e 
maior diâmetro dos nódulos de 
mineralização. 

O efeito negativo da dose de 100nM de T3 
sob a diferenciação osteogênica de CTM 
deveu-se a menor síntese de colágeno em 
comparação ao controle e a formação de 
incontáveis cristais livres e amplamente 
distribuídos pela cultura a partir dos 15 dias 
de cultivo. Apesar de não ter sido realizada 
análise da constituição química desses 
cristais, sabe-se que os cristais de fosfato de 
cálcio apresentam forma característica de 
“cruz de malta” (Meyer, 2003) semelhante 
ao evidenciado neste estudo. Esses cristais 
já foram observados em culturas de 
osteoblastos (Kuhn et al., 2000) e 
provavelmente se formaram somente no 
grupo tratado com 100nM de T3 por não ter 
apresentado matriz colagênica em 
quantidade suficiente para que houvesse 



 48

deposição desses minerais, havendo 
precipitação dos mesmos e formação dos 
cristais no meio de cultivo. Postula-se 
também que possa ter ocorrido falta de 
sincronia entre a síntese e a mineralização 
da matriz, já que esses dois eventos devem 
ocorrer concomitantemente, pois o 
colágeno I é essencial para a mineralização 
da matriz óssea (Marsh et al., 1995; 
Bellows et al., 1999). Além disso, in vivo 
70% da matriz óssea é mineralizada 
imediatamente após sua síntese pelos 
osteoblastos (Nunes e Nunes, 1988) 
havendo íntima relação entre a disposição 
dos cristais e as fibras de colágeno do 
tecido ósseo (Robinson e Watson, 1952).   

A dose de 10-2nM de T3 além de estimular 
a síntese de colágeno, também promoveu 
melhor maturidade desse colágeno. No 
entanto, a dose de 10-3nM de T3, apesar de 
resultar em síntese de colágeno semelhante 
à dose de 10-2nM de T3 e superior ao 
controle, demonstrou maturação do 
colágeno inferior às demais doses de T3, 
inclusive ao controle, caracterizando 
claramente a relação dose dependente de T3 
sobre as CTM da medula óssea de ratas. 
Estudos realizados com biomateriais como 
PLGA (porous poly lactide-co-glycolide) 
demonstraram que o colágeno I é efetivo 
em promover a adesão, a proliferação e a 
diferenciação de CTM da medula óssea de 
coelhos em associação com PLGA (Liu et 
al., 2004). Assim, pode-se sugerir que o 
colágeno I observado em maior quantidade 
nas culturas sob efeito da dose de 10-2nM 
de T3, possa ter contribuído para o melhor 
potencial osteogênico das CTM.  

Algumas doses de T3, em pelo menos um 
dos períodos estudados, causaram redução 
da densidade celular. Mas os cultivos com 
10-2nM de T3 apresentaram menor 
densidade celular em todos os períodos 
estudados. Sugere-se que a redução do 
número de células esteja relacionado à 
redução da proliferação celular e não a 
redução da viabilidade celular, já que a 

conversão do MTT não foi menor neste 
grupo. Além disso, é provável que a T3 
tenha estimulado a atividade de síntese em 
detrimento da proliferação celular, já que 
houve neste grupo maior atividade da 
fosfatase alcalina, maior síntese e 
maturação do colágeno e maior 
mineralização da matriz. Sugere-se que os 
hormônios tireoidianos possam ter 
influenciado o número ou a atividade de 
algumas organelas como a mitocôndria e o 
retículo endoplasmático. Alguns estudos 
confirmam que durante a diferenciação 
osteogênica existe inicialmente um período 
proliferativo seguido de um período de 
diferenciação (Owen et al., 1990) e que T3 
diminui a proliferação após a confluência, 
estimulando a diferenciação osteogênica de 
pré-osteoblastos (Ohishi et al., 1994). Além 
disso, a hipertrofia dos condrócitos da placa 
de crescimento é controlada pelos 
hormônios tireoidianos e é acompanhada 
pelo aumento do número de mitocôndria e 
de retículo endoplasmático (Ballock e 
O’Keefe, 2003). Assim, a análise ultra-
estrutural dessas células poderia revelar se 
há alteração do número de organelas das 
CTM tratadas com T3 durante a 
diferenciação osteogênica. 

