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Resumo 

Células mesenquimais estromais multipotentes, também conhecidas como 

células-tronco mesenquimais humanas (CTMH), são células multipotentes 

utilizadas em várias pesquisas de terapia celular, pois apresentam a 

capacidade de se diferenciar em múltiplas e diferentes linhagens, têm grande 

capacidade de autorrenovação e de expansão in vitro, excelentes propriedades 

imunossupressoras e são capazes de secretar moléculas bioativas que 

exercem efeitos tróficos. O cordão umbilical é uma fonte de CTMH cuja 

extração não necessita de um procedimento invasivo, além de não envolver 

controvérsias éticas, políticas e religiosas. Um dos problemas que envolvem 

linhagens de CTMH de diferentes fontes é a possibilidade de ocorrência de 

alterações cromossômicas e instabilidade genética, que podem aparecer 

durante a expansão in vitro. Além disso, as CTMH de um dos cordões 

apresentaram uma alteração cromossômica constitucional: inversão 

paracêntrica no braço curto do cromossomo 3, cariótipo: 

46,XY,inv(3)(p13p25~26). Em 3p25-26, estão localizados vários genes de 

grande importância biológica, como genes envolvidos com o reparo de DNA e 

outros responsáveis pelo desenvolvimento de tumores. O titânio é um dos 

materiais mais utilizado para fabricação de implantes ortopédicos e dentários, e 

é considerado um excelente biomaterial, entretanto, as partículas derivadas de 

próteses acumulam-se nos tecidos periprostéticos e na medula óssea local, 

disseminam-se para linfonodos, fígado e baço. As implicações biológicas em 

longo prazo da disseminação sistêmica de partículas de metais e seus efeitos 

cito e genotóxicos não estão bem caracterizados. Neste trabalho investigamos 

a estabilidade genética de CTMH isoladas da veia do cordão umbilical durante 

a expansão in vitro, após a criopreservação, e em diferentes condições de 

cultivo, na presença e na ausência de titânio, antes e após o aparecimento de 

células senescentes no cultivo. As células foram isoladas, expandidas, 

diferenciadas em osteoblastos, adipócitos e condroblastos e analisadas com 

citometria de fluxo para comprovar que são células-tronco mesenquimais. As 

CTMH foram tratadas com diferentes doses/ tempo de exposição à 

micropartículas de titânio. A avaliação da estabilidade genética das CTMH foi 

realizada através da análise do cariótipo, de hibridação in situ por fluorescência 

(FISH) e da análise do micronúcleo e outras alterações nucleares (CBMN). 
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Ficou estabelecido que as CTMH foram capazes de internalizar as 

micropartículas de titânio, mas as células mantém sua capacidade de 

proliferação, diferenciação e preservam os mesmos marcadores de membrana. 

Além disso, demonstrou-se que existe um aumento na instabilidade genética 

com o decorrer do tempo de expansão in vitro, e esta instabilidade foi maior na 

presença de grande concentração de micropartículas de titânio que induzem 

estresse oxidativo. É necessário sempre avaliar os riscos/ benefícios da 

utilização do titânio na terapia tecidual envolvendo CTMH, considerando a 

biossegurança da utilização da regeneração óssea guiada que utiliza CTMH e 

titânio. Mesmo não se utilizando o titânio, é importante que o uso terapêutico 

de tais células seja baseado em análises que garantam a qualidade, segurança 

e estabilidade celular, com a padronização de programas de controle de 

qualidade adequados. Como conclusão, sugere-se que a análise citogenética, 

FISH e a análise do micronúcleo e outras alterações nucleares sejam 

realizadas nas CTMH antes de implantar num paciente, sejam elas cultivadas 

por longo tempo ou não. 
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Abstract 

Human multipotent mesenchymal stromal cells (MSCs), also known as 

mesenchymal stem cells, have become an important and attractive therapeutic 

tool since they are easily isolated and cultured, have in vitro expansion 

potential, substantial plasticity and secrete bioactive molecules that exert 

trophic effects. The human umbilical cord as a cell source for cell therapy will 

help to avoid several ethical, political, religious and technical issues. One of the 

main issues with SC lines from different sources, mainly those of embryonic 

origin, is the possibility of chromosomal alterations and genomic instability 

during in vitro expansion. Cells isolated from one umbilical cord exhibited a rare 

balanced paracentric inversion, likely a cytogenetic constitutional alteration, 

karyotype: 46,XY,inv(3)(p13p25~26). Important genes related to cancer 

predisposition and others involved in DNA repair are located in 3p25~26. 

Titanium is an excellent biomaterial for bone-implant integration; however, the 

use can result in the generation of particulate debris that can accumulate in the 

tissues adjacent to the prosthesis, in the local bone marrow, in the lymph 

nodes, liver and spleen. Subsequently may elicit important biological responses 

that aren´t well studied. In this work, we have studied the genetic stability of 

MSC isolated from the umbilical cord vein during in vitro expansion, after the 

cryopreservation, and under different concentrations and time of exposition to 

titanium microparticles. Cells were isolated, in vitro expanded, demonstrated 

capacity for osteogenic, adipogenic and chondrogenic differentiation and were 

evaluated using flow cytometry, so they met the minimum requirements for 

characterization as MSCs. The cells were expanded under different 

concentrations and time of exposition to titanium microparticles. The genetic 

stability of MSCs was assessed by cytogenetic analysis, fluorescence in situ 

hybridization (FISH) and analysis of micronucleus and other nuclear alterations 

(CBMN). The cells were able to internalize the titanium microparticles, but 

MSCs preserve their morphology, differentiation capacity and surface marker 

expression profiles. Furthermore, there was an increase in the genomic 

instability after long time of in vitro expansion, and this instability was greater 

when cells were exposed to high doses of titanium microparticles that induced 

oxidative stress. It is necessary always assess the risks/ benefits of using 

titanium in tissue therapy involving MSCs, considering the biosafety of the use 
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of bone regeneration using titanium and MSCs. Even without using titanium, it is 

important that the therapeutic use of such cells is based on analyzes that 

ensure quality, security and cellular stability, with the standardization of quality 

control programs appropriate. In conclusion, it is suggested that cytogenetic 

analysis, FISH analysis and the micronucleus and other nuclear alterations are 

carried out in CTMH before implanting in a patient. 
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INTRODUÇÃO 

 As células mesenquimais estromais multipotentes, também conhecidas 

como células-tronco mesenquimais humanas (CTMH), são células-tronco (CT) 

adultas isoladas de vários tecidos humanos, como medula óssea (MO), tecido 

adiposo, pele, músculo, fígado, placenta, líquido amniótico e cordão umbilical 

(Meirelles e Nardi, 2009; Lindner et al., 2010; Wang et al., 2011). O interesse 

biológico e clínico nestas células aumentou consideravelmente nas duas 

últimas décadas. O crescimento das pesquisas clínicas utilizando CTMH 

explica-se pela facilidade de isolamento de tais células, pela grande 

capacidade de expansão in vitro, pela plasticidade funcional, por suas 

propriedades imunossupressoras e pela capacidade de secretarem moléculas 

bioativas que exercem efeitos tróficos (Caplan, 2009; Sherman et al., 2011). 

 Um número muito pequeno de CTMH pode ser isolado da MO e de 

outros tecidos, por isso é necessária a expansão ex vivo das células antes da 

aplicação clínica em determinados procedimentos de medicina regenerativa. 

Alguns autores demonstraram que as CT permanecem estáveis morfológica e 

geneticamente depois de prolongado cultivo in vitro (Caisander et al., 2006; 

Bernardo et al., 2007a; Poloni et al., 2011; Tarte et al., 2010). Entretanto, um 

dos principais problemas que pode ocorrer em linhagens de CT isoladas de 

diferentes fontes é a possibilidade do aparecimento de alterações 

cromossômicas e instabilidade genética durante a expansão celular (Goldring, 

2011). Como várias alterações cromossômicas são associadas com a origem 

de tumores (Hanahan e Weinberg, 2011; Mitelman Database of Chromosome 

Aberrations and Gene Fusions in Cancer, 2012; Atlas of Genetics and 

Cytogenetics in Oncology and Haematology, 2012), é muito importante realizar 

a análise de integridade genômica antes de qualquer tratamento que envolva a 

terapia celular. A ocorrência de alterações cromossômicas em CT embrionárias 

e em células-tronco pluripotentes induzidas (CTPi) já está bem documentada 

(Cowan et al., 2004; Draper et al., 2004; Inzunza et al., 2004; Maitra et al., 

2005; Baker et al., 2007; Seol et al., 2008; Blum e Benvenisty, 2009;  Mayshar 

et al., 2010; ISCI Amps et al., 2011; Hussein et al., 2011; Laurent et al., 2011) e 

relacionada com potencial tumorigênico (Ben David e Benevisty, 2011). A 
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ocorrência de instabilidade cariotípica em CTMH ainda gera controvérsias 

(Fietz et al., 1999; Kim et al. 2004; Bochkov et al. 2007; Meza Zepeda et al., 

2008; Buyanovskaya et al., 2009; Sareen et al. 2009; Takeuchi et al., 2009; 

Ben-David et al., 2011; Ueyama et al. 2011) e apenas um grupo demonstrou 

capacidade de transformação espontânea in vitro de CTMH isoladas da MO 

(Wang et al., 2005). Em função disto, um número maior de estudos sobre a 

estabilidade cromossômica em CTMH é necessário para a obtenção de uma 

conclusão acerca da biossegurança de tais células. 

 A regeneração óssea guiada, um exemplo de utilização terapêutica de 

CTMH, consiste em regenerar partes do osso através da implantação destas 

células no local afetado, sem a necessidade de enxertos ósseos, usando um 

biomaterial como veículo (Bordji et al. 1996). Desde que se iniciou o interesse 

em bioengenharia tecidual, são vários os trabalhos na literatura que relatam o 

uso de biomateriais, com células e biomoléculas na indução da osteogênese 

(Ozec et al. 2006, Takahashi et al. 2005, Gastaldi et al. 2009). Dentre os 

materiais utilizados, o titânio desponta como grande candidato pela sua 

biocompatibilidade e durabilidade, sendo um dos metais mais selecionados 

para fabricação de implantes ortopédicos e dentários. Entretanto, por distúrbios 

biológicos e mecânicos, ocorre liberação de íons e partículas de titânio (cpTi), 

que são constantemente liberadas das próteses durante todo o tempo de vida 

útil do implante (Coen et al. 2003). Depois de internalizadas, as micropartículas 

podem induzir citotoxicidade, alterações cromossômicas e alterações nas 

frequências de micronúcleos (Doherty et al. 2001; Daley et al. 2004; Coen et al. 

2003). Entretanto, nenhum estudo analisou o efeito do titânio no crescimento in 

vitro e estabilidade genética de CTMH o que é de grande importância 

considerando-se que as próteses in vivo ficam diretamente em contato com as 

CTMH da MO, e que o titânio está sendo utilizado como arcabouço de 

crescimento e diferenciação de CTMH em várias pesquisas que podem ter 

futuras aplicações clínicas. 

 A ANVISA publicou a resolução da diretoria colegiada (RDC) nº 9 (de 14 

de março de 2011) que dispõe sobre o funcionamento dos Centros de 

Tecnologia Celular para fins de pesquisa clínica e terapia. A RDC no 9 lista os 

requisitos mínimos para a garantia de segurança e qualidade das células 

humanas e seus derivados. Um dos requisitos é que o controle genético 
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(definido como “controle que utiliza método para identificação de anomalias 

cromossômicas numéricas e/ou estruturais dos cromossomos humanos, com 

atenção adequada à representatividade estatística amostral do teste”) deve ser 

realizado em CT submetidas à cultura e expansão ou células modificadas 

geneticamente e/ou por transdução de proteínas. Desde 2008 a análise 

citogenética vem sendo realizada em CTMH isoladas de todos os cordões 

umbilicais doados para a pesquisa na UFRN. As células de um dos cordões 

apresentaram uma alteração cromossômica constitucional, demonstrando a 

importância da análise citogenética correta de CT antes de implantar num 

paciente, sejam elas cultivadas por longo tempo ou não. Trata-se de uma 

alteração estrutural aparentemente balanceada: inversão paracêntrica no braço 

curto do cromossomo 3, cariótipo: 46,XY,inv(3)(p13p25~26). As inversões 

paracêntricas presentes na população normal são consideradas como 

heteromorfismos, não trazendo problemas de saúde ao portador. Entretanto, 

elas podem predispor à ocorrência de rearranjos não balanceados na 

descendência do portador, e a uma elevação na frequência de abortos 

espontâneos quando comparados à população em geral (Grati et al., 2008), 

sendo que não se sabe como tais células podem se comportar in vitro, após 

sucessivas passagens para expansão, e nem no organismo de um possível 

receptor. Em 3p25-26, estão localizados vários genes de grande importância 

biológica, como genes envolvidos com o reparo de DNA e outros responsáveis 

pelo desenvolvimento de tumores. Considerando-se que alteração em tais 

genes poderia predispor as CTMH com inv(3) à transformação espontânea in 

vitro, e isso poderia ser afetado pela presença de titânio, é muito relevante 

analisar a estabilidade genética das CTMH após expansão in vitro na presença 

de titânio. 

 Neste trabalho foi possível investigar a estabilidade genética de CTMH 

isoladas da veia do cordão umbilical durante a expansão in vitro, após a 

criopreservação, e verificar as características das CTMH com cariótipo alterado 

comparadas com CTMH com cariótipo normal em diferentes condições de 

cultivo in vitro, na presença e na ausência de titânio, antes e após o 

aparecimento de células senescentes no cultivo. 
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REVISÃO DA LITERATURA 

1. CÉLULAS-TRONCO MESENQUIMAIS HUMANAS 

 As CT mesenquimais foram descritas pela primeira vez por Friedenstein 

e colaboradores na década de 60 (revisado por Bernardo, 2009). Eles 

encontraram uma população de células aderentes isoladas da MO, com 

morfologia fibroblastóide e com capacidade de autorrenovação e diferenciação 

in vitro em osso, cartilagem, tendão e músculo. No início, tais células não foram 

denominadas CT, foram consideradas “colony-forming units-fibroblast” (CFU-F) 

(revisado por Meirelles e Nardi, 2009). Em 1991, Caplan criou o termo “célula-

tronco mesenquimal” para designar a célula derivada do estroma da MO e que 

dá origem aos diferentes tipos de tecidos mesenquimais da MO. 

 Desde então, CTMH têm sido isoladas de vários tecidos além da MO: 

como do tecido adiposo, tendão, pele, osso, músculo, cérebro, fígado, 

placenta, cordão umbilical e até mesmo de sangue de menstruação (revisado 

por Ding et al., 2011; Hass et al., 2011). As CTMH isoladas de diferentes fontes 

possuem muitas características em comum apesar de existirem algumas 

diferenças em relação ao potencial de diferenciação (Meirelles e Nardi, 2009). 

Tais observações fizeram com que as CTMH fossem consideradas 

responsáveis pelo “turnover” e pela manutenção dos tecidos mesenquimais 

humanos. Entretanto, na última década tornou-se claro que as CT 

mesenquimais são pericitos e que é a sua natureza pleiotrópica que faz com 

que elas percebam e respondam a estímulos no ambiente local, sejam injúrias 

ou inflamação (Singer e Caplan, 2011). 

  Com o aumento das pesquisas biológicas e clínicas que utilizam CTMH, 

a Sociedade Internacional de Terapia Celular definiu critérios mínimos que 

devem ser preenchidos para que as células aderentes cultivadas em diferentes 

laboratórios possam ser denominadas CTMH. Os critérios são: as CT adultas 

multipotentes devem apresentar a capacidade de aderir ao plástico de cultura, 

expressar os marcadores de superfície CD105, CD73 e CD90, perder a 

expressão de marcadores hematopoiéticos (CD45, CD34, CD14 ou CD11b, 

CD79a ou CD19 e HLA-DR) ao longo do cultivo, sendo capazes de se 



 

5 

 

diferenciar in vitro em osteoblastos, adipócitos e condroblastos (Dominici et al. 

2006). 

 As CTMH são as CT adultas que apresentam maior plasticidade, sendo 

capazes de se diferenciarem em osso, cartilagem, tecido adiposo, 

cardiomiócitos, células endoteliais e células neuronais (Ohnishi et al., 2007; 

Fraser et al., 2006; Fu et al., 2004; Fu et al., 2006). Outras características 

importantes das CTMH são a imunossupressão e o imunoprivilégio. As CTMH 

conseguem suprimir funções exercidas pelas células do sistema imune, como 

as células T, B e NK, alterando a proliferação, a produção de citocinas e a 

toxicidade celular. O imunoprivilégio significa que as CTMH conseguem se 

proteger dos mecanismos de defesa imunológica, sendo bastante propícias 

para uso em transplantes alogênicos (Hass et al.,2011). 

 Outra característica das CTMH é que elas têm um tropismo para regiões 

tumorais, formando uma rede fibrovascular no tumor. O impacto das CTMH 

sobre a progressão tumoral permanece desconhecido. Muitos estudos mostram 

que as CTMH promovem a progressão tumoral e metástase, enquanto outros 

afirmam que elas suprimem o crescimento de células cancerígenas (revisado 

em Klopp et al., 2011). O tropismo das CTMH faz com que elas sejam ótimas 

candidatas para funcionar como veículos celulares de liberação de drogas 

antitumorais, além disso, pesquisas sobre tal assunto ajudarão a entender a 

função do estroma tumoral na carcinogênese. 

 As funções das CTMH descritas até o momento demonstram que tais 

células têm um grande potencial para serem utilizadas clinicamente no 

tratamento de diversas doenças, como por exemplo: cardiopatias, doenças 

imunológicas, doença de Crohn, angiogênese e terapia contra o câncer 

(Meirelles e Nardi, 2009; Ciccocioppo et al., 2011).  

 

2. CORDÃO UMBILICAL COMO FONTE DE CTMH 

 O cordão umbilical (UC) é um anexo exclusivo dos mamíferos formado 

por um longo cordão constituído pelos vasos umbilicais, duas artérias e uma 

veia, envolvidos pela geleia de Wharton. Esta é composta de um tecido 

conectivo mucoso embrionário, rico em glicosaminoglicanas, que tem a função 

de prevenir a compressão, torção e o enrolamento dos vasos que realizam 
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fluxo sanguíneo bidirecional entre o feto e a mãe (Can e Karahuseyinoglu, 

2007). 

 O cordão umbilical é uma fonte de células progenitoras de baixo custo, 

cuja extração não necessita de um procedimento invasivo (como é o caso da 

extração de MO, tecido adiposo, etc.), além de não envolver as controvérsias 

éticas, políticas e religiosas que ocorrem com as CT de origem embrionárias 

(Chen et al., 2012). Além disso, esse material normalmente é descartado após 

o nascimento do bebê. Comparando com as CT isoladas da MO (que 

apresenta diminuição no número celular, na capacidade de expansão e de 

diferenciação quando a MO é extraída de pacientes idosos), as células 

progenitoras do cordão umbilical apresentam-se em maior número e com 

grande potencial proliferativo (Petsa et al., 2009). O uso do cordão umbilical 

diminui o risco de infecções bacterianas e virais por causa da presença da 

barreira placentária. O potencial de diferenciação das CTMH isoladas do 

cordão é intermediário entre as CT embrionárias e as CTMH isoladas de outros 

tecidos adultos, portanto elas não proliferam indefinidamente e nem formam 

teratomas, mas podem ser induzidas a se diferenciarem em adipócitos, células 

ósseas, cartilaginosas, musculares, cardíacas, endoteliais, hepatócitos, ilhotas 

pancreáticas, neurônios, astrócitos e oligodendrócitos (revisado por Troyer, e 

Weiss, 2008; Fan et al., 2011). Estudos preliminares mostram que essas 

células não têm expressão de moléculas MHC de classe II e apresentam baixa 

expressão de moléculas MHC de classe I sendo uma ótima fonte para 

transplante alogênico. 

 Por tais motivos, essa fonte de CT passou a ser utilizada em várias 

pesquisas clínicas para futuro uso em terapia celular. Muitos trabalhos utilizam 

o potencial de diferenciação em linhagens mesenquimais para intervenções 

ortopédicas, tecidos cartilaginosos e propósitos estéticos (Tian et al. 2005; 

Karahuseyinoglu et al., 2008). Como elas também se diferenciam em 

cardiomiócitos têm grande potencial terapêutico em doenças cardiovasculares. 

Atualmente muita atenção está sendo dada para o potencial de diferenciação 

das CTMH de cordão umbilical em linhagens neurais, e de expressão de 

fatores neurotróficos, de citocinas e fatores de crescimento (Mitchel et al.,2003; 

revisado por Fan et al., 2011). Aplicações experimentais de CTMH de cordão 

umbilical em camundongos têm revelado resultados promissores para o 
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tratamento das seguintes doenças: isquemia cerebral, hemorragia 

intracerebral, lesão na medula espinhal e doença de Parkinson. 

 Há quatro diferentes fontes no cordão umbilical de onde se pode isolar 

CTMH: do sangue, da geleia de Wharton, ao redor dos vasos e da camada 

subendotelial da veia (Troyer e Weiss, 2008). 

 O sangue do cordão umbilical já é utilizado como fonte de CT 

hematopoiéticas (CTH) para transplantes alogênicos em pacientes com 

doenças hematológicas, erros inatos do metabolismo e hemoglobinopatias 

(McKenna e Shet, 2011; Brunstein, 2011). Recentemente o sangue do cordão 

também foi apontado como uma fonte de CTMH (Lee et al., 2004; Erices et al., 

2000; Goodwin et al., 2001; Bieback et al., 2004). Entretanto, Secco e 

colaboradores (2008) compararam, pela primeira vez, a eficiência de obtenção 

de CTMH a partir do sangue e do cordão como um todo. Eles concluíram que o 

sucesso de isolamento a partir do sangue é muito baixo, e sugeriram que nos 

bancos de cordão deveriam ser estocados tanto o sangue como todo o tecido 

do cordão umbilical (em que eles obtiveram 100% de sucesso na obtenção de 

CTMH). Apesar de vários outros estudos terem demonstrado a dificuldade em 

se retirar CTMH do sangue do cordão (Romanov et al.2003; Mareschi et al., 

2001; Wexler et al., 2003; Shetty et al., 2010), Hussain e colaboradores (2012)  

estabeleceram um novo método (Cot Splot) de isolamento através do qual um 

maior número de CTMH pode ser retirado do sangue do cordão. 

 Alguns pesquisadores trabalham com CTMH isoladas do material que 

fica ao redor dos vasos umbilicais (Baksh et al., 2007; Sarugaser et al., 2005), 

denominadas células HUCPV. Karahusevinoglu e colaboradores (2007) 

compararam a capacidade de expansão das células estromais da geleia de 

Wharton com as HUCPV concluindo que as primeiras são melhores do que as 

segundas. 

 O isolamento de CTMH a partir da veia umbilical foi descrito 

primeiramente por Romanov e colaboradores (2003). Pesquisadores 

demonstraram que uma população de CTMH isolada do endotélio dos vasos do 

cordão umbilical era similar àquelas isoladas da MO na morfologia, marcadores 

imunofenotípicos e capacidade de diferenciação (Romanov et al., 2003; Covas 

et al., 2003; Kim et al., 2004; Panepucci et al., 2004; Kadivar et al., 2006; Ishige 

et al., 2009; Li et al., 2010). 
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 Apesar de existirem vários trabalhos sobre CTMH isoladas de tecidos 

umbilicais, a maioria do conhecimento sobre a biologia e genética (CT) é 

proveniente de estudos em células progenitoras hematopoiéticas da MO 

(Karahuseyinoglu et al. 2007), havendo ainda menos estudos sobre CTMH 

isoladas da veia do cordão umbilical humano. 

 

3. ESTABILIDADE GENÉTICA DAS CÉLULAS-TRONCO 

MESENQUIMAIS HUMANAS 

 As CT embrionárias adquirem alterações cromossômicas em cultivo 

durante o processo de adaptação à cultura, onde as mutações que fornecem 

vantagem seletiva às células, como uma maior capacidade de autorrenovação, 

podem se fixar no cultivo com o passar do tempo (Baker et al., 2007; Mayshar 

et al., 2010). Essas alterações podem aumentar a tumorigenicidade das células 

e alterar a sua capacidade de diferenciação (Harrison et al., 2007; Ben-David e 

Benvenisty, 2011). Entretanto, há descrições de CT embrionárias que 

passaram por muito tempo em cultivo e não apresentaram alterações 

cromossômicas (Caisander et al., 2006), originando a discussão sobre a 

possibilidade de que diferentes métodos de manipulação das CT embrionárias 

influenciem no aparecimento de instabilidade genômica (Catalina et al., 2008). 

Com o objetivo de tentar esclarecer esse panorama, o International Stem Cell 

Initiative (ISCI, 2011) avaliou a estabilidade genética (análise de cariótipo e 

arraySNP) de 125 linhagens independentes de CT embrionárias, produzidas 

por 38 laboratórios de 19 diferentes países, buscando alterações genéticas 

comuns que ocorrem durante a expansão in vitro. As alterações citogenéticas 

mais comuns foram ganhos dos cromossomos 1, 12, 17 e 20, sugerindo que 

em tais cromossomos estão localizados genes que, quando têm aumento de 

expressão, conferem vantagem de crescimento. Seguindo tal linha de 

investigação, o ISCI (2011) conseguiu localizar um gene específico sujeito a 

ganho em CT embrionárias, o BCL2L1, um gene anti-apoptótico localizado em 

20q11.21 que é capaz de promover a proliferação de CT embrionárias in vitro e 

de carcinomas embrionários in vivo. Este gene estava alterado em 20% das 

linhagens estudadas. 

 A ocorrência de tumorigênese é o principal obstáculo para o uso das CT 

embrionárias e das CTPi, pois a formação de teratomas e teratocarcinomas 
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após a infusão de tais células em camundongos é uma ocorrência comum 

(Blum e Benvenisty, 2009). Carcinomas de células embrionárias humanas e 

tumor de células germinativas testicular apresentam trissomias dos 

cromossomos 12 e 17 como alterações citogenéticas características; 

amplificações do braço curto do 12 (12p) e do braço curto do 17 (17p) são 

detectadas em teratocarcinomas e neuroblastomas, respectivamente (Brimble 

et al. 2001;Draper et al.,2004; Meisner e Johnson, 2008). Estes achados 

demonstram a importância da associação de alterações cromossômicas 

encontradas em CT e a ocorrência de câncer, pois como já foi descrito, ganhos 

dos cromossomos 12 e 17 também são comuns em CT embrionárias. 

 Além das questões políticas, éticas e religiosas que envolvem as CT 

embrionárias, a tumorigênese é outro problema que precisa ser resolvido antes 

do uso clínico de tais células, originando a necessidade de uso de outras fontes 

de células progenitoras. Nesse sentido se faz necessário que a estabilidade 

genética e o potencial tumorigênico de CT adultas sejam cuidadosamente 

estudados. 

 A capacidade das CTMH isoladas da geleia de Wharton em formar 

tumores foi comparada com CT embrionárias. Enquanto que todos os animais 

que receberam CT embrionárias desenvolveram tumores, em nenhum dos 

camundongos tratados com CTMH houve o aparecimento da doença e nem 

reações inflamatórias (Fong et al., 2010; Gauthaman et al., 2012). Estes 

estudos indicam que as CTMH do cordão umbilical são hipoimunogênicas e 

não tumorigênicas, com grande potencial para o uso seguro na terapia celular. 

 A análise citogenética de CT isoladas de placenta humana revelou que 

as células mantiveram sua estabilidade cariotípica depois de várias passagens 

em cultura (Fariha et al., 2011). Poloni e colaboradores (2011) estudaram as 

CTMH isoladas de líquido amniótico e vilosidade coriônica expandidas até 

chegar à senescência. Além de realizar a análise citogenética, eles verificaram 

a atividade da telomerase, o comprimento dos telômeros das células, a 

expressão de p53 e c-myc, e a capacidade das células crescerem em uma 

maneira independente de ancoragem. As CTMH fetais apresentaram alta 

capacidade de proliferação, entretanto não foram observadas atividade de 

telomerase, nem transcrição de hTERT e c-myc. Expressão constante de p53 e 

cariótipo normal foram preservados após longo tempo de expansão, indicando 
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que as CTMH fetais são estáveis e podem ser usadas na medicina 

regenerativa (Poloni et al., 2011).  

 Zhang e colaboradores (2007) realizaram análise citogenética de CTMH 

da MO e observaram que alterações cromossômicas não foram adquiridas 

após três passagens in vitro. Choumerianou e colaboradores (2008) chegaram 

à mesma conclusão quando encontraram cariótipos normais e expressão 

normal de p53, p16, RB, H-RAS e hTERT em CTMH isoladas de MO de 

crianças com púrpura trombocitopênica e neutropenia autoimune. 

