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RESUMO 

Introdução: Dor lombar apresenta uma alta prevalência na população 

mundial e é responsável por um dos maiores gastos com saúde pública no 

mundo, sendo uma das suas principais causas a degeneração do disco 

intervertebral (DIV). Os tratamentos atuais não são capazes de restaurar as 

funções normais do DIV, uma vez que sua degeneração é um processo 

irreversível. Por esse motivo, existe um crescente interesse em terapias 

regenerativas para o núcleo pulposo (NP). Objetivo: Avaliar a resposta 

metabólica das células do núcleo pulposo em diferentes combinações de 

pressão hidrostática (PH) e osmótica (PO). Método: Células do NP foram 

extraídas dos DIV de bovinos e cultivadas em um biorreator utilizando-se 

uma membrana semipermeável em 6 diferentes regimes de PH e PO por 18 

dias.  Grupo 1: pressão atmosférica (PA) em um meio com PO baixa; Grupo 

2: PA em um meio com PO alta; Grupo 3: PH cíclica por dois dias em um 

meio com alta PO seguido de uma PH constante na mesma PO; Grupo 4: PH 

cíclica por dois dias em um meio com alta PO seguido de uma PH constante 

em um meio com baixa PO; Grupo 5: PH constante em um meio com alta 

PO; Grupo 6: PH cíclica em um meio com alta PO. Durante o experimento 

foi avaliada a expressão gênica e imunohistoquímica de moléculas 

anabólicas, catabólicas e de características fenotípicas. Resultado: O Grupo 

3 apresentou um aumento significativo da expressão gênica de moléculas 

anabólicas e uma redução de moléculas catabólicas, preservando a síntese de 

substâncias que caracterizam a célula e mantendo seu fenótipo. Os resultados 

da imunohistoquímica foram consistentes com esses achados. Conclusão: A 

repetição dos regimes cíclicos e constantes de PH em um meio hiperosmolar 

aumenta a resposta metabólica anabólica e mantém o fenótipo das células do 
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NP bovino, enquanto suprime as respostas catabólicas com o tempo, com 

consequente acúmulo de MEC. 

 

  



XV 
 

ABSTRACT 

Background: Low back pain has a high prevalence in the world population 

and it generate a significant economic burden on the health care system, one 

of its main causes is the degeneration of intervertebral disc. Current first-line 

treatment approaches are not able to restore normal intervertebral disc 

function since the degeneration is an irreversible process. For this reason, 

there is a growing interest in regenerative therapies for the nucleus pulposus 

(NP). Purpose: To analyze the metabolic turnover of the NP cells in 

different combinations of hydrostatic pressure (HP) and osmotic pressure 

(OP). Methods: NP cells were harvested from bovine intervertebral disc 

(IVD) and seeded within a semipermeable membrane pouch. The pouches 

were placed in a bioreactor under six different combinations of HP and OP 

for 18 days. Group 1: Atmospheric pressure (AP) in low osmotic pressure 

(LOP); Group 2 : AP in a high osmotic pressure (HOP); Group 3: cyclic HP 

for two days in HOP followed by constant HP for 1 day in HOP; Group 4: 

cyclic HP in HOP for 2 days followed by constant HP in LOP for 1 day; 

Group 5: constant HP in HOP; Group 6: cyclic HP in HOP. During the 

experiment it was evaluated regenerative and anabolic turnover, 

degenerative and catabolic turnover, and the characteristics of NP cells via 

relevant gene expression and immunohistology. Results: Group 3 increased 

significantly anabolic gene expression, suppressed catabolic genes and 

sustained cellular characteristic genes. Immunohistological staining was 

consistent with gene expression. Conclusion:  A repetitive regimen of cyclic 

and constant HP in HOP increased upregulation of anabolic/regenerative and 

phenotypic molecules in NP, while suppressing catabolic/degenerative 

molecules with time forming NP extracellular matrix.  



 

 
 

 

 

 

1	INTRODUÇÃO	
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Dor lombar é responsável por um dos maiores gastos com saúde 

pública no mundo (BOSWELL et al., 2007). Aproximadamente 60 a 80 % 

da população mundial vai apresentar essa queixa durante a vida 

(SHEKELLE, MARKOVICH, LOUIE, 1995; DEGENAIS, CARO, 

HALDEMAN, 2008), correspondendo à segunda maior procura ao serviço 

de pronto atendimento e à quinta maior causa de internação hospitalar (GUO 

et al., 1999; HOY et al., 2010). Uma grande parcela dos casos de dor lombar 

pode ser atribuída a degeneração do disco intervertebral (DIV), afetando 

diretamente a qualidade de vida e trabalho desses pacientes (JUNIPER, LE, 

MLADSI, 2009). 

O DIV é uma estrutura interposta entre os corpos vertebrais, que tem 

como principal função absorver e transmitir as cargas compressivas, 

enquanto permite o movimento poliaxial da coluna (OXLAND, 2016).  O 

DIV é constituído pelo núcleo pulposo (NP), massa semifluida de material 

gelatinoso, composta por 70-90% de água, que está contido pelo ânulo 

fibroso (AF), formado por 12 lamelas concêntricas de fibras de colágeno. O 

NP e AF são separados do corpo vertebral por uma fina camada de cartilagem 

hialina chamada de placa terminal (PT) (CS-SZABO et al., 2002). Os discos 

são as maiores estruturas avasculares no corpo e dependem de difusão a 

partir de uma rede de vasos sanguíneos nas PT para a sua nutrição (WONG 

et al., 2019). 

O NP é composto por uma complexa matriz extracelular (MEC) no 

qual residem as células (RISBUD & SHAPIRO, 2014). No embrião, essas 

células são derivadas da notocorda; porém, após o nascimento, existe uma 

gradativa substituição por pequenas células arredondadas semelhantes a 

condrócitos (PAZZAGLIA, SALISBURY, BYERS, 1989; SIVE et al., 

2002; SCAAL, 2016). A densidade celular do NP no adulto é baixa, 

correspondendo a menos de 1% do volume total (LIEBSCHER et al., 2011), 
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sendo estas células expostas a um ambiente hostil, com um baixo pH, 

hipóxia, baixa concentração de nutrientes, alta pressão osmolar (PO) e 

pressão hidrostática (PH). 

A homeostase no DIV é governada pela interação entre as células do 

NP com a MEC, composta primariamente por colágeno tipo II, ácido 

hialurônico e proteoglicanos (PG) ricos em glicosaminoglicanos sulfatados 

(s-GAG), como o agrecano (ANDERSON, 2005; WUERTZ, URBAN, 

KLASEN, 2007). Uma alta concentração de cargas negativas nos s-GAG 

permite que o NP atraia íons de sódio e água, resultando em uma elevada 

concentração osmolar comparada aos tecidos adjacentes (JOHNSON, 

SHAPIRO, RISBUD, 2014; SILAGI, SHAPIRO, RISBUD, 2018). Durante 

o processo de degeneração do DIV, existe uma troca de colágeno tipo II pelo 

colágeno tipo I e uma mudança na estrutura dos s-GAG (ROUGHLEY, 

ALINI, ANTONIOU, 2002; GRUBER et al., 2011). Este fenômeno leva a 

formação de moléculas de agrecano com uma menor quantidade de sulfato 

de condroitina, resultando em uma menor hidratação, osmolaridade e 

consequente sobrecarga do AF (WALKER & ANDERSON, 2004; ADAMS 

& ROUGHLEY, 2006). 

A degeneração do DIV é um processo irreversível devido à baixa 

celularidade e potencial regenerativo do NP (ALVIN, QURESHI, 

KLINEBERG, 2014; RISBUD & SHAPIRO, 2014). Atualmente, a primeira 

linha de tratamento é direcionada ao controle da dor com analgésico e 

fisioterapia. Pacientes em estágio avançado e dor refratária ao tratamento 

clínico são tratados cirurgicamente através de discectomia, artrodese ou 

artroplastia (SNIDER et al., 1999; MAKHNI et al., 2016). Contudo, essas 

intervenções não conseguem restaurar as funções normais do DIV, reduzindo 

a flexibilidade da coluna e potencialmente acelerando o processo 
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degenerativo nos DIV adjacentes (ALENTADO et al., 2016; SENTELER et 

al., 2017). Por esse motivo, existe um crescente interesse em terapias 

regenerativas para o NP. A terapia celular tem o potencial de regenerar o 

DIV, restaurando as suas propriedades biomecânica e bioquímica através da 

síntese de um novo NP, proporcionando o alívio da dor (THORPE, LI, YAO, 

2016; SAKAI & SCHOL, 2017; SMITH et al., 2018). Porém, a translação 

de um meio de cultura in vitro para o ambiente in vivo tem se mostrado 

difícil, as células transplantadas em muitos casos não conseguem manter as 

características fenotípicas pré-implante (DE BARI, DELL’ACCIO, 

LUYTEN, 2004; DICKHUT et al., 2009; VINARDELL et al., 2012; 

PRIYADARSHANI, LI, YAO, 2016). O desenvolvimento de uma estratégia 

pré-cultura que permita uma produção de MEC adequada in vitro e que se 

perpetue para o transplante in vivo é crítica para translação clínica.  

Para o desenvolvimento de terapias celulares no tratamento da 

degeneração do DIV é importante entender o mecanismo que mantém a 

homeostase no NP nos diferentes movimentos da coluna durante o dia 

(TYRRELL, REILLY, TROUP, 1985; HASCHTMANN, STOYANOV, 

FERGUSON, 2006; CHAN et al., 2011). As estratégias mais atuais utilizam 

o implante terapêutico de células, que são capazes de produzir MEC típica 

dentro do espaço criado no DIV, após remoção do NP degenerado, levando, 

em última análise, à regeneração do NP (DETIGER et al., 2016; 

ROSENZWEIG et al., 2018). Um importante elemento desta estratégia é que 

as células implantadas são expostas a um estresse compressivo dinâmico: PH 

e pressão intradiscal (PI) (SATO, KIKUCHI, YONEZAWA, 1999; WILKE, 

NEEF, CAIMI, 1999). Essas forças sofrem variações durante o dia 

dependendo da atividade e posição da coluna, magnitudes fisiológicas de PH 

variam entre 0,2-3 MPa (WILKE et al., 2003). Não existe um consenso de 
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qual melhor protocolo de PH deve ser utilizado para uma máxima síntese de 

MEC in vitro. Em geral é aceito que cargas entre 0,1- 1 MPa, aplicadas em 

uma frequência de 0,1-1 Hz, apresentam uma resposta anabólica nas células 

do NP (CHAN, FERGUSON, GANTENBEIN-RITTER, 2011; GAO et al., 

2018; SHAH & CHAHINE, 2018), enquanto cargas hiperfisiológicas entre 

3-10 MPa, aplicadas em uma frequência maior que 1 Hz, apresentam 

resposta catabólica com aumento de metaloproteinases de matriz (MMP) e 

consequente destruição da MEC (CHAN, FERGUSON, GANTENBEIN-

RITTER, 2011; LI et al., 2017).  