Mas apesar de ter apresentado menor 
densidade celular, o grupo tratado com 10-

2nM de T3 demonstrou maior conversão do 
MTT. O teste de conversão do MTT em 
cristais de formazan tem sido utilizado para 
verificar a viabilidade celular, visto que 
somente mitocôndrias de células viáveis 
apresentam essa capacidade através da 
participação da succinato desidrogenase 
(Mossmann, 1983; Hansen et al., 1989). 
Sendo assim pode-se inferir que as células 
tratadas com 10-2nM de T3 tenham 
apresentado maior viabilidade em 
comparação ao grupo controle. Mas, 
considerando o efeito de T3 no controle da 
atividade mitocondrial de outros tipos 
celulares (Casas et al., 1999; Wrutniak-
Cabello et al., 2001) e a redução da 
densidade celular no grupo tratado com a 
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dose de 10-2nM de T3, postulou-se que a 
maior conversão do MTT em formazan 
possa ter ocorrido pelo aumento do número 
ou da atividade mitocondrial. Por isso, 
foram realizados os ensaios do MTG 
fluorescente para avaliar a massa 
mitocondrial. A dose de 10-2nM de T3 foi 
eleita pelo fato de ter promovido maior 
conversão do MTT em cristais de formazan 
associada à redução da densidade celular 
em todos os períodos avaliados. Mas, tanto 
o grupo tratado com a dose de 10-2nM de 
T3 quanto o grupo controle apresentaram 
massa mitocondrial semelhante. Resta ainda 
saber se a atividade mitocondrial seria 
maior nas células tratadas com T3. Além 
disso, outros estudos devem ser realizados 
para avaliar a ultra-estrutura da célula 
tratada com T3 principalmente com relação 
ao número de cristas mitocondriais 
(Menzies et al., 2002). Sabe-se que a 
succinato desidrogenase, enzima que 
converte o MTT em cristais de formazan, 
localiza-se na membrana interna das cristas 
mitocondriais, de modo que quanto maior o 
número de cristas mitocondriais, maior a 
quantidade dessa enzima (Banks, 1992). 
Além disso, estudar a taxa de proliferação 
celular e de apoptose poderia esclarecer 
sobre o porquê da redução da densidade 
celular associada ao aumento da viabilidade 
celular.  

O efeito dose dependente da T3 sobre a 
diferenciação osteogênica in vitro das CTM 
foi claramente demonstrado neste estudo. 
Interessante é que as doses de T3 que 
estimulam a diferenciação de osteoblastos 
in vitro (Ohishi et al., 1994; Fratzl-Zelman 
et al., 1997; Varga et al., 1997) não foram 
as melhores doses para promover a 
diferenciação osteogênica das CTM da 
medula óssea de ratas. Esse resultado alerta 
para a necessidade de se realizar estudo 
semelhante em células tronco embrionárias, 
já que T3 tem sido adicionada em meios de 

cultivo para promover a diferenciação 
osteogênica dessas células, sem nenhum 
estudo prévio da existência de dose 
dependência de T3 nas células tronco 
embrionárias (Kawaguchi et al., 2005).  

 

6. CONCLUSÕES 

6.1 A triiodotironina apresenta efeitos dose 
dependente sobre a diferenciação 
osteogênica de CTM da medula óssea de 
ratas. 

6.1.1 A dose de 10-2nM de T3 
promove melhor diferenciação 
osteogênica, caracterizada por 
maior conversão do MTT em 
cristais de formazan, síntese 
precoce de fosfatase alcalina, maior 
síntese e maturação de colágeno e 
maior número e diâmetro médio 
dos nódulos de mineralização. 

6.1.2 A dose de 10-3nM de T3 
estimula precocemente a atividade 
da fosfatase alcalina, aumenta o 
número dos nódulos de 
mineralização e a síntese de matriz 
colagênica, mas reduz a maturidade 
do colágeno. 

6.1.3 A triiodotironina na dose de 
10-2nM apesar de reduzir a 
porcentagem de células/campo, 
aumenta a conversão de MTT em 
cristais de formazan sem alterar a 
massa mitocondrial.   