 Alguns pesquisadores (Spees et al., 2004; Bernardo et al., 2007 a, b) 

afirmam que as CTMH da MO e do cordão umbilical não desenvolvem 

alterações morfológicas e nem genéticas durante a expansão in vitro. Eles 

utilizaram a análise citogenética e hibridação genômica comparativa com array 

(array-Comparative Genomic Hybridization, array-CGH) e documentaram a 

inexistência de alterações cromossômicas. Tarte e colaboradores (2010) 

descreveram a presença de aneuploidia em várias preparações de CTMH da 

MO para aplicação clínica depois de cultivo in vitro. Para caracterizar melhor o 

achado, eles realizaram análise quantitativa de genes relacionados à 

transformação e senescência. Considerando que todos os valores estavam 

normais, os dados sugeriram que aneuploidia pode aparecer durante a 

expansão de CTMH, mas isso não significa transformação, e sim senescência 

celular. Baseadas em tais resultados, as pesquisas clínicas com CTMH na 

França foram liberadas, pois elas haviam sido interrompidas devido aos riscos 

potenciais associados com a infusão de células, que acreditavam, poderiam 

estar transformadas pela presença de aneuploidias. 

 Dois artigos importantes de grupos independentes que descreviam 

transformação espontânea em CTMH foram desconsiderados (Rubio et al., 

2005; Rosland et al., 2009). O primeiro deles dizia que células progenitoras 

mesenquimais, derivadas de tecido adiposo humano, transformaram-se 

espontaneamente após longo tempo de cultivo in vitro, depois das células 

escaparem da senescência, quando apareceram alterações cromossômicas, 

havendo mudança no fenótipo das células que perderam a inibição de 

crescimento por contato (Rubio et al. 2005). O segundo artigo afirmou que 

CTMH da MO são propensas à transformação maligna depois de longo tempo 

de expansão in vitro, apresentando alta taxa de proliferação, alterações 
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morfológicas, imunofenotípicas e citogenéticas (Rosland et al., 2009). Em 

ambos os estudos foi observada formação tumoral após a injeção das CTMH 

transformadas em camundongos imunodeficientes. Entretanto, logo depois veio 

a retratação dos pesquisadores (de La Fuente et al., 2010; Torsvik et al., 2010) 

dizendo que eles haviam descoberto que as células transformadas que haviam 

descrito pertenciam a outras linhagens celulares tumorais cultivadas para 

outros projetos, portanto houve contaminação cruzada de linhagens celulares 

nos dois laboratórios. Esta questão é extremamente grave, a possibilidade de 

contaminação cruzada em locais que cultivam simultaneamente CT e linhagens 

celulares imortalizadas deve sempre ser considerada. Em tais situações, é 

necessária a comprovação da procedência da linhagem com exames de 

fingerprinting de DNA antes de os dados serem publicados (Bernardo et al., 

2011). 

 Apesar de os dados acima demonstrarem segurança no uso de CTMH 

por preservarem sua estabilidade genética, algumas evidências apontando 

para instabilidade genética de CTMH estão começando a aparecer (Bochkov et 

al., 2007; Sareen et al., 2009; Stephenson et al., 2010; Ueyama et al., 2011). 

Alterações cromossômicas também já foram observadas em células de cordão 

umbilical (Fietz et al.1999, Kim et al. 2004). Quando aumenta o número de 

passagens in vitro, aumenta também a probabilidade de alterações 

cromossômicas aparecerem em CTMH, portanto é importante minimizar o 

tempo de expansão das mesmas antes de infundi-las em pacientes (Maitra et 

al., 2005). 

 Em 2011, Ben David e colaboradores publicaram o maior estudo sobre a 

estabilidade de CTMH. Eles analisaram 135 amostras de CTMH isoladas de 

diferentes tecidos (de MO, tecido adiposo, cordão umbilical e tecidos fetais) e 

nove amostras de CTMH derivadas de CT embrionárias. O estudo foi baseado 

em um método desenvolvido pelos pesquisadores (Mayshar et al., 2010)  em 

que a integridade cromossômica foi examinada pelo perfil transcricional para 

identificar regiões genômicas contendo grandes “clusters” de genes com níveis 

mais altos ou mais baixos de expressão gênica. A análise detectou dois casos 

com monossomia do cromossomo 13, quatro perdas de 6q, uma linhagem com 

ganho de 7q e 17q, e outra linhagem com trissomia do 19. As alterações foram 

detectadas em 4% das CTMH, o que pode explicar a falha na detecção nos 
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estudos que analisaram um pequeno número de amostras. As CTMH adquirem 

alterações cromossômicas numa frequência muito mais baixa do que foi 

detectado em CTPi e em CT neurais, sendo que as CTMH tendem a adquirir 

monossomias. 

 Uma alta susceptibilidade à transformação maligna tem sido descrita em 

modelos animais. CTM da MO de camundongo, depois de muitas passagens 

em cultura, apresentaram atividade telomerase aumentada e sofreram 

transformação maligna (Miura et al. 2006). Tolar e colaboradores (2007) 

descreveram a evolução in vivo de CTM de camundongos em sarcomas depois 

de expansão celular in vitro; eles sugerem que a transformação ocorreu antes 

do transplante nos animais, inclusive porque as alterações cromossômicas já 

haviam sido observadas nas células antes do transplante. Sarcomas estão 

relacionados com CT mesenquimais, por causa da origem mesenquimal de tais 

tumores, entretanto é possível que as células transformadas não sejam CT 

mesenquimais multipotentes, mas que já estejam comprometidas com uma 

linhagem específica (no caso de sarcomas, a linhagem osteoblástica). Foudah 

e colaboradores (2009) monitoraram citogeneticamente CTM de ratos durante 

várias passagens celulares, que apresentaram muita aneuploidia e 

instabilidade cromossômica progressiva com o decorrer do cultivo. Ren e 

colaboradores (2011) estudaram CTM de macacos e concluíram que elas 

podem passar por transformação espontânea e são altamente tumorigênicas 

pois causaram tumores nos camundongos onde foram infundidas. 

 A possível existência de alterações cromossômicas em CTMH, com 

potencial para serem utilizadas em programas de terapia celular ou 

bioengenharia tecidual, é um problema que deve ser bem investigado e 

discutido, pois tais alterações podem estar associadas com carcinogênese. 

 

4. TITÂNIO 

 Biomateriais têm sido bastante utilizados em procedimentos ortopédicos, 

dentários, cardiovasculares, oftalmológicos, entre outras aplicações (Olmedo et 

al., 2011). Os implantes de titânio são os escolhidos em cirurgias dentárias e 

ortopédicas por causa de suas propriedades mecânicas e biocompatibilidade 

(Lavenus et al., 2011). O principal desafio para o sucesso das próteses é 

melhorar a osseointegração, para tanto estão sendo realizados tratamentos de 
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superfície a fim de melhorar a adesão e diferenciação celular (Alves Jr. et al., 

2005; Kaivosoja et al., 2011; Lopa et al., 2011). 

 O titânio é um metal altamente reativo e quando exposto a um meio 

fluido ou ao ar, rapidamente desenvolve-se uma camada óxida que fica na 

fronteira entre o meio biológico e a superfície de metal, causando a passivação 

do metal, determinando o grau de biocompatibilidade e a resposta biológica ao 

implante (Long et al., 1998). A camada óxida fica sujeita à exposição 

prolongada ao ambiente eletrolítico interno no compartimento biológico próximo 

ao implante, ocorrendo corrosão, que é uma das possíveis causas da perda 

das próteses, pois gera a dissolução da camada óxida protetora (Olmedo et al., 

2011). Portanto, com a corrosão eletroquímica e por distúrbios biológicos e 

mecânicos, a desestabilização desta camada óxida é inevitável e leva à 

liberação de íons e partículas de titânio, que são constantemente liberados das 

próteses através de todo o tempo de vida útil do implante (Coen et al. 2003). 

Franchi e colaboradores (2007) mostraram que partículas de titânio já estavam 

presentes nos tecidos próximos ao implante 14 dias depois da cirurgia. Há 

evidência histológica da resposta inflamatória e presença de partículas 

metálicas de diversos tamanhos e formas nos tecidos adjacentes às próteses 

ortopédicas de titânio (Jacobs et al., 1998). Esta reação inflamatória contribui 

para destruição do tecido local e favorece a perda asséptica do implante. Os 

metais derivados de próteses acumulam-se nos tecidos periprostéticos e na 

MO local, e também se disseminam para linfonodos, fígado e baço (Keegan et 

al. 2007). Uma questão que precisa ser respondida é se tal disseminação 

sistêmica pode induzir um efeito sistêmico no organismo, considerando-se o 

longo tempo de uso das próteses (Case, 2001). 

 A Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer (International 

Agency for Research into Cancer - IARC) revisou os dados epidemiológicos 

sobre o risco de tumorigênese após o uso de próteses de metal (McGregor et 

al., 2000). Alguns estudos demonstraram um excesso de desenvolvimento de 

cânceres em sítios específicos: doença de Hodgkin, linfoma não-Hodgkin, 

leucemia e carcinoma renal (Nyren et al., 1995). Neoplasmas com origem no 

tecido ósseo ou de partes moles adjacentes ao implante foram descritos em 

dezesseis casos. Em contrapartida, um estudo não descreveu qualquer 

aumento de risco no desenvolvimento de sarcoma após o uso de prótese 



 

14 

 

(Paavolainen, 1999), e em outra pesquisa foi realizada a implantação 

intramuscular de titânio em ratos e não houve o desenvolvimento de tumores 

nos animais. O IARC percebeu que a maioria dos estudos não forneceram 

dados sobre possíveis variáveis conflitantes como tratamento com terapia 

imunosupressiva ou ocorrência de artrite reumatoide nos pacientes. Além 

disso, houve um curto “follow-up” dos pacientes, não sendo possível investigar 

a ocorrência de câncer após vários anos de exposição. Portanto, não se 

chegou a uma conclusão segura sobre o grau de malignidade oferecido pela 

presença de metal no organismo, apesar disso, o IARC resolveu classificar as 

próteses de metal dentro do grupo 3 (não carcinogênico para humanos) 

(McGregor et al., 2000). Após tal resolução foi descrito que depois do uso de 

próteses os pacientes têm um risco aumentado de desenvolver mieloma 

múltiplo e melanoma (Davies et al., 2005; Pigatto et al., 2007) quando 

comparado à população geral.  Uma pesquisa mais recente (Visuri et al., 2010) 

seguiu os pacientes que já usam próteses há 12,6 anos em média, não 

havendo a ocorrência de aumento no risco de desenvolvimento de tumores. 

Entretanto, os autores são cautelosos, pois discutem que é necessário um 

período latente de 20 a 40 anos para o desenvolvimento de alguns tumores 

sólidos, e ponderam que o estudo apresentado pode ser relativo a um período 

muito curto de exposição para se avaliar o risco de câncer. Considerando-se 

que pacientes jovens utilizarão os implantes por mais do que 30 anos, são 

necessárias análises com um tempo de “follow-up” mais longo para a obtenção 

de conclusões mais seguras. 

 Apesar da excelente biocompatibilidade do titânio, os efeitos adversos 

de partículas na função dos osteoblastos foram descritos em vários artigos 

(Lombardi et al., 1989; Pioletti et al., 1999). Choi et al. (2007) demonstraram 

que todos os tamanhos de partículas testados por eles (menores que 1,5 µm 

até 15 µm) atrapalharam a função normal dos osteoblastos. O tamanho das 

partículas é um fator crítico nas alterações das funções dos osteoblastos e as 

partículas de 1.5µm até 4µm tem o maior efeito in vitro (O Connor et al., 2004). 

O tamanho mais comum das partículas de metal encontradas in vivo após 

cirurgia de troca de implante é de 1µm até 10µm (Dorr et al., 1996), que podem 

ser fagocitadas por macrófagos e desencadear uma resposta inflamatória. 

Citocinas pró-inflamatórias (TNFα e interleucinas IL-1 e IL-6) são liberadas 



 

15 

 

depois das partículas serem fagocitadas e estimulam a reabsorção óssea por 

osteoclastos. A reabsorção óssea e a diferenciação de macrófagos em 

osteoclastos são mais evidentes na presença de partículas de metal. Portanto, 

segundo Choi e colaboradores (2007) a presença de cpTi pode ser responsável 

pela resposta osteolítica tanto por causa da diferenciação de macrófagos em 

osteoclastos como pela alteração na atividade dos osteoblastos. Estes dados 

estão de acordo com os estudos de Goodman et al. (2006) que demonstraram 

que partículas menores que 5 µm podem ser fagocitadas por osteoblastos 

maduros, prejudicando a viabilidade, proliferação e função celular, e que os 

efeitos específicos são dependentes da dose e da composição das partículas. 

 As primeiras células que chegam para colonizar a superfície de titânio, 

após a implantação no organismo, são as CTMH periféricas atraídas para a 

região próxima ao implante por biomoléculas. As CTMH migram e colonizam a 

prótese (Caplan et al., 2006; Caplan, 2009). A capacidade de diferenciação 

osteoblástica das CTMH é essencial para a correta e contínua osseointegração 

do implante (Okafor et al., 2006). Gao e colaboradores (2012) provaram que o 

transplante direto de CTMH dentro do espaço intrafemural na hora da cirurgia 

para colocar o implante promove nova formação óssea e aumenta a fixação 

biológica da prótese. A partir deste tipo de conhecimento surgiram as 

pesquisas sobre a regeneração óssea guiada com o uso de biomateriais, 

células e biomoléculas na indução da osteogênese (Ozec et al. 2006, 

Takahashi et al. 2005, Gastaldi et al. 2010; Hu et al.; 2012). Maeda e 

colaboradores (2007) demonstraram a eficiência de superfícies de titânio 

utilizadas para adesão, proliferação e diferenciação osteogênica de CT 

mesenquimais de ratos, sugerindo que o titânio é um material excelente para 

ser utilizado na engenharia de tecido ósseo. 

 Após as cirurgias ortopédicas, as CTMH presentes no estroma da MO 

ficam diretamente expostas às micropartículas de metal. Estas afetam a 

capacidade de diferenciação osteogênica das células progenitoras, reduzindo a 

expressão de proteínas da matriz óssea, diminuindo a viabilidade e proliferação 

celular e inibindo a mineralização da matriz extracelular (Wang et al., 2002).  A 

diminuição na viabilidade das CTMH da MO causada pelas micropartículas 

ocorre pela indução de apoptose, aumento na expressão das proteínas p53 e 

p73 (Wang et al., 2003). Estes efeitos das partículas sobre as CTMH podem 
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reduzir a população de osteoblastos funcionais e prejudicar uma 

osseointegração adequada (Wang et al.,2003). Okafor e colaboradores (2006) 

demonstraram que as consequências biológicas ocorrem somente após as 

CTMH endocitarem as micropartículas de titânio. 

 Depois de internalizadas, as micropartículas podem induzir 

citotoxicidade, alterações cromossômicas e estresse oxidativo, além da 

resposta inflamatória. A MO adjacente à prótese de alguns pacientes apresenta 

quebras e falhas cromossômicas (Case et al., 1996). Análises citogenéticas 

demonstraram que o titânio aumenta a aneuploidia em linfócitos de sangue 

periférico de pacientes com implantes (Doherty et al. 2001) e em cultivo de 

células amnióticas (Daley et al. 2004), e induz instabilidade cariotípica e 

endorreduplicação, levando à tetraploidia em cultura de fibroblastos (Coen et 

al. 2003). Entretanto, estes estudos não descreveram detalhadamente as 

alterações encontradas, nem a frequência delas entre os cromossomos, e 

nenhum deles analisou o efeito do titânio na estabilidade genética de CTMH o 

que foi objeto de estudo da presente proposta. 

 Além da análise citogenética, alguns pesquisadores realizaram a análise 

de micronúcleo (conjugado com FISH) para verificar a genotoxicidade das 

partículas de diferentes metais utilizados em próteses ou de diferentes 

tratamentos de superfície (Assad et al., 2002; Daley et al., 2004; Papageorgiou 

et al., 2007; Tavares et al., 2009; Tsaousi et al., 2010). As partículas de titânio 

causaram um aumento no número de micronúcleos marcados com sondas 

centroméricas em células amnióticas humanas, sendo que nenhuma alteração 

na frequência de micronúcleos sem marcação de centrômero foi observada. 

Estes dados sugeriram que o metal induz efeito aneugênico e não 

clastogênico, pois a presença de centrômero no micronúcleo indica a presença 

de um cromossomo inteiro e não apenas de um fragmento derivado de quebra 

(Daley et al., 2004). Além disso, quando se compara com os resultados de 

outros metais, observou-se que o nível de MN centrômero positivo foi 

correlacionado positivamente apenas com o aumento na concentração de 

titânio, e não com o aumento na concentração de cobalto-cromo ou níquel. Os 

autores concluíram que quanto maior a concentração de partículas de metal, 

maior será o dano ao DNA, mas também que existe um efeito muito específico 

do titânio em causar aneuploidia (Daley et al., 2004). Assad e colaboradores 
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(2002) testaram extratos de liga porosa de titânio – níquel em camundongos e 

observaram que não houve aumento no número de MN. Tavares e 

colaboradores (2009) testaram diferentes tratamentos em discos de titânio e 

realizaram uma análise de micronúcleo mais completa, pois observaram a 

frequência de outras alterações nucleares como as pontes nucleoplasmáticas e 

os brotos. A frequência de micronúcleo e das outras alterações nucleares foi 

menor na superfície de titânio que recebeu o tratamento a plasma de argônio; a 

ocorrência de brotos nucleoplasmáticos foi bem maior na superfície de titânio 

sem tratamento, e não houve diferenças na frequência de pontes entre os 

diferentes tratamentos. Portanto, Tavares e colaboradores (2009) 

demonstraram que a superfície de titânio tratada a plasma de argônio induziu 

uma resposta genotóxica menor que a superfície de titânio polida. Esse 

resultado pode ser atribuído à camada óxida mais espessa presente na 

superfície tratada que confere maior hidrofilicidade o que propicia a 

preservação do estado conformacional das proteínas adsorvidas e maior 

proteção contra a corrosão, evitando a liberação de partículas de titânio, íons e 

óxidos instáveis que induzem a formação de espécies reativas do oxigênio 

(ROS). 

 Apesar dos dados conflitantes, as cirurgias para introdução de próteses 

nos pacientes melhoram muito a qualidade de vida, mas a relação 

risco/benefício deve ser sempre avaliada. As novas estratégias que surgem 

para tentar diminuir a perda asséptica do implante e melhorar a 

osteointegração, principalmente aquelas que conjugam CTMH e titânio, devem 

sempre avaliar os riscos associados.  
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OBJETIVOS 

1. Objetivo geral 

 Investigar a estabilidade genética in vitro de CTMH isoladas do cordão 

umbilical durante a expansão e após a criopreservação, como também verificar 

as características das CTMH em diferentes condições de cultivo, na presença e 

na ausência de titânio, antes e após o aparecimento de células senescentes. 

 

2. Objetivos específicos 

a. Definir a melhor fonte para isolar CTMH do cordão umbilical. 

b. Isolar, expandir e caracterizar CTMH retiradas da veia do cordão 

umbilical. 

c. Verificar o efeito da criopreservação sobre as características 

morfológicas, imunofenotípicas, funcionais e estabilidade 

cariotípica das CTMH (Duarte et al., 2012). 

d. Determinar se as CTMH são capazes de internalizar as partículas 

de titânio. 

e. Verificar o efeito das partículas de titânio na viabilidade celular, 

capacidade de diferenciação, características morfológicas e 

imunofenótipo das CTMH. 

f. Avaliar se as partículas de titânio induzem estresse oxidativo nas 

CTMH medindo a atividade das enzimas catalase (CAT) e 

superóxido dismutase (SOD). 

g. Analisar a estabilidade cariotípica das CTMH utilizando banda 

GTW e FISH. 

h. Analisar as alterações nucleares das CTMH com a técnica de 

bloqueio da citocinese (CBMN). 
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MATERIAIS E MÉTODOS 

1. Coleta do cordão umbilical 

 Um total de 13 cordões umbilicais foi doado (com o consentimento livre e 

esclarecido das mães) para a realização da presente pesquisa. O material foi 

obtido de partos realizados na Maternidade Januário Cicco, pertencente à 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Natal-RN. Após os 

partos, os cordões foram retirados de acordo com a metodologia proposta pela 

ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Amostras com cerca de 15 

a 20 cm de comprimento foram colocadas em um frasco estéril contendo 

tampão de coleta estéril (consiste de solução PBS – 137 mM de NaCl - 

MERCK, 2,7 mM de KCl - MERCK, 4,3 mM de Na2HPO4 – MERCK, 1,47 mM 

de KH2PO4 - MERCK, acrescida, após autoclavagem, com 3% de solução de 

antibióticos e antimicótico – 10000 U/mL de penicilina sódica, 10000 ug/mL de 

estreptomicina e 25 ug/mL de anfotericina B - Gibco) e encaminhadas 

imediatamente para o Laboratório de Biologia Molecular e Genômica (LBMG) 

na UFRN. O sangue do cordão umbilical foi coletado em bolsa de coleta 

contendo anticoagulante citrato dextrose. As informações sobre as parturientes 

e sobre o parto estão fornecidas na tabela 1. Houve a tentativa de isolamento 

de células aderentes de todos os cordões doados, entretanto isto só foi 

possível em nove deles. 

 Os procedimentos realizados no presente trabalho foram aprovados pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN sob o protocolo n°. FR132464. 
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Tabela 1 - Informações sobre as parturientes que doaram os cordões umbilicais 

Cordão 

umbilical 

Idade da 

mãe 

Idade 

gestacional 

Doenças 

prévias 

Tipo de 

parto 

Sexo do 

bebê 

001 22 anos 41 semanas Bacteriuria Normal Feminino 

002 19 anos 36 semanas Infecções Normal ? 

003 29 anos 42 semanas Não Normal Masculino 

004 35 anos 41 semanas Não Normal Masculino 

005 28 anos 36 semanas Não Normal Masculino 

006 ? 40 semanas Tabagismo Normal Feminino 

007 25 anos 37 semanas Não Normal Feminino 

008 25 anos 40 semanas Colelitíase Cesárea Masculino 

009 19 anos 41 semanas Não Normal Feminino 

010 23 anos 41 semanas Não Normal Masculino 

011 ? 40 semanas Hipertensão Normal Masculino 

012 29 anos 40 semanas Bacteriuria Cesárea Feminino 

013 26 anos 40 semanas Não Cesárea Masculino 

? = informações não presentes no termo de consentimento livre e esclarecido. 

 

2. Isolamento das CTMH do cordão umbilical 

 Todas as 13 amostras foram processadas assim que chegaram ao 

LBMG em capela de fluxo laminar vertical (Pachane) com ambiente estéril. Em 

três cordões foram testados diferentes métodos e fontes de isolamento de 

CTMH: 

a) Sangue do cordão umbilical: o sangue foi diluído em igual volume 

de PBS e cuidadosamente foi acrescido de Ficoll-Paque (1.077 g/mL) 

para isolar as células mononucleadas (MNCs). As MNCs foram isoladas 
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por densidade num gradiente de centrifugação (1000 rpm por 20 

minutos) e depois lavadas duas vezes com PBS. As células foram 

cultivadas em frascos T25 (TPP) com 3 mL de alfa-MEM (Meio Mínimo 

Essencial da Gibco) enriquecido com 10% de soro bovino fetal (SBF da 

Hyclone) e 1% de antibióticos (penicilina e estreptomicina – Sigma ou 

Gibco), a     37 0C em incubadora (REVCO) com atmosfera umidificada 

com 5% de CO2. 

b) Parede da veia do cordão umbilical: o pedaço do cordão umbilical 

foi retirado do tampão PBS, lavado em três garrafas que continham PBS 

+ antibióticos/antimicótico para retirar o excesso de sangue e possíveis 

contaminantes do parto. A veia do cordão foi canulada com uma cânula 

de amostragem (sampling site coupler da Baxter) por onde foi lavada 

internamente cinco vezes com PBS. Foi realizada uma desagregação 

enzimática do endotélio e subendotélio com a ação de 10 mL de solução 

0,5% de colagenase tipo IV (Worthington) dentro da veia por 40 minutos 

no banho-maria a 37 ºC. Depois da desagregação, foi injetado SBF 

(Hyclone) na veia, quando o cordão foi massageado suavemente para 

liberação total das células da parede que foram coletadas numa placa de 

petri e transferidas para tubos de 15 mL (TPP). A suspensão celular foi 

centrifugada, o sobrenadante descartado e o sedimento celular 

homogeneizado em alfa-MEM (Gibco) enriquecido com 10% SBF 

(Hyclone) e 1% de antibiótico (penicilina e estreptomicina – Sigma ou 

Gibco). A solução de células foi transferida para 3~5 (dependendo da 

concentração celular obtida) frascos de cultura T25 guardados a 37 0C 

em incubadora com atmosfera umidificada com 5% de CO2 por 48 horas 

para que as células aderissem aos frascos. 

c) Geleia de Wharton: após a retirada das células da veia do cordão, 

como descrito acima, todo o material restante foi cortado com o auxílio 

de tesoura cirúrgica e bisturis em pequenos pedaços que foram 

passados para um tubo de centrífuga de 50 mL (TPP), lavados com PBS 

e centrifugado (1200 rpm, 10 minutos). O sobrenadante foi descartado e 

os pedaços de tecido foram submetidos a um tratamento enzimático com 

10 mL de solução 0,1% de colagenase tipo IV (Worthington) por 16 

horas no banho-maria a 37 ºC. Depois desse tempo o material foi 
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centrifugado (1200 rpm, 10 minutos), lavado com PBS duas vezes, e 

acrescentado 10 mL de solução 0,25% de tripsina/EDTA (Invitrogen) por 

15 minutos em temperatura ambiente. A ação enzimática foi 

interrompida com SBF, as células liberadas transferidas para tubos de 

15 mL (TPP). A suspensão celular foi centrifugada, o sobrenadante 

descartado e o sedimento celular homogeneizado em alfa-MEM (Gibco) 

enriquecido com 10% SBF (Hyclone) e 1% de antibiótico (penicilina e 

estreptomicina – Sigma ou Gibco). A solução de células foi transferida 

para 3~5 (dependendo da concentração celular obtida) frascos de 

cultura T25 guardados a 37 0C em incubadora com atmosfera 

umidificada com 5% de CO2 por 48 horas para que as células aderissem 

aos frascos. 

 

3. Cultivo das CTMH, criopreservação e posterior recuperação 

 Depois de 48 horas de cultivo inicial, todo o meio de cultura e as células 

que não aderiram ao frasco foram removidos, e foram adicionado 3 mL de meio 

alfa-MEM enriquecido com 10% SBF (Hyclone) e 1% de antibiótico (penicilina e 

estreptomicina – Sigma ou Gibco) em cada frasco. Esta troca de meio foi 

realizada a cada 72 horas ou quando o meio ficava amarelado, indicativo de 

intensa proliferação celular e mudança de pH. A expansão celular foi 

monitorada diariamente com o uso de um microscópio invertido (CKX 41, 

OLYMPUS), até as culturas atingirem 60% de confluência, quando foi realizada 

a subcultura (passagem celular) para novos frascos. Para tanto foi utilizada 1 

mL de solução 0,25% de tripsina/EDTA (Invitrogen) em cada T25 por 3 minutos 

em temperatura ambiente para soltar as células. A ação enzimática foi 

interrompida com SBF, as células liberadas transferidas para tubos de 15 mL 

(TPP). A suspensão celular foi centrifugada, o sobrenadante descartado e o 

sedimento celular homogeneizado em 1 mL de meio alfa-MEM (Gibco) 

enriquecido com 10% SBF (Hyclone) e 1% de antibiótico (penicilina e 

estreptomicina – Sigma ou Gibco). As células foram contadas num 

hemocitômetro com azul de tripan (Gibco) e distribuídas em novos frascos 

numa concentração de 4000 células/cm2. O primeiro tratamento com tripsina 

após o início do cultivo caracterizou a primeira passagem celular (P1), e 

sempre que ocorreram as expansões foram marcadas as passagens 
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subsequentes (P2, P3, P4 e assim por diante). Todo o processo de cultivo 

continuou como descrito acima até atingir a fase de senescência, definida pelo 

aumento do tamanho celular, pela diminuição da capacidade proliferativa das 

CTMH e coloração β galactosidase, e finalmente com a parada do ciclo celular. 

 Para a manutenção das linhagens celulares primárias obtidas dos 

cordões umbilicais é de fundamental importância que, após a expansão e a 

realização dos experimentos, as CTMH sejam congeladas e fiquem 

criopreservadas para eventuais pesquisas futuras. As culturas com viabilidade 

superior a 90%, com uma confluência em torno de 60~80%, na fase log de 

crescimento e que tiveram o meio de cultura trocado no dia anterior foram 

separadas para criopreservação. A substância crioprotetora utilizada foi o 

dimetilsulfóxido (DMSO da AMRESCO). Após a retirada das células dos 

frascos e contagem das CTMH com azul de tripan, 1 mL da suspensão celular 

(contendo entre 1x106 e 5x106 células) foi ressuspendida em 1 mL do meio de 

congelamento gelado (SBF com 10% de DMSO) em tubos criogênicos. Os 

tubos criogênicos foram colocados num isopor na geladeira, em seguida no 

freezer a -20 ºC, depois de 2 horas foram passados para o freezer -80 ºC, onde 

permaneceram de 12 a 16 horas, e estocados no nitrogênio líquido (Duarte et 

al., 2012). 