Preservar a máxima expressão de MEC nas células do NP durante a 

cultura é essencial para maximizar a efetividade da terapia celular. Por esse 

motivo, os biorreatores são utilizados para simular o ambiente físico-

químico do NP (MIZUNO, 2011; MABVUURE, HINDOCHA, KHAN, 

2012). As células do NP experienciam uma variação da PO conforme 

mudanças nas cargas através do ciclo diurno (HASCHTMANN, 

STOYANOV, FERGUSON, 2006; WUERTZ, URBAN, KLASEN, 2007). 

Durante o dia, as cargas mecânicas compressivas aumentam a PI levando a 

um efluxo de água do NP. Por outro lado, durante o repouso em posição 

supina, existe uma diminuição da PI, ocorrendo um influxo de água para o 

NP devido a sua maior osmolaridade (AYOTTE, ITO, TEPIC, 2001; 

VERGROESEN et al., 2016). A PO mantém a hidratação do NP e previne 

um completo colapso do DIV (VERGROESEN et al., 2018). Estudos 

preliminares demonstraram que as células do NP apresentam uma máxima 

síntese de PG em uma PO entre 430-450 mOsm (CHEN et al., 2002; 

URBAN, 2002). Valores diferentes de PO apresentam uma resposta 

catabólica nas células do NP. 
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  Um entendimento mais amplo de como as células do NP reagem às 

interações entre as variações de PH e PO com relação à proliferação celular, 

expressão gênica e produção de MEC é crucial quando se planeja 

desenvolver uma terapia celular adequada para o tratamento da degeneração 

do DIV. Em seu estudo, MIZUNO, KASHIWA, KANG (2019) avaliaram a 

variação do metabolismo de células do NP de bovinos em resposta a 

mudanças na PH e PO em 12 diferentes combinações. As células do NP 

apresentaram um aumento na expressão de moléculas anabólicas em resposta 

a mudanças cíclicas na PH em um meio de alta PO (450 mOsm). Contudo, 

pelo curto tempo do experimento, não foi possível observar uma resposta na 

deposição dessas moléculas na MEC nos cortes histológicos. Para explicar 

melhor esses resultados, procurou-se reproduzir o anabolismo das células do 

NP expostas a repetitivas variações na PH e PO por um período mais 

prolongado. A hipótese deste estudo é que um regime com alternância entre 

PH cíclica e constante associada a uma PO alta possa simular os movimentos 

diários da coluna e reproduzir o anabolismo nas células do NP. 



 

 
 

 

 

2	OBJETIVO	
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Objetivo 

 

 

 

Avaliar a resposta metabólica das células do núcleo pulposo 

bovino em diferentes combinações de pressão hidrostática e 

osmótica. 
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HANDA et al. (1997) realizaram um estudo experimental com 28 DIV 

humanos provenientes de cirurgias ou autópsias para analisar os efeitos da 

PH na síntese de MEC e na produção de proteínas catabólicas. As células 

foram divididas em 3 grupos: 1 atm (controle), 3 atm e 30 atm por um 

período de 2 h/dia.  A produção de proteínas anabólicas e catabólicas foram 

avaliadas através de imunofluorescência. Comparado com o controle, o 

grupo exposto a uma pressão de 30 atm apresentou uma diminuição 

significativa (p<0,05) na síntese de PG e um aumento na produção de 

proteínas catabólicas. Já quando as células foram expostas a 3 atm, houve 

um aumento na produção de PG. Os autores concluíram que uma PH 

fisiológica (3 atm) é um estímulo essencial para manter a produção de MEC; 

por outro lado, PH baixa ou alta pode levar a degeneração do DIV. 

 

SATO, KIKUCHI, YONEZAWA (1999) realizaram um estudo 

experimental em humanos para medir a PI em indivíduos saudáveis e em 

pacientes com dor lombar e analisar a influência da degeneração do DIV na 

sua pressão interna. Foram avaliados 8 pacientes saudáveis e 28 pacientes 

com dor lombar, para medir a PI utilizou-se um sensor que foi inserido no 

DIV L4-L5 de forma percutânea com anestesia local e auxílio da 

fluoroscopia. A pressão foi aferida em diferentes posições e movimentos da 

coluna. A PI apresentou-se inversamente reduzida ao grau de degeneração 

encontrada na ressonância magnética (RM). As forças aumentaram 

conforme algumas posições: prona (91kPa), lateral (151 kPa), em pé (539 

kPa) e sentado (624 kPa). Quando realizado o movimento de flexão da 

coluna em pé, obteve-se o maior aumento da PI (1324 kPa). Os autores 

concluíram que a PI depende da posição da coluna e em indivíduos com 

degeneração do DIV é menor que em indivíduos saudáveis.  
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HUTTON et al. (2001) realizaram um estudo experimental em células 

provenientes do DIV de cães para avaliar se a PH pode diretamente afetar a 

síntese de colágeno e PG. As células foram cultivadas em alginato por 9 dias 

dentro de seringas de metal sendo divididas em dois grupos: um grupo foi 

submetido a PH de 0,35 MPa e o outro grupo mantido em PA (0,1 MPa). A 

síntese de PG foi inibida quando exposta a PH nas células do NP e AF 

comparada com a PA. Já a produção de colágeno foi estimulada pela PH nas 

células do NP e inibida nas células do AF. Houve um aumento na expressão 

gênica de colágeno e agrecano no NP e uma diminuição no AF. Os autores 

concluíram que a PH afeta diretamente a síntese de colágeno e PG nas células 

do DIV. 

 

CHEN et al. (2002) realizaram um estudo experimental em células do NP e 

AF de suínos para avaliar a expressão gênica de proteínas da MEC em 

diferentes osmolaridades: meio hiposmótico (255 mOsm), isosmótico (293 

mOsm) e hiperosmótico (450 mOsm). Em condições hiposmóticas, as 

células do AF apresentaram aumento na expressão de agrecano e colágeno 

tipo 2; por outro lado, as células do NP não apresentaram mudança na 

expressão gênica. O meio hiperosmolar não levou à alteração da expressão 

gênica de ambas as células do NP e AF. Os autores concluíram que a PO 

pode regular a síntese de moléculas da MEC a nível transcricional. 

 

CS-SZABO et al. (2002) realizaram um estudo experimental com 34 DIVs 

de humanos provenientes de cirurgias por doenças degenerativas e cirurgias 

de escoliose. Os discos foram classificados conforme o grau de degeneração 

utilizando os achados da ressonância magnética. Utilizaram amostras do NP 

e AF para avaliar a concentração de PG e sua expressão gênica. No AF a 

concentração de PG estava aumentada nos estágios iniciais de degeneração 
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do DIV, apresentando diminuição somente em estágios avançados de 

degeneração. Em contraste, o NP apresentou uma constante diminuição na 

concentração de PG mesmo em estágios iniciais da degeneração do DIV. Os 

autores concluíram que as células do NP e AF apresentam diferente resposta 

ao processo degenerativo, sendo as células do NP mais vulneráveis do que 

as do AF. 

 

SIVE et al. (2002) realizaram um estudo experimental para investigar o 

fenótipo das células de DIV normais e degenerados, através da análise de 

moléculas características destas células. Células do DIV de humanos foram 

obtidas por cirurgia e graduadas conforme o grau de degeneração visto na 

RM. Foram avaliados os genes Sox9, colágeno tipo 2 e agrecano. Nos discos 

normais foi encontrado uma grande concentração de Sox9, colágeno tipo 2 e 

agrecano nas células do NP e uma baixa ou ausente concentração nas células 

do AF. Nos discos degenerados, as concentrações de Sox9 e colágeno tipo 2 

mantiveram-se elevadas nas células do NP e ausentes no AF e a concentração 

de agrecano ausente no NP e AF. Os autores concluíram que as células do 

NP saudável apresentam a presença dos três marcadores fenotípicos. Quando 

degenerado perde a síntese de agrecano, o que pode contribuir com a 

patogênese da degeneração do DIV.  

 

HASCHTMANN, STOYANOV, FERGUSON (2006) realizaram um estudo 

experimental com DIV de coelho para avaliar os efeitos da variação da PO 

por 28 dias na viabilidade celular, produção de MEC e expressão gênica. Os 

DIV foram divididos em dois grupos: grupo controle, onde os DIV 

permaneceram em um meio isosmolar (335 mOsm), e grupo teste, onde os 

DIV eram submetidos a uma troca da osmolaridade, 8 horas em um meio 

isosmolar e 16 horas em um meio hiperosmolar (485 mOsm). Não houve 
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diferença estatística entre os grupos em relação a viabilidade celular, 

concentração de proteoglicanos e DNA. O meio hiperosmótico levou um 

aumento na expressão de colágeno tipo I, já o colágeno tipo II não respondeu 

à variação da PO, permanecendo com uma baixa expressão gênica nos dois 

grupos. Os autores concluíram que um estímulo hiperosmótico em um DIV 

de coelho inibiu a produção de MEC. 

 

KASRA et al. (2006) realizaram um estudo experimental com células 

provenientes do NP e parte interna do AF de suínos para avaliar a resposta 

de diferentes frequências de PH na cascata degenerativa. As células foram 

cultivadas em um substrato de alginato por 3 dias e divididas em 6 grupos 

conforme a frequência cíclica da PH: controle (sem PH) 1, 3, 5, 8 e 10 Hz (1 

MPa). As células foram expostas a PH por 30 min/dia utilizando-se de um 

biorreator. Para análise dos resultados utilizou-se a incorporação de H-

prolina nas moléculas de colágeno e PG. Os resultados demonstraram uma 

pior incorporação proteica e maior destruição de MEC quando as células 

foram expostas a uma frequência de 5 Hz. 

 

VAN DIJK, POTIER, ITO (2011) realizaram um estudo experimental para 

avaliar o efeito da osmolaridade do meio em explantes de NP provenientes 

de bovinos. Os NP foram cultivados por 21 dias em condições hipo-, iso- ou 

hiperosmolar. Realizou-se análise bioquímica, viabilidade celular, expressão 

gênica, histologia comparados com o dia 0 (controle). Quando utilizado 

polietilenoglicol para aumentar a osmolaridade do meio, os NP mantiveram-

se hidratados, mantendo as concentrações de PG e características 

histológicas semelhantes ao controle. Em meio hipotônico ou isotônico as 

células perderam suas características iniciais. Os autores concluíram que 

polietilenoglicol é eficaz para aumentar a PO, mantendo a composição de 
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MEC do DIV. 