6.1.4 A dose de 100nM de T3 
demonstra efeito negativo sobre a 
diferenciação osteogênica por 
reduzir a síntese de colágeno e por 
promover a formação de 
incontáveis cristais a partir dos 15 
dias de cultivo. 
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8. ANEXOS 

 

8.1. Aprovação do Comitê de Ética em Experimentação Animal (CETEA) 
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Anexo 8.2. Tripsinização para repique em placas e contagem de células 
 
Inicialmente verifica-se a cobertura de 80 a 90% das células, em seguida retira-se o meio e lava-
se com 5mL de PBS 0,15M. Retira-se o PBS, adiciona-se 2mL de tripsina 1% na garrafa T75 e 
incuba-se por 10 minutos em estufa a 37°C e 5% de CO2. Posteriormente acrescenta-se 6mL de 
DMEM + 10% SFB e recolhe todo o conteúdo da garrafa em tubo falcon de 50mL. Centrifuga-
se por 10 minutos a 1400rpm, despreze o sobrenadante e ressuspende-se o pellet com 2mL de 
DMEM + 10% SFB. Em seguida transfere-se 2µL dessa solução para um eppendorf, acrescenta-
se 98µL de reagente de Turck, retira-se 10µL e transfere-se para cada quadrante da câmara de 
neubauer para contagem das células. Posteriormente utiliza-se a fórmula a seguir para encontrar 
a concentração de células por mL: 
Número de células = média dos quadrantes/4 X 50 (fator de diluição) X 104 
Transfere-se então o número de células desejado para cada poço da placa e adiciona-se DMEM 
+ 10% SFB. 
 
 
Anexo 8.3. Coloração de Hematoxilina e Eosina (HE) 
 
Inicialmente coloca-se 4mL de água destilada por poço em placas de 6 poços durante cinco 
minutos, em seguida cora-se as células pela hematoxilina por cinco minutos e lava-se em água 
corrente por quinze minutos. Posteriormente coram-se as células com eosina por cinco minutos, 
passa-se para álcool absoluto por um minuto, para xilol por um minuto e monta-se as lamínulas 
sobre lâminas com bálsamo. 
 
 
Anexo 8.4. Coloração de Von Kossa 
 
Passa-se as placas em água corrente por 10 minutos, em seguida em água bidestilada e em 
solução de prata a 5% por uma hora e 30 minutos. Posteriormente passa-se as placas em água 
bidestilada, em solução de tiossulfato de sódio a 5% por 5 minutos, água corrente por 2 minutos, 
em eosina por 40 segundos, novamente em água corrente por 2 minutos, álcool 95% por 2 
minutos, álcool absoluto por 2 minutos e em xilol por 2 minutos. 
 
 
Soluções: 
A) Solução de prata 5% 
     - Nitrato de prata...............5g  
     - Água destilada................100mL 
A) Tiossulfato de sódio 5% 
     - Tiossulfato de sódio........5g  
     - Água destilada................100mL] 
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Anexo 8.5. Média e desvio padrão da conversão do MTT em cristais de formazan aos 7, 14 e 21 dias nos 
grupos controle e tratados com 100, 1, 10-2 e 10-3 nM de T3 
 

Médias com letras maiúsculas iguais na linha e letras minúsculas iguais na coluna não diferem entre si (p>0,05). 

 
 
Anexo 8.6. Média e desvio padrão da atividade da fosfatase alcalina aos 7, 14 e 21 dias nos grupos 
controle e tratados com 100, 1, 10-2 e 10-3 nM de T3 
 

 

Dias 

Grupo 

Controle 100 nM 1 nM 10 -2 nM 10 -3 nM 

7 

14 

21 

0,1502±0,0386Bb 

0,3262±0,038Ba 

0,3937±0,0416Aa 

0,1443±0,0063Ba 

0,3085±0,0908Ba 

0,3628±0,1235Aa 

0,2452±0,0175Bb 

0,2745±0,0139Bb 

0,4310±0,0477Aa 

0,44±0,037Aa 

0,4580±0,0115Aa 

0,4777±0,022Aa 

0,4507±0,086Aa 

0,2998±0,05Ba 

0,4707±0,2108Aa 

Médias com letras maiúsculas iguais na linha e letras minúsculas iguais na coluna não diferem entre si (p>0,05). 