 Para posterior recuperação das CTMH, elas foram descongeladas 

rapidamente, por isso os tubos foram levados diretamente do nitrogênio líquido 

para o banho-maria a 37 ºC. Depois de descongeladas, elas foram transferidas 

para um tubo de centrífuga de 15 mL com alfa-MEM + 20% SBF + antibióticos, 

centrifugadas e lavadas para retirar o DMSO, contadas com azul de tripan para 

verificar a viabilidade pós-criopreservação e semeadas em frascos T25 (TPP) 

numa densidade de 6000 células/cm2, onde foi dada sequencia ao cultivo como 

explicado acima (Duarte et al.,2012). 

 

4. Comprovação da presença e pureza de CTMH: 

Imunofenotipagem e ensaios de diferenciação 

a. Determinação dos antígenos de superfície celular 

 Com o intuito de analisar se as células obtidas da veia do cordão 

umbilical eram realmente CTMH (seguindo determinações de Dominici et al., 

2006), a expressão de proteínas marcadoras de superfície foi analisada 
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utilizando citometria de fluxo (FACS), em colaboração com o professor Dr. 

Geraldo Barroso Cavalvanti Junior no HEMONORTE (Natal-RN). 

 A análise com citometria de fluxo foi realizada antes e após o tratamento 

com partículas de titânio. As CTMH retiradas da parede da veia do cordão e 

cultivadas em diferentes passagens, na presença ou ausência de partículas de 

titânio, foram marcadas com um painel de anticorpos monoclonais (MoAc) 

contra vários marcadores de superfície: CD105FITC, CD90PE-Cy5 (ambos da 

Bioscience, San Diego, CA, USA), CD73PE, CD34PE, HLA-DRFITC, CD45FITC and 

CD14PE (todos da Becton Dickinson’s, CA, USA). 

 As células foram retiradas dos frascos de cultura com tripsina, 

centrifugadas, lavadas com PBS, contadas no hemocitômetro com azul de 

tripan, 5X105 até 106 células foram colocadas em cada tubo específico para 

citometria e centrifugadas, todo o sobrenadante foi removido e a borda do tubo 

foi enxugada com uma gaze seca e limpa. Depois disso, 10 µL de cada um dos 

MoAc foi adicionado ao seu tubo correspondente, as células foram 

ressuspendidas delicadamente, completando o volume do tubo para 50 µL com 

PBS, deixando no escuro por 30 minutos a temperatura ambiente. 

Acrescentaram-se 500 µL de PBS, centrifugou-se a 1500 rpm por 5 minutos, 

retirou-se o sobrenadante para a fixação com 500 µL de PBS gelado com 0,5% 

de formaldeído. Para a detecção do CD105, as células foram lavadas mais 

uma vez com PBS, incubadas por 30 minutos com anticorpo secundário (FITC-

Conjugated anti-mouse IgG), lavadas e só então fixadas como já descrito. 

 Para cada teste, um MoAc foi utilizado como controle isotípico (IgG 1-

FITC, PE and PE-Cy5 Becton Dickinson’s, CA, USA). 

 Pelo menos 20000 células por tubo foram lidas em um citômetro 

FACScan (Fluorescence Activated Cell Analyzer, San Jose, CA, USA) com o 

software Cell Quest (Cell QuestTM Software, Becton Dickinson 

Immunocytometry Systems, San Jose, CA, USA). Os seguintes parâmetros 

foram considerados: Forward Scatter (FSC) em escala linear, que avalia o 

tamanho celular; Side Scatter (SSC) em escala linear para verificar a 

complexidade celular; e a expressão dos marcadores celulares na análise de 

fluorescência por FL1, FL2, e FL3 em escala logarítmica, detectando as 

fluorescências verde, laranja e vermelha respectivamente, representando a 

reação antígeno-anticorpos conjugados a FICT, PE, and PE-Cy5, 



 

25 

 

respectivamente. Os resultados foram expressos como uma porcentagem de 

células marcadas com o MoAc. 

 

b. Ensaios de diferenciação 

 Também foi verificada a capacidade de diferenciação in vitro das CTMH 

em osteoblastos, adipócitos e condroblastos, antes e após o tratamento com 

partículas de titânio. Foram utilizados os seguintes protocolos de diferenciação 

in vitro seguindo as orientações de Rebelatto e colaboradores (2008) com 

algumas modificações: 

i. Diferenciação osteogênica: CT mesenquimais retiradas da parede 

da veia do cordão e cultivadas em diferentes passagens foram contadas 

no hemocitômetro e plaqueadas 3x104 células em cada poço de placas 

de 6 poços (TPP). Quando havia uma confluência de 80%, foi utilizado 

meio enriquecido com fatores indutores de diferenciação osteogênica: 

meio D-MEM (Gibco - Invitrogen) com 0,01 µM de dexametasona 

(Sigma), 50 µM de ácido ascórbico 2-fosfato (Sigma), 10 mM de beta-

glicerolfosfato (MP Biomedicals), 10% SBF e 1% antibióticos. O meio foi 

trocado a cada três dias durante um período de três semanas, 

totalizando 21 dias de diferenciação. Depois disso, as células foram 

fixadas com álcool 70% por 30 minutos e a matriz extracelular rica em 

cálcio foi corada com 2 mL de solução 2% de vermelho de alizarina 

(Alizarin Red - Sigma) pH  4,1 por 5 minutos. O experimento foi realizado 

em triplicata, tendo como controle negativo as células crescendo em 

meio alfa-MEM sem os fatores indutores. 

ii. Diferenciação adipogênica: CT mesenquimais retiradas da parede 

da veia do cordão e cultivadas em diferentes passagens foram contadas 

no hemocitômetro e plaqueadas 3x104 células em cada poço de placas 

de 6 poços (TPP). Quando havia uma confluência de 80%, foi utilizado 

meio enriquecido com fatores indutores de diferenciação adipogênica: 

meio D-MEM alta glicose (Gibco - Invitrogen) com 1 µM de 

dexametasona (Sigma), 5 ug/mL de insulina de pâncreas bovino 

(Sigma), 60 µM de indometacina (Cayman Chemical Company), 15% 

SBF e 1% antibióticos. O meio foi trocado a cada três dias durante um 

período de três semanas, totalizando 21 dias de diferenciação. Depois 
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disso, as células foram fixadas com paraformaldeído 1x por uma hora, e 

os vacúolos de lipídios corados com 2 mL de solução oil red O (Sigma – 

3,75 g em 100 mL de isopropanol depois diluídos em 200 mL de água 

destilada) por 5 minutos. O experimento foi realizado em triplicata, tendo 

como controle negativo as células crescendo em meio alfa-MEM sem os 

fatores indutores. 

iii. Diferenciação condrogênica: CT mesenquimais retiradas da 

parede da veia do cordão foram contadas no hemocitômetro, 2X105 

células foram colocadas em cada tubo de centrífuga de 15 mL (TPP) e 

centrifugadas, o meio antigo foi removido e foi adicionado 0,5 mL do 

meio de diferenciação condrogênica: meio D-MEM alta glicose (GIBCO) 

com 0,5 µg/mL de insulina de pâncreas bovino (Sigma), 10 ng/mL de 

TGFbeta1, 50 µM de ácido ascórbico 2-fosfato (Sigma), com 1% SBF e 

antibióticos 1%. Depois de ressuspender as células, elas foram 

centrifugadas novamente para formar um sedimento celular que não 

pode ser desfeito durante os 21 dias de tratamento de diferenciação, por 

isso o meio foi trocado muito cuidadosamente a cada três dias, os tubos 

de 15 mL foram incubados a 37 ºC e 5% de CO2 para ocorrer a 

formação de uma micromassa celular esferoide no fundo dos mesmos. 

Após o período de tratamento, as micromassas foram fixadas em 

paraformaldeído 4% em tampão fosfatado 0,1 M por uma hora em 

temperatura ambiente, desidratadas em banhos crescentes de álcool, 

depois diafanizadas (banhadas em xilol absoluto) e em seguida 

embebidas na parafina. Foram feitos cortes de 3 µm de espessura no 

bloco de parafina e as lâminas foram coradas com HE (hematoxilina-

eosina), alcian blue, e coloração tricrômica de Masson. A coloração 

tricrômica de Masson para fibras colágenas consiste em utilizar os 

seguintes corantes: hematoxilina férrica Weigert, Fucsina ácida-escarlate 

de Biebrich, solução de fosfotungstica 5% - ácido fosfomolíbdico 5% e 

azul de anilina-acética. Os experimentos foram realizados em triplicata, 

tendo como controle negativo as células crescendo em monocamada ou 

em micromassa (nos tubos de 15 mL) em meio alfa-MEM sem os fatores 

indutores. 
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5. Análise citogenética das CTMH – Determinação do cariótipo 

constitucional e controle pós-criopreservação 

 Todos os cordões umbilicais doados para a presente pesquisa, e que 

não sofreram contaminação bacteriana, tiveram suas células analisadas pelo 

bandamento GTW no início do cultivo celular, antes da criopreservação, para a 

determinação do cariótipo constitucional do doador. 

 Após a expansão in vitro, as CTMH foram criopreservadas. Foi realizada 

a análise citogenética numa amostra celular antes da criopreservação. Depois 

de passarem um tempo estocadas em nitrogênio líquido, alíquotas celulares 

foram descongeladas e a análise citogenética foi realizada novamente para 

verificar se surgiram alterações cromossômicas após o processo de 

criopreservação (Duarte et al., 2012). Dessa maneira foi descoberta a inv(3) em 

um dos doadores (Duarte et al., 2012), alteração presente antes e após a 

criopreservação em todas as metáfases do cordão umbilical 4 (tabela 1), e tais 

CTMH com inversão passaram a ter seu comportamento comparado com as 

CTMH de outro doador (cordão umbilical 10) que apresenta cariótipo normal. 

 

6. Caracterização das micropartículas de titânio e tratamento 

para remoção de endotoxinas aderentes 

 Partículas de titânio comercialmente puras (cpTi da Johnson Matthey, 

Ward Hill, MA) foram doadas pelo Dr Edward Greenfield do Department of 

Orthopedics, Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio, USA. Estas já 

estavam caracterizadas, contadas e livres de endotoxinas aderentes. O grupo 

do Dr Edward Greenfield utilizou o equipamento Multisizer™ 3 COULTER 

COUNTER (Beckman Coulter Particle Characterization Laboratory, Miami, FL) 

para verificar a distribuição dos tamanhos das partículas, determinando que 

90% delas são menores que 3,6 µm (Taki et al., 2005). 

 Os níveis de endotoxinas nas cpTi foram determinados antes e depois 

do processamento de remoção adicionando as partículas diretamente à versão 

modificada do teste espectrofotométrico “Limulus amoebocyte lysate assay” 

(detection limit = 0,01 endotoxin units/mL; Biowhittaker, Walkersville, MI, 

U.S.A.).  O grupo do Dr Greenfield realizou o tratamento para remoção de 

endotoxinas aderentes seguindo a seguinte metodologia: as cpTi foram 

passivadas com ácido nítrico 25% em 70 oC por 1 hora, seguido de 3 lavagens 
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com PBS estéril, e esterilizadas em etanol 70% por 30 minutos em temperatura 

ambiente. Depois as partículas foram incubadas em 5 ciclos alternantes de 

NaOH 0,1 N/ 95% etanol e ácido nítrico 25%, em cada ciclo a incubação com 

NaOH 0,1 N/ 95% etanol foi feita a 30 ºC por 20 h, enquanto que a incubação 

no ácido nítrico foi feita em temperatura ambiente por 20 h, entre os ciclos as 

partículas eram lavadas com PBS até atingir o pH 7,0 (Ragab et al., 1999). O 

procedimento removeu todas as endotoxinas aderentes ao titânio. Ao final dos 

ciclos as cpTi foram lavadas várias vezes com PBS estéril até a obtenção do 

pH 7,0, depois foram feitas alíquotas de partículas diluídas em PBS (com 

antibióticos) numa concentração de 6x108 partículas/mL que foram guardadas 

na geladeira para uso posterior no cultivo das CTMH. 

 

7. Tratamento das CTMH com as micropartículas de titânio 

 As CTMH foram expostas a diferentes concentrações/ tempo de 

exposição às cpTi para diferentes análises que serão descritas nos tópicos 

abaixo. 

 Basicamente para todos os experimentos realizados as CTMH 

expandidas foram contadas e semeadas em frascos ou placas de cultivo, 

depois do tempo necessário de adesão das células ao plástico (em torno de 24 

h a 37 ºC), o meio de cultura foi retirado e foi adicionado meio alfa-MEM/ 10% 

SBF contendo diferentes concentrações de partículas. As células cresceram na 

presença das cpTi por diferentes períodos de tempo conforme indicado nos 

itens abaixo: 

a) Ensaio MTT (3-(4,5-dimetylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium 

bromide): 3 x 103 CTMH foram semeadas em cada poço da placa de 24 

poços (TPP), totalizando 5 placas para cada cordão, uma para cada 

tempo de exposição: 24 horas, 48 horas, 72 horas, 96 horas e 120 

horas. Após a adesão celular, o meio foi retirado e foi acrescentado novo 

meio com as seguintes concentrações de partículas em triplicata: 0 

partículas (controle negativo = CN), 50 partículas/ célula, 100 partículas/ 

célula, 200 partículas/ célula, 300 partículas/ célula, 400 partículas/ 

célula e 500 partículas/ célula. Os 3 poços restantes de cada placa de 24 

poços foram preenchidos com meio contendo mitomicina (0,01 mg/mL), 
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o controle positivo para morte celular. As CTMH ficaram proliferando por 

24 h, 48 h, 72 h, 96 h e 120 h na presença de partículas. 

b) Ensaio para observação de internalização de partículas por 

microscopia eletrônica e confocal: 6 x 104 CTMH foram semeadas em 

cada lamínula 24 mm x 24 mm dentro de poços da placa de 6 poços 

(TPP), totalizando 4 placas para microscopia eletrônica e 4 placas para 

confocal. Após a adesão celular, o meio foi retirado e foi acrescentado 

novo meio com as seguintes concentrações de partículas em triplicata: 0 

partículas (controle negativo = CN), 50 partículas/ célula, 100 partículas/ 

célula e 500 partículas/ célula. As CTMH ficaram proliferando na 

presença de partículas por 24 horas e 5 dias. 

c) Ensaio de expansão celular até senescência após o tratamento 

com partículas: 6 x 104 CTMH foram semeadas em cada garrafa T25 

(TPP), totalizando 9 garrafas. Após a adesão celular, o meio foi retirado 

e foi acrescentado novo meio com as seguintes concentrações de 

partículas em triplicata: 0 partículas (controle negativo = CN), 50 

partículas/ célula, 100 partículas/ célula. As CTMH ficaram crescendo na 

presença de cpTi até atingirem 60% de confluência, quando foram 

expandidas sucessivamente até atingirem a senescência. Quando 

células senescentes apareceram no cultivo foram realizados novamente 

os experimentos de citometria de fluxo e ensaios de diferenciação 

osteogênica e adipogênica após o tratamento com partículas. As CTMH 

senescentes, tratadas ou não com titânio, foram observadas, e o meio 

foi trocado até que a cultura morresse espontaneamente. 

d) Ensaio para obtenção de cromossomos para análise citogenética 

e FISH: 2 x 105 CTMH foram semeadas em cada garrafa T75 (TPP), 

totalizando 8 garrafas para análise 24 horas de exposição e mais 8 T75 

para análise após 5 dias de exposição, em experimento realizado em 

duplicata. Após a adesão celular, o meio foi retirado e foi acrescentado 

novo meio com as seguintes concentrações de partículas em triplicata: 0 

partículas (controle negativo = CN), 50 partículas/ célula, 100 partículas/ 

célula, e 500 partículas/ célula. As CTMH nas garrafas ficaram 

proliferando por 24 h e 5 dias na presença de partículas. 
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e) Ensaio para obtenção de células binucleadas para análise CBMN: 

8 x 104 CTMH foram semeadas em cada garrafa T25 (TPP), totalizando 

12 garrafas para análise de 24 horas de exposição, em experimento 

realizado em triplicata. Após a adesão celular, o meio foi retirado e foi 

acrescentado novo meio com as seguintes concentrações de partículas 

em triplicata: 0 partículas (controle negativo = CN), 50 partículas/ célula, 

100 partículas/ célula, e mitomicina (controle positivo = CP). As CTMH 

nas garrafas ficaram proliferando por 24 h na presença de partículas. 

f) Ensaio para análise da atividade das enzimas antioxidantes: 6 x 

105   CTMH foram semeadas em cada garrafa T75 (TPP), num total de 9 

placas para tratamento de 24 horas, em experimento realizado em 

triplicata. Após a adesão celular, o meio foi retirado e foi acrescentado 

novo meio com as seguintes concentrações de partículas em triplicata: 0 

partículas (controle negativo = CN), 50 partículas/ célula e 100 

partículas/ célula. As CTMH nas garrafas ficaram proliferando por 24 

horas na presença de partículas.  

 

8. Ensaio do crescimento e viabilidade das CTMH 

 O número de células e a viabilidade celular foram medidos pelo método 

de exclusão por coloração, no qual é utilizado o corante azul de tripan (trypan 

blue – Invitrogen). O crescimento populacional relativo foi estimado pela 

contagem em hemocitômetro de células viáveis nas culturas até atingirem a 

fase de senescência. As células que se coraram de azul foram consideradas 

como células inviáveis e aquelas que não permitiram a entrada do corante, pois 

possuem integridade da membrana, foram consideradas células viáveis. 

 O ensaio de MTT (3-(4,5-dimetylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium 

bromide) (Invitrogen) também foi utilizado para medir diferenças nas taxas de 

proliferação das CTMH com cariótipo alterado (inv(3)) e aquelas CTMH com 

cariótipo normal quando expostas a diferentes doses e tempo de exposição às 

cpTi. Depois de diferentes tempos de cultivo com partículas de titânio, a 

solução de MTT foi preparada (1 mg de MTT por mL de meio DMEM sem fenol 

red e sem SBF) e filtrada para esterilizar. Em cada poço da placa de 24 poços, 

o meio de cultura foi substituído por 400 µL da solução de MTT diluída (1 

mg/mL). Após 4 horas de incubação na estufa de CO2 5% a 37 oC, a solução 
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de MTT foi aspirada e os cristais de formazan foram dissolvidos em 400 µL 

dimetilsulfóxido 100% (DMSO da AMRESCO) e agitados por 5 minutos. Cem 

microlitros do sobrenadante resultante foram transferidos para poços de uma 

placa de 96 poços que foi lida no espectrofotômetro a 570 nm de acordo com o 

protocolo do fabricante. 

 

9. Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 Após o tratamento das CTMH com as cpTi em diferentes doses 

conforme descrito acima, o meio de cultura foi retirado, as lamínulas com 

CTMH aderentes foram lavadas 3 vezes com PBS e depois fixadas com 

glutaraldeído 2,5% (Sigma-Aldrich) em tampão fosfato 0,1 M pH 7,2. O material 

fixado foi levado para o laboratório de microscopia e microanálise do CETENE 

(Recife – PE), onde foi realizada a retirada do fixador, seguida por três 

lavagens de 10 minutos cada em tampão fosfato 0,1 M. A pós-fixação foi feita 

com tetróxido de ósmio 1% em tampão fosfato 0,1 M pH 7,2 por 30 minutos em 

temperatura ambiente na capela de exaustão, sendo lavado duas vezes com o 

tampão fosfato e depois 10 minutos em água destilada. A desidratação ocorreu 

em uma série de concentrações crescentes de etanol: 30%, 50%, 70%, 90% e 

três vezes de 100%. A secagem completa foi feita pelo ponto crítico e as 

amostras fixadas no suporte porta amostras (stubs) do MEV. Uma fina camada 

de ouro (metalização) foi colocada sobre a superfície das lamínulas para 

aumentar a condutividade. 

 O material foi observado no MEV (Microscópio Eletrônico Field Emission 

Ambiental FEI Quanta 200 FEG), com a formação da imagem ocorrendo com a 

captura dos sinais dos elétrons secundários e dos retroespalhados. À medida 

que o feixe de elétrons primários foi varrendo a amostra, os sinais sofrem 

modificações conforme as variações encontradas na superfície. Os elétrons 

secundários formam a imagem de topografia da superfície da amostra e as 

imagens de alta resolução são obtidas por eles. Os elétrons retroespalhados 

fornecem imagens que caracterizam a variação na composição da superfície 

(Maliska, apostila MEV-UFSC). 

 Além da captura das imagens, foi realizada microanálise química das 

amostras pelo detector de energia dispersiva (EDX ou EDS) no MEV. Desta 

maneira foi possível gerar dados qualitativos e quantitativos sobre a 
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composição da amostra em determinada região celular onde se suspeitava 

ocorrer as micropartículas de titânio. 

 

10. Microscopia Confocal 

 Após o tratamento das CTMH com as cpTi em diferentes doses 

conforme descrito acima, o meio de cultura foi retirado, as lamínulas com 

CTMH aderentes foram lavadas 3 vezes com PBS, fixadas com  

paraformaldeído (Sigma) 4% em tampão fosfato 0,1 M por 10 minutos e depois 

lavadas novamente com PBS. Para a marcação de núcleos, foi utilizado DAPI 

(4’-6’-diamidino-2-fenil-indol) diluído 1,5 µg/mL no meio de montagem. Com 

auxílio de uma pinça e uma agulha de seringa, as lamínulas foram removidas 

das placas, retirou-se o excesso de líquido com auxílio de um papel de filtro, foi 

adicionada uma gotícula do DAPI/meio de montagem (cerca de 10 µL) sobre 

lâminas limpas. Para evitar a formação de bolhas, deve-se encostar uma 

extremidade da lamínula na gota, deixando o meio de montagem subir por 

capilaridade e, então, soltar suavemente a lamínula. Depois de secas, as 

lâminas foram guardadas em geladeira até o momento de serem levadas para 

o Instituto Carlos Chagas, FIOCRUZ (Curitiba-PR), onde foram analisadas no 

microscópio confocal (Leica SP5) com o auxílio do pesquisador Dr Marco 

Augusto Stimamiglio. Foi utilizado um laser UV para observar a marcação 

nuclear e, devido à opacidade das partículas de titânio, pontos pretos foram 

detectados que representam a localização destas partículas na célula quando 

observadas pelas imagens DIC. Foram realizadas vistas laterais (XZY) e vistas 

de cima (XYZ) de um mesmo plano de foco da célula. Também se realizou 

escaneamento em profundidade (planos z ou planos focais) nas células para se 

ter a certeza de que as cpTi estavam interiorizadas e não localizadas na 

superfície. 

 

11. Ensaio histoquímico para detectar a presença de CTMH 

senescentes 

 Após o tratamento das CTMH com as partículas de titânio em diferentes 

doses, e após várias passagens em cultura até chegar a senescência, foi 

realizado o procedimento para detectar a atividade da β-galactosidase em pH 

6,0, uma característica conhecida de células senescentes. Para tanto foi 
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utilizado o Kit Senescence β- galactosidase da Cell Signaling Technology, e os 

procedimentos foram realizados conforme as instruções do fabricante. As 

células que apresentaram a coloração foram consideradas como células 

senescentes. 

 No final da coloração, as CTMH de quatro diferentes campos dentro de 

cada poço foram contadas utilizando o microscópio invertido (CKX 41, 

OLYMPUS), a objetiva de 20x e o filtro verde. Para evitar a ocorrência de 

coloração por causa de confluência celular, o ensaio foi realizado em culturas 

subconfluentes, ou seja com uma densidade celular em torno de 60%. 

 

12. Análise da atividade das enzimas antioxidantes 

 Com o objetivo de verificar se as cpTi geram estresse oxidativo nas 

CTMH, a atividade das enzimas antioxidantes foi avaliada. 

 As atividades das enzimas antioxidantes catalase (CAT) e superóxido 

dismutase (SOD) intracelular total (SOD1 e SOD2) foram mensuradas no 

extrato celular obtido de CTMH cultivadas na presença de cpTi. Foram 

utilizados os kits: Catalase Assay Kit 707002 e Superoxide Dismutase Assay 

Kit 706002 (Cayman Chemical, Ann Arbor, MI), os procedimentos adotados de 

acordo com as recomendações do fabricante. 

 Depois de 24 h de exposição às partículas, as garrafas foram lavadas 

duas vezes com PBS gelado. As CTMH foram rapidamente retiradas com “cell 

scraper” e coletadas em 1 mL de tampão de homogeneização celular pH 7.4 (5 

mM fosfato de potássio, 0.9% NaCl, 0.1% glucose e inibidor de protease) e 

sonicadas para perfeita lise celular. Após a centrifugação em 3000 rpm por 10 

min. a 4 ºC, os sobrenadantes foram coletados para os ensaios de CAT e SOD. 

A concentração proteica das amostras foi determinada pelo método de 

Bradford e utilizada para normalizar a atividade enzimática detectada. 

 

13. Análise citogenética das CTMH tratadas com micropartículas 

de titânio 

 As CTMH do cordão com a inversão (CTMH CUP004) e as CTMH de um 

cordão normal (CTMH CUP010) foram analisadas citogeneticamente sob as 

diferentes condições de cultivo in vitro já mencionadas, antes e após o 

aparecimento de células senescentes na cultura. Após os tratamentos de 24 
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horas e 5 dias de exposição às cpTi, o meio de cultura foi trocado e foi 

adicionado 20 µL de colcemid puro (Gibco), que ficou agindo de 2~4 horas, 

dependendo do número de figuras mitóticas existentes (acompanhamento ao 

microscópio invertido). As células foram colhidas com tripsina, centrifugadas e 

submetidas à hipotonização com solução 1:1 de KCL 75 mM: hipotônica para 

cultivo celular (1 meio RPMI: 9 água destilada) por 30 minutos, seguindo-se a 

fixação do material com fixador 3:1 metanol (MERCK): ácido acético (MERCK). 

Depois de fixado, o material foi estocado em freezer -20 ºC. Para o preparo das 

lâminas destinadas à análise citogenética, foi realizada mais uma troca de 

fixador antes de pingar 20 µL do material fixado sobre lâminas posicionadas em 

cima do banho-maria a 70 ºC. Foi utilizado um microscópio de contraste de 

fase (ZEISS), onde a qualidade e quantidade de metáfases foram analisadas, 

dependendo do espalhamento e cor dos cromossomos, concentração de 

metáfases e presença ou não de citoplasma, foram realizadas modificações no 

modo de pingar para assegurar um bandamento GTW de qualidade. Depois de 

16 horas numa estufa de secagem a 60 ºC as lâminas foram submetidas ao 

bandamento GTW que utiliza 60~100 µL de solução 2,5% de tripsina tipo I 

(SIGMA) diluídos em 40 mL de PBS, e corante Wright (MERCK) para 

determinação das bandas G. Quando possível, um mínimo de 40 metáfases 

para cada tratamento experimental foram analisadas num microscópio ótico 

comum (CX 31, OLYMPUS) na objetiva 100x, e todas elas foram desenhadas 

para maior confiabilidade na análise. As melhores metáfases normais e 

aquelas com alterações cromossômicas foram capturadas usando o sistema de 

cariotipagem Cytovision ou o sistema Karyo Leica, nos laboratórios de 

citogenética do Hospital Sarah Brasília (DF) e do Hospital de Clínicas UFPR 

(Curitiba – Paraná), respectivamente. A descrição dos cariótipos seguiu as 

recomendações determinadas no Sistema Internacional de Nomenclatura de 

Cromossomos Humanos (ISCN 2009). A definição de um clone, do ponto de 

vista citogenético, é a presença da mesma anomalia estrutural ou o ganho de 

um mesmo cromossomo em pelo menos duas metáfases, ou a ausência do 

mesmo cromossomo em pelo menos três metáfases. As alterações 

citogenéticas não clonais são aquelas que não preenchem tal critério de 

clonalidade. 
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 As bandas CBG e Ag-NOR foram utilizadas, quando necessário, para 

complementar os resultados obtidos pela banda GTW. 

 Para obtenção de bandas CBG, após pingar o material, as lâminas 

ficaram três dias em estufa de secagem a 60 ºC. Depois de retiradas da estufa 

e chegarem à temperatura ambiente, as lâminas foram mergulhadas numa 

solução de Ba(OH)2.8H2O a 5% a 60 ºC por 10 segundos, lavadas 

abundantemente em água destilada, imediatamente colocadas por 1 hora em 

solução 2x SSC pH 7 (NaCl 0,3M, Na3C6H5O7 . 2H2O 0,03M) a 60 ºC. Para 

coloração, o material foi lavado em 100 mL de água destilada com 3 gotas de 

ácido acético e em água destilada pura, em seguida foi corado por 10 minutos 

em solução Giemsa 3% em tampão sorensen pH 6,8 (KH2PO4 0,2 M, Na2HPO4 

0,2 M). Os cromossomos foram analisados num microscópio ótico comum (CX 

31, OLYMPUS) na objetiva 100x, as melhores metáfases foram capturadas. 

 Para obtenção de bandas AgNOR, após pingar o material, as lâminas 

ficaram três dias em estufa de secagem a 60 ºC e mais uma semana em 

temperatura ambiente. No momento do bandamento foram preparadas as 

soluções A (0,1 mL de ácido fórmico, 0,2 g de gelatina, 10 mL de água 

destilada) e B (0,5 g de nitrato de prata (AgNO3) em 1 mL de água destilada). 