 

WALTER et al. (2011) realizaram um estudo experimental com DIV 

proveniente de bovinos para analisar o efeito da carga axial assimétrica no 

processo degenerativo. Os DIV foram divididos em dois grupos: controle, as 

amostras foram submetidas a uma carga uniforme por 7 dias e grupo teste, 

onde uma carga assimétrica de 15° foi aplicada por 7 dias. A resposta 

tecidual e celular foi avaliada através da pressão intradiscal, expressão 

gênica e histologia. A compressão assimétrica induziu a morte celular e a 

perda de agrecano no lado de maior compressão; no lado de menor 

compressão houve um aumento na expressão de metaloproteinases e 

interleucinas. Os autores concluíram que uma compressão assimétrica teve 

um efeito deletério direto, levando a efeitos que podem culminar com a 

cascata degenerativa. 

 

NEIDLINGER-WILKE MIETSCH, RINKLER (2012) realizaram um 

estudo experimental com células provenientes de NP de bovinos. As células 

foram cultivadas em um substrato de alginato por 3 dias em diferentes 

condições. Foram analisadas diferentes concentrações de glicose (0; 0,5 mM; 

5 mM), PO (300 mOsm, 400 mOsm e 500 mOsm), pH (6,5; 6,8 e 7,2), 

concentrações de oxigênio (1%, 6% e 21%) e PH (0,1 MPa e 2,5 MPa). Foi 

avaliado a viabilidade celular, expressão gênica e concentração de GAG. Os 

melhores resultados foram encontrados quando utilizadas condições com 

baixa concentração de glicose e pH. A concentração de oxigênio teve pouca 

influência no resultado. PH teve uma função importante de proteção contra 

os efeitos nocivos de algumas condições. Os autores concluíram que as 

condições que simulam um processo degenerativo têm um impacto direto na 
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formação e degradação de MEC, enquanto a adição de PH pode prevenir esse 

processo. 

 

CHAN et al. (2013) realizaram um estudo experimental em DIV bovinos 

para avaliar diferentes combinações de forças de compressão dinâmicas e 

torsionais. Os DIV foram divididos em quatro grupos: controle (sem carga), 

compressão cíclica, torsão cíclica e a combinação de compressão e torsão 

(CCT). As forças foram aplicadas por um biorreator por 8 h/dia em um total 

de 14 dias. No grupo CCT somente 10% das células do NP sobreviveram 

após 14 dias, nos demais grupos mais de 70% das células do NP 

sobreviveram por 14 dias. A análise da expressão gênica mostrou um 

aumento importante na produção de genes de remodelamento da MEC no 

grupo CCT. Os autores concluíram que as células do NP são sensíveis a 

cargas complexas e as células do AF apresentam resistência, levando a uma 

resposta de remodelamento da MEC.  

 

VERGROESEN et al. (2014) realizaram um estudo experimental com 15 

DIV de caprinos para avaliar a relação da PI e as mudanças das cargas axiais, 

simulando um regime fisiológico. Os DIV foram removidos com uma 

camada de 5 mm do corpo vertebral de cada lado e introduzido um transdutor 

de pressão no NP. Para realizar o teste biomecânico, os DIV foram 

submetidos a um protocolo de alternância entre uma baixa carga (50N) e uma 

alta carga (130N) em um total de 4 horas e meia. Cada disco apresentou uma 

relação linear entre a carga axial e a pressão intradiscal (R2= 0,91). Durante 

a fase de alta carga, a altura do disco e a PI diminuíram e durante a fase de 

baixa carga ambos aumentaram. Os autores concluíram que a PI é 

influenciada pela carga devido ao movimento dos fluídos que são expelidos 

quando há grande compressão no DIV.   
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LI et al. (2016) realizaram um estudo experimental com DIVs de porcinos 

para avaliar a magnitude, a frequência e a duração das cargas compressivas 

utilizando-se um biorreator. Os DIVs foram removidos da coluna lombar, 

mantendo a cartilagem da placa terminal. Os discos foram randomicamente 

divididos em diferentes protocolos de magnitude (0,1; 0,2; 0,4; 0,8 e 1,3 

MPa), frequência (0,1; 0,5; 1; 3; e 5 Hz) e duração (1, 2, 4 e 8 h/dia). DIVs 

que não foram submetidos a compressão foram usados como controle. Após 

7 dias as amostras foram avaliadas para quantidade de GAG, expressão 

gênica, imunohistologia e viabilidade celular. Nos protocolos com 1.3 MPa, 

5 Hz e 8 horas houve um aumento significativo de apoptose, expressão de 

genes catabólicos e diminuição da produção de GAGs. Nos demais 

protocolos houve uma resposta anabólica. Os autores concluíram que uma 

alta magnitude, frequência ou duração da compressão não são úteis para 

manter o DIV saudável.  

 

WANG et al. (2017) realizaram um estudo experimental com células do NP 

provenientes de ratos para investigar o papel da molécula de N-Caderina na 

manutenção do fenótipo, síntese de MEC e viabilidade das células do NP 

expostas a cargas compressivas de alta intensidade. As células foram 

divididas em dois grupos: controle e grupo teste, onde foi usado um 

recombinante viral para aumentar a expressão de N-Caderina. As células 

foram cultivadas em matriz óssea descalcificada. Depois de dois dias de 

cultura, as células de cada grupo foram subdivididas em 3 protocolos: sem 

compressão, compressão com deformação de 2% e compressão com 

deformação de 20%, 4 horas por dia durante 5 dias. As células que foram 

expostas a compressão de 20% apresentaram uma diminuição significativa 

na expressão de N-Caderina e aumento da apoptose celular. Quando foram 
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analisadas as células submetidas ao recombinante viral, a expressão 

aumentada de N-Caderina atenuou os efeitos da compressão de 20% na 

biologia celular das células do NP. Os autores concluíram que a N-caderina 

ajuda a restaurar a viabilidade celular, a produção de MEC e o fenótipo 

celular. 

 

KROUWELS et al. (2018) realizaram um estudo experimental com células 

do NP de humanos para analisar o efeito da osmolaridade, utilizando 

diferentes osmólitos (cloreto de sódio, uréia e sucrose) na expressão gênica 

e produção de MEC. As células foram obtidas de 5 cadáveres e expostas a 

diferentes meios de cultura: 340, 400, 450 e 500 mOsm por 28 dias. Foram 

avaliadas a expressão gênica de moléculas da MEC, imunohistologia e 

produção de GAG e colágeno tipo II. A expressão de colágeno tipo II e 

agrecano aumentou em meios com alta PO que utilizaram cloreto de sódio e 

sucrose. Porém a produção de proteínas da MEC, avaliada pela 

imunohistologia, não apresentou variação conforme a mudança de 

osmolaridade. A expressão de genes catabólicos diminuiu conforme 

aumento da osmolaridade. Os autores concluíram que apesar da expressão 

dos genes anabólicos da MEC estarem aumentados em meios com alta PO, 

não houve aumento na produção de proteínas da MEC. O aumento da PO 

não é o suficiente por si só para criar um modelo in vitro de regeneração do 

NP. 

 

SHAH & CHAHINE (2018) realizaram um estudo experimental com células 

do NP de bovinos para avaliar a resposta de diferentes densidades de células 

expostas a PH cíclica em magnitudes fisiológicas. As células foram 

encapsuladas em alginato e expostas a uma PH por 2 h/dia durante 7 dias. 

Os autores dividiram o experimento em dois estudos. No estudo 1 foram 
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comparadas duas densidades celulares, 1 M/ml e 4 M/ml, utilizando-se 0 ou 

0,1 MPa de PH. No estudo 2 foram comparadas diferentes PH (0; 0,1 ou 0,6) 

em uma concentração celular de 1 M/ml. No estudo 1, a densidade de 1 M/ml 

apresentou uma maior concentração de ATP, GAG e colágeno comparada a 

densidade de 4 M/ml (p<0,05). Ainda no estudo 1, a adição de PH levou ao 

aumento da expressão de agrecano, colágeno tipo I, queratina tipo 19, N-

caderina. No estudo 2, a expressão de agrecano aumentou conforme o 

aumento da PH. Os autores concluíram que a densidade celular é um fator 

que influencia na resposta das células do NP quando expostas a PH. Uma 

baixa densidade celular apresenta uma melhor atividade metabólica, 

produção de MEC e expressão fenotípica.  

 

VERGROESEN et al. (2018) realizaram um estudo experimental com 12 

DIV de caprinos para avaliar o efeito isolado da redução da PO nas 

propriedades biomecânicas do DIV. Os discos foram obtidos através de um 

corte 4 mm no corpo vertebral de tal forma que as placas vertebrais estavam 

presentes na peça anatômica. Os DIV foram divididos em 3 grupos conforme 

a concentração osmolar do meio: 285, 790 e 1300 mOsm. Uma carga 

fisiológica foi aplicada por 6 dias, durante 8 horas uma carga baixa de 40-60 

N foi aplicada para simular o período do repouso noturno e durante 16 horas 

uma carga de 80-180 N foi aplicada para simular atividade diurna. Essas 

cargas geram uma média de PI de 0,45 e 1,05 MPa, respectivamente. Foi 

registrada a taxa de deformação e a recuperação diária, além da resistência a 

compressão e concentração de água e PG. Após 6 dias a concentração de 

água encontrou-se menor nas peças que foram expostas a uma alta PO, já a 

concentração de PG não apresentou variação conforme a PO. A deformidade 

axial e taxa de recuperação também apresentou uma correlação direta com a 

PO. Os autores concluíram que o gradiente osmótico gerado pelos PGs só 
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consegue explicar em parte as mudanças biomecânicas geradas pelo 

processo degenerativo. A permeabilidade do tecido pode ser um fator 

determinante no comportamento biomecânico. 

 

XU et al. (2018) realizaram um estudo experimental com células 

provenientes de NP de ratos para avaliar a diferença entre os efeitos de uma 

compressão estática e dinâmica e o papel da molécula de N-caderina. Um 

vetor recombinante viral foi usado para silenciar a expressão de N-caderina 

em metade das células. As células foram colocadas em um biorreator por 10 

dias e divididas em três grupos: grupo controle (sem compressão), grupo 

compressão estática (aplicado 10% de deformação por um período de 6h/dia) 

e grupo compressão dinâmica (10% de deformação em uma frequência de 1 

Hz por 6h/dia). Foram avaliados a expressão gênica de moléculas da MEC e 

o fenótipo celular. A compressão dinâmica manteve uma maior expressão de 

marcadores celulares específicos das células do NP e de moléculas da MEC. 