 
 
Anexo 8.7. Média e desvio padrão da síntese de colágeno aos 7, 14 e 21 dias nos grupos controle e 
tratados com 100, 1, 10-2 e 10-3 nM de T3 
 

 

Dias 

Grupo 

Controle 100 nM 1 nM 10 -2 nM 10 -3 nM 

7 

14 

21 

0,2073±0,0084Da 

0,2328±0,001BCa 

0,1560±0,0225Bb 

0,2123±0,0031CDb 

0,2375±0,0013Ba 

0,1187±0,0206Cc 

0,2375±0,0036Bb 

0,2335±0,0013BCb 

0,2557±0,0051Aa 

0,2197±0,0032Cc 

0,2292±0,0023Cb 

0,2660±0,0051Aa 

0,2540±0,0023Ab 

0,2653±0,0067Aa 

0,2575±0,0023Aa 

Médias com letras maiúsculas iguais na linha e letras minúsculas iguais na coluna não diferem entre si (p>0,05). 

 
 
Anexo 8.8. Média e desvio padrão do número de nódulos de mineralização aos 7, 14 e 21 dias nos grupos 
controle e tratados com 100, 1, 10-2 e 10-3 nM de T3 
 

 

Dias 

Grupo 

Controle 100 nM 1 nM 10 -2 nM 10 -3 nM 

7 

14 

21 

1,34±0,4854BCc 

1,342±0,258Cb 

3,74±0,425Ba 

2,5133±0,3828Bb 

4,93±0,717Ba 

5,447±1,15ABa 

4,4767±1,4564Aa 

6,307±0,781Aa 

5,857±1,299ABa 

2,22±0,3035Bb 

2,17±0,178Cb 

6,18±0,634Aa 

0,58±0,1709Cc 

2,2730±0,257Cb 

5,37±0,187ABa 

Médias com letras maiúsculas iguais na linha e letras minúsculas iguais na coluna não diferem entre si (p>0,05). 

 

 

Dias 

Grupo 

Controle 100 nM 1 nM 10 -2 nM 10 -3 nM 

7 

14 

21 

0,2927±0,0236Da 

0,3195±0,2753Ba 

0,3018±0,0553Ba 

0,3915±0,0336Ca 

0,2313±0,0396Bb 

0,3455±0,0095Ba 

0,4488±0,0206Cc 

0,7402±0,0332Aa 

0,54±0,0435Ab 

0,6947±0,0142Bb 

0,7983±0,0137Aa 

0,5043±0,036Ac 

0,766±0,064Aa 

0,1392±0,0068Bc 

0,3263±0,0819Bb 
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Anexo 8.9. Média e desvio padrão do diâmetro médio dos nódulos de mineralização aos 7, 14 e 21 dias 
nos grupos controle e tratados com 100, 1, 10-2 e 10-3 nM de T3 
 

 

Dias 

Grupo 

Controle 100 nM 1 nM 10 -2 nM 10 -3 nM 

7 

14 

21 

79,09±5,99 Aa 

79,23±4,52 Cb 

85,63±2,88 Ca 

81,71±4,56 Aa 

65,15±3,39 Db 

82,01±8,6 Ca 

82,88±1,59 Ab 

91,56±1,06 Ba 

78,08±2,53 Cc 

77,46±5,26 Ac 

107,12±8,75 Ab 

138,73±9,75 Aa 

89,59±4,36 Ab 

89,00±3,49 Bb 

112,30±4,46 Ba 

Médias com letras maiúsculas iguais na linha e letras minúsculas iguais na coluna não diferem entre si (p>0,05). 

 
 
Anexo 8.10. Média e desvio padrão da percentagem de células/campo aos 7, 14 e 21 dias nos grupos 
controle e tratados com 100, 1, 10-2 e 10-3 nM de T3 
 

 

Dias 

Grupo 

Controle 100 nM 1 nM 10 -2 nM 10 -3 nM 

7 

14 

21 

54,78±7,48 Aa 

37,76±1,16 Bb 

49,89±6,70 Aa 

35,92±3,67 Ba 

43,77±3,26 Ba 

41,79±4,95 Ba 

30,40±1,94 Bc 

38,00±2,52 Bb 

56,05±3,03 Aa 

28,87±10,03 Ba 

21,57±3,37 Ca 

35,85±5,89 Ba 

55,22±6,28 Aa 

51,59±3,99 Aa 

51,72±6,37 Aa 

Médias com letras maiúsculas iguais na linha e letras minúsculas iguais na coluna não diferem entre si (p>0,05). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Os hormônios tireoidianos representados pela tiroxina (T4) e triiodotironina (T3) são essenciais para o crescimento e desenvol