Foram utilizadas duas gotas da solução A e quatro gotas da solução B, 

pingadas sobre o material que foi coberto, gentilmente, com uma lamínula de 

vidro sobre a lâmina. Sobre um papel absorvente, a lâmina foi colocada em 

uma estufa a 60 ºC. Quando a lâmina tornou-se “marrom dourada”, a lamínula 

foi removida e a lâmina lavada em água destilada corrente. Os cromossomos 

foram analisados num microscópio ótico comum (CX 31, OLYMPUS) na 

objetiva 100x, as melhores metáfases foram capturadas. 

 

14. Análise de Hibridação in Situ por Fluorescência (FISH) 

 O mesmo material celular analisado com banda GTW foi utilizado para 

realizar as análises de FISH. Para a preparação das lâminas destinadas ao 

FISH, foi realizada mais uma troca de fixador antes de pingar 40 µL do material 

fixado sobre lâminas posicionadas em cima do banho-maria a 70 ºC. Foi 

utilizado um microscópio de contraste de fase (ZEISS), onde a qualidade e 

quantidade dos núcleos interfásicos eram analisadas, dependendo da 

concentração de núcleos e presença ou não de citoplasma, foram realizadas 
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modificações no modo de pingar para assegurar um sinal de hibridação de 

qualidade. Para o FISH, o material deve estar mais concentrado do que para 

banda GTW, entretanto não pode haver sobreposição de núcleos e nem 

presença de citoplasma. Depois de 72 horas numa estufa de secagem a 60 ºC 

as lâminas foram preparadas de acordo com as especificações do protocolo 

das sondas (Cytocell aquarius, Cambridge - UK) com algumas modificações 

para melhor adaptação às condições climáticas de Natal-RN. As lâminas foram 

desidratadas em série de etanol: 70%, 85% e 100%, dois minutos em cada. 

Enquanto o material secava, foi realizado o preparo das sondas: 1,2 µL da 

sonda α-satélite D12Z3 verde (marca centrômero do cromossomo 12 – cep12), 

0,8 µL da sonda  α-satélite D17Z1 vermelha (marca centrômero do 

cromossomo 17 – cep17), 8 µL do tampão de hibridação, totalizando 10 µL 

para cada lâmina. A amostra e as sondas ficaram 5 minutos a 37 ºC e então, 

10 µL da solução com as sondas foram aplicadas sobre a lâmina que foi 

posteriormente coberta com uma lamínula de 24x24 mm e desnaturada a 75 ºC 

por dois minutos na placa aquecedora. A hibridação ocorreu em câmara úmida 

no escuro em estufa a 37 ºC por 16 horas. A lavagem pós-hibridação ocorreu 

após a remoção da lamínula e a lâmina foi imediatamente colocada na solução 

de 0,25X SSC a 72 °C (pH 7,0) por 2 minutos, seguida pela solução de 2X SSC 

0,05% Tween-20 (pH 7,0) a temperatura ambiente por 30 segundos. Após 

retirar o excesso de solução de lavagem e aplicar 10 µL de DAPI 

(contracorante com fluorescência azul), uma lamínula de 24x60 mm foi 

colocada sobre a lâmina. A análise foi realizada em objetiva de 100x, utilizando 

os filtros: triplo DAPI/FITC/TRITC, DAPI, FITC e TRITC, para detecção de 

fluorescências azul/ verde/ vermelha simultaneamente, só azul (captura do 

núcleo interfásico e metáfases), só verde (captura do cep12), só vermelho 

(captura do cep17) respectivamente. Foi utilizado um microscópio de 

fluorescência (Olympus BX51, Reflected Fluorescence System U-LH100HG, 

Power Supply Unit BH2-RFL-T3) para análise de 300 núcleos interfásicos em 

cada tratamento, os resultados mais interessantes foram capturados. 

 Também foi realizado um FISH sequencial em duas lâminas que já 

tinham banda GTW, nas quais foram encontradas metáfases com uma 

alteração que precisou ser esclarecida com FISH. A lâmina foi descorada com 

fixador e houve a hibridação com sonda vermelha de cromossomo inteiro do 
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cromossomo 20 (wcp20 vermelho). Foram utilizados os mesmos 

procedimentos descritos acima. 

 A sonda gênica D20S108 vermelha (Vysis LSI D20S108 

SpectrumOrange Probe, LSI 20)  que marca uma sequência gênica localizada 

em 20q12, e a sonda centromérica α-satélite D13Z1/D21Z1 verde (marcação 

simultânea dos centrômeros dos cromossomos 13 e 21, cep13/21) foram 

hibridizadas com as CTMH inv3 para ajudar a elucidar uma alteração detectada 

pela banda GTW. Foram utilizados os mesmos procedimentos de hibridação e 

análise descritos acima. 

 

15. Análise do CBMN 

 No presente trabalho, utilizou-se a análise do CBMN, outro teste capaz 

de avaliar a estabilidade genética das CTMH e o efeito citostático das 

partículas de titânio. 

 O ensaio CBMN foi realizado seguindo a metodologia descrita por 

Fenech e colaboradores (2007). Neste ensaio, foram analisadas células que 

completaram uma divisão celular após a exposição às cpTi e que eram 

binucleadas, pois sofreram o bloqueio da citocinese com o uso de citocalasina 

B (cyt-B). A cyt-B é um inibidor da polimerização da actina, portanto sob a ação 

da cyt-B não ocorre formação do anel contrátil de microfilamentos que 

comprime o citoplasma para a total separação das duas células-filhas após a 

divisão celular. 

 Primeiramente, foi necessário realizar experimentos para determinar a 

concentração de cyt-B na qual o número máximo de células em divisão estaria 

bloqueado na telófase, originando células binucleadas. 

 As CTMH foram semeadas em poços da placa de seis poços e foram 

testadas, em triplicata, as seguintes doses de cyt-B: 1,5 µg/mL; 2 µg/mL; 2,5 

µg/mL; 3 µg/mL; 4 µg/mL e 6 µg/mL. As duas últimas doses alteraram 

drasticamente a morfologia das CTMH e houve muita morte celular. Nas doses 

inferiores (1,5 e 2 µg/mL) não houve citotoxicidade elevada, mas ainda assim 

os poços ficaram quase vazios, com poucas células binucleadas. As doses 2,5 

e 3 µg/mL foram as melhores, havendo um número elevado de células 

binucleadas, mas ainda assim o número não era suficiente para realizar o 
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CBMN. Foi observado que a placa de 6 poços não era adequada para 

obtenção de números suficientes de células para o CBMN.  

 Depois de vários testes na garrafa T25, ficou estabelecido o protocolo de 

análise CBMN em CTMH: 8x104 células foram semeadas em cada garrafa T25, 

após 24 horas de exposição às cpTi e à mitomicina C (0,2 µg/mL = controle 

positivo), o meio de cultura foi retirado, os frascos lavados com PBS e 

acrescentado novo meio com cyt-B (concentração 4,5 µg/mL) por 24 horas. 

Então as CTMH foram retiradas das T25 com tripsina/EDTA e transferidas para 

tubos de 15 mL. Foi realizado o tratamento hipotônico das células durante 3 

minutos com 200 µL de KCL 75 mM adicionados gradativamente a cada 

minuto. Antes de centrifugar, a hipotonização foi interrompida com 1 mL de 

fixador (9 metanol:1 ácido acético) homogeneizado lentamente com as células, 

de maneira que não se rompessem as membranas e nem favorecesse a 

formação de grumos celulares. Após a centrifugação por 6 minutos a 1200 rpm, 

a hipotônica foi descartada e colocou-se gota a gota o fixador, que agiu por no 

mínimo meia hora antes da primeira troca de fixador e preparo das lâminas. A 

partir de um precipitado celular bem pequeno, 20 µl do material foi pingado 

sobre lâminas posicionadas em cima do banho-maria a 40 ºC. Depois que as 

lâminas secaram, elas ficaram em estufa a 60 ºC por 30 minutos e foram 

coradas com giemsa por 10 minutos. As células foram analisadas num 

microscópio comum (OLYMPUS CX31) com a objetivas de 40x e 100x. Para 

cada replicata foram analisadas 600 células binucleadas, totalizando, no 

mínimo 1800 células em cada grupo experimental. Os critérios utilizados para 

identificar micronúcleo (MNi), ponte nucleoplasmática (NPB) e broto (NBud) em 

células binucleadas foram descritos por Fenech e colaboradores (2007). 

 Quinhentas células foram contadas para o cálculo do índice de divisão 

nuclear (NDI), onde a proporção de células (mononucleadas, binucleadas, 

trinucleadas e multinucleadas) é utilizada na equação: 

 

NDI = (M1 + 2M2 + 3M3 + 4M4)/N 

onde M1–M4 representam o número de células com 1 ~ 4 núcleos e N é o 

número total de células viáveis. 

 O NDI fornece uma medida do potencial proliferativo da fração de 

células viáveis. É um indicador de efeitos citostáticos do agente que está sendo 
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testado. O menor valor de NDI é 1, que ocorre se todas as células viáveis não 

se dividiram durante o bloqueio da citocinese pela cytB. Se todas as células 

viáveis completaram uma divisão nuclear e estão binucleadas o valor será 2. 

Um valor maior que 2 indica que uma grande proporção de células viáveis 

completou mais que uma divisão nuclear durante a fase de bloqueio da 

citocinese (Fenech et al., 2007). 

 Na análise CBMN foram observadas muitas pontes nucleoplasmáticas 

em todos os tratamentos, inclusive no controle negativo (ver a descrição dos 

resultados). Com o objetivo de observar se há ocorrência de pontes anafásicas 

entre as CTMH em divisão in vitro sem a adição de cyt-B e nem de colcemid, 

células em proliferação foram retiradas dos frascos T25 e processadas em tubo 

de 15 mL seguindo o mesmo procedimento descrito para CBMN (retirando a 

cyt-B). Após a fixação do material, as lâminas foram preparadas e coradas com 

giemsa. A análise das anáfases das CTMH foi realizada em objetiva de 40x no 

microscópio Olympus. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

1. Isolamento das CTMH do cordão umbilical 

 Foram realizados experimentos de isolamento de células do sangue, 

veia e geleia (Can e Karasenoiglu, 2007) com o objetivo de identificar a melhor 

fonte de CTMH do cordão umbilical. 

 A tabela 2 demonstra os resultados obtidos na tentativa de se isolar as 

CTMH de diferentes fontes do mesmo cordão e as análises que foram 

realizadas em cada um deles.  

 Foi possível iniciar o cultivo de células aderentes, expandi-las por várias 

passagens, fazer os procedimentos de diferenciação e a análise por citometria 

de fluxo (atingindo todos os critérios exigidos por Dominici et al., 2006) em 50% 

dos cordões doados (CUP001, CUP003, CUP004, CUP009, CUP010 e 

CUP012).  

 Foi possível iniciar o cultivo, as células aderiram ao frasco, foi realizada 

a análise citogenética, porém não houve expansão celular suficiente para a 

realização de todos os experimentos, pois as células morreram em passagens 

iniciais, em duas amostras (CUP005, CUP006); ou houve expansão celular de 

boa qualidade, o material está criopreservado, mas ainda não foram realizados 

todos os testes em uma amostra (CUG010).  

 Houve contaminação bacteriana logo nas primeiras horas de cultivo das 

células isoladas de três cordões (CUP002, CUP008, CUP011). Em outra 

amostra, as células aderiram ao frasco, mas apresentaram baixa proliferação 

celular (CUP007), e na tentativa de expansão das células do último cordão 

(CUP013) houve contaminação durante o cultivo, não sendo possível realizar a 

análise citogenética. 
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Tabela 2 - Fontes de CTMH de diferentes cordões e as análises realizadas nas 

células isoladas de cada cordão doado. 

Cordão 

umbilical 

Sangue 

(CUS) 

Parede da 

veia (CUP) 

Geleia de 

Wharton (CUG) 

Análises 

001 - ++ - DIF; CF; AC 

002 - - - Contaminação bacteriana inicial 

003 NR ++ NR DIF; CF; AC 

004 NR ++ NR Todos os ensaios 

005 NR + NR Expansão até a P6, AC 

006 NR + NR Expansão até a P4, AC 

007 NR - NR Expansão até a P3 

008 NR - NR Contaminação bacteriana inicial 

009 NR ++ NR DIF; CF; AC 

010 NR ++ + Todos os ensaios 

011 NR - NR Contaminação bacteriana inicial 

012 NR ++ NR DIF; AC; CBMN; CAT/SOD 

013 NR + NR 
Contaminação bacteriana no 

cultivo 

CUS = sangue do cordão umbilical; CUP = parede da veia do cordão umbilical; 

CUG = geleia do cordão umbilical; NR = o procedimento não foi realizado; - = o 

procedimento foi realizado, mas não foram obtidos resultados; + = foi possível 

iniciar o cultivo de células aderentes, mas o cultivo deteriorou; ++ = foi possível 

isolar e caracterizar as células-tronco mesenquimais; DIF = ensaios de 

diferenciação; CF = ensaio de citometria de fluxo; AC = análise citogenética; 

CBMN = ensaio para análise de micronúcleo e outras alterações nucleares; 

CAT/SOD = ensaio para análise de expressão da catalase e da super-óxido-

desmutase. 

 



 

42 

 

 Os pontos fundamentais para o sucesso no isolamento e expansão 

foram: a) o cordão deve ser coletado de um “parto limpo”, dois cordões 

(CUP002, CUP011) vieram de partos normais feitos na cama sem assepsia 

prévia, o trabalho de parto já estava muito avançado quando as parturientes 

chegaram ao hospital; b) o cordão deve ser transportado em PBS com 

antibióticos/ antimicótico o mais rápido possível ao laboratório, sempre 

processado em condições extremamente estéreis; c) o cordão deve ser lavado 

várias vezes com PBS com antibióticos/ antimicótico, retirando todo resíduo de 

contaminação e de sangue; d) depois do estabelecimento de células aderentes, 

ao decorrer do cultivo in vitro, é necessário controle rígido na manipulação de 

CTMH para evitar a contaminação de bactérias/fungos e não haver 

contaminação cruzada entre as linhagens celulares obtidas de diferentes 

cordões. 

 Neste trabalho, a melhor fonte para o isolamento das CTMH foi a parede 

da veia do cordão, esse dados estão de acordo com estudos publicados por 

outros grupos (Panepucci et al., 2004; Kadivar et al. 2005, 2006; Romanov et 

al., 2003; Koh et al., 2008; Ishige et al., 2009; Li et al.,2010), e com a hipótese 

discutida por Meirelles e Nardi (2009) de que a localização in vivo das CTMH 

pode ser na parede dos vasos sanguíneos. Com a prática, a técnica de 

manipulação da veia tornou-se fácil e rápida, propiciando um cultivo inicial com 

poucas células sanguíneas contaminantes. 

 O investimento de tempo e material para o isolamento das CTMH do 

sangue do cordão não foi vantajoso, poucas células mononucleadas foram 

isoladas e aderiram ao frasco, entretanto em poucas horas elas se tornaram 

células gigantes e muito vacuolizadas, havendo a perda do cultivo em 48 horas 

(CUS001, CUS002). Estes dados estão de acordo com aqueles descritos por 

Rebelatto e colaboradores (2008) e por Secco e colaboradores (2008) que 

também compararam diferentes fontes de obtenção de CTMH e obtiveram o 

menor índice de sucesso com o procedimento no sangue do cordão umbilical. 

Secco e colaboradores (2008) afirmaram que o procedimento de estocar o 

sangue do cordão criopreservado em bancos públicos e/ou privado não é o 

mais adequado. Entretanto, o protocolo proposto por Hussain e colaboradores 

(2012) não foi testado no presente trabalho. Eles desenvolveram um novo 

método para isolar grandes quantidades de CTMH do sangue do cordão 
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umbilical, conseguiram que as células mostrassem diferenciação neurogênica 

(expressão de SOX2 e Olig4) e adipogênica (expressão de FABP-4), e 

concluíram que o sangue umbilical é uma boa fonte de CTMH se for utilizado o 

método descrito por eles. 

 Tem se demonstrado que a geleia de Wharton é uma boa fonte para o 

isolamento das CTMH (Can e Karahuseinoglu, 2007; Fu et al., 2006; Secco et 

al., 2008). No presente estudo foi realizada esta tentativa em três cordões 

(CUG001, CUG002, CUG010), nas duas primeiras não foi obtido sucesso. Isto 

ocorreu porque não foi possível retirar as células do excesso de material 

gelatinoso, poucas células aderiram ao frasco e logo se tornaram grandes, 

vacuolizadas e morreram. Na terceira tentativa, foram realizadas adaptações 

na metodologia, a tripsina passou a ser utilizada em conjunto com a 

colagenase para desagregação enzimática (como descrito em material e 

métodos), toda a suspensão gelatinosa foi descartada após as centrifugações e 

assim foi possível separar as células do excesso de muco. Portanto, foi 

possível isolar e expandir células retiradas da geleia (CUG010). Tais células 

não passaram pelos procedimentos exigidos para que sejam consideradas 

CTMH, entretanto seu aspecto morfológico e sua cinética de divisão celular 

foram muito semelhantes às CTMH retiradas da veia do mesmo cordão 

(CUP010). Apesar de ser uma técnica mais demorada do que a de isolamento 

da veia, conclui-se que a geleia é uma boa fonte de CTMH, considerando-se 

principalmente as pesquisas que apontam esta fonte como a mais adequada 

para experimentos que desejem realizar a diferenciação neural e em 

cardiomiócitos das CTMH (Fu et al., 2004, 2006; Baksh et al., 2007; 

Karahuseyinoglu et al., 2007; Ishige et al., 2009; Fan et al., 2011; Chen et al., 

2012; Lee et al., 2012). 

 

2. Manutenção do cultivo das CTMH/ Recuperação pós-

criopreservação 

 Após o isolamento das CTMH dos cordões e o estabelecimento de 

células aderentes no plástico de cultura, foi necessário estabelecer os 

melhores procedimentos para a manutenção adequada da linhagem celular. 

 As CTMH são extremamente sensíveis a alterações ambientais e podem 

perder sua capacidade de proliferação e diferenciação se tratadas de maneira 
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inadequada. Neste trabalho, foi detectado que elas podem deteriorar 

espontaneamente numa maneira doador específico (CUP005, CUP006 e 

CUP007) mesmo que todos os cuidados sejam tomados e os procedimentos 

sejam os mesmos para todos os cordões. No início do crescimento (passagens 

P1, P2 e P3), surgiu uma população bastante heterogênea de células (Figura 

1A), com a presença de contaminantes celulares que não são CTMH, como 

células endoteliais e hematopoiéticas. As células hematopoiéticas 

desapareceram com a troca do meio, e as células endoteliais não se 

espalharam e nem proliferaram com o decorrer do cultivo. Depois da terceira 

passagem (P3), as células fibroblastóides (CTMH) ocuparam todo o frasco de 

cultivo, assim como foi descrito por outros pesquisadores (Romanov et al., 

2003; Li et al., 2010), e a população celular ficou bem homogênea (Figura 1B). 

 O melhor método para avaliar a qualidade da cultura foi a inspeção 

morfológica diária ao microscópio invertido, observando também a coloração 

do meio (alterações no pH) e a presença de possíveis contaminantes. Uma 

cultura saudável de CTMH apresenta células fusiformes pequenas e em alta 

taxa de divisão (Figura 1B). Para manter tais características, ficou estabelecido 

no presente trabalho que as CTMH devem ser mantidas em baixa 

concentração, ou seja, as culturas não podem ficar confluentes. Quando o 

cultivo passava de 60% de confluência, era difícil soltar as células do frasco de 

cultura e havia a formação de um “tecido”, dificultando a dissociação celular e 

subsequente contagem no hemocitômetro. Além disso, foi observado que a 

confluência gerava diminuição no potencial replicativo das CTMH e também 

alterações morfológicas como descrito por Covas e colaboradores (2003). 

 Depois de muitas passagens celulares, ou por sofrimento em condições 

inapropriadas de cultivo (alta confluência, demora em se fazer o subcultivo, 

exposição prolongada à tripsina, alterações na temperatura ou nível de CO2 da 

incubadora) ou até mesmo numa maneira doador específica, as CTMH podem 

se deteriorar, tornando-se maiores com formatos poligonais, com um baixo 

índice de divisão mitótica (Figura 1C). 
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Figura 1. Cultivo de CTMH isoladas da veia do cordão umbilical. A) População bastante heterogênea de células no início do cultivo 

das CTMH com grupos de células endoteliais que têm o formato hexagonal, algumas células fibroblastóides podem ser observadas 

(objetiva de 20x); B) População celular com aspecto morfológico mais homogêneo depois da terceira passagem, as células 

fibroblastóides ocuparam todo o cultivo e as células endoteliais desapareceram, as setas indicam CTMH em divisão (objetiva de 

10x); C) CTMH maiores com formatos poligonais, com um baixo índice de divisão mitótica, evidenciando início da senescência do 

cultivo (objetiva de 20x). 
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 As CTMH devem ser cultivadas em baixa densidade para preservar sua 

capacidade replicativa e de diferenciação. Culturas muito confluentes fazem 

com que as células sofram, podendo ser induzida diferenciação espontânea e 

irreversível com o aparecimento de uma matriz mineralizante sem a presença 

de meio indutor de diferenciação (Gregory et al., 2005). Neste trabalho, as 

CTMH se dividiram melhor quando subcultivadas numa confluência de 50~60% 

e semeadas numa densidade de 3000 a 4000 células/cm2, sendo que em 

alguns casos, de alta taxa replicativa, a densidade de plaqueamento foi ainda 

menor. Desta maneira, as CTMH apresentaram alta taxa replicativa, em alguns 

casos elas dobraram a quantidade inicial de células em menos de 24 horas 

(dados observados também na análise CBMN). Estes resultados também 

foram observados por Ho e colaboradores (2011) que estudaram CTMH da MO 

e do cordão umbilical e concluíram que o contato celular acelera 

significativamente a ocorrência de senescência replicativa, independente do 

encurtamento do telômero, do dano ao DNA e da ativação de p53. Segundo os 

autores, o aumento no estresse oxidativo intracelular e a ativação de Ras, 

p16INK4a foram importantes na senescência induzida pelo contato em CTMH. 

 Portanto, os dados sugerem que para fins terapêuticos a confluência 

celular excessiva deve ser evitada durante o processo de expansão in vitro das 

CTMH. 

 O potencial replicativo das CTMH foi diminuindo a partir da 16ª 

passagem in vitro (P16), quando apareceram as primeiras células senescentes, 

caracterizadas pelo tamanho celular, alteração morfológica, presença de 

vacúolos, e algumas células multinucleadas (Figura 2A). Além disso, na P16 

foram detectadas as primeiras células com coloração esverdeada pelo teste da 

β-galactosidase, uma característica conhecida de células senescentes (Figura 

2B).
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Figura 2. Células senescentes durante o cultivo de CTMH isoladas da veia do cordão umbilical. A) Células grandes, vacuolizadas, 

e uma célula multinucleada (seta) (objetiva de 40x); B) População celular heterogênea de CTMH em que se observam algumas 

células senescentes coradas em verde pelo teste da β-galactosidase (objetiva de 40x). 
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 Foi possível manter o cultivo celular até a 24ª passagem das CTMH 

isoladas dos cordões CUP004 e CUP010, quando as CTMH pararam de se 

dividir, atingindo a senescência. Depois disso, as CTMH de ambos os doadores 

foram monitoradas diariamente, com troca de meio a cada 72 horas por dois 

meses. As células foram morrendo progressivamente durante o período de 

senescência e soltaram espontaneamente dos frascos de cultivo. Portanto, no 

presente trabalho não foi observada transformação espontânea das CTMH 

após a fase de senescência. Estas observações estão de acordo com outras 

pesquisas sobre CTMH de diferentes fontes (Bernardo et al., 2007; Poloni et 

al., 2010). 

 Considerando-se que as CTMH têm um grande potencial para terapia 

celular, é importante saber se a criopreservação preserva suas características 

(Hunt, 2011). O congelamento de CTMH amplia as oportunidades para 

transplantes alogênicos e autólogos. Gunetti e colaboradores (2008) 

demonstraram que sucessivos procedimentos de congelamento/ 

descongelamento não afetaram significativamente o potencial clonogênico de 

CTH. Duarte e colaboradores (2012) demonstraram que as amostras celulares 

congeladas e depois descongeladas apresentaram CTMH que mantém todas 

as suas características morfológicas, de replicação, de diferenciação e o seu 

perfil de marcadores de superfície após a criopreservação, e atingem várias 

passagens, ficando vivas por vários meses no cultivo in vitro. 

 Os mesmos resultados foram descritos em estudos recentes que 

avaliaram a criopreservação em CTMH isoladas de polpa de dente, líquido 

amniótico, MO e tecido adiposo (Liu et al., 2008; Woods et al., 2009; Liu et al., 

2010; Lee et al., 2012; Miranda-Sayago et al., 2012). Portanto, pode-se concluir 

que o congelamento não altera as características das CTMH (Duarte et al., 

2012). 

 

3. Presença e pureza de CTMH: Imunofenotipagem e Ensaios de 

Diferenciação 

a. Imunofenotipagem: Determinação dos antígenos de 

superfície 

 Após o isolamento e expansão das células retiradas da veia do cordão 

umbilical, é necessário determinar se o cultivo estabelecido contém CTMH. 
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Com este objetivo, a expressão de antígenos de superfície celular foi avaliada 

por citometria de fluxo na PUC-PR (cordão CUP001) e no HEMONORTE-RN 

(cordões CUP003, CUP004, CUP009, CUP010 e CUP012) em diferentes 

passagens e em diferentes condições experimentais. As células isoladas e 

expandidas no presente trabalho foram positivas para o receptor de endoglina 

CD105, proteína de matriz extracelular CD90 e enzima de superfície CD73 

(Figura 3). Não foi detectada contaminação por células hematopoiéticas, pois a 

análise por citometria de fluxo foi negativa para marcadores de linhagem 

hematopoiética, CD14, CD34, CD45 e HLA-DR (Figura 3). No laboratório de CT 

da PUC-PR (Curitiba), existe a disponibilidade do marcador CD31, que marca 

células endoteliais, e no cordão CUP001, foi possível detectar que as CTMH 

não estavam contaminadas por células endoteliais. Esses resultados estão de 

acordo com os critérios exigidos pela Sociedade Internacional de Terapia 

Celular (Dominici et al., 2006) comprovando que, de acordo com a análise de 

citometria de fluxo, as células isoladas da veia do cordão são CTMH. 

 

b. Capacidade de diferenciação das CTMH 

 A capacidade de diferenciação in vitro das CTMH em osteoblastos, 

adipócitos e condroblastos também é um critério exigido pela Sociedade 

Internacional de Terapia Celular para comprovar que houve sucesso no 

isolamento de CT mesenquimais. As CTMH jovens oriundas dos cordões 

CUP001, CUP003, CUP004, CUP009 e CUP010 foram submetidas à indução 

de diferenciação em osteoblasto e adipócito. As CTMH jovens isoladas dos 

cordões CUP004 e CUP010 foram submetidas à diferenciação condrogênica. 

As CTMH senescentes do CUP004 e CUP010 conseguiram passar com 

sucesso pelas diferenciações osteogênica e adipogênica. Os detalhes são 

descritos abaixo. 

Diferenciação osteogênica: foi possível a obtenção da diferenciação 

osteogênica das CTMH CUP001, CUP003, CUP004, CUP009, CUP010 

e CUP012. A matriz extracelular ficou corada com vermelho de alizarina 

após os 21 dias de tratamento (Figura 4), sendo que no sétimo dia de 

indução já foi possível visualizar, por contraste de fase, a presença da 

matriz (Figura 4). Os resultados estão de acordo com os dados 

publicados sobre detecção de diferenciação osteoblástica (Rebelatto et 
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al., 2008; Meirelles e Nardi, 2009), e o critério determinado por Dominici 

e colaboradores (2006). 



 

51 

 

 

Figura 3. Diferentes níveis de expressão de marcadores celulares de CTMH 

analisados por citometria de fluxo. O histograma verde representa as células 

marcadas com diferentes anticorpos monoclonais e o histograma roxo 

representa células marcadas com anticorpo isotípico. A) Histograma tipo dot-

plot mostrando as características físicas das células (tamanho e 

complexidade). A região marcada em vermelho é a que contém as células 

analisadas. B), C), D) e E) Expressão negativa dos marcadores 

hematopoiéticos CD14, HLADR, CD34 e CD45 respectivamente. F), G) e H) 

forte expressão dos antígenos mesenquimais CD90, CD73 e CD105 

respectivamente.
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Figura 4. Diferenciação osteogênica de CTMH jovens: Após 21 dias de diferenciação osteogênica (à esquerda) – matriz óssea 

corada com vermelho de alizarina (objetiva de 20x). Após sete dias de indução para diferenciação osteogênica (à direita) – a seta 

aponta a presença da deposição de matriz óssea detectada em contraste de fase (objetiva de 20x). 
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Diferenciação adipogênica: foi possível a obtenção da diferenciação 

adipogênica das CTMH CUP001, CUP003, CUP004, CUP009 e 

CUP010. Os vacúolos de gordura no interior das células ficaram corados 

com Oil Red O (Figura 5) após os 21 dias de diferenciação. Depois de 

14 dias de tratamento já foi possível observar a presença dos referidos 

vacúolos dentro das células. Os resultados estão de acordo com os 

dados publicados sobre detecção de diferenciação adipogênica 

(Rebelatto et al., 2008; Meirelles e Nardi, 2009), e o critério determinado 

por Dominici e colaboradores (2006). 