Quando utilizado o recombinante viral para silenciar a expressão de N-

Caderina, houve uma diminuição na expressão desses genes. Os autores 

concluíram que a compressão dinâmica aumenta a síntese de MEC e que a 

molécula de N-caderina está envolvida na regulação desse processo.  

 

MIZUNO, KASHIWA, KANG (2019) realizaram um estudo experimental 

com células provenientes do NP de bovinos. Os autores avaliaram a resposta 

das células em diferentes combinações de PH e PO por 7 dias. Um total de 

12 combinações foram avaliadas através da expressão gênica e 

imunohistologia. Uma combinação de PH cíclica (0,5 MPa e 0,5 Hz) em um 

meio com alta PO (450 mOsm) apresentou os melhores resultados com um 

aumento na expressão de moléculas anabólicas (agrecano e colágeno tipo II). 

Quando utilizada alta PO nos estudos imunohistoquímicos, observou-se a 



3 	 L I T E R A T U R A 	 ½ 20 
 

 

formação de grandes espaços vazios na MEC. Os autores concluíram que a 

cultura em um meio com PH e alta PO tem um significante impacto na 

produção da MEC. 

 

MOUSER et al. (2019) realizaram um estudo experimental com células do 

NP de bovinos para avaliar o impacto da diminuição da osmolaridade na 

cascata inflamatória e início do processo degenerativo. Para variar a 

osmolaridade do meio foi utilizado polietilenoglicol em diferentes 

concentrações (0-30%). As células foram colocadas em um AF artificial que 

permite a manutenção da sua pressão interna, sendo cultivadas por 21 dias. 

Foram avaliadas as concentrações de água, GAG e colágeno tipo II, além da 

expressão gênica de moléculas pró-inflamatórias. Amostras que 

permaneceram em um meio hipotônico apresentaram aumento da expressão 

de interleucina-8 e prostaglandina 2. Amostras que não foram colocadas 

dentro do AF artificial apresentaram uma resposta inflamatória mediada por 

Interleucina-6. Os autores concluíram que a degeneração do disco 

intervertebral (AF íntegro) e a hérnia de disco (AF roto)  são mediadas por 

diferentes processos inflamatórios 



 

 
 

 

4	MÉTODO		
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4.1 Delineamento do estudo 

Trata-se de um estudo primário, intervencional, pesquisa experimental 

in vitro, analítico e autocontrolado. Este estudo foi realizado no Programa de 

Pós-graduação em Cirurgia Translacional da Escola Paulista de Medicina – 

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) em colaboração 

internacional com a Universidade de Harvard, EUA, com (Bolsa de estudo 

CAPES, 88881.189091/2018-01). Os experimentos foram realizados no 

Laboratório de Pesquisa Ortopédica (Orthopaedic Research Faculty) 

localizado no Hospital Brigham and Women, situado em Boston, no estado 

de Massachusetts, nos EUA, no período entre 01/08/2018 a 31/07/2019. O 

estudo seguiu os preceitos ético-legais da instituição, sendo autorizado pelo 

responsável do laboratório, Shuichi Mizuno, antes do início dos 

experimentos (Anexo 1) e aprovado pelo Comitê de Ética da UNIFESP sob 

número do parecer: CEUA 4876030418 (Anexo 2). 

4.2 Isolamento das células do NP 

Foram utilizadas caudas bovinas de animais entre 2 a 3 anos, 

provenientes de um abatedouro com certificado local (Research 87 Inc., 

Boylston, MA). Os NP foram extraídos do DIV usando lâminas cirúrgicas 

(#15 e #22, Bard-Parkers, Aspen Surgical, Caledonia, MI) (figura 1) e 

enzimaticamente digeridos em colagenase estéril 0,15% (CLS-1, 

Worthington Biochemical, Lakewood, NJ) dissolvida em meio Ham’s F12 

(Life Technologies, Carlsbad, CA) a 37°C sobre rotação constante durante 

18 horas. Após digestão, as células do NP foram enxaguadas duas vezes com 

solução fosfato-salina (D-PBS, Life Technologies) e implantadas em placas 

de cultura com 6 poços, revestidas com agarose 1,5% (Falcon, Franklin 
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Lakes, NJ), e incubadas com Dulbecco’s Minimal Eagle Medium 

(DMEM)/Ham’s F - 12 (1:1) com 10% de soro fetal bovino, penicilina 100 

U/mL e estreptomicina 100 μg/mL (Life Technologies) em uma temperatura 

de 37°C e 5% CO2 em ar por 48 horas. Após as primeiras 24 horas de 

incubação foram removidos debris (matriz não digerida) com uma pipeta em 

visão microscópica. Esse método permite a coleta de uma grande quantidade 

de células do NP sem necessidade de filtros. 

 

 

Figura 1 – Remoção do núcleo pulposo no disco intervertebral bovino com 

auxílio de lâminas cirúrgicas. 

 

4.3 Preparação da membrana semipermeável  

 

Foram utilizados pequenos tubos com membranas semipermeáveis de 

fluoreto de polivinilideno com 30mm de comprimento, área de 1,2 mm2 e 

uma massa molecular de corte de 500 kDa (Repligen, Rancho Dominguez, 

CA) (Figura 2). Cada tubo foi imerso em álcool etílico 100 % por 30 minutos 

e após colocados na autoclave em uma temperatura 121°C por 15 minutos 

(MIZUNO & OGAWA, 2011; MIZUNO, KASHIWA, KANG, 2019). O 
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número de células em suspensão após as 48 horas de incubação foi 

determinado de acordo com a concentração de DNA encontrada. Foram 

injetadas 105 células de NP em cada tubo utilizando uma pipeta e selada cada 

uma das duas extremidades com um grampo metálico formando um 

compartimento fechado (figura 1A e 1B).  

 

 

Figura 2 – Preparação da membrana semipermeável. A) Tubos de fluoreto 

de polivinilideno (30 mm de comprimento, área de 1,2 mm2). B) Membrana 

semipermeável, permite a passagem de pequenas moléculas e nutrientes 

(<500 KD). 

 

4.4 Divisão dos grupos 

 

As amostras foram distribuídas em 6 grupos (figura 3). Grupo 1: 

pressão atmosférica (PA) em um meio com PO baixa (320 mOsm/kg H2O) 

por 18 dias; Grupo 2: PA em um meio com PO alta (450 mOsm/kg) por 18 

dias; Grupo 3: PH cíclica entre 0,2 – 0,7 MPa, 0,5 Hz por dois dias em um 

meio com alta PO seguido de uma PH constante de 0,3 MPa na mesma PO, 
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repetido por 6 vezes durante 18 dias; Grupo 4: PH cíclica entre 0,2 – 0,7 

MPa, 0,5 Hz por dois dias em um meio com alta PO seguido de uma PH 

constante de 0,3 MPa em um meio de baixa PO, repetido por 6 vezes durante 

18 dias; Grupo 5: PH constante de 0,3 MPa em um meio com alta PO por 18 

dias; Grupo 6: PH cíclica entre 0,2 – 0,7 MPa, 0,5 Hz em um meio com alta 

PO por 18 dias. 

 

Figura 3 – Distribuição dos grupos conforme protocolos de pressão 

hidrostática e osmótica. 

 

Para os grupos que utilizaram PH (Grupos 3, 4, 5 e 6), as amostras 

foram colocadas em uma câmara resistente a pressão, que foi instalada em 

um biorreator (TEP-2, PURPOSE, Shizuoka, Japan), que mantém uma 

circulação constante do meio de cultura em uma velocidade de 0,1 ml/min, 

com 3% de O2 e 5% de CO2, simulando as condições internas do DIV (figura 

4). Para os grupos que utilizam PA (Grupos 1 e 2), as amostras foram 

colocadas em uma cesta de metal submersa em um recipiente com 100 ml de 

meio de cultura sobre um agitador a 5 rotações/segundo para manter uma 

taxa de transferência de nutrientes constante através da membrana 

semipermeável. 
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Figura 4 – Câmara resistente a pressão acoplada ao biorreator. 

 

4.5 Viabilidade celular 

 

A viabilidade celular foi determinada utilizando-se um indicador de 

fluorescência (LIVE/DEAD® Assay kit, Life Technologies) 

(PAPADOPOULOS et al., 1994). As amostras foram enxaguadas com D-

PBS e então incubadas em 1 μM de calceína para detectar as células vivas 

ou 2 μM de homodímero de etídeo para detectar as células mortas, por 30 

minutos em temperatura ambiente. Após, as células foram enxaguadas 3 

vezes em D-PBS por 10 minutos e processadas para capturar a imagem. As 

células foram identificadas utilizando microscópio invertido com 

fluorescência (TMD, Nikon, Melville, NY). Para as células vivas, utilizou-

se um filtro de iluminação verde (B2A) e, para as células mortas, um filtro 

de iluminação vermelho (G2A). As imagens foram capturadas com uma 

câmera ND 80 (Nikon). 
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4.6 Avaliação da expressão gênica 

 

Para quantificar a expressão gênica, as células foram extraídas dos 

tubos de cada grupo utilizando uma solução tampão RLT contendo 1% de β-

mercaptoetanol nos dias 3, 12 e 18. O RNA foi extraído das células do NP 

utilizando RNeasy kit (Qiagen, Valencia, CA) de acordo com as instruções 

do fabricante. A exata quantidade de RNA obtido em cada amostra foi 

determinada utilizando um espectrofotómetro (NanoDrop ND-1000; 

Thermo Fisher Scientific, Wilmington, DE) mantendo as amostras em uma 

temperatura de -80°C até a realização da transcrição reversa. As amostras de 

RNA foram amplificadas com a transcriptase reversa (high-capacity cDNA 

reverse transcription kit, Life Technology) e misturadas com os primers 

(TaqMan®, Life Technology), seguida pela análise quantitativa por qPCR 

(QuantStudioTM, Applied Biosystems, Foster City,CA). Foi utilizado o 

software Expression Suite v 1.0.4 para converter os dados. Os primers 

escolhidos foram:  

• ACAN (Bt03212189_m1): codifica a proteína do núcleo 

proteoglicano (agrecano) responsável por ligar as cadeias de 

sulfato de condroitina (HASCALL & HEINEGARD, 1974). 

• CSGALNACT1 (Bt03272948_m1): codifica uma enzima que 

alonga as cadeias de sulfato de condroitina nos proteoglicanos 

(ISHIMARU et al., 2014; SAKAI et al., 2007; SATO et al., 2011). 

