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Introdução
O emprego das células-tronco mesenquimais (CTM)
tem sido considerado como uma alternativa
terapêutica promissora em diversos estudos préclínicos e clínicos. O grande interesse quanto ao
emprego das CTM para terapia celular deve-se a
uma série de propriedades tais como: podem ser
isoladas de vários tecidos (hematopoiético, adiposo,
polpa dentária, entre outros), apresentam baixa
expressão de antígenos de histocompatibilidade
(HLA), permitindo seu emprego em transplantes
alogênicos (Shi et al., 2011). Entre os desafios
fundamentais das tecnologias de proliferação das
CTM in vitro, destacam-se a manutenção dos
principais atributos celulares como identidade,
potência,
pureza
e
segurança
do
bioprocesso. Neste sentido busca-se, com este
projeto, dar início à padronização de algumas
variáveis que permitam padronizar um bioprocesso
para proliferação de CTM em larga escala, em
condições de boas práticas de manufatura (GMP).

Objetivo
Avaliar a influência do volume de meio de cultura
sobre o crescimento de CTM derivadas de tecido
adiposo humano em frascos-T.

Materiais e Métodos
As CTM foram obtidas de tecido adiposo humano
proveniente de procedimentos de dermolipectomia
abdominal em indivíduos sadios, com idade inferior
a 60 anos, da cidade de Assis, SP, Brasil. O material
foi desinfetado e submetido à cultura primária para
isolamento e expansão das CTM necessárias para o
procedimento experimental, conforme a Figura 1:

Figura 1. Procedimento experimental com as CTM obtidas a
partir de tecido adiposo humano. A cada 24 horas três garrafas
de cada volume de meio de cultura foram tripsinizadas com a
utilização de tripsina para suspensão das células e contagem em
câmara de Neubauer.

Empregou-se o meio de cultura Alpha-MEM
suplementado com 10% de soro fetal bovino. Foram
quantificadas as CTM em função do volume do meio
e tempo de cultivo para avaliação dos parâmetros
cinéticos de tempo de duplicação (td), velocidade
-1
específica de crescimento máxima [μmax(h )] e
concentração celular máxima [Xmax(células/cm²)].
Para análise estatística empregou-se o teste tstudent, com nível de significância de 5%.

Resultados
A quantidade total de CTM não apresentou diferença
(p>0,05) na comparação entre os volumes de meio
de cultura em função dos diferentes tempos de
cultivo (Fig. 2A). Para o volume de 5 mL foi obtida
4
2
uma Xmax igual a 1,12x10 células/cm , enquanto que
4
no volume de 10 mL a Xmax foi de 1,14x10
2
células/cm . Por meio da regressão linear, foram
-1
obtidas uma μmax de 0,1867 h e td=3h42min e μmax
-1
de 0,15 h e td=1h14min para os volumes de 5 (Fig.
2B) e 10 mL (Fig. 2C) de meio de cultura,
respectivamente. Além disso, o grupo de 10 mL
apresentou um perfil de crescimento mais linear,
dada pela sua maior correlação R²=0,9596 (Fig. 2C).

Figura 2. Perfil de crescimento celular (A) e regressão linear
ln[células/mL] versus tempo de cultivo para os volumes de 5 (B)
e 10 mL (C) de meio de cultura.

Conclusão
Os resultados obtidos permitem concluir que não
houve interferência dos diferentes volumes de meio
de cultura sobre o crescimento das CTM nos
parâmetros cinéticos avaliados.
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ɸ Contagem celular em câmara de Neubauer com a utilização de Azul de Trypan.
§ Procedimento de troca de 50% do volume de meio de cultura a cada 48h.
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