Diferenciação condrogênica: foi realizada a diferenciação em 

micromassa nas CTMH CUP004 e CUP010 jovens, seguindo as 

orientações descritas por Rebelatto e colaboradores (2008). Após as 24 

horas de tratamento inicial com o meio indutor, foi possível perceber que 

os sedimentos celulares formaram uma micromassa bem visível solta no 

fundo do tubo. Ao término do período de diferenciação o material 

parafinizado foi corado com a coloração Hematoxilina-Eosina (HE), 

apesar de não ser um corante específico para a diferenciação 

condrogênica, ele foi utilizado para a visualização da diferença no 

número de células entre os dois testes (controle negativo x 

diferenciação) e na presença de lacunas no material diferenciado (Figura 

6). O corante Alcian Blue é específico para marcação de polissacarídeos 

ácidos, portanto ele foi utilizado com pH1.0 e pH2.5, dependendo do pH 

do corante coram-se mais intensamente polissacarídeos fortemente 

sulfatados e os fracamente sulfatados e carboxilados, respectivamente. 

Obteve-se uma coloração azul celeste da matriz extracelular (Figura 6), 

comprovando-se o sucesso na obtenção da diferenciação condrogênica 

(Dominici et al.,2006; Meirelles e Nardi, 2009). Outra coloração utilizada 

foi a coloração tricrômica de Masson para fibras colágenas que consiste 

em utilizar os seguintes corantes: hematoxilina férrica Weigert, Fucsina 

ácida-escarlate de Biebrich, solução de fosfotungstica 5% - ácido 

fosfomolíbdico 5% e azul de anilina-acética. Como resultado, os núcleos 

ficaram corados de azul escuro; o citoplasma ficou vermelho; e as fibras 

colágenas e cartilagem ficaram com a cor azul (Figura 6). 
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Figura 5. Diferenciação adipogênica de CTMH jovens: A) Após 14 dias de indução para diferenciação adipogênica – vacúolos de 

gordura no interior da célula observado por contraste de fase (objetiva de 40x); B) Após 21 dias de diferenciação adipogênica - 

vacúolos de lipídios corados com oil red (objetiva de 40x). 
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Figura 6. Diferenciação condrogênica de CTMH jovens - cortes de material 

parafinizado da micromassa: A) coloração com HE; B) coloração com alcian 

blue; C) e D) coloração com corante tricrômico de Masson. 
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4. Análise Citogenética das CTMH - Determinação do cariótipo 

constitucional e controle pós-criopreservação 

 Com o objetivo de determinar o cariótipo constitucional das células 

retiradas dos cordões umbilicais, foi realizada a análise citogenética das CTMH 

isoladas de CUP001, CUP003, CUP004, CUP005, CUP006, CUP009, CUP010 

e CUP012. As células foram retiradas dos frascos em passagens iniciais, assim 

que houve crescimento suficiente para obtenção de um bom número mitótico, 

sem interferir com a posterior expansão necessária para outros experimentos. 

 Alguns pesquisadores publicaram artigos descrevendo metodologias 

para obtenção de cromossomos em CT (Catalina et al., 2008; Meisner e 

Johnson, 2008; Bochkov et al., 2009; Campos et al., 2009; Moralli et al., 2011). 

A principal preocupação dos autores foi com a obtenção de cromossomos 

metafásicos adequados para garantir a qualidade da análise citogenética, uma 

metodologia que deve ser utilizada em todos os centros de terapia celular para 

avaliar a integridade genômica e a estabilidade cariotípica das linhagens 

celulares, evitando que CT com instabilidade cromossômica sejam utilizadas 

em programas de terapia celular e medicina regenerativa. 

 No presente trabalho foram necessárias várias modificações na técnica 

visando à obtenção de material confiável para a análise citogenética. Ficou 

estabelecido que a confluência celular não devia exceder 60%, culturas muito 

confluentes produziram cromossomos de péssima qualidade por causa da 

formação de grumos celulares. As CTMH foram retiradas dos frascos de cultura 

com o auxílio de tripsina, este procedimento não alterou a qualidade dos 

cromossomos metafásicos e nem impediu o bandamento, estes resultados 

foram diferentes daqueles descritos por Bochkov e colaboradores (2009) que 

indicam o uso da tripsina para soltar as células somente na coleta das células 

para FISH e não para o bandamento GTW. 

 O principal problema encontrado na análise citogenética de CTMH foi o 

excesso de citoplasma residual ao redor das metáfases que atrapalhava o 

espalhamento dos cromossomos. Como descrito por Meisner e Johnson 

(2008), o espalhamento adequado das metáfases nas lâminas é essencial para 

a obtenção de bandas G bem definidas. Para diminuir este problema, foi 

necessário controlar parâmetros críticos como umidade e temperatura na hora 

de pingar o material nas lâminas e realizar a visualização de cada lâmina no 
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microscópio, verificando se os cromossomos estavam bem espalhados, sem 

resíduo de citoplasma e com coloração grafite escuro sob contraste de fase. O 

protocolo descrito por Henegariu e colaboradores (2001) foi utilizado para 

adequar a maneira de pingar o material e assim foi possível obter boas 

metáfases em diferentes níveis de resolução de bandas. Este fator é 

extremamente dependente da passagem do cultivo (células mais velhas têm os 

cromossomos mais curtos) e das condições de cultivo (mesmo células jovens 

que passaram por excessiva confluência têm cromossomos mais curtos).  

 Outra situação recorrente foi a presença de monossomias casuais não 

clonais (não entram na definição do cariótipo final), isto pode ser artefato 

técnico: a tentativa de retirar o citoplasma (com uso de ácido acético) pode ter 

rompido as células que apresentaram tais perdas cromossômicas. 

 O número ideal de metáfases a ser analisado é 20, entretanto, isto não 

foi possível em todos os cordões devido ao baixo índice mitótico, refletido na 

perda da cultura posterior (CUP005 e CUP006). Todos os cordões, exceto o 

CUP004, apresentaram cariótipo constitucional normal (46,XX  ou 46,XY). 

 O presente trabalho vem demonstrar a importância da análise 

citogenética correta das CT antes de implantar num paciente, sejam elas 

cultivadas por longo tempo ou não, pois foi encontrada uma alteração 

constitucional em CUP004, presente em todas as metáfases analisadas em 

diferentes condições de tratamento. Trata-se de uma alteração estrutural 

aparentemente balanceada: inversão paracêntrica no braço curto do 

cromossomo 3, cariótipo: 46,XY,inv(3)(p13p25~26) (Figura 7). 

 As inversões paracêntricas presentes na população normal são 

consideradas como heteromorfismos, não trazendo problemas de saúde ao 

portador na maioria dos casos. Inversões em que o ponto de quebra está na 

região heterocromática (1qh, 9qh, 16qh e Yq) são frequentes e são 

consideradas variantes normais. Outras inversões heteromórficas frequentes 

são: inv(2)(p11q13), inv(5)(p13q13) e inv(10)(p11q21.2). Excluindo esses 

exemplos, as inversões são dez vezes mais raras do que todos os outros 

rearranjos balanceados (translocações robertsonianas: 1 em 1000; 

translocações recíprocas: 1 em 625 (Shaffer and Lupski, 2000), com uma 

frequência de 0.012 a 0.07% para inversões pericêntricas, e 0.01 a 0.05% para 

paracêntricas (Gardner e Sutherland, 2004).  Apesar de ser uma alteração 
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estrutural aparentemente balanceada, a inversão paracêntrica pode predispor à 

ocorrência de rearranjos não balanceados na descendência do portador, e a 

uma elevação na frequência de abortos espontâneos quando comparados à 

população em geral (Grati et al., 2008). Além disso, em casos raros ela pode 

envolver perda ou ganho de segmentos de DNA e originar rearranjos gênicos. 

Watson et al. (2007) demonstraram que translocações citogeneticamente 

balanceadas podem estar associadas com perda ou ganho de segmentos de 

DNA. Jiang et al. (2008) encontraram microdeleções por hibridação genômica 

comparativa por array (CGH-array) nas regiões de pontos de quebra de uma 

inversão no cromossomo 14, inv(14)(q21q23), detectada na análise do 

cariótipo. Kwasnicka-Crawford e colaboradores (2005) descreveram uma 

inversão paracêntrica no braço longo do cromossomo 3, no ponto de quebra 

3q29 eles identificaram um novo gene, ATP13A4, que foi alterado pela inversão 

e considerado como um candidato potencial pelo atraso de linguagem 

apresentado pela paciente. Também deve ser considerado que alterações 

cromossômicas balanceadas encontradas em bebês saudáveis já foram 

associadas com a subsequente ocorrência de tumores sólidos e doenças 

hematológicas (Bonne et al., 2007; Poland et al., 2007; Yamamoto et al., 2007; 

Vandepoele, 2008). 

 Em 3p25~26 há genes envolvidos em vias de reparo de DNA e/ou na 

susceptibilidade ao desenvolvimento de tumores: gene supressor tumoral von 

Hippel-Lindau (VHL), gene do grupo de complementação D2 de anemia de 

Fanconi (FANCD2), peroxisome proliferator-activated receptor gamma 

(PPARG), oncogene viral homólogo v-raf-1 de leucemias em camundongos 

(RAF1), gene responsável por xeroderma pigmentosum, grupo de 

complementação C (XPC), e o gene da glicosilase de DNA OGG 8-oxoguanine 

(OGG1). 

 O VHL é um gene supressor tumoral cuja mutação na linhagem 

germinativa causa a doença de von Hippel-Lindau, uma síndrome de 

predisposição familial ao câncer, levando ao desenvolvimento de vários 

tumores benignos e malignos (Kaelin e Maher, 1998), principalmente de 

carcinomas renais. Wallerstein e colaboradores (2007) relataram o caso de 

uma paciente com cariótipo 46,XX,del(3)(p25.2~pter), que foi posteriormente 

analisada por CGH-array, e demonstraram que a deleção não envolveu o gene 
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VHL. Uma translocação balanceada constitucional, t(3;8)(p14;q24.1), foi 

encontrada em dois irmãos com carcinoma renal de células claras bilateral, a 

translocação alterou os genes FHIT e TRC8, resultando numa susceptibilidade 

genética aumentada à ocorrência do carcinoma (Poland et al.,2007). O gene 

OGG1 codifica a enzima 8-oxoguanina glicosilase envolvida no reparo por 

excisão de base do DNA. Esta enzima retira a 7,8-dihidro-8-oxoguanina (8-

oxodG), uma lesão altamente pré-mutagênica produzida no DNA como 

resultado da exposição a espécies reativas de oxigênio (ROS) (Gokden et al., 

2008). Polimorfismos no gene OGG1 podem alterar a função da glicosilase e a 

capacidade individual de reparar danos oxidativos no DNA, possivelmente 

resultando em instabilidade genética que pode levar à carcinogênese (Weiss et 

al. 2005). Mutações nos genes FANCD2 e XPC predispõem seus portadores 

ao desenvolvimento de vários tipos tumorais, pois ambos os genes são 

importantes em vias de reparo do DNA. O gene PPARG, quando alterado, está 

envolvido na etiologia de várias doenças como obesidade, diabetes e câncer. A 

ativação de RAF1 está envolvida com a proliferação celular e tumorigênese em 

mais de 30% de todos os cânceres humanos. 

 A análise citogenética das CTMH foi realizada também após a 

criopreservação e posterior recuperação das CTMH a fim de assegurar a 

autenticidade das linhagens e de verificar se houve aumento na instabilidade 

cariotípica (Duarte et al., 2012). Alterações cromossômicas clonais não foram 

observadas, entretanto, um grande número de alterações cromossômicas não 

clonais foi encontrado após a criopreservação nas CTMH de um dos cordões 

(CUP003), inclusive alterações estruturais (Duarte et al., 2012). 

 Estes resultados sobre a análise citogenética de CTMH, em condições 

corriqueiras de cultivo utilizadas em ensaios clínicos (estabelecimento da 

cultura e criopreservação), demonstraram que a aplicação de tais células em 

terapia celular exige uma investigação cuidadosa para assegurar a 

biossegurança dos procedimentos. 
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Figura 7. Cariótipo parcial das CTMH CUP004 mostrando a inv(3)(p13p25~26) e seu 

ideograma. Cromossomo 3 normal à esquerda, o inv(3), à direita (Duarte et al., 2012). 

 

 A RDC nº 9 da ANVISA (2011) coloca a análise citogenética como um 

dos requisitos mínimos para a garantia de segurança e qualidade das células 

humanas e seus derivados. Entretanto, tal análise só é obrigatória se as células 

passaram por cultivo celular. No presente estudo fica evidente que é 

necessário se conhecer o cariótipo constitucional do doador das CTMH antes 

das mesmas serem transfundidas em um paciente. 

 

5. Tratamento das CTMH com as micropartículas de titânio 

 Duas linhagens de CTMH, aquela com inv(3) (CTMH CUP004) e outra 

com cariótipo normal (CTMH CUP010), foram tratadas com as cpTi nas 

diferentes condições experimentais descritas em metodologia. Tais partículas 

mimetizam o tamanho e a atividade biológica de partículas liberadas in vivo de 
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próteses de titânio devido ao uso (Kaar et al., 2001; Bi et al.,2001; Taki et 

al.,2005). 

 O fato de existirem partículas no meio de cultura, não acarretou 

alteração no pH, não inibiu a divisão celular e nem alterou significativamente a 

morfologia das CTMH. Na observação no microscópio invertido em contraste 

de fase comum percebeu-se que algumas micropartículas pareciam estar 

internalizadas nas CTMH, enquanto outras formavam agregados fora das 

células (Figura 8). Inclusive foi possível observar as micropartículas dentro das 

células em divisão e que adquirem uma forma esférica, ficando mais 

refringentes que as demais.  

 No ensaio de “senescência in vitro com tratamento com cpTi” nas células 

jovens, seguido de sucessivas passagens, não foram observadas diferenças na 

proliferação celular quando comparadas com o crescimento do controle 

negativo. 

 Estes resultados sugerem que as partículas de titânio livres de 

endotoxinas e nas condições experimentais testadas não atrapalharam a 

morfologia e a capacidade de expansão in vitro das duas linhagens de CTMH 

estudadas.
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Figura 8. CTMH cultivadas com diferentes concentrações de partículas de titânio: A) 

50 partículas/ célula (objetiva de 40x); B) 100 partículas/ célula (objetiva de 40x); C) 

500 partículas/ célula (objetiva de 40x); D) célula em divisão com partículas 

aparentemente internalizadas (objetiva de 40x). As setas indicam as partículas de 

titânio aparentemente internalizadas nas CTMH. 
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6. Presença e pureza de CTMH após o tratamento com 

partículas de titânio: Imunofenotipagem e Ensaios de Diferenciação 

a. Imunofenotipagem: Determinação dos antígenos de superfície 

 Após o tratamento com as cpTi (50partículas/ célula e 100 partículas/ 

célula) e sucessivas passagens in vitro até o aparecimento de células 

senescentes na cultura, foi possível realizar novamente a análise de citometria 

de fluxo das CTMH CUP004 e CUP010 (Figura 9). A avaliação dos marcadores 

de superfície foi avaliada após a exposição ao titânio em CTMH senescentes 

para verificar se elas continuavam com o mesmo perfil imunofenotípico. 

 Detectaram-se os mesmos marcadores de superfície presentes quando 

o cultivo era jovem e sem tratamento com partículas. Este fato demonstrou que 

o tratamento com titânio e a senescência in vitro não alteraram 

significativamente o imunofenótipo das células cultivadas. 

 As CTMH CUP004 sofreram bastante com o processo de senescência in 

vitro e quando células senescentes apareceram no cultivo, foi difícil expandi-las 

em número celular suficiente para repetir o experimento de citometria de fluxo 

com todos os marcadores de linhagem hematopoiética. 

 

b. Capacidade de diferenciação das CTMH 

 Os ensaios de diferenciações osteogênica e adipogênica foram 

realizados novamente após o tratamento com cpTi seguido de expansão das 

CTMH CUP004 e CTMH CUP010, após o aparecimento de células 

senescentes no cultivo. Após cinco dias do início da indução das 

diferenciações já foi possível visualizar a formação de matriz óssea na indução 

com fatores osteogênicos e o aparecimento de pequenos vacúolos de gordura 

no interior das células na indução com fatores adipogênicos (Figura 10). Ao 

final dos 21 dias de diferenciação, as CTMH senescentes e tratadas com titânio 

foram capazes de se diferenciar nos diferentes tipos celulares. 

 Estes resultados demonstraram que as CTMH retiradas da veia do 

cordão umbilical mantiveram sua capacidade de diferenciação mesmo após o 

tratamento com cpTi e longa expansão in vitro. 
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Figura 9. Perfil imunofenotípico das CTMH CUP010 senescentes em diferentes condições de tratamento. Gráficos demonstrando a 

expressão dos marcadores HLA-DR, CD34, CD90, C105 e CD73: (CN) no controle negativo, (50) no tratamento com 50 partículas/ 

célula, (100) no tratamento com 100 partículas/ célula. 
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Figura 10. Capacidades de diferenciação mantidas após o aparecimento de células senescentes e o tratamento com partículas de 

titânio. CMTH diferenciadas em osteoblastos com matriz corada por vermelho de alizarina: A) Controle negativo, B) 50 

partículas/célula, C) 100 partículas/célula (C). CTMH diferenciadas em Adipócitos, evidenciando a presença de vacúolos de 

gordura: CN (D), 50 partículas/célula (E), 100 partículas/ célula (F). 
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7. Ensaio do crescimento e viabilidade das CTMH na presença 

de micropartículas de titânio 

 Durante o acompanhamento ao microscópio invertido das CTMH 

tratadas com titânio foi observado que as células continuavam a se dividir 

mesmo na presença de altas concentrações de cpTi (500 partículas/ célula). 

 O ensaio de MTT foi utilizado para medir diferenças nas taxas de 

proliferação das CTMH em diferentes condições experimentais. As CTMH 

caracterizam-se pela formação de uma população celular bastante 

heterogênea, portanto foram observadas diferenças na proliferação dentro das 

triplicatas do mesmo grupo experimental. A análise do MTT foi repetida várias 

vezes com as CTMH CUP004 e CTMH CUP010 tratadas com titânio, sendo 

que apesar das dificuldades inerentes à heterogeneidade encontrada dentro 

das CTMH, foi possível concluir que as partículas de titânio (até mesmo na 

dose mais alta 500 partículas/célula) não impedem a proliferação das CTMH 

(Figura 11). 

 Os resultados obtidos neste trabalho são diferentes daqueles descritos 

por Haleem-Smith e colaboradores (2011). Eles descreveram diminuição na 

viabilidade e proliferação celular de CTMH expostas a partículas de titânio 

numa maneira dose dependente, principalmente entre as doses 250 a 1000 

partículas/ célula. Na concentração mais baixa (10 partículas/ célula) não foi 

observada diminuição na viabilidade. Na exposição 100 a 150 partículas/ célula 

houve redução da viabilidade, mas permaneceram CTMH suficientes em 

cultivo, de maneira que foi possível os autores analisarem outras respostas ao 

tratamento com titânio, como liberação de citocinas, diferenciação osteogênica 

e crescimento celular. 

 As diferenças observadas podem ter ocorrido por dois motivos 

principais: a fonte de CTMH e o tamanho das partículas de titânio utilizadas. 

Haleem-Smith e colaboradores (2011) testaram as partículas em CTMH 

isoladas da MO da cabeça femoral de pacientes com osteoartrite primária, tais 

CTMH já foram retiradas de um ambiente inflamatório dentro de um organismo 

idoso, por isso podem ser mais sensíveis ao titânio do que as CTMH aqui 

estudadas, que foram retiradas de cordões umbilicais de doadores jovens e 

saudáveis. Haleem-Smith e colaboradores (2011) utilizaram nanopartículas de 

titânio comercialmente puras (Sigma-Aldrich, St Louis, MO), cuja distribuição de 
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tamanho ficou entre 0,2-0,8µm, ou seja, elas são muito menores do que 

aquelas utilizadas no presente trabalho que têm sua maior distribuição em 3,6 

µm de tamanho, portanto trabalhamos com micropartículas. As partículas de 

menor tamanho provavelmente produzem maior citotoxicidade nas CTMH. 

Papageorgiou e colaboradores (2007) compararam os efeitos biológicos da 

exposição às micro e nanopartículas de cobalto-cromo e afirmaram que um 

fator essencial é a maneira pela qual o metal é apresentado à célula. Segundo 

os autores, as nanopartículas são dissolvidas ou corroídas rapidamente dentro 

de vacúolos espalhados no citoplasma, as micropartículas não se dissolvem 

tão rapidamente, elas persistiram por pelo menos 5 dias após a exposição e 

ficaram situadas ao redor do núcleo. Este padrão sugere que depois da 

ingestão, as nanopartículas produzem um aumento rápido na concentração de 

metal por todo o citoplasma, enquanto que as micropartículas são responsáveis 

por uma liberação mais lenta de metal e somente ao redor do núcleo. A 

liberação de metal mais lenta pelas micropartículas seria a responsável pelo 

dano menor nas mitocôndrias, membranas, proteínas e lipídios, resultando em 

menor citotoxicidade (Papageorgious et al., 2007).  

 Outra questão que poderia surgir é que a redução da viabilidade nas 

CTMH da MO foi causada pela presença de endotoxinas aderentes ao titânio, 

considerando-se que o grupo do Dr Edward Greenfield defende a tese de que 

são as endotoxinas que disparam as respostas inflamatórias (Greenfield et al., 

2005; Nalepka et al., 2006; Tatro et al., 2007; Greenfield et al., 2008; Greenfield 

et al., 2010; Bonsignore et al.,2011). Entretanto, Haleem-Smith e colaboradores 

(2011) utilizaram o método completo de remoção de endotoxinas (Ragab et al., 

1999) utilizado pelo grupo do Dr Greenfield, entretanto, eles não dosaram os 

níveis de endotoxinas após o tratamento de remoção das mesmas. O ideal é 

que os pesquisadores utilizassem o teste espectrofotométrico Limulus 

amoebocyte lysate assay – teste LAL (detection limit = 0.01 endotoxin units/ 

mL; Biowhittaker, Walkersville, MI, U.S.A.) para ter a certeza da remoção total 

das endotoxinas. 

 Recentemente foi estabelecido que é necessário realizar uma limpeza 

rigorosa das próteses a fim de reduzir a resposta inflamatória mediada por 

macrófagos induzida por micropartículas (Schwab et al., 2011). As partículas 

limpas induzem nenhuma ou pouca secreção de TNFα pelos macrófagos in 
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vitro quando comparado ao aumento na secreção após a exposição à LPS 

ligada às partículas ou expostos às partículas “sujas” (como recebidas do 

fabricante). Entretanto, os autores enfatizam que o LAL não deve ser o único 

teste de escolha para verificar a remoção de contaminantes, pois ele é o teste 

de escolha para contaminação por LPS, a presença de outros patógenos, ou 

até mesmo de resíduos derivados do próprio procedimento de lavagem não 

deve ser ignorada. Além disso, eles afirmaram que nem o conteúdo de 

endotoxinas nas partículas e nem o tratamento de limpeza das mesmas 

afetaram a resposta mediada por macrófagos e a citotoxicidade das partículas 

quando os experimentos foram realizados com um altíssimo número de cpTi. 

Schwab e colaboradores (2011) concluíram seu estudo dizendo que são 

necessárias mais pesquisas para melhor compreensão da citotoxicidade 

associada com altos números de debris de titânio no contexto da osteólise.
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Figura 11. Viabilidade das CTMH medida pelo teste MTT. A) Crescimento 

celular no controle negativo; B) Crescimento celular com 200 partículas/células; 

C) Crescimento celular com 300 partículas/células; D) Crescimento celular com 

400 partículas/células; E) Crescimento celular com 500 partículas/células. As 

partículas de titânio não impediram a proliferação das CTMH. 
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9. Análises de imagens – Microscopia Eletrônica de Varredura e 

Microscopia Confocal 

 Durante o cultivo das CTMH na presença de partículas, foi observado ao 

microscópio invertido que a maioria das cpTi formava agregados fora das 

células. Entretanto, parecia que algumas delas estavam internalizadas. Este 

fato se tornou mais evidente nas CTMH em divisão, pois elas se tornam 

esféricas e, ao manipular o botão micrométrico do microscópio, era possível ver 

as partículas no interior das células. 

 Para esclarecer de maneira adequada se as cpTi são endocitadas, foi 

realizada primeiramente a análise por MEV das CTMH CUP004 e CTMH 

CUP010 em diferentes doses e tempo de exposição. 

 O microscópio de luz comum (como o invertido) tem uma resolução de 

0,5 μm, e o MEV apresenta altíssima resolução na ordem de 2 a 5 nm (20 - 50 

Ao) - atualmente existem instrumentos com até 1 nm (10 Ao), sendo esta a sua 

principal vantagem (Maliska, apostila MEV-UFSC). Com tais imagens de alta 

resolução foi possível perceber a internalização das partículas em ambas as 

linhagens celulares e em ambos os tempos (24 horas e 5 dias) de exposição. 

 A utilização do MEV possibilitou gerar imagens altamente resolutivas, 

com sua elevada profundidade de foco é possível gerar imagens com 

aparência tridimensional. Além disso, outra possibilidade oferecida pelo MEV 

foi a possibilidade de combinar a análise microestrutural com a microanálise 

química das CTMH expostas ás micropartículas de titânio. A microanálise 

química por energia dispersiva de raios-X é usada para determinar os 

elementos presentes em volumes micrométricos. Outra característica 

importante da microanálise é a possibilidade de se obter o mapa composicional 

da região em observação, permitindo que se correlacione a morfologia celular 

com informações sobre os elementos químicos presentes em diferentes 

porções da célula. A figura 12 demonstra o mapa composicional de uma CTMH 

com partículas de titânio, onde áreas que contém carbono (a célula inteira) 

foram marcadas com a coloração vermelha e os pontos verdes indicaram a 

presença de titânio. Através do mapa composicional foi comprovado que os 

grânulos brilhantes (Figura 12A) observados dentro e fora da célula eram 

compostos por titânio (marcado em verde nas figuras 12B e 12D) e não por 

outros elementos celulares e nem grânulos de sujeira presentes no cultivo.
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Figura 12. CTMH com partículas de titânio analisada ao MEV. A- Micrografia 

eletrônica de varredura, onde são notados pontos brilhantes (com maior 

emissão de elétrons secundários) distribuídos no interior da célula, em 

disposição circunferencial e sobre a célula. B- Mapa composicional da mesma 

célula, evidenciando em verde as áreas onde o elemento titânio foi detectado, 

coincidindo com a localização dos pontos brilhantes. C- Mapa composicional da 

mesma célula, evidenciando em vermelho o elemento carbono, distribuído em 

toda sua extensão celular, com sinal enfraquecido nas regiões ocupadas pelos 

pontos brilhantes. D- Mapa composicional mostrando a sobreposição das 

imagens anteriores. 
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 Ao se utilizar a análise de espectroscopia por energia dispersiva (EDS), 

os raios-X são distribuídos no espectro por ordem de sua energia e mais 

comumente do baixo número atômico (baixa energia) para elevado número 

atômico (alta energia) (Maliska, apostila MEV-UFSC). Utilizando o EDS foi 

possível verificar a presença de titânio mesmo quando ele não havia sido 

visualizado na imagem, por exemplo em CTMH que estavam em divisão 

(Figura 13). 

 A confirmação final sobre a endocitose das partículas pelas CTMH foi 

alcançada pela observação das mesmas num microscópio confocal. No início, 

houve problemas em relação à obtenção das imagens porque a imagem DIC 

(contraste de fase em que aparecem as cpTi) não fica em um plano focal, 

portanto não era possível afirmar que as cpTi estavam no mesmo plano e ao 

lado dos núcleos celulares. Para uma melhor caracterização, foram capturadas 

imagens representativas de planos focais vistos de cima e de lado (vista lateral 

– xzy; vista do topo – xyz), ou seja, foi alcançado um plano de foco da célula 

exatamente na altura do núcleo de duas formas, observando de cima e 

também de lado (Figura 14). Aparentemente os agregados de partículas que se 

formam chegavam a atravessar o citoplasma (foto em vista lateral – Figura 14) 

e dessa forma também apareceram ao lado do núcleo. 