• HAS2 (Bt03212694_g1): codifica uma enzima que sintetiza ácido 

hialurônico, que se liga a proteína do núcleo proteoglicano, 

gerando uma deposição mais estável de MEC ao redor das células 

do NP (ROUGHLEY et al., 2011; VIGETTI et al., 2012). 
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• COL2A1 (Bt03251837_mH): codifica o colágeno tipo II, um típico 

marcador do anabolismo e do fenótipo das células do NP (HAYES, 

BENJAMIN, RALPHS, 2001). 

• COL1A1 (Bt03225358_g1): codifica o colágeno tipo I que pode 

estar relacionado com a formação de tecido fibrótico (NAQVI & 

BUCKLEY, 2015; YUAN et al., 2018).  

• MMP13 (Bt03214051_m1): codifica uma metaloproteinase de 

matriz que é envolvida na quebra do colágeno na MEC (LE 

MAITRE, FREEMONT, HOYLAND, 2004). 

• CTGF (Bt03212492_m1): codifica uma proteína que aumenta o 

risco de formar tecido fibrótico (ALI et al., 2008) e de promover 

angiogênese (JAMES et al., 2019; TRAN, SHAPIRO, RISBUD, 

2013). 

• PCNA (Bt03211154_g1): codifica uma proteína encontrada no 

núcleo que é uma marcadora da proliferação das células do NP 

(DIETRICH, 1993). 

• CDH2 (Bt042918958_m1): codifica uma proteína que auxilia a 

manutenção do fenótipo normal das células do NP (HWANG et al., 

2016; RISBUD et al., 2015). 

• ITGAV (Bt04299013_g1): codifica a integrina V, uma molécula de 

adesão que medeia a proliferação celular e estabiliza as células na 

MEC (GILCHRIST et al., 2007; LE MAITRE et al., 2009; 

NETTLES, RICHARDSON, SETTON, 2014).  

• GAPDH: (Bt03210919_g1):  gene referência para normalização da 

expressão gênica (SEOL et al., 2011). 
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4.7 Avaliação imunohistológica 

 

As células foram extraídas dos tubos de cada grupo nos dias 3, 12 e 18 

utilizando-se solução D-PBS. As amostras foram fixadas com 2% de 

paraformaldeído/0,1 M solução tampão de ácido cacodílico (pH 7,4) 

mantidas em uma temperatura de 4°C por 48 horas. As amostras foram 

colocadas em parafina e cortadas em espessuras de 7 μm, sendo incubadas 

com os seguintes primeiros anticorpos: 

• Sulfato de queratina (KS, 1:500, Seikagaku America, East 

Falmouth, MA): utilizado para avaliar a qualidade da deposição da 

rede de PGs, componente típico da MEC, ao redor das células do 

NP. 

• Colágeno tipo I (COL-1, 1:100, Abcam, Cambridge, MA): 

utilizado para analisar a formação de fibrose na MEC. 

• Colágeno tipo II (COL-2, 1:50, Abcam, Cambridge, MA): utilizado 

para avaliar a qualidade da MEC cartilaginosa do NP. 

•  Metaloproteinase-13 (MMP-13, 1:50, Santa Cruz Biotechnology, 

Santa Cruz, CA): utilizada para avaliar áreas de degeneração na 

MEC. 

• Antígeno nuclear de célula proliferante (PCNA, 1:50, NovoCastra, 

Newcastle upon Tyne, UK): utilizado para identificar a 

proliferação celular e avaliar quantitativamente os núcleos corados. 

Logo após, as amostras foram enxaguadas 3 vezes e incubadas com o 

segundo anticorpo biotinilado de acordo com as instruções do fabricante 

(Vectastain ™ ABC kit, Vector Laboratory, Burlingame, CA). A coloração 
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foi obtida com 3,38-diaminobenzidina (DAB kit, Vector Laboratory). Como 

corante de contraste foi utilizado hematoxilina (Sigma-Aldrich, Saint Louis, 

MO) para COL-2 e KS, e Contrast RED (KPL, Laboratories, Gaithersburg, 

MD) para COL-1, MMP-13, e PCNA. 

 

4.8 Análise estatística  

 

A quantidade relativa (QR) da expressão de cada gene foi calculada 

de acordo com a diferença entre a média de cada condição e o Grupo 1 no 

dia 3, ao qual foi dado o valor de 1,0. A QR foi analisada usando-se o teste 

de variância ANOVA seguida pelo teste de Bonferroni para comparação de 

todas as condições, considerando-se uma diferença estatística para p < 0,05 

(SPSS, version 21; IBM, Armonk, NY). O mesmo experimento foi 

conduzido 5 vezes em tempos diferentes e os outliers foram eliminados 

utilizando o teste de Shapiro-Wilk. 

 



 

 
 

 

5	RESULTADOS	
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5.1 Viabilidade celular 

A viabilidade das células de NP foi determinada utilizando-se 

fluorescência; as células vivas estão identificadas em verde e as células 

mortas em vermelho (figura 5). Os Grupos 1 e 2 apresentaram maior 

concentração de células mortas ao final do experimento. 

Figura 5 – Fluorescência para identificação da viabilidade das células do 

núcleo pulposo no 18° dia. Células mortas em vermelho e células vivas em 

verde. 

 

5.2 Expressão gênica em resposta aos regimes de PO e PH 

Foram quantificadas as expressões gênicas de moléculas anabólicas 

ACAN, CSGALNACT1, HAS2 e COL2A1 nas células de NP expostas a vários 

regimes de combinações de PO e PH (figura 6). As células de NP bovino 

mantiveram um nível constante de expressão de ACAN por 18 dias no Grupo 
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1. Por outro lado, no Grupo 2, a expressão de ACAN foi transitoriamente 

aumentada até o dia 12 e após declinou até o dia 18. No Grupo 3, as células 

do NP apresentaram um constante aumento na expressão de ACAN com o 

tempo, alcançando no dia 18 um valor significantemente maior que todos os 

demais grupos (p<0,05). No Grupo 4, houve um discreto aumento de 42% 

na expressão de ACAN entre os dias 3 e 18. Nos Grupos 5 e 6, a expressão 

de ACAN aumentou 109 e 144%, respectivamente, entre os dias 3 e 12 e 

depois manteve-se relativamente estável até o dia 18 (Figura 6A). 

 

Figura 6 – Quantidade ralativa da expressão gênica de moléculas anabólicas 

do núcleo pulposo (*: p<0,05). A) Agrecano (ACAN). B) N-

cetilgalactosaminiltransferase (CSGALNACT1). C) Colágeno tipo II 

(COL2A1). D) Ácido hialurônico (HAS2). 
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A expressão de CSGALNACT1 manteve-se estável em valores baixos 

durante os 18 dias no Grupo 1. No Grupo 2, CSGALNACT1 apresentou um 

aumento constante durante todo o experimento, atingindo um valor no dia 

18 79% maior que no dia 3. O Grupo 3 apresentou um grande aumento de 

293% na expressão de CSGALNACT1 com o tempo, atingindo no dia 18 um 

valor significantemente maior que todos os demais grupos (p<0,05). O 

Grupo 4 apresentou um constante aumento da expressão de CSGALNACT1, 

atingindo um valor 105% maior no dia 18 comparado ao dia 3. Nos Grupos 

5 e 6, CSGALNACT1 apresentou um padrão de expressão similar, um grande 

aumento da expressão entre os dias 3 e 18, e após manteve-se estável até o 

dia 18 (Figura 6B). 

A expressão de COL2A1 apresentou uma grande diminuição no Grupo 

1, atingindo um valor 5 vezes menor entre os dias 3 e 18. Nos Grupos 2 e 4 

houve um discreto aumento na expressão de COL2A1 durante o experimento, 

atingindo valores 30 e 26% maiores que o inicial. O Grupo 3 apresentou um 

constante aumento na expressão de COL2A1 com o tempo, chegando a um 

valor significantemente maior que os Grupos 1, 2, 3 e 4. Os Grupos 5 e 6 

apresentaram comportamento similar, com um grande aumento da expressão 

de COL2A1 entre os dias 3 e 12 e após mantiveram-se estáveis até o dia 18. 

No grupo 1, a expressão de HAS2 apresentou uma grande diminuição 

entre os dias 3 e 12, seguido de um discreto aumento até o dia 18. O grupo 3 

foi o único grupo que apresentou um aumento constante na expressão de 

HAS2 durante todo o experimento, atingindo um valor significantemente 

maior que os grupos 1, 4, 5, e 6 no dia 18 (p<0,05). Nos demais grupos, a 

expressão de HAS2 foi relativamente constante durante todo o experimento. 

(Figura 6D). 
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Para avaliar a expressão gênica dos elementos catabólicos foram 

escolhidos os genes: COL1A1, MMP13 e CTGF (figura 7). A expressão de 

COL1A1 apresentou um grande aumento de 690% com o tempo no Grupo 1, 

atingindo um valor estatisticamente maior que os demais grupos no dia 18 

(p<0,05). Nos Grupos 2, 3 e 4, a expressão de COL1A1 manteve-se estável 

durante os 18 dias, com valores similares ao inicial. Nos Grupos 5 e 6 a 

expressão de COL1A1 aumentou até o dia 12, seguida de uma discreta 

redução no dia 18 (Figura 7A).  

 

Figura 7 – Quantidade relativa da expressão gênica de moléculas catabólicas 

do núcleo pulposo (*: p<0,05). A) Colágeno tipo I (COL1A1). B) Matriz 

metaloproteinase 13 (MMP13). C) Fator de crescimento do tecido conjuntivo 

(CTGF). 

 



5 	 R E S U L T A D O S 	 ½ 36 
 

 

As células do NP apresentaram um grande aumento de 390% na 

expressão de MMP13 no Grupo 1, que chegou a um valor significantemente 

maior que os demais grupos no dia 18 (p<0,05). No Grupo 2 houve um 

discreto aumento da expressão de MMP13 no dia 12, que logo regrediu no 

dia 18. Nos outros grupos houve uma constante baixa expressão de MMP13 

durante todo o experimento (Figura 7B). 

A expressão de CTGF apresentou um constante aumento nos Grupos 

1 e 2, atingindo os maiores valores de expressão após 18 dias. O Grupo 3 

apresentou uma queda da expressão de CTGF entre os dias 3 e 12, mantendo-

se estável até o dia 18. O Grupo 4 apresentou um aumento inicial na 

expressão de CTGF entre os dias 3 e 12, seguido de uma grande queda até o 

dia 18. O Grupo 5 manteve uma constate baixa expressão de CTGF durante 

todo o experimento. O Grupo 6 apresentou uma queda inicial entre os dias 3 

e 12, seguida de um aumento na expressão de CTGF entre os dias 12 e 18 

(Figura 7C).    