 Mesmo com tais imagens, existia a possibilidade das partículas estarem 

impedindo a passagem do laser e, desta forma, haver uma falsa impressão de 

que elas estavam no citoplasma. Por isso, foi realizado escaneamento em 

profundidade (em vários planos z ou planos focais) nas células, ou seja, 

obtenção de fotos de vários planos focais (Figura 15). Tais imagens 

descartaram a possibilidade de bloqueio na passagem do laser, pois nos 

diferentes planos focais foi possível ver regiões fluorescentes que em outros 

planos focais estão escuras pela presença das partículas. Desta maneira, 

finalmente chegou-se à conclusão de que as partículas estavam dentro da 

célula e não em sua superfície. 
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Figura 13. Análise de CTMH com partículas de titânio no MEV: A) imagem mostrando 

CTMH em interfase com cpTi dentro e fora da célula, área 1 em vermelho não tem cpTi 

e na área 2 em verde tem a presença de partículas; B) imagem mostrando CTMH no 

início da mitose, área 3 em vermelho mostra a presença de cpTi dentro da célula e a área 

4 em verde mostra cpTi fora da célula; C) imagem mostrando CTMH no final da 

mitose, duas células-filhas onde não foi possível visualizar a presença de cpTi na região 

5 e nem na região 6; A´) gráfico da análise de espectroscopia por energia dispersiva da 

imagem A, confirmando a presença de titânio na área 2 (linha verde) e ausência na área 

1 (linha vermelha); B´) gráfico da análise de espectroscopia por energia dispersiva da 

imagem B, confirmando a presença de titânio nas áreas 3 e 4; C´) gráfico da análise de 

espectroscopia por energia dispersiva da imagem B, confirmando a presença de titânio 

nas áreas 5 e 6, mesmo que as cpTi não tenham sido visualizadas nas imagens. 
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Figura 14. Análise de CTMH com partículas de titânio com a microscopia confocal. Imagens representativas das CTMH com titânio 

capturadas de planos focais vistos de cima e de lado (vista lateral – XZY; vista do topo – XYZ). O núcleo aparece com a coloração 

azul (DAPI) e as partículas de titânio aparecem como os pontos pretos que podem formar agregados. 
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Figura 15. Imagens seriadas de microscopia confocal de CTMH com titânio 

obtidas através do escaneamento em profundidade (planos z ou planos focais) 

da célula, ou seja, obtenção de fotos de vários planos focais (z00 até z14). Nas 

séries z00 até z03 não foi possível perceber a presença das cpTi, a partir do 

foco z04 até z10 as cpTi apareceram no citoplasma, distribuídas ao redor do 

núcleo, nas séries z11 até z14 as partículas desapareceram novamente.
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 Zreigat e colaboradores (2003) trataram células humanas, retiradas de 

artroplastias de quadril, com partículas de cpTi, Ti–6Al–4V e CoCr que tinham 

1µm de tamanho. Segundo os autores as células ósseas não fagocitaram as 

partículas, enquanto que os monócitos internalizaram um grande número de 

partículas. 

 A análise com MEV de osteoblastos humanos expostos a partículas de 

titânio (menores que 3 µm) mostrou a internalização do metal, como 

consequência deste fenômeno houve alteração na proliferação, diferenciação e 

produção de fosfatase alcalina (Lohman et al., 2000).  

 Os mesmos resultados foram obtidos na análise de endocitose de 

micropartículas de titânio (tamanho 0.519±0.125µm) por CTMH isoladas da MO 

(Okafor et al., 2006). Os autores afirmaram que a endocitose de partículas de 

titânio precede e é responsável pelas respostas biológicas das CTMH, 

viabilidade celular reduzida, aumento na apoptose, bem como a supressão da 

diferenciação osteogênica (Wang et al., 2002, 2003). Todos esses efeitos 

foram específicos para cpTi, sendo que esferas de látex de 0,5µm não 

produziram os mesmo resultados. As respostas biológicas foram dependentes 

de endocitose ativa das cpTi porque os efeitos foram reduzidos quando os 

pesquisadores suprimiram a endocitose com citocalasina D. Outro fator que 

aponta que é necessário a interação direta das partículas com as CTMH é que 

apenas o meio condicionado tem pouco efeito sobre a biologia das células 

(Okafor et al., 2006). 

 Com os resultados apresentados no presente trabalho demonstrou-se 

que as CTMH isoladas da veia do cordão umbilical também são capazes de 

internalizar micropartículas de titânio, mesmo sendo maiores (em média 3,6µm 

de tamanho) do que aquelas descritas por Okafor e colaboradores (2006). 

 

10. Resposta antioxidante das CTMH ao titânio 

 Como as partículas de titânio foram internalizadas pelas CTMH, foi 

necessário investigar se este fato aumentou o nível de estresse oxidativo no 

ambiente celular. 

 O estresse oxidativo é uma condição em que ocorre um desequilíbrio 

entre o aparecimento de espécies reativas do oxigênio (ROS – reactive oxygen 

species) e o sistema de defesa antioxidante (Ferreira e Matsubara, 1997; 
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Bianchi e Antunes, 1999; Rover Júnior et al., 2001). A ação conjunta de todos 

os mecanismos de defesa antioxidante determina a forma como a célula 

responde ao estresse oxidativo (Tsaryk et al., 2007). Muitos estudos têm 

relacionado o titânio à geração de estresse oxidativo e de danos às 

biomoléculas (Soloviev et al.,2005; Ozmen et al., 2006; Tsaryk et al., 2007; 

Shukla et al., 2011). O titânio, assim como outros metais utilizados em 

próteses, é um metal redox e pode ser uma fonte exógena de ROS, gerando 

radical superóxido e hidroxila via uma reação de Fenton (Valko et al., 2006). 

Além disso, as próteses de metal podem induzir uma resposta inflamatória em 

que macrófagos acumulam-se nos tecidos periprostéticos e geram muitas ROS 

de origem endógena (Coen et al., 2003).  

 Enzimas antioxidantes como a catalase (CAT), peroxidase (POD) e 

superóxido dismutase (SOD), e a enzimas de reparo de DNA que atuam na 

remoção de danos oxidativos; são ativadas para diminuir o estresse oxidativo 

presente nas células (Zhang et al., 2007). 

 As enzimas SOD e CAT evitam o acúmulo do ânion superóxido (O2-) e 

de peróxido de hidrogênio (H2O2), respectivamente. As SODs catalisam a 

dismutação do ânion superóxido (O2-) e geram peróxido de hidrogênio (H2O2) e 

oxigênio (O2) (Anh et al., 2007; Blokhina et al., 2003). O peróxido formado é 

posteriormente metabolizado em água pela ação de outras enzimas como a 

CAT que decompõe H2O2 em água e O2 (Rover Júnior et al., 2001). 

 O possível estresse oxidativo causado pelo titânio foi avaliado de 

maneira indireta através da análise da atividade das enzimas antioxidantes 

SOD e CAT nas CTMH CUP004, CTMH CUP010 e CTMH CUP012. 

 Os valores médios da atividade enzimática da CAT são mostrados na 

Figura 16. Os resultados mostraram que após o tratamento com titânio a 

atividade da CAT nas CTMH aumentou significativamente nas duas 

concentrações testadas em dois cordões (CUP004 e CUP012). Esse tipo de 

resposta é um indicativo de que o titânio estava induzindo uma alteração no 

estado redox das CTMH, que na tentativa de restabelecer um ambiente normal 

aumenta suas defesas antioxidantes. Embora o padrão de resposta ao 

tratamento com titânio tenha sido semelhante nos dois cordões estudados, a 

avaliação individual dos cordões demonstrou que CUP004 é mais sensível que 

CUP012. O aumento na atividade enzimática foi estatisticamente significante 
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para as duas concentrações testadas (50 e 100) (Figura 16A) em CUP004, 

enquanto que em CUP012 apenas uma concentração (50) foi capaz de induzir 

um aumento estatisticamente significante na atividade da CAT (Figura 16C). 

Em contrapartida, a exposição das CTMH CUP010 ao titânio parece não afetar 

a atividade da CAT (Figura 16B).  

 A avaliação da SOD demonstrou que, semelhante ao que acontece para 

a CAT, a exposição ao titânio provocou um aumento na atividade dessa 

enzima. Foi observado um aumento na atividade enzimática estatisticamente 

significante nas CTMH CUP004 e CUP010 nas duas concentrações testadas 

(Figura 16 D e 16 E) e na concentração de titânio mais alta nas CTMH CUP012 

(Figura 16F).  Todos os valores de atividade obtidos em CUP012 foram 

maiores que os de CUP004 e CUP010, com destaque para o valor do controle 

negativo que foi duas vezes maior.  Todos os valores de atividade da SOD nas 

CTMH CUP010 foram bem menores do que aqueles observados nas CTMH 

CUP004 e CUP012. 
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Figura 16. Atividade das enzimas antioxidantes em CTMH após tratamento 

com partículas de titânio: A, B e C) catalase D, E e F) SOD. Valores médios 

obtidos para cada tratamento, *p<0.05, **p<0.01 comparado com o controle 

negativo (concentração 0).
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 A análise em conjunto das atividades de CAT e SOD demonstrou que a 

exposição das CHTM às partículas induziu aumento na atividade antioxidante 

na tentativa de conter o estresse oxidativo gerado pelo titânio. Wei e 

colaboradores (2009) demonstraram que fibroblastos de camundongos 

produziram ROS após a exposição às partículas de titânio. Macrófagos THP-1 

e osteoclastos de aves expostos às partículas liberadas de próteses 

produziram espécies reativas de oxigênio e de nitrogênio in vitro (Wang et al., 

2002). Nos tecidos ósseos próximos aos implantes, a produção de ROS foi 

associada com o processo inflamatório que causou a reabsorção óssea (Koh et 

al., 2006). Contudo, o efeito do titânio na atividade das enzimas antioxidantes 

não está claro. A exposição pode estimular, inibir (Wang et al. 2009) ou não 

alterar a atividade enzimática (Cheng-Yu et al. 2008; Freyre-Fonseca et al. 

2011). Portanto, a tentativa de diminuição de ROS causada por prótese de 

titânio, através de tratamentos de superfície, pode melhorar a qualidade dos 

implantes (Queiroz et al. 2012, em preparação). 

 As CTMH apresentaram alta expressão da CAT e SOD no controle 

negativo, este fato pode ser explicado pelo fato de que, para a realização deste 

experimento, foram utilizadas culturas confluentes, visando a obtenção de uma 

maior quantidade de proteína. O contato celular gerado pela confluência pode 

ter induzido o estresse oxidativo, corroborando com o que foi estabelecido por 

Ho e colaboradores (2011) e com as observações do presente trabalho sobre a 

manutenção segura do cultivo celular de CTMH, em que se deve evitar a 

confluência celular. Outro problema que pode ter sido o responsável por essa 

ativação no controle negativo foi a expansão das CTMH em incubadora com 

20% de oxigênio, condição comum na maioria dos laboratórios. Segundo 

Estrada e colaboradores (2011), estas condições pró-oxidativas podem levar 

ao surgimento de estresse oxidativo e instabilidade genética durante a 

expansão in vitro. Os autores demonstraram que o cultivo de CTMH em 

concentrações mais baixas de oxigênio aumentou a capacidade replicativa das 

células, diminuiu o estresse oxidativo, os danos ao DNA, o encurtamento dos 

telômeros e as alterações cromossômicas. Além disso, a análise de expressão 

gênica mostrou o favorecimento de um estado metabólico mais natural das 

CTMH. Portanto, levando-se em consideração os níveis das enzimas 

antioxidantes no controle negativo deste trabalho, e os resultados descritos por 
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Ho e colaboradores (2011) e Estrada e colaboradores (2011), sugere-se que as 

CTMH deveriam ser expandidas em níveis mais baixo de oxigênio, mantendo-

se baixa a confluência celular, numa tentativa de aumentar a biossegurança do 

uso terapêutico de tais células. 

 Outra possibilidade para a atividade basal elevada dessas enzimas nas 

CTMH é a maior resistência dessas células ao estresse oxidativo. Trabalhos 

recentes têm demonstrado que células-tronco mesenquimais apresentam uma 

resposta antioxidante mais eficiente na detoxificação de ROS que modelos 

celulares sabidamente resistentes (Valle-Prieto e Conget, 2010) e que apenas 

com a exposição de células ao meio condicionado de CT é possível reduzir o 

estresse oxidativo aumentando a viabilidade celular (Lanza et al. 2009; Kemp 

et al. 2011). Entretanto a exposição constante às ROS devido a sua maior 

resistência pode acarretar prejuízos para as CTMH, uma vez que o estresse 

oxidativo parece acelerar o processo de senescência dessas células (Kim et al. 

2011; Brandl et al. 2011). 

 Além disso, foram evidenciadas diferenças nas respostas ao titânio entre 

os diferentes cordões utilizados. Este fato demonstra que as respostas ao 

estresse oxidativo podem variar de acordo com as características biológicas do 

doador das CTMH. 

 

11. Análise Citogenética das CTMH tratadas com partículas de 

titânio 

 Aparentemente o titânio está induzindo estresse oxidativo nas CTMH, 

como pôde ser verificado pelo aumento na atividade das enzimas 

antioxidantes, e a própria expansão in vitro parece ser uma fonte de ROS 

quando se observa os valores basais de CAT. As espécies reativas de oxigênio 

podem gerar danos oxidativos no DNA, proteínas e lipídios. A inibição do 

reparo de DNA e a alteração no padrão de expressão gênica ocorrem como 

resposta à exposição a uma grande variedade de íons de metais utilizados em 

próteses ortopédicas (Keegan et al., 2007). 

 Para verificar se o estresse oxidativo gerado pelo tratamento com 

micropartículas de titânio e o tempo de expansão in vitro influenciaram na 

estabilidade cariotípica, o bandeamento GTW e FISH com sondas 

centroméricas foram realizados nas metáfases e núcleos interfásicos obtidos 
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das CTMH CUP004 e das CTMH CUP010 em diferentes passagens (P10 e 

P18) e expostas a diferentes doses (0, 50, 100 e 500 partículas/ célula) e 

tempos (24 horas e 5 dias) de exposição às cpTi. 

 Aproximadamente 40 metáfases com banda G foram analisadas para 

cada condição experimental, e 300 núcleos interfásicos foram avaliados por 

FISH. As tabelas 3, 4, 5 e 6 apresentam os resultados obtidos com a descrição 

detalhadas dos cariótipos analisados com banda GTW. A tabela 7 apresenta os 

resultados da análise por FISH utilizando as sondas centroméricas dos 

cromossomos 12 e 17. 

 Na análise citogenética das CTMH CUP004 P10 24 h foram cariotipadas 

162 metáfases, 134 normais e 28 alteradas (13 células com monossomias, 1 

com trissomia, 9 com alterações estruturais e 5 com falhas/quebras) (Tabela 3). 

Houve um maior número de alterações nas CTMH tratadas com titânio quando 

comparadas com o controle negativo. Foram observadas várias monossomias, 

quebras e falhas cromossômicas e alterações estruturais (que são as mais 

relevantes) no tratamento com as cpTi. Duas metáfases do tratamento com 50 

partículas/ célula apresentaram a mesma alteração estrutural: possível 

presença de material adicional de origem desconhecida no braço curto do 

cromossomo 8 (?add(8)(p23)) (Figura 17), caracterizando uma alteração clonal.  
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Figura 17. Cariótipos parciais de duas metáfases de CTMH CUP004 P10 24 

horas de tratamento com 50 partículas de titânio/ célula mostrando a alteração 

clonal add(8)(p23). As setas indicam os cromossomos alterados. 

 

 A presença de add(8)(p23) foi pesquisada em mais 40 metáfases de 

cada grupo experimental, mas a mesma não foi encontrada. Considerando que 

se trata de uma alteração clonal e que poderia conferir uma vantagem seletiva 

às células, é importante pesquisar quais genes relacionados à tumorigênese 

estão presentes no ponto de quebra 8p23. Em 8p23, estão localizados os 

genes MCPH1, DEFB1 e TNKS (Jackson et al., 1998). O gene MCPH1 codifica 

uma proteína de resposta ao dano no DNA, que participa do controle do 

checkpoint do ciclo celular e mantém a integridade genética. Expressão 

alterada de MCPH1 é observada em câncer de mama e de ovário, e também 

em linhagens celulares. O mau funcionamento da proteína mcph1 contribui 

para a susceptibilidade tumoral e/ou para o desenvolvimento de neoplasia 

(Wood et al., 2007; Yang et al., 2008). O gene DEFB1 codifica um peptídeo 
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expresso no epitélio com função antibacteriana, funciona também como 

imunomodulador e gene supressor tumoral, estando alterado em carcinomas 

de célula oral, melanoma maligno e tumores renais e de próstata (Prado-

Montes de Oca, 2010). Alterações no gene TNKS são descritas em tumores de 

mama, bexiga, câncer gástrico e coloretal e gliomas malignos (Gelmini et al., 

2006; 2007; Poonepalli et al., 2008; Gao et al., 2011). 

 A análise dos dados da tabela 3 sobre as alterações em CUP004 P10 24 

h, independente do tratamento, mostra que o braço curto do cromossomo 3 

esteve alterado em três metáfases; dois rearranjos ocorreram envolvendo 

7q11, e 4q e 10q sofreram alterações em duas metáfases. O ganho de 7q 

também foi observado em uma CTMH analisada por Ben-David e 

colaboradores (2011). 

 Na análise citogenética das CTMH CUP004 P10 5 dias foram 

cariotipadas 166 metáfases, 150 normais e 16 alteradas (10 células com 

monossomias, 1 com alteração estrutural e 5 com falhas/quebras) (Tabela 3). 

Nenhuma alteração clonal foi detectada e nenhum cromossomo esteve 

envolvido mais de uma vez em alteração estrutural, mesmo quando se analisa 

em conjunto os dados independentemente de tratamento. O número de 

falhas/quebras e de alterações estruturais diminuiu depois de 5 dias de 

tratamento, mostrando que houve uma estabilidade maior das CTMH 

CUP004P10 frente à presença de titânio com o passar do tempo (Tabela 3). A 

add(8)(p23) foi procurada por inspeção visual em mais 40 metáfases de cada 

grupo experimental, mas a mesma não foi encontrada. Apesar de este fato 

apontar que a add8p não conferiu vantagem de crescimento às células, já que 

não foi detectada após 5 dias de tratamento, uma situação como essa deveria 

ser melhor analisada com técnicas moleculares ou FISH interfásico, buscando 

possíveis alterações nos genes localizados em 8p23 em células que poderiam 

ter escapado da análise citogenética. 
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Tabela 3 - Ocorrência de cariótipos normais e alterados, e descrição dos cariótipos alterados das CTMH CUP004P10 analisados 

com banda GTW em diferentes doses e tempos de exposição a partículas de titânio. Alterações clonais destacadas em negrito. 

Tempo 
Partículas de titânio/célula 

0 50 100 500 

 
43 (95,55%) normais 

2 (4,45%) alterados: 

32 (78%) normais 

9 (22%) alterados: 

25 (80,65%) normais 

6 (19,35%) alterados: 

34 (75,56%)normais 

11 (24,44%) alterados: 

24 h 

46,XY,inv(3)c,chrb(1)(q21) 

44,XY,inv(3)c,-8,-17 

 

44,Y,t(X;11)(q24;p15),inv(3)c,-12,-

19 

47,XY,+Y,inv(3)c 

46,XY,inv(3)c,del(4)(q32) 

46,XY,inv(3)c,dic(4)(q31.1),chtb(10)

(q23) 

46,XY,inv(3)c,chtb(7)(q11.2) 

47,XY,inv(3)c,+del(7)(q11.2) 

46,XY,inv(3)c,?add(8)(p23) 

46,XY,inv(3)c,?add(8)(p23),chrb(1

1)(q11) 

46,XY,inv(3)c,add(20)(q13) 

46,XY,inv(3)c,chtb(3)(p13) 

42,XY,inv(3)c,-4,-5,-16,-20 

44,XY,inv(3)c,-6,-14 

45,XY,inv(3)c,-18 

45,XY,inv(3)c,-21 

47,XY,inv(3)c,+mar 

45,X,-Y,inv(3)c 

46,XY,inv(3)c,chrb(3)(p13) 

46,XY,inv(3)c,?t(3;16)(p21;q24) 

45,XY,inv(3)c,-6 

45,XY,inv(3)c,-8 

44,XY,inv(3)c,-10,-19 

46,XY,inv(3)c,chtb(10)(q23) 

45,XY,inv(3)c,-11 

45,XY,inv(3)c,-16 

45,XY,inv(3)c,-21 

45,XY,inv(3)c,-21 

     

 
41 (91,11%) normais 

4 (8,89%) alterados: 

38 (95%) normais 

2 (5%) alterados: 

37 (92,5%) normais 

3 (7,5%) alterados: 

34 (82,93%) normais 

7 (17,07%) alterados: 

5 dias 

45,X,-Y,inv(3)c 

46,XY,inv(3)c,chtb inv(3p) 

45,XY,inv(3)c,-18 

46,XY,inv(3)c,chrb(21)(q11) 

45,X,-Y,inv(3)c 

46,XY,inv(3)c,chtb(1)(q24) 

45,XY,inv(3)c,-4 

46,XY,inv(3)c,add(11)(p15) 

44,XY,inv(3)c,-11,-15 

46,XY,inv(3)c,chrb(5p),chtb(14)(q22) 

45,XY,inv(3)c,-6 

45,XY,inv(3)c,-9 

45,XY,inv(3)c,-12 

46,XY,inv(3)c,chrb(13q) 

45,XY,inv(3)c,-16 

45,XY,inv(3)c,-22 
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 Na análise citogenética das CTMH CUP010 P10 24 h foram cariotipadas 

178 metáfases, 150 normais e 28 alteradas (14 células com monossomias, 5 

com trissomias, 7 com alterações estruturais e 2 com falhas/quebras) (Tabela 

4). Apesar de nenhuma alteração cromossômica clonal ter sido detectada, 

pode-se perceber que houve um maior número de alterações nas CTMH 

tratadas com titânio quando comparadas com o controle negativo, indicando 

uma instabilidade genética gerada nas primeiras horas de exposição. A análise 

dos dados da tabela 4 sobre as alterações em CUP010 P10 24 h, 

independente do tratamento, mostra que o cromossomo 7 esteve envolvido em 

três alterações, a trissomia do 3 e a del(12)(p12) foram detectadas em duas 

metáfases. Além disso, é de relevância destacar a presença de uma célula com 

trissomia do 12 e uma outra com trissomia do 17 (Figura 18), porque tais 

ganhos cromossômicos são alterações características do cultivo de CT 

embrionárias (International Stem Cell Initiative, Amps et al., 2011) e estão 

associadas com carcinomas de células embrionárias humanas e tumor de 

células germinativas testicular (Brimble et al. 2001; Clark et al.,2004; Draper et 

al.,2004; Meisner et al.,2008). Por causa desse achado e dos dados da 

literatura sobre as trissomias do 12 e do 17, foram utilizadas sondas alfa-

satélite específicas para os centrômeros dos cromossomos 12 e 17, para 

aumentar o poder de detecção de aneuploidias em núcleos interfásicos que 

não puderam ser avaliados pela técnica GTW (Tabela 7). Catalina e 

colaboradores (2007) utilizam rotineiramente as sondas centroméricas do 12, 

17 e 20 na análise das CT embrionárias, pois consideram este procedimento 

útil na detecção de aneuploidias em células metafásicas e interfásicas. No 

presente trabalho foram analisados por FISH 310 núcleos interfásicos do 

controle negativo, 302 núcleos do tratamento 50 partículas/ célula e 316 

núcleos do tratamento 500 partículas/ célula. A trissomia do 17 não foi 

evidente, entretanto 2% (6 em 310) das células do controle negativo 

apresentaram monossomia do 17 (Tabela 7). 

 Na análise citogenética das CTMH CUP010 P10 5 dias foram 

cariotipadas 163 metáfases, 156 normais e 7 alteradas (com 3 monossomias e 

4 falhas/quebras). O tratamento com titânio não aumentou o número de 

metáfases alteradas após 5 dias de tratamento (Tabela 4), como nas CTMH 

CUP004 P10, houve um reestabelecimento da estabilidade cariotípica após um 
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maior tempo de exposição às cpTi, é como se as CTMH tivessem mecanismos 

de adaptação à presença do metal em cultivo. Estes resultados são diferentes 

daqueles descritos por Coen e colaboradores (2003) que encontraram um 

maior número de alterações cromossômicas duas passagens após o 

tratamento com as partículas de titânio. 

 A análise de FISH utilizando as sondas centroméricas dos cromossomos 

12 e 17 também foi realizada nas CTMH CUP010 P10 5 dias. Foram 

analisados 600 núcleos interfásicos do controle negativo e 310 núcleos do 

tratamento 50 partículas/ célula (Tabela 7). As trissomias do 12 e do 17 não 

foram evidentes, entretanto 2% (11 em 600) das células do controle negativo 

apresentaram monossomia do 17, o mesmo resultado que foi encontrado na 

análise de CTMH CUP010 24 horas. Este achado deve ser considerado porque 

no cromossomo 17 existem dois genes supressores tumorais de grande 

importância na carcinogênese, o gene TP53 em 17p13.1 e o gene BRCA1 em 

17q21.
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Tabela 4 – Ocorrência de cariótipos normais e alterados, e descrição dos cariótipos alterados das CTMH CUP010P10 analisados 

com banda GTW em diferentes doses e tempos de exposição a partículas de titânio. 

Tempo 
Partículas de titânio/célula 

0 50 100 500 

 
40 (88,89%) normais 

5 (11,11%) alterados: 

41 (91,11%) normais 

4 (8,89%) alterados: 

32 (82,05%) normais 

7 (17,95%) alterados: 

37 (75,51%) normais 

12 (24,49%) alterados: 

24 h 

50,XY,+3,+9,+16,+20 

45,XY,-5 

45,XY,-7 

45,XY,-9 

45,XY,-14 

45,XY,-9 

45,XY,-10 

46,XY,del(13)(q22) 

45,XY,-22 

46,XY,t(6;14)(q24;q32) 

46,XY,del(7)(p?21) 

46,XY,chrb(9p) 

45,XY,-11 

46,XY,chtg(11q) 

45,XY,del(12)(p12),-21 

45,XY,-15 

45,X,-Y 

44,XY,+2,+3,-4,-5,-13,-15 

45,XY,+5,-11,-17 

47,XY,del(7)(q22q32),+mar 

46,XY,del(8)(q13) 

45,XY,-10 

45,XY,-11 

47,XY,+12 

46,XY,del(12p)(p12) 

47,XY,+17 

45,XY,-16 

45,XY,-22 

     

 
38 (95%) normais 

2 (5%) alterados: 

53 (94,64%) normais 

3 (5,36%) alterados: 

19 (95%) normais 

1 (5%) alterado: 

46 (97,87%) normais 

1 (2,13%) alterado: 

5 dias 
46,XY,chrb(5)(q11.1) 

45,XY,-10 

46,XY, 5 quebrado 

46,XY,chrb(11)(p14) 

45,XY,-11 

46,XY,chrb(2p) 45,XY,-6 
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Figura 18. Cariótipos de duas metáfases de CTMH CUP010P10 24 horas de 

tratamento com titânio: A) Trissomia do cromossomo 12; B) Trissomia do 

cromossomo 17. 
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 Na análise citogenética das CTMH CUP004 P18 24 h foram cariotipadas 

200 metáfases, 166 normais e 34 alteradas (16 células com monossomias, 12 

com alterações estruturais e 7 com falhas/quebras)(Tabela 5). Tais células pré-

senescentes apresentaram uma instabilidade genética muito maior do que 

aquela observada na sua contraparte mais “jovem” (comparar tabelas 3 e 5). 

Até o controle negativo apresentou várias alterações estruturais e quebras. 

Mesmo assim o tratamento com 500 partículas/célula foi o que acarretou maior 

instabilidade e foi onde foi detectada uma alteração cromossômica clonal: a 

monossomia do 18 presente em três metáfases dentro do tratamento. A 

monossomia do 18 já foi descrita em uma linhagem de CT neural (Ben-David et 

al.,2011) e é frequentemente encontrada em pacientes com leucemia mieloide 

aguda (Kayser et al., 2012). 

 Considerando-se todos os cariótipos (Tabela 5), independente do 

tratamento, observa-se que a del(18)(p11.3), uma alteração também 

característica de leucemia (Kayser et al.,2012), apareceu em duas células. 

Alterações envolvendo o cromossomo 9 também foram frequentes, presentes 

em 4 metáfases. Os cromossomos 2, 3, 6, 13, 16, 17 e 20 estiveram envolvidos 

em alterações estruturais ou quebras presentes em duas ou mais metáfases. 
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Tabela 5 - Ocorrência de cariótipos normais e alterados, e descrição dos cariótipos alterados das CTMH CUP004P18 analisados 

com banda GTW em diferentes doses e tempos de exposição a partículas de titânio. Alterações clonais destacadas em negrito. 

Tempo 
Partículas de titânio/célula 

0 50 100 500 

 
69 (87,34%) normais 
10 (12,66%) alterados: 

32 (78,05%) normais 
9 (21,95%) alterados: 

35 (87,5%) normais 
5 (12,5%) alterados: 

30 (71,43%) normais 
12 (28,57%) alterados: 

24 h 

46,XY,inv(3)c,del(16)(p12) 
46,XY,inv(3)c,chtg(3q) 
46,XY,inv(3)c,(del)(7q) 
45,XY,inv(3)c,-21 
46,XY,inv(3)c,(del)(18)(p11), 
tas(20;22)(p13;p13) 
46,XY,inv(3)c,chrb(9)(q11) 
46,XY,inv(3)c,chrb(9)(p12) 
46,XY,inv(3)c,del(X)(q2?5) 
46,XY,inv(3)c,chrb(9)(q11) 

45,XY,inv(3)c,-4 
46,XY,inv(3)c,chtg(6p) 
46,XY,inv(3)c,chtg(2p) 
43,Y,-X,inv(3)c,-7,-20 
46,XY,inv(3)c,tas(14;15)(p13;p13) 
46,XY,inv(3)c,chtg(7)(11.1) 
45,XY,inv(3)c,-16 
45,XY,inv(3)c,-13,dmin 
45,XY,inv(3)c,-20 

46,XY,inv(3)c,del(20)(q13.2) 
46,XY,inv(3)c,t(13;17)(p13;q23) 
44,XY,inv(3)c,-4,-10 
46,XY,inv(3)c,tas(8;16;13) 
46,XY,inv(3)c,r(3)(q26;q29) 

46,XY,inv(3)c,del(2)(q33), 
del(6)(q21), tas(2;17)(p25;p13) 
44,XY,inv(3)c,-18,-22 
45,XY,inv(3)c,-11 
46,XY,inv(3)c,tas(9;13) 
(q24;p13) 
45,XY,inv(3)c,-18 
45,XY,inv(3)c,-18 
44,XY,inv(3)c,-5,-10 
45,XY,inv(3)c,-14 
44,XY,inv(3)c,-10,-
12,del(18)(p11) 
45,XY,inv(3)c,-15 
45,XY,inv(3)c,-6 

     

 
93 (91,18%) normais 
9 (8,82%) alterados: 

38 (76%) normais 
12 (24%) alterados: 

34 (85%) normais 
6 (15%) alterados: 

30 (76,92%) normais 
9 (23,08%) alterados: 

5 dias 

44,XY,inv(3)c,-10,-10 
46,XY,inv(3)c,tas(5;22) (q35;q13) 
46,XY,inv(3)c,chrb(9)(q22) 
46,XY,inv(3)c,tas(20;22) (p13;p13) 
49,XY,inv(3)c,+1,+2,-4,+5,-6,-7,+9,+10,-12,-
14,-15,-17,+16,+18,+19,+19,+21 
46,XY,inv(3)c,add(20)(q13.3) 
46,XY,inv(3)c,chrb(1q) 
46,XY,inv(3)c,chrb(13q) 
45,XY,inv(3)c,-13 

45,XY,inv(3)c,-6 
45,XY,inv(3)c,-17 
46,XY,inv(3)c,chrb(1)(q21),chrb(4)(q11), 
chrb(X)(p22.1), chtg(6p),chtg(8q),chtg(10p) 
46,XY,inv(3)c,chrb(7)(q32) 
46,XY,inv(3)c,hrs tas (13;20) 
46,XY,inv(3)c,del(21)(q22),add(20)(q13.3) 
46,XY,inv(3)c,chtb(1) 
43,XY,inv(3)c,-6,-13,-22 
46,XY,inv(3)c,chtg(12q) 
46,XY,inv(3)c,tas(13;20)(p13;q13.3) 
46,XY,inv(3)c,hsr tas (13;20) 
46,XY,inv(3)c,tas(20;22)(q13.3;p13) 

44,XY,inv(3)c,-7,-20 
46,XY,inv(3)c,tas(13;20) 
(p13;q13.3) 
42,XY,inv(3)c,-5,-8,-13,-17 
46,XY,inv(3)c,?del(7p) 
44,XY,inv(3)c,-15,-20 
46,XY,inv(3)c,add(20)(q13.3) 

45,XY,inv(3)c,-20 
45,XY,inv(3)c,-7 
45,XY,inv(3)c,-21 
45,XY,inv(3)c,-21,-17 
45,X,-Y,inv(3)c 
45,XY,inv(3)c,-22 
46,XY,inv(3)c,dic(6;7)(q21;p12) 
46,XY,inv(3)c,add(20q)(q13.3) 
46,XY,inv(3)c,del(3)(p11),dmin 
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 As CTMH CUP004 P18 24 h apresentaram 5 metáfases com 

associações teloméricas. A associação telomérica (tas) é um processo raro que 

ocorre quando a região telomérica de um cromossomo se fusiona com a região 

telomérica de outro cromossomo, sem perda de material genético visível pela 

citogenética, resultando em um cromossomo dicêntrico (Gorunova et al., 2009). 

A tas é a alteração citogenética mais comumente detectada em tumores de 

células gigantes (TCG) do osso (Gebre-Melin et al., 2009), e ela ocorre devido 

a diminuição crítica no número de repetições teloméricas ou por causa de 

mutações em genes que codificam a capa dos telômeros. O TCG é um tumor 

ósseo benigno, porém localmente agressivo, sendo que em 1% dos casos 

pode ocorrer invasão de tecido de partes moles adjacente, invasão 

angiovascular e metástase pulmonar (Forsyth e Hogendoorn, 2003). O nome 

do tumor vem da presença de células gigantes like osteoclastos, misturada 

com células mononucleadas. A origem exata do tumor é desconhecida, mas 

parece que a célula estromal, ou célula fusiforme mononuclear, é a neoplásica. 

Portanto, alguns autores sugerem que o nome “tumor de células estromais” é 

mais adequado, porque demonstra mais precisamente que a célula estromal é 

que é neoplásica. A origem da célula mononuclear fusiforme é desconhecida, 

mas se aceita que elas originam-se de células estromais mesenquimais 

primitivas (Forsyth e Hogendoorn, 2003).  

 Em uma metáfase do controle negativo da CTMH CUP004 P18 24 h, foi 

observada a tas(20;22)(p13;p13) que reapareceu na análise de uma célula do 

controle negativo após cinco dias, este dado sugere que a alteração já estava 

presente no pool de CTMH que foram semeadas no início do experimento. 

 Na análise citogenética das CTMH CUP004 P18 5 dias foram 

cariotipadas 231 metáfases, 195 normais e 36 alteradas (15 células com 

aneuploidias, 14 com alterações estruturais e 7 com falhas/quebras). Uma 

instabilidade cariotípica muito grande é detectada ao se observar os dados da 

tabela 5, em que se percebe que o tratamento 50 partículas/ célula causou 

mais danos às CTMH. Neste tratamento foi encontrada uma alteração 

cromossômica clonal, primeiramente caracterizada como 

der(13;20)tas(13;20)(p13;q13.3)hsr(13;20), ou seja supõe-se que 

primeiramente havia uma tas(13;20), como aquelas observadas nos 

tratamentos 4P18T2 50 e 4P18T2 100 (Figura 19) e um material adicional de 
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origem desconhecida (designado como região homogeneamente corada – hsr) 

se inseriu no meio da tas(13;20). Pela análise de banda GTW não foi possível 

identificar a origem do material, mas houve a suspeita de se tratar do 

cromossomo 20, portanto foi realizado FISH sequencial com a sonda wcp20. A 

análise de FISH comprovou a suspeita, portanto em 4P18T2 50 ocorre ganho 

de material do braço longo do 20 (Figura 20). Outra análise de FISH foi 

realizada para tentar definir a região de 20q que está envolvida no material 

adicional, para tanto foi utilizada a sonda LSI20 que marca D20S108 localizada 

em 20q12, vários núcleos interfásicos foram avaliados e não se observou 

marcação de sinais anormais, sugerindo que a duplicação não ocorreu em 

20q12 (Figura 21).  

 Um amplicon em 20q11.21 foi recentemente descrito como sendo uma 

alteração característica de CT embrionárias e que confere vantagem seletiva 

de crescimento às células em cultivo (International Stem Cell Initiative, Amps et 

al., 2011). Amplificação na região 20q11.21, contendo o gene BCL2L1, também 

foi observada em TCG (Smith et al., 2006). No presente trabalho não foi 

avaliado se é a região 20q11.21 está presente dentro da tas(13;20). 

 Embora a maioria das tas descritas em TCG não sejam clonais, elas 

podem predispor ao desenvolvimento de outros rearranjos estruturais, como 

cromossomos dicêntricos que tendem a entrar em ciclos de quebra- fusão-

ponte durante a mitose (Gorunova et al., 2009). Este ciclo de quebra-fusão-

ponte pode ser o responsável pelo surgimento de hsr (Shimizu, 2009). Hsr e 

double minutes (dmin) são sinais de amplificação gênica, normalmente tais 

alterações correspondem à amplificação de oncogenes, que é um dos 

principais mecanismos da tumorigênese, e células com oncogene amplificado 

tem vantagem seletiva de crescimento. 

 É provável que a tas(13;22) já estivesse presente no pool de 

CTMHCUP004P18 utilizado para dar início aos experimentos com titânio, e a 

presença do titânio aumentou a instabilidade e favoreceu a ocorrência de ciclos 

de quebra-fusão-ponte, originando a duplicação de 20q e parte de 13p dentro 

da tas(13;20). Outro sinal de amplificação gênica foi observado nas 

CTMHCUP004P18: a detecção de double minutes (dmin) nas metáfases dos 

tratamentos CUP004P18T150 e CUP004P18T2 500 (Figura 22). Essas 

observações sugerem que o titânio é capaz de induzir instabilidade genética 
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importante nas CTMH, fazendo aparecer amplificação gênica nas células em 

cultivo. 

 Na análise citogenética das CTMH CUP010 P18 24 h foram cariotipadas 

153 metáfases, 127 normais e 26 alteradas (19 células com aneuploidias, 4 

com alterações estruturais e 3 com falhas/quebras). Apesar de nenhuma 

alteração cromossômica clonal ter sido detectada, pode-se perceber que houve 

um maior número de alterações envolvendo os cromossomos 1, 3, 4, 7, 12, 14 

e 21 (tabela 5). Apesar de estas CTMH serem pré-senescentes como as do 

CUP004P18, não foi observada a ocorrência de tas, e as alterações 

observadas são mais numéricas do que estruturais. 

 Na análise citogenética das CTMH CUP010 P18 24 h foram cariotipadas 

148 metáfases, 113 normais e 35 alteradas (20 células com aneuploidias, 9 

com alterações estruturais e 6 com falhas/quebras). Foi encontrada uma 

alteração estrutural clonal em duas metáfases do tratamento com 500 

partículas/célula, foi detectado o aparecimento de um pequeno cromossomo 

marcador (mar) cuja origem não foi possível definir pela banda GTW. Como é 

um marcador, significa que nestas células ocorreu ganho de material de 

alguma parte do genoma, podendo se tratar de ganho do cromossomo 20. 

Como o bandamento GTW não indicou nenhum padrão correspondente a 

algum cromossomo, não foi realizada análise de FISH. Neste caso, para 

melhor definição do achado seria melhor utilizar a técnica de SKY sequencial 

ao bandamento GTW. Kim e colaboradores (2004) também encontraram um 

pequeno cromossomo marcador nas células isoladas de um cordão umbilical, 

os autores não utilizaram outras técnicas para definir a origem do material 

genético presente no marcador. 
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Figura 19. Cromossomos metafásicos de duas CTMHCUP004P18 mostrando a associação telomérica tas(13;20)(p13;q13.3).
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Figura 20. Duas metáfases de CTMHCUP004P18 5 dias de tratamento com titânio demonstrando os resultados do FISH com wcp 

20 sequencial ao bandamento GTW. As áreas marcadas em vermelho indicam a presença do cromossomo 20 marcado com a 

sonda wcp20, portanto, a amplificação dentro da tas(13;20) é de material genético de 20q.
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Figura 21. FISH em duas CTMHCUP004P18 tratadas com titânio. O núcleo e os cromossomos estão corados com DAPI (cor azul). 

A imagem da esquerda demonstra a hibridação em metáfase das sondas LSI 20q vermelho e cep 13/21 verde. A mesmas 

marcações são observadas em núcleo interfásico à direita.
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Figura 22. Metáfases de CTMHCUP004P18 tratadas com titânio com a presença de double minutes (setas) = amplificação gênica. 
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 Vários artigos descrevem a análise citogenética de CT isoladas do 

cordão umbilical (Fietz et al., 1999; Terai et al., 2005; Qiao et al., 2007; 

Karahuseyinoglu et al.,. 2007; Weiss et al., 2006; Ge et al., 2011). Entretanto, 

em alguns destes estudos a qualidade dos cromossomos apresentados não é 

boa (inferior a 400 bandas), o bandamento inexistente, o ISCN 2009 não foi 

utilizado para a descrição das alterações e em pelo menos um artigo o 

“cariótipo normal” apresentado possui cromossomos cortados e pareados 

erroneamente (ver figura 5 do artigo publicado por Qiao et al. 2007). Em outros 

casos, é utilizada somente a técnica de SKY para cariotipagem, tal técnica é 

limitada pelo fato de não ser possível identificar alterações intracromossômicas, 

como inversões e duplicações.  

 Fietz e colaboradores (1999) realizaram a análise citogenética de células 

mononucleadas de nove cordões umbilicais, encontraram alterações 

cromossômicas não clonais em quatro metáfases de um cordão: uma alteração 

numérica e três alterações estruturais. Entretanto, os autores não forneceram a 

descrição detalhada das alterações encontradas, o que dificulta a comparação 

com outros estudos. 

 As revistas científicas deveriam ser mais rigorosas ao aceitar artigos que 

descrevem a análise citogenética, pois é de crucial importância que os dados 

sobre a estabilidade cariotípica sejam confiáveis, e eles deveriam ser descritos 

de uma maneira mais completa e detalhada seguindo as orientações do ISCN 

2009. 
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Tabela 6 - Ocorrência de cariótipos normais e alterados, e descrição dos cariótipos alterados das CTMH CUP010P18 analisados 

com banda GTW em diferentes doses e tempos de exposição a partículas de titânio. Alterações clonais destacadas em negrito. 

Tempo 
Partículas de titânio/célula 

0 50 100 500 

 
35 (87,5%) normais 
5 (12,5%) alterados: 

31 (79,49%) normais 
8 (20,51%) alterados: 

34 (89,47%) normais 
4 (10,53%) alterados: 

27 (75%) normais 
9 (25%) alterados: 

24 h 

44,XY,-7,-15 
51,XY,+1,+3,+4,-5,-6,-6,+9,-
10,+11,+11,-12,-12,+X, +14,+14,+15,-
16,-16,+17,+20,-21,+22+22 
45,XY,-19 
45,XY,-21 
46,XY,del(7)(q21) 

44,XY,chtb(1)(q32),chtb(3)(p21),-
7,-8 
44,XY,-18,-21 
46,XY,chrb(21)(q11.2) 
43,X,-Y,-12,-17 
45,XY,-22 
45,XY,-3 
46,XY,del(7)(p22) 
45,XY,-21 

45,XY,-18 
45,XY,del(7)(q32) 
43,XY,-1,-4,-19 
46,XY,chrb(4q) 

45,XY,-19 
44,XY,-10,-11 
44,XY,-16,-18 
44,X-Y,-10 
45,XY,-14 
44,XY,-3,-11,del(14)(q21) 
45,XY,-15 
45,XY,-12 
45,XY,-2 

     

 
31 (77,5%) normais 
9 (22,5%) alterados: 

23 (76,67%) normais 
7 (23,33%) alterados: 

32 (76,19%) normais 
10 (23,81%) alterados: 

27 (75%) normais 
9 (25%) alterados: 

5 dias 

43,XY,-12,-19,-21 
46,XY,-13,+15 
45,Y,-X 
45,XY,-14 
45,XY,-6 
46,XY,chtb(5)(q23) 
46,XY,tas(21;22)(p13;p13) 
46,XY,del(18)(p11) 
42,XY,-8,-14,-18,-20 

46,XY, chtb(16q) 
44,XY,-9,-9 
45,XY,-2 
45,XY,-13 
45,XY,-4 
45,XY,-9 
45,XY,-21 

45,XY,-4 
46,XY,del(7)(q22) 
45,XY,-12 
45,XY,-15 
45,XY,-20 
46,XY,chrb(14)(q22) 
45,XY,-15 
46,XY,chrb(9)(q11) 
46,XY,del(12)(p12) 
47,XY,+2 

46,XY,chtb(9)(p21) 
46,XY,chtb(16)(p11.2) 
47,XY,+mar1 
44?,XY,inc,+mar1 
46,XY,inv(7)(p22q21) 
41,X,-Y,-11,-19,-20,-20 
46,XY,t(14;22)(q32;q11.2) 
46,XY,?add(5)(q35) 
45,XY,-3 
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Tabela 7 – Resultados da análise de FISH com sondas centroméricas em núcleos interfásicos das CTMH de dois cordões. 

Cordão/Passagem 
CN/T1 50/T1 CN/T2 50/T2 

Cep12+ Cep17+ Cep12+ Cep17+ Cep12+ Cep17+ Cep12+ Cep17+ 

CUP004P10         

1 sinal 0 2 1 4 NR 0 1 1 

2 sinais 295 293 310 307 NR 296 295 295 

3 sinais 0 0 0 0 NR 0 1 1 

4 sinais 5 5 1 1 NR 14 11 11 

Total de núcleos 300 300 312 312 NR 310 308 308 

         CUP004P18         

1 sinal 1 2 NF 0 0 2 0 0 

2 sinais 289 288 NF 273 285 282 278 278 

3 sinais 0 0 NF 2 3 4 0 0 

4 sinais 18 18 NF 25 19 19 26 26 

Total de núcleos 308 308 NF 300 307 307 304 304 

         CUP010P10         

1 sinal NF 6 0 0 0 1 4 11 

2 sinais NF 298 299 300 312 311 583 576 

3 sinais NF 4 1 0 0 1 1 1 

4 sinais NF 2 2 2 4 3 12 12 

Total de núcleos NF 310 302 302 316 316 600 600 

         CUP010P18         

1 sinal 1 1 0 0 NR 7 NR NR 

2 sinais 260 261 295 295 NR 269 NR NR 

3 sinais 1 0 0 0 NR 5 NR NR 

4 sinais 37 37 20 20 NR 19 NR NR 

Total de núcleos 299 299 315 315 NR 300 NR NR 
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 Os resultados da análise estatística dos dados citogenéticos (Tabelas 3, 

4, 5 e 6) indicaram que nas CTMH CUP004, as frequências de células com 

alterações citogenéticas (quebras, alterações numéricas e estruturais) não 

foram diferentes entre os tratamentos (CN, 50, 100 e 500) em diferentes 

passagens (p10 e p18) e tempos de exposição (24 h e 5 dias) (Qui2Passagem10-

24h= 10,2 P = 0,05; Qui2Passagem10-5dias= 4,4 P = 0,22; Qui2Passagem18-24h= 6,5 P = 

0,09; Qui2Passagem18-5dias= 8,9 P = 0,05; g. l.Todos = 3). Da mesma forma, em 

CTMH CUP010 as frequências de células com alterações citogenéticas não 

foram diferentes entre os tratamentos (CN, 50, 100 e 500) em diferentes 

passagens (p10 e p18) e tempos de exposição (24 h e 5 dias) (Qui2Passagem10-24h 

= 6,6 P = 0,09; Qui2Passagem10-5dias = 0,9 P = 0,83; Qui2Passagem18-24h = 6,6 P = 0,09; 

Qui2Passagem18-5dias = 0,5 P = 0,92; g. l.Todos = 3). 

 Considerando os resultados dos cordões CUP004 e CUP010 em 

conjunto, as frequências totais de células com alterações citogenéticas foram 

diferentes entre os tratamentos (CN, 50, 100 e 500) somente para o tempo de 

exposição 1 (24 h) (Qui2Passagem10-24h= 11,9; Qui2Passagem18-24h= 13,2; g. l.Todos = 3; 

PTodos < 0,01). O tratamento com 500 partículas teve mais alterações (Tabela 

8). Para o tempo de exposição 2 (5 dias), mesmo em diferentes passagens, as 

frequências de células com alterações não foram diferentes entre os 

tratamentos (Qui2Passagem10-5dias= 1,7 P = 0,64; Qui2Passagem18-5dias= 7,9 P = 0,05; 

g. l.Todos = 3) (Tabela 8). 

 O efeito do tempo de exposição das células às partículas sobre a 

frequência de alterações citogenéticas entre os tratamentos fica bastante 

evidente quando os dados são analisados em conjunto, independentemente de 

cordão e passagem (Tabela 9). A frequência de células alteradas foi 

significativamente maior para o tratamento com 500 partículas em 24 horas 

(Qui2= 26,3; g. l.= 9; P < 0,01). 

A distribuição por cromossomo das alterações citogenéticas observadas 

em CTMH de dois cordões umbilicais (CUP004 e CUP010) em diferentes 

doses (0, 50, 100, 500 partículas/célula) de titânio não ocorreu ao acaso 

(Figura 23). Houve um envolvimento preferencial dos cromossomos 20, 7, 21 e 

13. O cromossomo 20 também é comumente encontrado em alterações 

cromossômicas de CT embrionárias (The International Stem Cell Initiative – 

ISCI 2011) e o cromossomo 13 em CTMH (Ben David et al., 2011). 
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Ao se analisar a distribuição por cromossomo das alterações 

cromossômicas observadas em CTMH CUP004 e CUP010 não tratadas com 

titânio, considerando apenas a expansão in vitro, foi detectado que não há 

envolvimento preferencial de nenhum cromossomo, ou seja, as alterações 

ocorreram ao acaso em diferentes cromossomos (Figura 24). 

A figura 25 mostra que as alterações cariotípicas observadas nas CTMH 

CUP004 e CUP010 tratadas com titânio (50, 100, 500 partículas/célula) não 

foram uniformemente distribuídas entre os cromossomos, elas ocorreram 

preferencialmente nos cromossomos 20, 7 e 13. 
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Tabela 8 - Frequências de células com alterações citogenéticas em diferentes passagens e tratamentos com partículas de titânio. 

 
Tratamento 
(partículas/ 

célula) 

CTMH CUP004 + CTMH CUP010 em cada passagem (P10 e P18) e tempo (T1 = 24 h e T2 = 5 dias)  de exposição 
às micropartículas 

P10T1 

Normais 

P10T1  

Alteradas 

P10T2  

Normais 

P10T2  

Alteradas 

P18T1  

Normais 

P18T1  

Alteradas 

P18T2  

Normais 

P18T2  

Alteradas 

0 83 (92,22%) 7     (7,78%) 79 (92,94%) 6 (7,06%) 104 (88,14%) 14 (11,86%) 124 (87,32%) 18 

(12,68%) 

50 73 (84,88%) 13 (15,12%) 91(94,79%) 5 (5,21%) 63 (78,75%) 17 (21,25%) 61 (76,25%) 19 

(23,75%) 

100 57 (81,43%) 13 (18,57%) 56 (93,33%) 4 (6,67%) 69 (88,46%) 9 (11,54%) 66 (80,49%) 16 

(19,51%) 

500 71 (75,53%) 23 (24,47%) 80 (90,91%) 8 (9,09%) 57 (73,08%) 21 (26,92%) 57 (76%) 18 (24%) 
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Tabela 9 - Frequências de células com alterações citogenéticas em diferentes tratamentos com partículas de titânio. 

 

 

 

Tratamento 

Partículas/ célula 

CTMH CUP004 + CTMH CUP010 em diferentes tempos (T1 = 24 h e T2 = 5 dias) de exposição às 

micropartículas 

P10 + P18 

T1-Normais 

P10 + P18 

T1- Alteradas 

P10 + P18 

T2 - Normais 

P10 + P18 

T2 – Alteradas 

CN 187 (89,9%) 21 (10,1%) 203 (89,43%) 24 (10,57%) 

50 136 (81,93%) 30 (18,07%) 152 (86,36%) 24 (13,64%) 

100 126 (85,13%) 22 (14,86%) 122 (85,92%) 20 (14,08%) 

500 128 (74,42%) 44 (25,58%) 137 (84,05%) 26 (15,95%) 
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Figura 23. Distribuição por cromossomo das alterações cromossômicas observadas em CTMH de dois cordões umbilicais 

(CUP004 e CUP110) em diferentes doses (0, 50, 100, 500 partículas/célula) de titânio (foram analisadas 1401 células das quais 

210 apresentaram alterações, Qui2 = 257,7; g.l. = 161; P < 0,01). 
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Figura 24. Distribuição por cromossomo das alterações cromossômicas observadas em CTMH de dois cordões umbilicais 

(CUP004 e CUP110) não tratadas com titânio (foram analisadas 435 células das quais 45 apresentaram alterações, Qui2 = 123,2; 

g.l. = 115; P = 0,28). 
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Figura 25. Distribuição por cromossomo das alterações cromossômicas observadas em CTMH de dois cordões umbilicais 

(CUP004 e CUP110) não tratadas com titânio Distribuição por cromossomo das alterações cromossômicas observadas em CTMH 

de dois cordões umbilicais (CUP004 e CUP110) tratadas com titânio (50, 100, 500 partículas/célula, foram analisadas 966 células 

das quais 165 apresentaram alterações, Qui2 = 217,0; g.l. = 161; P < 0,01). 
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 Além da análise de banda G das células diploides, foi realizada a 

contagem de células tetraplóides e endorreduplicadas em todas as condições 

experimentais. Com relação às frequências de células diploides e 

endorreduplicadas nas CTMHCUP010 não houve diferenças entre os 

tratamentos (CN, 50, 100 e 500) em diferentes passagens (p10 e p18) e 

tempos de exposição (24 h e 5 dias) (Qui2Passagem10-24h= 0,0; Qui2Passagem10-5dias= 

0,0; Qui2Passagem18-24h= 5,5 P = 0,14; Qui2Passagem18-5dias= 2,7 P = 0,44; g. l.Todos = 

3). No cordão CUP004 estas frequências de células diploides e 

endorreduplicadas também não foram diferentes entre os tratamentos (CN, 50, 

100 e 500) em diferentes passagens (10 e 18) e tempos de exposição (24 h e 5 

dias) (Qui2Passagem10-24h= 0,0; Qui2Passagem10-5dias= 0,0; Qui2Passagem18-24h= 8,9 P = 

0,05; Qui2Passagem18-5dias= 7,5 P = 0,06; g. l.Todos = 3). Considerando estes 

resultados dos dois cordões em conjunto, a frequência total de células com 

diploidia e endorreduplicadas foram diferentes entre os tratamentos (CN, 50, 

100 e 500) somente para as células com maior número de passagens 

(Qui2Passagem18-24h= 13,6; Qui2Passagem18-5dias= 6,8; g. l.Todos = 3; PTodos < 0,01). O 

tratamento com 500 partículas resultou em um aumento de células 

endorreduplicadas na passagem 18 (Tabela 10). Para as células com menor 

número de passagens (P10), mesmo em diferentes tempos de exposição, a 

frequência de endorreduplicadas foi inexistente (Tabela 10). 

Tabela 10 - Frequências de células diploides e endorreduplicadas nas CTMH 

CUP004 e CUP010 em diferentes tratamentos com partículas de titânio. 

Tratamento P10T1 

Diploide 

P10T1 

Endo 

P10T2 

Diploide 

P10T2 

Endo 

P18T1 

Diploide 

P18T1 

Endo 

P18T2 

Diploide 

P18T2 

Endo 

CN 90 

(100%) 

0   

(0%) 

85 

(100%) 

0  

(0%) 

118 

(100%) 

0  

(0%) 

142 

(98,6%) 

2 

(1,4%) 

50 88 

(100%) 

0   

(0%) 

96 

(100%) 

0  

(0%) 

81 

(94,2%) 

5 

(5,8%) 

81 

(96,4%) 

3 

(3,6%) 

100 70 

(100%) 

0   

(0%) 

60 

(100%) 

0  

(0%) 

78 

(94%) 

5  

(6%) 

82 

(95,3%) 

4 

(4,7%) 

500 96 

(100%) 

0   

(0%) 

89 

(100%) 

0  

(0%) 

81 

(92%) 

7  

(8%) 

77 

(91,7%) 

7 

(8,3%) 

 
 O efeito do número de passagens sobre a frequência de células 

endorreduplicadas entre os tratamentos fica bastante evidente quando os 
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dados são analisados em conjunto, independentemente de cordão e tempo de 

exposição às partículas. A frequência de endorreduplicadas foi 

significativamente maior no tratamento com 500 partículas nas CTMH na 

passagem 18 (Qui2= 17,4; g. l.= 3; P < 0,01, Tabela 11).  

Tabela 11 - Frequência de células nas passagens 10 (P10) e 18 (P18) diploides 

e endorreduplicadas (endo) entre os tratamentos com partículas de titânio. 

 Coen e colaboradores (2003) também demonstraram a indução de 

endorreduplicação em fibroblastos tratados com partículas de titânio numa 

maneira dose dependente. A presença de células endorreduplicadas significa 

que as células passaram por duas fases de síntese de DNA, sem a 

subsequente separação das cromátides e divisão celular. Coen e 

colaboradores (2003) relacionaram a endorreduplicação como uma explicação 

para a indução de tetraploidia ocasionada pelas partículas de titânio. 

 Com relação às frequências de células diploides e tetraploides foi 

observado que no cordão CUP010 não houve diferenças de frequências entre 

os tratamentos (CN, 50, 100 e 500) em diferentes passagens (P10 e P18) e 

tempos de exposição (24 h e 5 dias) (Qui2Passagem10-24h = 0,0; Qui2Passagem10-5dias = 

2,5 P = 0,47; Qui2Passagem18-24h= 8,7 P = 0,05; Qui2Passagem18-5dias= 6,1 P = 0,11; g. 

l.Todos = 3). No cordão CUP004 as frequências de células diploides e 

tetraploides também não foram diferentes entre os tratamentos (CN, 50, 100 e 

500) em diferentes passagens (P10 e P18) e tempos de exposição (24 h e 5 

dias) (Qui2Passagem10-24h= 10,2 P = 0,05; Qui2Passagem10-5dias= 4,3 P = 0,23; 

Qui2Passagem18-24h= 0,9 P = 0,83; Qui2Passagem18-5dias= 2,5 P = 0,48; g. l.Todos = 3). 