Foram avaliadas também a expressão gênica de algumas moléculas 

características das células do NP, PCNA, ITGA5 e CDH2, conferindo assim 

a manutenção do fenótipo dessas células durante o experimento (figura 8). 

No Grupo 1 e 5, a expressão de PCNA apresentou uma redução de 50% entre 

os dias 3 e 18. No Grupo 3, PCNA apresentou a maior expressão gênica, 

atingindo um valor significantemente maior que os grupos 1 e 5 no dia 18 

(p<0,05). A expressão de PCNA no Grupo 4 manteve-se estável durante todo 

experimento, atingindo um valor semelhante ao inicial. Nos grupos 2 e 6 

houve um discreto aumento de 41 e 53% respectivamente na expressão de 

PCNA entre os dias 3 e 18 (Figura 8A).  
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Figura 8 – Quantidade relativa da expressão gênica de moléculas fenotípicas 

do núcleo pulposo (*: p<0,05). A) Antígeno nuclear de célula proliferativa 

(PCNA). B) Integrina alfa 5 (ITGA5). C) Caderina (CDH2). 

 

A expressão de ITGA5 apresentou-se constante no grupo 1 durante os 

18 dias do experimento. Nos Grupos 2, 4, 5 e 6, a expressão de ITGA5 

apresentou um comportamento semelhante, com uma diminuição inicial 

entre os dias 3 e 12, seguida de um leve aumento entre os dias 12 e 18. O  

Grupo 3 apresentou os maiores valores de expressão de ITGA5 durante todo 

o experimento, atingindo um valor no dia 18 estatisticamente superior aos 

Grupos 1, 2, 4 e 5 (p<0,05) (Figura 8B). 

A expressão de CDH2 apresentou uma grande diminuição entre os 

dias 3 e 18 no Grupo 1, atingindo um valor 7 vezes menor ao inicial.  No 

Grupo 2 houve uma constante expressão de CDH2 durante os 18 dias. O 
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Grupo 3 apresentou um aumento da expressão durante os 18 dias, atingindo 

um valor estatisticamente maior que os demais grupos (p<0,05). O Grupo 4 

apresentou um aumento inicial de 67% na expressão de CDH2 entre os dias 

3 e 12, mantendo-se estável até o dia 18. Nos Grupos 5 e 6 a expressão de 

CDH2 apresentou uma diminuição entre os dias 3 e 12, seguido de um 

aumento entre os dias 12 e 18 (Figura 8C).  

 

5.3 Imunohistologia 

 

Foi realizado o estudo imunohistológico para comparação do 

comportamento da expressão gênica com a qualidade de deposição da MEC, 

localização de enzimas degenerativas e de proliferação celular. 

Na imunohistologia do sulfato de queratina, os Grupos 1 e 2, que não 

foram submetidos ao protocolo de PH, não apresentaram uma densa 

deposição de KS; após 18 dias do experimento observou-se grandes áreas 

em branco, onde não há formação de MEC. Por outro lado, no Grupo 3 

observou-se uma intensa deposição de KS, que aumentou conforme os dias, 

atingindo no dia 18 uma produção densa e homogênea de MEC. Já os Grupos 

4, 5 e 6 apresentaram um gradual aumento na deposição de KS, mas mesmo 

após 18 dias apresentaram áreas em branco, onde não houve deposição de 

MEC (Figura 9). 
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Figura 9 – Imunohistologia do sulfato de queratina (KS). O acúmulo de 

proteoglicanos está demonstrado pela confluência de tons em marrom. Áreas 

brancas correspondem a espaços vazios sem formação de MEC. 

 

 Para análise imunohistológica do colágeno tipo 2, observou-se que no 

Grupo 1 houve uma gradual diminuição na deposição de COL-2 após 18 

dias, apresentando grandes áreas de espaços vazios. Já nos grupos 2, 4, 5 e 6 

observou-se um constante aumento da produção de COL-2 com o tempo; 

porém no dia 18 existiam grandes áreas em branco, sem depósito de MEC, 

nos Grupos 2 e 4, e pequenas áreas em branco nos Grupos 5 e 6.  Por outro 

lado, no Grupo 3, após 18 dias, houve uma intensa e homogênea deposição 

de COL-2 na MEC (Figura 10). 
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Figura 10 – Imunohistologia do colágeno tipo II (COL-2). O acúmulo de 

colágeno tipo II é demonstrado em marrom. Áreas brancas correspondem a 

espaços vazios sem formação de MEC. 

 

Na imunohistologia do colágeno tipo 1 observou-se que no Grupo 1 a 

deposição de COL-1 aumentou expressivamente com o tempo, atingindo no 

dia 18 uma densa área de deposição na MEC. Já os demais grupos 

apresentaram uma pequena deposição de COL-1 durante todo o experimento, 

apresentando grandes áreas em branco, sem deposição na MEC, após 18 dias 

(Figura 11). 
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Figura 11 – Imunohistologia do colágeno tipo I (COL-1). O acúmulo de 

colágeno tipo I é demonstrado em preto. 

 

Para análise imunohistológica da metaloproteinase 13 observou-se 

que no Grupo 1 houve um constante aumento na deposição de MMP-13 com 

o tempo. No dia 18, as amostras apresentavam grandes áreas com coloração 

positiva. O grupo 2 apresentou uma discreta deposição de MMP-13 ao redor 

das células, mais bem observada nos dias 12 e 18. Já nos grupos que 

utilizaram o protocolo de PH (Grupos 3, 4, 5 e 6), não houve coloração 

detectável durante os 18 dias do experimento (Figura 12). 
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Figura 12 - Imunohistologia da metaloproteinase-13 (MMP-13). O acúmulo 

de metaloproteinase é demonstrado em preto. 

 

Na imunohistologia do antígeno nuclear de célula proliferante 

observou-se que nos Grupos 1 e 5 houve uma pequena parcela dos núcleos 

corados positivamente (núcleo preto) para PCNA durante todo o 

experimento. Nos Grupos 2, 4 e 6 houve uma quantia intermediária de 

núcleos corados para PCNA, observando uma semelhante quantidade entre 

núcleos corados em rosa e preto. Por outro lado, no Grupo 3 observamos 

uma expressiva maioria de núcleos corados positivamente em preto para 

PCNA durante todo o experimento (Figura 13). 
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Figura 13 – Imunohistologia do antígeno nuclear de célula proliferante 

(PCNA). Os núcleos das células em proliferação apresentam coloração preta. 

 



 

 
 

 

6	DISCUSSÃO	
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Com este estudo planejou-se recriar os estresses físico-químicos aos 

quais as células do NP são expostas devido às mudanças de cargas 

envolvidas durante o dia, para simular atividades em posição ortostática e o 

descanso em posição supina. Para avaliar os efeitos desses estresses no 

metabolismo das células do NP, foram comparadas diversas combinações 

entre protocolos de PH e osmolaridade do meio de cultura. A magnitude, 

frequência e duração das PH e PO seguiram os seguintes raciocínios.  

 

6.1 Fundamentação para escolha da PO 

 

A capacidade de manter um equilíbrio osmótico e o controle do 

volume é fundamental para preservação da função celular. O volume da 

célula depende do movimento da água através da sua membrana devido ao 

gradiente osmótico gerado por diferenças das concentrações intra e 

extracelulares de solutos (SIVAN et al., 2006). O aumento na osmolaridade 

extracelular leva a uma retração celular enquanto a diminuição leva a um 

edema celular (HOFFMANN, LAMBERT, PEDERSEN, 2009). PGs 

(agrecano) são essenciais para manter a hidratação e PO do DIV (URBAN 

& ROBERTS, 2003). Agrecano apresenta cadeias de s-GAG com uma alta 

carga negativa, o que permite uma ligação com moléculas de água 

(JOHNSON, SHAPIRO, RISBUD, 2014; SIVAN, WACHTEL, 

ROUGHLEY, 2014). Com isso, o NP gera uma alta PO, absorvendo água e, 

consequentemente, gerando uma alta PI e uma capacidade de absorver a 

carga transmitida pela coluna (URBAN & ROBERTS, 2003; ERWIN & 

HOOD, 2014). Se a carga aplicada for maior que a PO, água é difundida para 

o meio extracelular, o que aumenta a PO; quando em repouso, a água é 

atraída novamente para o NP, resultando em um equilíbrio osmótico 

(McMILLAN, GARBUTT, ADAMS, 1996; SIVAN et al., 2006). Na falta 
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de cargas externas, a PH é mantida através do AF e PT, o que restringe a 

expansão do NP (NEWELL et al., 2017). Estudos in vivo demonstraram que 

o volume de água cai 15% em DIV lombares de humanos submetidos a uma 

carga de 1500 N por 6 h comparados ao controle em ortostase (McMILLAN, 

GARBUTT, ADAMS, 1996). Em contraste com cargas de alta intensidade 

ou estáticas, as cargas cíclicas diárias de moderada intensidade são benéficas 

para a hidratação do DIV e, consequentemente, mantêm homeostase 

(BELAVY et al., 2016). 

A degeneração causada pelo envelhecimento leva a perda de 

agrecanos e diminuição da PO e consequente falha na habilidade do DIV de 

responder a estímulos mecânicos (LE MAITRE, FREEMONT, HOYLAND, 

2004; MOLINOS et al., 2015). Em DIV saudável a PO pode variar entre 430 

– 496 mOsm/L (ISHIHARA et al., 1997; VAN DIJK, POTIER, ITO, 2011), 

valores que são fisiológicos para as células do NP, porém altos comparados 

aos demais tecidos do corpo (BROCKER, THOMPSON, VASILIOU, 

2012). A PO do DIV pode cair para 300 mOsm/L em discos degenerados 

devido a perda de PGs e formação de fibrose (WUERTZ, URBAN, 

KLASEN, 2007). Quando as células do NP são cultivadas em um meio de 

cultura padrão (baixa osmolaridade) é difícil evitar que esse tecido sofra uma 

expansão devido a grande diferença entre a PO do tecido e do meio (FENG 

et al., 2009; VAN DIJK, POTIER, ITO, 2013).  

Uma alteração no gradiente osmótico entre o DIV e os fluidos ao redor 

altera significativamente as propriedades biomecânicas e pode simular um 

comportamento degenerativo do DIV (VERGROESEN et al., 2016). Em 

estudos recentes, células do NP mostraram um aumento na expressão gênica 

de moléculas da MEC após 7 dias em ambiente hiperosmolar (430 - 450 

mOsm/L) (JOHNSON, SHAPIRO, RISBUD, 2014; MIZUNO, KASHIWA, 

KANG, 2019). Foi hipotetizado que os grupos com hiperosmolaridade 
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simulariam condições normais do NP, onde a PO é maior que nos fluidos 

fisiológicos (320 mOsm/L). Assim, terapias regenerativas focadas em 

restaurar o gradiente osmolar do DIV podem levar a um aumento na 

hidratação tecidual e altura do DIV. 

 

6.2 Fundamentação para escolha da magnitude e frequência da PH 

 

Um grande número de estudos investigou os efeitos da PH e das forças 

compressivas na variação do metabolismo das células do NP utilizando-se 

de culturas com monocamada, culturas 3D com gel (NEIDLINGER-WILKE 

et al., 2014), cultura da peça anatômica (GANTENBEIN et al., 2006) e em 

modelos animais (ALINI et al., 2008). O tecido do NP está sob constante 

estresse compressivo, devido a várias posições e movimentos que a coluna 

tem durante o dia (WILKE, NEEF, CAIMI, 1999). Como o NP é 

abundantemente hidratado, é presumido que essa força compressiva seja 

primariamente pura PH (URBAN & MCMULLIN, 1988), que pode ser 

representada pela PI do DIV. (SATO, KIKUCHI, YONEZAWA, 1999; 

WILKE, NEEF, CAIMI, 1999; WALTER et al., 2011). Por esse motivo, 

focou-se no efeito da PH pura nas células do NP. 

As células de NP bovino foram escolhidas neste estudo devido às 

propriedades físico-químicas dos DIV das caudas bovinas serem muito 

similares em diversos aspectos com o DIV humano. O arco de movimento 

da cauda bovina é similar a coluna lombar humana (ALINI et al., 2008; 

DEMERS, ANTONIOU, MWALE, 2004). Além do mais, PI na coluna 

lombar de humanos em decúbito é estimada entre 0,1-0,3 MPa (WILKE, 

NEEF, CAIMI, 1999), muito semelhante a PI na cauda bovina estimada em 

0,25 MPa (OSHIMA et al., 1993).  
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A movimentação dinâmica da coluna é fundamental para manter o 

metabolismo constante em uma estrutura avascular como o DIV 

(NEIDLINGER-WILKE et al., 2014). As magnitudes de PH que agem no 

DIV podem variar dependendo do posicionamento e cargas que passam pela 

coluna (GANTENBEIN et al., 2006; NEIDLINGER-WILKE et al., 2014). 

Valores fisiológicos podem variar entre 0,2 – 3 MPa, sendo o valor de 0,2 

MPa uma constante independente da postura e posição da coluna, sendo 

gerada pela ação da musculatura (SATO, KIKUCHI, YONEZAWA, 1999; 

ALINI et al., 2008). Ocasionalmente, o DIV pode ser exposto a PH maiores 

que 3 MPa, o que leva a um processo degenerativo local, gerando aumento 

da produção de enzimas catabólicas (MMPs) e diminuindo a produção de 

MEC (KASRA et al., 2006; ALINI et al., 2008). Quando as células do NP 

são cultivadas em valores fisiológicos de PH (0,3 – 1 MPa), apresentam um 

aumento da expressão e síntese de PGs na MEC (HANDA et al., 1997; 

HUTTON et al., 1999; ISHIHARA et al., 1996; HUTTON et al., 2001; LE 

MAITRE et al., 2008; MIZUNO, KASHIWA, KANG, 2019). Baseado nas 

magnitudes fisiológicas e estudos prévios foi estabelecido o regime in vitro 

adotado neste experimento. 

  

6.3 Fundamentação para duração dos ciclos de PH 

 

A duração de um regime de estresse e o tempo total de duração de 

repetidos regimes in-vitro podem ser definidos para investigar o 

metabolismo das células do NP (GANTENBEIN et al., 2006). Alguns 

estudos utilizaram protocolos com PH por apenas algumas horas por dia 

seguido de um longo período em pressão atmosférica, repetido diariamente 

por vários dias (GANTENBEIN et al., 2006; KASRA et al., 2006). Estes 

estudos não conseguiram recriar um ambiente que simulasse as condições 
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internas do NP. MIZUNO, KASHIWA, KANG (2019) estipularam que uma 

duração de PH de no mínimo 3 dias seria necessário para determinar 

possíveis diferenças na expressão gênica entre o controle (PA) e os grupos 

com PH. Porém, em seu estudo, devido ao curto tempo do experimento e à 

utilização de uma única variação nos regimes de estresse, não foi possível 

identificar a correlação do aumento da expressão gênica com a deposição de 

MEC. Por esse motivo, foi adotado um protocolo com a repetição da variação 

dos estresses em um total de seis vezes por um período de 18 dias, sendo 

avaliada a expressão gênica e imunohistologia em três pontos temporais 

distintos.  

 

6.4 Resposta anabólica (regenerativa) 

 

Houve um aumento na expressão e síntese de moléculas constituintes 

da cartilagem (ACAN, CSGALNACT1 E HAS2) com o tempo no Grupo 3. 

ACAN e CSGALNACT1 também estiveram aumentados nos Grupos 5 e 6; 

contudo, HAS2 não apresentou variação nestes grupos. Quando não existe 

uma produção adequada de ácido hialurônico, os PGs não conseguem se 

estabilizar e se acumular ao redor das células devido a falta de sítios de 

ligação (HASCALL & HEINEGARD, 1974). A imunohistologia com 

anticorpo KS revelou um intenso depósito entre as células do NP, com 

ausência de espaços vazios na MEC no Grupo 3. Por esse motivo, a 

alternância entre regimes de PH cíclica e PH constante tem um importante 

papel na formação da MEC do NP. SAGGESE et al. (2020) realizaram um 

protocolo com alternância entre PH constante por 8 horas e cíclica por 16 

horas; devido ao curto tempo do experimento (24 horas) os autores não 

encontraram um aumento significativo na expressão de ACAN quando 

comparado ao controle (PA). SHAH & CHAHINE (2018) observaram um 
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aumento na expressão de ACAN após as células do NP bovino serem 

expostas a um protocolo com PH cíclica (0-0,6 MPa) 2 horas por dia, durante 

7 dias. Porém esse aumento na expressão gênica não foi acompanhado por 

um aumento significativo na produção de GAGs.   

Nos grupos submetidos a um protocolo de PH em um meio 

hiperosmolar (Grupos 3, 5 e 6) houve um aumento na expressão de COL2A1 

com o tempo, comparado aos grupos que não foram expostos a PH (Grupos 

1 e 2) e ao grupo onde houve variação da PO (Grupo 4). Sem PH, a expressão 

de COL2A1 manteve-se constante no Grupo 2 (hiperosmolar) e diminui no 

Grupo 1 (hiposmolar). Assim, um meio hiperosmolar pode ser utilizado para 

simular a PO no NP e pode, simultaneamente com a PH, estimular um efeito 

anabólico nas células do NP. A imunohistologia com anticorpos COL-2, 

confirmou essa hipótese, havendo uma maior deposição de colágeno tipo 2 

no Grupo 3. CHEN et al. (2002) não encontraram uma relação direta entre a 

osmolaridade do meio de cultura e o aumento da expressão de COL2A1. 

Foram analisadas células porcinas por um período 24 horas, tanto o meio 

hiperosmolar quanto o hiposmolar mantiveram valores de expressão 

semelhantes. Por outro lado, WUERTZ, URBAN, KLASEN (2007) 

avaliaram por 5 dias a reposta das células do NP bovino e de humanos em 

diferentes PO em grupos com e sem PH. Foi identificado um aumento na 

expressão de COL2A1 conforme aumentava-se a osmolaridade do meio e 

que o efeito da PH é menos profundo e parcialmente dependente da 

osmolaridade. Os autores concluíram que a osmolaridade tem um papel 

fundamental para a síntese de MEC no NP. 

 

6.5 Resposta Catabólica (Degenerativa) 
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Durante os 18 dias de cultura, a expressão de COL1A1 esteve 

significantemente  aumentada no Grupo 1 comparada com os outros grupos. 

Apesar do colágeno tipo 1 ser uma molécula constituinte da MEC, o seu 

excesso pode levar a formação de tecido fibrótico, levando a desidratação do 

NP (NAQVI & BUCKLEY, 2015; YUAN et al., 2018) e consequente 

prejuízo da função biomecânica. O aumento da expressão gênica foi 

confirmado com a imunohistologia, que apresentou uma intensa coloração 

no Grupo 1. Assim, a combinação de um meio com baixa PO e sem utilização 

de protocolos de PH mostrou-se patológico com a formação de tecido 

fibrótico. Este resultado está de acordo com o estudo de HASCHTMANN, 

STOYANOV, FERGUSON (2006) que observaram um aumento na 

expressão de COL1A1 em DIV bovinos expostos a um meio com baixa 

osmolaridade quando comparado com um meio com alta osmolaridade por 

21 dias, porém  todo o experimento foi conduzido em PA, não foi analisado 

a importância da PH neste processo.  

MMP13 foi escolhido para estimar o efeito catabólico nas células do 

NP. A utilização de qualquer um dos protocolos de PH levou a uma 

diminuição significativa na expressão e síntese de MMP13 comparada ao 

Grupo 1. Em estudos prévios, MMP13 mostrou ser capaz de destruir MEC e 

estimular processos de neoangiogênese (NAQVI & BUCKLEY, 2015; 

YUAN et al., 2018). Foi possível observar um potencial sinergético entre PH 

e um meio hiperosmolar, inibindo a produção de metaloproteinases nos 

cortes imunohistológicos e consequente degeneração do NP. Assim como 

este estudo, KROUWELLS et al. (2018) observaram uma diminuição na 

produção de metaloproteinases em meios com uma maior PO comparado aos 

meios com uma menor PO em DIV de coelhos após 28 dias. SHAH & 

CHAHINE (2018), em seu estudo com células do NP bovino por 7 dias, 

observaram um aumento na expressão de MMP13 no grupo que não foi 
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submetido a PH; porém, devido ao curto tempo do experimento, essa 

diferença não foi estatisticamente significante. 

CTGF é um marcador indireto da formação de fibrose e degeneração 

do NP (ALI et al., 2008; TRAN, SHAPIRO, RISBUD, 2013; JAMES et al., 

2019). Nos Grupos 1 e 2, CTGF apresentou um aumento durante os 18 dias 

comparado aos demais grupos. Este achado indica que a ausência de PH pode 

predispor processos degenerativos no disco. Além disso, foi possível 

observar que alternância da osmolaridade entre o Grupo 1 (hiposmolar) e 

Grupo 2 (hiperosmolar) não influenciou no resultado negativo da não 

utilização de PH. Este foi o primeiro estudo que avaliou a expressão de 

CTGF com relação a variações de PO e PH, sendo observado que este gene 

pode ser influenciado pela ação da PH e que células cultivadas em meios 

com PA podem evoluir com formação de fibrose na sua MEC. 