Considerando os resultados dos dois cordões em conjunto, as frequências de 

células com diploidia e tetraploidia também não foram diferentes entre os 

tratamentos (CN, 50, 100 e 500) nas passagens 10 e 18 em diferentes tempos 

de exposição (24 h e 5 dias) (Qui2Passagem10-24h= 10,5 P = 0,05; Qui2Passagem10-

5dias= 3,4 P = 0,33; Qui2Passagem18-24h= 4,3 P = 0,23; Qui2Passagem18-5dias= 3,6 P = 

0,30; g. l.Todos = 3). Ao que tudo indica, os tratamentos com titânio não 

Tratamento P10 - Diploide P10 - Endo P18 - Diploide P18 - Endo 

CN 175 (100%) 0 (0%) 260 (99,2%) 2 (0,8%) 

50 184 (100%) 0 (0%) 162 (95,3%) 8 (4,7%) 

100 130 (100%) 0 (0%) 160 (94,7%) 9 (5,3%) 

500 185 (100%) 0 (0%) 158 (91,9%) 14 (8,1%) 
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resultaram em maior incidência de tetraploidia independentemente do tempo de 

exposição e passagem das células (Tabela 12). As partículas de titânio 

parecem ter baixo efeito sobre a incidência de tetraploidia, mesmo quando 

analisamos os tratamentos em conjunto (ocorrências nos tratamentos 50, 100 e 

500 reunidas) contra o controle negativo (Qui2= 0,6; g. l.= 1; P = 0,43, Tabela 

13). Os mesmos resultados foram observados na análise de núcleos 

interfásicos pela técnica de FISH utilizando as sondas centroméricas dos 

cromossomos 12 e 17 (Tabela 7). As células tetraploides, caracterizadas pela 

presença de 4 sinais verdes (cep 12) e 4 sinais vermelhos (cep17) no núcleo 

interfásico (Figura 26), estavam presentes em todas as condições 

experimentais. O titânio não aumentou a presença de células marcadas com 4 

sinais fluorescentes. Entretanto, foi observado um aumento no número de 

células tetraplóides com o decorrer do cultivo in vitro, demonstrando que as 

condições de expansão favoreceram o aparecimento da tetraploidia. 

Tabela 12 - Frequências de células diploides e tetraploides (4n) entre diferentes 

tratamentos com partículas de titânio. 

Tratamento P10T1 

Diploide 

P10T1 

4n 

P10T2 

Diploide 

P10T2 

4n 

P18T1 

Diploide 

P18T1  

4n 

P18T2 

Diploide 

P18T2  

4n 

CN 90 

(100%) 

0  

(0%) 

85 

(96,6%) 

3 

(3,4%) 

118 

(84,9%) 

21 

(15,1%) 

142 

(97,3%) 

4 

(2,7%) 

50 88 

(94,6%) 

5 

(5,4%) 

96 

(97%) 

3  

(3%) 

81 

(91%) 

8    

(9%) 

81 

(95,3%) 

4 

(4,7%) 

100 70 

(100%) 

0  

(0%) 

60 

(100%) 

0  

(0%) 

78 

(89,7%) 

9 

(10,3%) 

82 

(94,3%) 

5 

(5,7%) 

500 96 

(97%) 

3  

(3%) 

89 

(97,8%) 

2 

(2,2%) 

81 

(93,1%) 

6 

(6,9%) 

77 

(91,7%) 

7 

(8,3%) 

 

Tabela 13 - Frequências de células diploides e tetraploides no controle negativo 

(CN) e tratamento com partículas de titânio (concentrações 50, 100 e 500 

reunidas). 

Tratamento Diploide 1031 Tetraploide 463 

CN 435 (93,9%) 28 (6,1%) 

Titânio 979 (94,9%) 52 (5,1%) 
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Figura 26 – FISH com as sondas centroméricas 12 (verde) e 17 (vermelha): a imagem 

superior demonstra metáfase diploide normal de uma CTMH com dois sinais verdes e 

dois sinais vermelhos; a imagem inferior mostra núcleo interfásico de uma CTMH 

tetraploide, caracterizada pela presença de 4 sinais verdes (cep 12) e 4 sinais 

vermelhos (cep17). Cromossomos e núcleo corados com DAPI (azul). 
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 Os dados sugerem que as partículas de titânio em alta concentração 

induzem uma instabilidade cariotípica nas primeiras 24 horas de exposição, 

situação semelhante à descrita em linfócitos de sangue periférico, células 

amnióticas e fibroblastos (Doherty et al. 2001; Daley et al. 2004; Coen et al. 

2003). Mas as CTMH retiradas do cordão umbilical, quando estão “jovens” 

possuem mecanismos para se recuperar, conseguindo ampliar a sua 

proliferação e diminuindo a instabilidade cariotípica com o decorrer do tempo. 

Entretanto, é importante salientar a necessidade da análise citogenética 

frequente das CTMH, pois algumas das alterações observadas em 24 horas 

poderiam ter uma vantagem seletiva e dar origem à transformação maligna. 

Além disso, é importante que sejam realizadas análises moleculares de tais 

CTMH, pois mesmo com a recuperação de um cariótipo normal elas podem ter 

alterações no padrão de expressão gênica e/ou alterações genéticas 

submicroscópicas não detectadas pela banda GTW, mas que podem ser 

caracterizadas por CGHarray. 

 Em relação às CTMH senescentes, elas apresentaram grande 

predisposição a desenvolverem alterações cromossômicas clonais na presença 

de titânio. Este fato é relevante ao considerarmos que as próteses de titânio 

são colocadas preferencialmente em pacientes idosos, cujas CTMH já 

passaram por várias situações de estresse ao longo da vida e ainda estão 

localizadas em regiões onde já ocorre um processo inflamatório, estando 

bastante predispostas a adquirir alterações genéticas. 

 Vários métodos moleculares podem ser utilizados para determinar a 

integridade genética das CT, como CGH-array e análise da expressão gênica 

de genes relacionados à tumorigênese. Embora ambos os métodos ofereçam 

análise em maior resolução, podendo detectar alterações genéticas muito 

pequenas, eles não conseguem detectar populações celulares pequenas com 

alterações cariotípicas clonais. Apesar da sensibilidade de métodos baseados 

em PCR, eles não detectam clones aberrantes presentes em menos de 20% da 

população celular, descartando seu uso para detecção precoce, além disso, 

quando não se sabe o que procurar (como no caso da inversão no presente 

trabalho), não tem como se escolher os primers adequados. 

 Este trabalho vem demonstrar que a análise cariotípica por bandamento 

GTW, podendo ser combinada com análise de FISH interfásico, é um bom 
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método para identificar alterações na estabilidade genética das células, 

apontando caminhos para futuras análises moleculares. 

 

12. Análise CBMN 

Como a análise citogenética demonstrou que, de uma maneira geral, o 

titânio não aumentou a instabilidade cariotípica em CTMH jovens, é importante 

utilizar uma técnica mais abrangente para verificar se os resultados se 

repetem. 

A análise do micronúcleo e outras alterações nucleares em células 

binucleadas é um dos métodos mais comumente utilizados para medir danos 

no DNA em sangue periférico (El Zein et al., 2011). É uma análise muito mais 

fácil e rápida do que a análise citogenética, embora menos resolutiva e menos 

informativa, sendo que permite analisar um maior número de células. 

O CBMN tem sido utilizado também como um importante biomarcador 

de risco de câncer de pulmão, e pode ser utilizado para a detecção precoce da 

doença, sendo uma ferramenta útil em estudos clínicos e epidemiológicos (El 

Zein et al., 2011). 

O micronúcleo (MN) é o resultado de quebra ou perda cromossômica 

devido a erros no reparo de DNA ou erro na segregação cromossômica 

(Fenech et al., 2007). Além da contagem do MN, duas outras alterações 

nucleares podem ser avaliadas pelo CBMN: as pontes nucleoplasmáticas (P) e 

os brotos celulares (B). As pontes nucleoplasmáticas são indicativas da 

ocorrência de rearranjos em que os cromossomos ou as cromátides são 

puxados para polos opostos da célula durante a anáfase: cromossomos 

dicêntricos, cromossomos em anel e cromossomos envolvidos em associações 

teloméricas. No CBMN, células binucleadas com pontes nucleoplasmáticas são 

facilmente observadas por causa da inibição da citocinese pela cyt-B, evitando 

a quebra das pontes anafásicas das quais as pontes nucleoplasmáticas são 

derivadas, portanto, a membrana nuclear forma-se ao redor da ponte. 

Micronúcleos e pontes são observados frequentemente em células expostas a 

agentes que quebram o DNA (Fenech, 2002). A formação de brotos é indicativa 

de DNA amplificado removido das células, portanto é um marcador de 

amplificação gênica (Fenech et al., 2007). 
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Depois de pequenas modificações na metodologia do CBMN (Fenech et 

al., 2007), foi possível a obtenção de um número satisfatório de células 

binucleadas, então foram realizados os ensaios nas CTMH jovens dos cordões 

(passagens 9 ~ 11): CUP004, CUP010 e CUP012 tratadas por 24 horas com 

as partículas de titânio. Foram contadas células binucleadas normais (BNN), 

binucleadas com broto (BNB), binucleadas com ponte (BNP) e binucleadas 

com micronúcleo (BNMN). 

A determinação do NDI (índice de divisão nuclear) sempre é o primeiro 

passo na análise CBMN. As CTMH do cordão CUP004 apresentaram os 

valores médios de NDI mais baixos: 1,56 no controle negativo; 1,5 no 

tratamento 50 partículas/ célula; 1,45 no tratamento 100 partículas/ célula e 

1,43 no controle positivo. As CTMH do cordão CUP010 apresentaram o mais 

alto valor médio de NDI: 1,95 no controle negativo; 1,9 no tratamento 50 

partículas/ célula; 1,84 no tratamento 100 partículas/ célula e 1,71 no controle 

positivo; neste experimento foram detectadas muitas células trinucleadas e 

tetranucleadas. As CTMH do cordão CUP012 apresentaram valor médio 

intermediário de NDI: 1,67 no controle negativo; 1,67 no tratamento 50 

partículas/ célula; 1,65 no tratamento 100 partículas/ célula e 1,55 no controle 

positivo. 

 Células binucleadas com pontes, micronúcleo e broto foram observadas 

tanto no controle negativo (Figura 27) como nas CTMH tratadas com partículas 

de titânio (Figura 28). 

 Uma característica das CTMH observada durante a análise CBMN foi 

que mesmo no controle positivo o número de micronúcleo foi baixo, indicando 

que, provavelmente, as células possuem mecanismos para impedir um alto 

nível de quebras cromossômicas e aneuploidias. A capacidade de reparo de 

quebras de DNA diminui durante a maturação das células da linhagem 

hematopoiética humana (Frosina, 2010). Bracker e colaboradores (2006) 

estudaram a variação na capacidade de reparo de DNA e a expressão de 

genes de reparo durante a maturação das células hematopoiéticas tratadas 

com melphalan. A remoção dos adutos de DNA, a reunião das fitas quebradas 

e a resistência a drogas foram mais altas nas CT do que nas células maduras 

isoladas do mesmo indivíduo. As CT são protegidas por extensivo reparo no 
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DNA, enquanto que as células já diferenciadas e de “menor valor”, quando 

danificadas, podem ser eliminadas por apoptose. 

 Neste estudo, foi detectada uma ocorrência elevada de células BNP em 

todos os três cordões analisados, inclusive no controle negativo. Para verificar 

se o aparecimento de BNP era devido ao uso de cytB, foi realizado um 

experimento sem adição de cytB. Nesta análise do perfil de divisão das CTMH 

in vitro, sem adição de cyt B e nem de colcemid, foi possível observar a 

ocorrência espontânea de pontes anafásicas e de BNP (Figura 25). Este fato é 

relevante, pois pontes anafásicas são características de células tumorais 

(Giselsson, 2008). Gisselsson e colaboradores (2001) descreveram que 

morfologia nuclear anormal é indicativo de instabilidade genética dentro das 

células e é uma característica comum de uma grande variedade de cânceres. 

As pontes anafásicas (caracterizadas como BNP no CBMN) podem ser uma 

característica normal do crescimento in vitro das CTMH, ou podem caracterizar 

uma condição patológica introduzida pelo modo que elas são cultivadas. Estas 

questões são importantes e precisam ser esclarecidas, pois se as pontes são 

sinais de instabilidade gerada pela condição de cultivo, outras metodologias 

para expansão in vitro deveriam ser estabelecidas. 

 Recentemente, foi descrito um novo tipo de pontes anafásicas: as 

pontes anafásicas ultrafinas (Chan e Hickson, 2011). Elas são estruturas 

ultrafinas que formam pontes entre as massas - filhas de DNA na anáfase, são 

marcadas imunohistoquimicamente com BLM e PICH, coradas com BrdU, mas 

não podem ser evidenciadas por outros corantes de DNA como giemsa e DAPI. 

Essas pontes ultrafinas são uma característica comum de células em cultivo e 

não estão associadas com quebras de fita dupla de DNA, pois não são 

marcadas com γH2AX. Elas ocorrem nos centrômeros e podem ter uma 

importante função fisiológica que é a de unir estruturas de DNA atuando como 

uma plataforma de sinalização para o ponto de checagem do fuso mitótico 

(SAC). O SAC é ativado quando cinetócoros irmãos não estão bi-orientados 

devido a erros na ligação de microtúbulos ou perda de tensão. 

 Quando se observa que o número de BNP em CTMH é maior no 

controle negativo das CTMH CUP010 que estavam com alto índice mitótico, 

pode-se supor que as pontes observadas frequentemente nas CTMH deste 

trabalho poderiam estar relacionadas a estas pontes ultrafinas. 
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Figura 27. Resultados da análise CBMN no controle negativo das CTMH 

CUP004. A) Célula mononucleada B) Célula binucleada normal (BNN) C) 

Célula binucleada com micronúcleo (BNMN) D) Célula binucleada com ponte 

nucleoplasmática (BNP). 
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Figura 28. Resultados da análise CBMN das CTMH CUP004 tratadas com 

partículas de titânio. A) Célula binucleada normal (BNN) B) Célula binucleada 

com broto (BNB) C) Célula binucleada com micronúcleo (BNMN) D) Célula 

binucleada com ponte nucleoplasmática (BNP). 
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 Para solucionar tais questões é necessário acompanhar o destino das 

CTMH portadoras de pontes anafásicas através da técnica de “live cell 

imaging” e realizar experimentos de imunofluorescência com BLM, PICH, 

γH2Ax e proteínas de Anemia de Fanconi (Ying e Hickson, 2011). Como 

continuação do presente trabalho, tais experimentos já estão sendo iniciados. 

 Em relação à análise da instabilidade genética induzida por titânio, os 

resultados foram conflitantes, devido à heterogeneidade característica das 

CTMH, cada cordão respondeu de uma maneira diferente ao tratamento. Em 

outros estudos também foi determinado que a sensibilidade a mutágenos 

variou muito entre os indivíduos e esta variação interindividual é um problema 

ao se estudar a susceptibilidade in vitro a carcinógenos (El Zein et al., 2006). 

As frequências de ocorrências de células com BNB, BNMN e BNP e sem 

alterações nucleares entre os tratamentos CN, 50, 100 e CP foram diferentes 

em todos os cordões (Tabela 14). Isto indica que as CTMH responderam ao 

tratamento com mitomicina C, um agente indutor de instabilidade, pois no 

controle positivo foi observado um aumento significativo na ocorrência de 

alterações nucleares em todos os cordões. 

Tabela 14: Resultados do qui-quadrado da comparação das frequências de 

ocorrências de células com (BNB, BNMN e BNP) e sem alterações nucleares 

entre os tratamentos em cada cordão. Todos os valores foram significativos 

para um alfa = 0,01. 

Cordão Qui-quadrado g.l. P 

CUP004 1192,7 6 < 0,01 

CUP010 752,6 6 < 0,01 

CUP012 312,9 6 < 0,01 

 

 Entretanto, sem o controle positivo, as frequências de ocorrências de 

células com e sem alterações nucleares entre os tratamentos foram diferentes 

nos cordões CUP010 e CUP012, mas não houve diferenças significativas no 

cordão CUP004 (Tabela 15).  
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Tabela 15 - Frequência relativa média (em números absolutos e porcentagem ± desvio padrão) de CTMH normais e com 

alterações nucleares após cultivo com diferentes concentrações de partículas de titânio (BNN = binucleadas normais, BNP = 

binucleadas com ponte, BNB = binucleadas com broto e BNMN = binucleadas com micro núcleo). 

Cordão Células 
Tratamento (partículas/células) Resultado do teste ANOVA da 

comparação das médias 0 50 100 

CUP004 

BNN 1976 (95,11 ± 1,57) 1907 (93,97 ± 1,16) 1945 (93,89 ± 2,19) F2, 15 = 0,96, P = 0,40 

BNP 88 (4,28 ± 1,16) 92 (4,59 ± 0,64) 102 (4,92 ± 2,28) F2, 15 = 0,26, P = 0,77 

BNB 12 (0,57 ± 0,54) 24 (1,17 ± 0,79) 23 (1,10 ± 0,45) F2, 15 = 1,70, P = 0,22 

BNMN 1 (0,04 ± 0,10) 6 (0,27 ± 0,24) 2 (0,09 ± 0,14) F2, 15 = 3,08; P = 0,08 

CUP010 

BNN 1287 (66,26 ± 2,57) 1574 (75,48 ± 3,37) 1526 (78,17 ± 1,19) F2, 15 = 36,3; P < 0,05* 

BNP 618 (31,72 ± 2,24) 457 (22,08 ± 2,83) 383 (19,58 ± 1,06) F2, 15 = 52,1; P < 0,05* 

BNB 36 (1,87 ± 0,55) 42 (2,07 ± 0,53) 37 (1,89 ± 0,38) F2, 15 = 0,29; P = 0,75 

BNMN 3 (0,15 ± 0,16) 7 (0,38 ± 0,49) 7 (0,37 ± 0,26) F2, 15 = 0,87; P = 0,44 

CUP012 

BNN 1659 (89,17 ± 1,66) 1730 (87,64 ± 1,92) 1649 (88,06 ± 1,66) F2, 15 = 1,23; P = 0,32 

BNP 188 (10,08 ± 1,91) 219 (11,06 ± 1,73) 182 (9,70 ± 1,35) F2, 15 = 1,04, P = 0,38 

BNB 7 (0,38 ± 0,37) 23 (1,15 ± 0,33) 36 (1,92 ± 0,30) F2, 15 = 31,8; P < 0,05* 

BNMN 7 (0,38 ± 0,52) 3 (0,15 ± 0,17) 6 (0,32 ± 0,28) F2, 15 = 0,63; P = 0,55 

Todos 

BNN 4922 (85,51 ± 12,93) 5211 (85,70 ± 8,19) 5120 (86,71 ± 6,87) F2, 51 = 0,51; P = 0,60 

BNP 894 (15,36 ± 12,27) 768 (12,58 ± 7,65) 667 (11,40 ± 6,47) F2, 51 = 0,89; P = 0,42 

BNB 55 (0,94 ± 0,83) 89 (1,46 ± 0,70) 96 (1,64 ± 0,53) F2, 51 = 4,90; P < 0,05* 

BNMN 11 (0,19 ± 0,34) 16 (0,27 ± 0,32) 15 (0,26 ± 0,25) F2, 51 = 0,34; P = 0,71 
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 No cordão CUP004 as frequências de ocorrências de células com 

alterações foram semelhantes, com exceção do valor baixo de BNMN para o 

CN, contudo, este fato não foi significativo (Tabela 15). Isto significa que o 

titânio não aumentou a instabilidade genética das CTMH CUP004. 

 No cordão CUP010 a frequência de BNP foi maior no CN e a frequência 

de BNN foi maior no tratamento 100 (Tabela 15). O titânio induziu o 

aparecimento de um maior número de micronúcleo, entretanto este fato não foi 

significativo (Tabela 15). 

 No cordão CUP012 a frequência de BNB foi maior nos tratamentos 50 e 

100, as outras alterações não diferiram muito (Tabela 15). 

 Os resultados do CBMN mostraram que os cordões apresentaram 

diferentes respostas com relação à ocorrência de alterações celulares em 

situação com e sem partículas de titânio. Estas células podem desenvolver 

alguma plasticidade de resposta em função de sua origem e as respostas 

podem estar influenciadas pela taxa proliferativa apresentada pelas CTMH 

isoladas de cada cordão. 
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Figura 29. Anáfases de CTMHCUP012 em condições normais de cultivo e colhidas sem a adição de cytB mostrando a presença de 

pontes anafásicas. 
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Mais estudos são necessários para determinar qual é o significado do 

alto nível basal de pontes nucleoplasmáticas em CTMH verificado neste 

trabalho. Thomas e colaboradores (2003) validaram o uso da análise da 

frequência de pontes nucleoplasmáticas em células binucleadas como um 

biomarcador de dano ao DNA e rearranjo cromossômico. Além disso, eles 

mostraram que a inclusão da contagem das pontes aumenta a versatilidade do 

CBMN como um teste de genotoxicidade porque permite a medida de 

rearranjos cromossômicos e faz uma distinção confiável entre agentes 

genotóxicos similares ao se analisar as diferenças na razão BNP/ BNMN. A 

indução de micronúcleos e ausência de pontes pode ser indicativa de efeitos 

de um agente aneugênico, pois neste caso o micronúcleo não seria o resultado 

de quebras cromossômicas que poderiam gerar pontes, e sim o resultado de 

perda cromossômica devido a erros no fuso mitótico, assim a razão 

BNP/BNMN seria zero ou próxima de zero. Um forte agente clastogênico, como 

a radiação ionizante, apresentaria uma taxa maior de pontes e a razão 

BNP/BNMN seria mais alta. 

A formação de pontes nucleoplasmáticas é aumentada por uma ampla 

variedade de agentes, incluindo agentes oxidativos endógenos, radiação 

ionizante, hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, e deficiência em folato e 

selênio (Fenech et al., 2011). Ebert e colaboradores (2006) demonstraram que 

CTMH da MO cultivadas com baixa quantidade de selênio têm sintomas de 

estresse oxidativo e uma frequência alta de micronúcleo, e que a 

suplementação de selênio no meio de cultura diminuiu o número de 

micronúcleos em até 58%. Os autores não realizaram a análise de micronúcleo 

em células binucleadas, portanto não houve a descrição da ocorrência de 

pontes nucleoplasmáticas. Os pesquisadores enfatizaram a importância de se 

preservar a integridade genômica in vitro das CTMH, concluindo que a 

suplementação de selênio no meio de cultivo para expansão das CTMH seria 

uma excelente conduta nas preparações celulares utilizadas em engenharia de 

tecido, melhorando a qualidade das CTMH manipuladas ex vivo. 

Dois outros trabalhos descreveram a análise de micronúcleos em células 

binucleadas utilizando CT como modelo (Sartore et al., 2011; Campos et al., 

2012), entretanto os autores não analisaram a ocorrência de outras alterações 



 

124 

 

nucleares como pontes e brotos, o que impossibilita a comparação com os 

dados gerados no presente trabalho. 

Outros pesquisadores também realizaram a análise de micronúcleo 

(conjugado com FISH) para verificar a genotoxicidade das partículas de 

diferentes metais utilizados em próteses ou de diferentes tratamentos de 

superfície (Assad et al., 2002; Daley et al., 2004; Papageorgiou et al., 2007; 

Tavares et al., 2009; Tsaousi et al., 2010). Daley e colaboradores (2004) 

sugeriram que o titânio induz efeito aneugênico e não clastogênico no cultivo 

primário de células amnióticas, pois a presença de centrômero no micronúcleo 

indica a presença de um cromossomo inteiro e não apenas de um fragmento 

derivado de quebra. Além disso, quando se compara com os resultados de 

outros metais, observou-se que o nível de MN centrômero positivo foi 

correlacionado positivamente apenas com o aumento na concentração de 

titânio, e não com o aumento na concentração de cobalto-cromo ou níquel. Os 

autores concluíram que quanto maior a concentração de partículas de metal, 

maior será o dano ao DNA, mas também que existe um efeito muito específico 

do titânio em causar aneuploidia (Daley et al., 2004). Assad e colaboradores 

(2002) testaram extratos de liga porosa de titânio – níquel em camundongos e 

observaram que não houve aumento no número de MN. Tavares e 

colaboradores (2009) testaram diferentes tratamentos em discos de titânio, 

sendo que realizaram uma análise de micronúcleo mais completa, pois 

observaram a frequência de outras alterações nucleares como as pontes 

nucleoplasmáticas e os brotos. A frequência de micronúcleo e das outras 

alterações nucleares foi menor na superfície de titânio que recebeu o 

tratamento a plasma; a ocorrência de brotos nucleoplasmáticos foi bem maior 

na superfície de titânio sem tratamento, e não houve diferenças na frequência 

de pontes entre os diferentes tratamentos. Portanto, Tavares e colaboradores 

(2009) demonstraram que a superfície de titânio tratada a plasma induziu uma 

resposta genotóxica menor que a superfície de titânio polida. 

Após as situações conflitantes serem resolvidas, o CBMN poderia ser 

incluído na análise de rotina de CTMH como um biomarcador para melhorar as 

predições de fatores de risco, tornando-se uma ferramenta importante 

associada com a análise citogenética no uso clínico seguro de CT. 
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CONCLUSÃO 

 Neste trabalho, a melhor fonte para o isolamento das CTMH do cordão 

umbilical foi a veia. 

 As CTMH foram isoladas, caracterizadas seguindo os critérios 

estabelecidos pela Sociedade Internacional de Terapia Celular e expandidas in 

vitro até chegar à senescência. As células demonstraram alta taxa de 

proliferação, sendo que não houve transformação espontânea durante a 

cultura, pois ocorreu a morte do cultivo celular após a senescência. 

 As células obtidas do endotélio da veia do cordão umbilical apresentam 

grande potencial para utilização na terapia celular, considerando-se que 

preservaram suas características morfológicas, imunofenotípicas e funcionais 

mesmo após a criopreservação, sendo que a presença da inv(3) não alterou 

tais características. 

 As CTMH do cordão umbilical foram capazes de internalizar as 

micropartículas de titânio, sendo que mesmo após o tratamento com o metal e 

o aparecimento de algumas células senescentes in vitro as células continuaram 

a proliferar e foram capazes de se diferenciar em osteoblastos e adipócitos, 

além de continuar expressando os marcadores de superfície que caracterizam 

as CT mesenquimais. 

 Entretanto, as micropartículas de titânio induziram uma resposta 

antioxidante nas CTMH, também se percebeu que mesmo as condições 

padronizadas de cultivo utilizadas pela maioria dos laboratórios podem gerar 

estresse oxidativo (detectado pelo aumento na atividade das enzimas CAT e 

SOD) nas CTMH. É necessário um controle adequado das condições de cultivo 

de CTMH, pois o manejo incorreto pode ocasionar alterações morfológicas, 

gerar estresse oxidativo e senescência precoce. Portanto, novas metodologias 

para expansão segura de tais células devem ser estabelecidas. 

 Este estudo demonstrou que a expansão in vitro, a criopreservação e o 

tratamento com titânio induziram instabilidade genética nas células. O nível de 

instabilidade pode variar de acordo com a origem da linhagem de CTMH, ou 

seja, CTMH isoladas de um doador podem ser mais suscetíveis à instabilidade 

do que as células isoladas de outro indivíduo. 
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 Alterações cromossômicas não clonais foram detectadas em várias 

condições analisadas. O tratamento com micropartículas de titânio favoreceu o 

aparecimento de alterações cromossômicas clonais principalmente nas CTMH 

isoladas do cordão que tem a inversão (inv3) constitucional. A presença de 

associações teloméricas (tas) e ganho de material genético do cromossomo 20, 

observados em tais CTMH, são características de tumores de células gigantes. 

 A tetraploidização, detectada pela análise GTW e por FISH, aumentou 

com o decorrer do cultivo. Células endorreduplicadas apareceram somente em 

culturas pré-senescentes e o tratamento com alta dose de titânio aumentou a 

frequência de endorreduplicação. 

 Instabilidade cromossômica é um marcador bem estabelecido de 

oncogênese que pode também ser detectada pela análise da presença de 

micronúcleo e outras alterações nucleares (CBMN), como pontes 

nucleoplasmáticas e brotos. Neste trabalhado ficou estabelecido que as CTMH 

expandidas in vitro apresentaram um alto nível basal de pontes 

nucleoplasmáticas, o significado da ocorrência de tais alterações nucleares nas 

células progenitoras precisa ser investigado e mais bem compreendido. 

 A cariotipagem, FISH e o CBMN poderiam ser rotineiramente realizados 

em CT após expansão in vitro, e deveriam ser incluídos nos controles de 

qualidade e critérios de liberação da administração de CTMH em pacientes. 

 A biologia básica das CTMH deveria ser melhor compreendida antes da 

sua utilização clínica, no sentido de garantir a segurança no uso terapêutico de 

tais células. 
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