 

6.6 Característica celular 

 

Para determinar e compreender melhor o processo de homeostase e 

regeneração tecidual é importante compreender o efeito da PH e PO no 

estímulo da proliferação celular do NP. Neste estudo, o Grupo 3 apresentou 

um aumento significante da expressão gênica de PCNA e ITGAV após 18 

dias, o qual foi acompanhado por uma maior contagem de núcleos positivos 

na imunohistologia de PCNA. Por esse motivo, a alternância entre regimes 

de PH cíclica e PH constante em um meio hiperosmolar tem um importante 

papel no estímulo da proliferação celular do NP. MIZUNO, KASHIWA, 

KANG (2019)  avaliaram diferentes combinações de PO e PH por 7 dias em 

células do NP bovino e observaram que a expressão de PCNA apresentou os 

maiores valores quando submetidos a protocolos com variação de PH em um 

meio hiperosmolar, porém em seu estudo não foi possível observar uma 
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maior porcentagem de núcleos corados nos cortes imunohistológicos de 

PCNA.  

A perda do fenótipo nas células do NP foi amplamente descrita nos 

processos degenerativos que envolvem o DIV. Alterações desse fenótipo 

podem levar a disfunções biológicas que culminaram na cascata 

degenerativa (ZHOU et al., 2018). CDH2 foi utilizado como um marcador 

para monitorar a manutenção das características fenotípicas das células do 

NP em respostas as mudanças de PH e PO. O Grupo 3 apresentou um 

simultâneo aumento na expressão de CDH2 e na síntese de MEC, ambas 

peças chaves para a manutenção do fenótipo normal das células do NP. 

Apesar de estudos prévios demonstrarem que a expressão de CDH2 aumenta 

com PH cíclica e diminui com PH constante (WANG et al., 2017; XU et al., 

2018), este estudo demonstrou que a alternância entre regimes cíclico e 

constante levou a um significante aumento quando comparado com HP 

puramente cíclica ou constante. 

 

6.7 Efeito da repetição dos regimes de PH no metabolismo das 

células do NP 

 

Este estudo avaliou o efeito da repetição da alternância entre regimes 

de PH cíclica (0,2 - 0,7 MPa) seguido de PH constante (0,3 MPa) em um 

meio hiperosmolar durante 18 dias. Baseado nas fundamentações descritas 

anteriormente, foi demonstrado que esse protocolo pode recriar as condições 

que a coluna é exposta durante as atividades diárias e o repouso noturno, 

gerando uma resposta anabólica nas células do NP bovino. Uma análise da 

literatura mostra que em sua grande maioria os estudos com protocolos de 

PH utilizaram somente PH cíclica ou constante (CHAN, FERGUSON, 

GANTENBEIN-RITTER, 2011; SHAH & CHAHINE, 2018). Neste estudo 
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observou-se que alternância entre regimes de PH cíclica e PH constante 

mostrou-se superior aos protocolos onde não houve essa alternância (Grupo 

5 e 6). Foi observado também que a repetição dessa alternância é essencial 

para a criação de um ambiente favorável para deposição da MEC. Estudos 

prévios que analisaram protocolos com apenas uma alternância entre PH 

cíclica e constante não foram capazes de obter resultados consistentes devido 

ao curto tempo do experimento (MIZUNO, KASHIWA, KANG, 2019; 

SAGGESE et al., 2020). Comparando-se as amostras obtidas após uma (3° 

dia), quatro (12° dia) e seis (18° dia) repetições observou-se um constante e 

gradual aumento na expressão gênica e na deposição de moléculas 

anabólicas (Figuras 9-14). 

 

Figura 14 – Efeito dos protocolos de PH e PO no metabolismo das células 

do NP bovino após 18 dias (6 repetições).  

 

  

6.8 Efeito da variação da PO 

 

No Grupo 4, foi avaliado os efeitos da PH em um meio onde há 

variação da PO, similar ao que ocorre no NP degenerado (MOUSER et al., 
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2019). O NP sadio contém uma carga negativa gerada pela alta concentração 

de PGs, criando um meio hiperosmolar comparado aos demais tecidos. A 

movimentação diária leva a forças de compressão e distração na coluna, 

causando um movimento entre o fluido intradiscal e intersticial, assim como 

uma variação no volume do DIV (MAVROGONATOU & KLETSAS, 

2010). Apesar dessa mudança no volume, no NP sadio a mudança na 

osmolaridade tende a ser mínima, pois a mudança de volume é causada por 

fluxo de solutos. Dessa forma, a alternância entre PO dentro do NP é 

considerada patológica. 

Com esse regime de alternância entre a PO é esperado que o volume 

das células varie durante o experimento (HOFFMANN, LAMBERT, 

PEDERSEN, 2009; O'CONNELL, NEWMAN, CARAPEZZA, 2014). Com 

isso, as amostras do Grupo 4 apresentaram uma diminuição significativa na 

expressão de ACAN, CSGALNACT1 e COL2A1 comparado ao Grupo 3, onde 

não houve uma variação de PO. Assim que o AF apresenta uma rotura 

(hérnia de disco), é improvável que o NP consiga manter uma PO constante 

e por consequência não consiga gerar uma resposta regenerativa local por si 

só, deixando assim aberta a oportunidade para o desenvolvimento de uma 

terapia biológica adequada. 

 

6.9 Limitações e Perspectivas 

 

 Este estudo é uma investigação descritiva e alguns mecanismos 

moleculares subjacentes, como os caminhos de sinalização intracelular, não 

foram investigados, o que pode ser considerado uma limitação. Além disso, 

a PH gerada pelo biorreator pode não refletir perfeitamente o estresse 

mecânico que cada célula do NP é submetida in vivo. E por fim, devido à 

dificuldade em desenvolver um dispositivo que possa efetivamente aplicar 
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compressão dinâmica no DIV no animal, não é possível comparar esses 

resultados com estudos in vivo.   

A base que este estudo estabelece nos permitirá avançar para futuros 

estudos sobre a terapia celular. NP é uma estrutura avascular, portanto o 

estímulo mecânico tem um papel importante na nutrição e troca de 

substâncias com o meio externo. A chave para o desenvolvimento de uma 

terapia regenerativa é encontrar o estímulo mecânico apropriado que consiga 

acumular MEC. Este estímulo deve primeiramente assegurar a aquisição de 

nutrientes para atingir os requisitos do metabolismo celular. Em seguida, 

deve simular os movimentos aos quais o DIV é exposto para que a 

engenharia tecidual consiga alcançar uma construção funcional. Além disso, 

o estímulo bioquímico também tem um papel fundamental no crescimento e 

regeneração do NP. Assim, somente com um total sinergismo entre os 

estímulos mecânicos e bioquímicos será possível encontrar uma condição de 

cultura apropriada para o desenvolvimento da terapia celular. 

O diagnóstico e o tratamento clínico da doença degenerativa do DIV 

será cada vez mais individualizada e menos agressivo, o que requer o 

desenvolvimento de uma terapia celular eficaz in vitro. Biorreatores vem 

sendo utilizados para o desenvolvimento da engenharia tecidual e seu uso 

será gradativamente estendido do laboratório para a produção comercial, 

tornando a terapia celular uma opção para o tratamento da doença 

degenerativa no futuro. Devido à complexidade do processo regenerativo do 

NP, a combinação da utilização de scaffolds biológicos associados com a 

utilização de células troncos e um protocolo adequado de PH e PO em um 

biorreator poderá ser a solução para o tratamento da degeneração do DIV. 

 



 

 
 

 

7	CONCLUSÃO	
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A repetição dos regimes cíclicos e constantes de PH em um meio 

hiperosmolar aumenta a resposta metabólica anabólica e mantém o fenótipo 

das células do NP bovino, enquanto suprime as respostas catabólicas com o 

tempo, com consequente acúmulo de MEC. 
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AUTHORS: Fabio Antonio Vieira; James D. Kang; Lydia M. Ferreira; Shuichi M. Mizuno

IMPORTANT NEXT STEPS 
Edit Your Abstracts
Authors can make corrections to their abstract using the online system
https://www.abstractsonline.com/dashboard/login.asp?aId=415&targetMKey={DA1513FF-5D43-4396-AD81-FB1749EAA478}&targetMod=submit through November
13, 2019. After this date, no further edits can be made.

Book Your Hotel Accommodations 
The ORS works hard to ensure that we offer you the best hotel rates in Phoenix, at properties that are a short walking distance to the convention center and provide you
with the comforts of home. Book your room today at https://www.ors.org/2020-hotels-travel/

Register for the Meeting 
As agreed in your abstract submission, as a Poster Presenter you are required to register for, pay the registration fee, and attend the ORS 2020 Annual Meeting. Register
today to take advantage of the lowest registration rates at https://www.ors.org/2020-am-reg/ 

POSTER SESSION INFORMATION
Poster Session 1 (PS1): Posters displayed Saturday and Sunday - 
You are required to be at your poster during the designated times noted below:
EVEN # Posters will present on Saturday, February 8, 10:15 AM – 11:15 AM;
ODD # Posters will present on Sunday, February 9, 10:15 AM – 11:15 AM
A Poster Reception will be held on Saturday, February 8, 5:30 PM – 7:00 PM

Poster Session 2 (PS2): Posters displayed Monday and Tuesday.
You are required to be at your poster during the designated times noted below:
EVEN # Posters will present on Monday, February 10, 10:15 AM – 11:15 AM;
ODD # Posters will present on Tuesday, February 11, 9:00 AM – 10:00 AM
A Poster Reception will be held on Monday, February 10, 5:30 PM – 7:00 PM

POSTER FORMAT: Poster size for the ORS 2020 Annual Meeting is 45”x 45”.
Posters must reflect the material summarized in your submitted abstract. Information for poster presenters - including poster set-up, dismantle, etc. is available on the ORS
2020 Annual Meeting website at https://www.ors.org/2020-poster-presenter-speaker-moderator-info/. 

POSTER PRINTING SERVICE
ORS will offer a Poster Printing Service through a third-party, Learner’s Digest International (LDI). POSTER presenting (presenting authors) will receive an e-mail in
December from LDI with information on the ORS Poster Printing Services. Poster presenters wanting to take advantage of this service will be able to pick up their poster
upon arrival to the Phoenix Convention Center and do not have to travel with their poster. 

Please confirm your receipt of this notification by clicking the link below.

If you have any questions, please contact us at orsabstracts@ors.org or 847-823-5770. 

We look forward to seeing you in Phoenix!

Sincerely,

William Mihalko, MD, PhD
Chair, Scientific Program Committee
Orthopedic Research Society

And

Matt Zuleg
Manager, Annual Meeting Scientific Program


