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INTRODUÇÃO: 

Evidências sugerem que células mesenquimais estromais (MSCs) exercem efeitos parácrinos através 
da liberação de vesículas extracelulares (EVs), as quais possuem aproximadamente 50 a 1.000 
nanômetros de diâmetro (Witwer et al., 2019). 
As EVs podem ser classificados em três subgrupos principais: (a) microvesículas; (b) exossomos; e (c) 
corpos apoptóticos (Shang et al., 2017). Sendo os exossomos um tipo de nanopartícula de membrana 
de origem endossômica que diferem dos corpos apoptóticos e microvesículas (Akers et al., 2013, 
McBride et al., 2017; Nazarenko, 2020).  
EVs preparados a partir de culturas de MSC in vitro tem demonstrado possuir atividades terapêuticas 
que recapitulam o comportamento de MSCs em diferentes ensaios funcionais in vitro, e também em 
modelos animais e pré-clínicas para tratamento de doenças (Witwer et al., 2019). Além disso, o uso de 
EVs e terapia, potencialmente, possui menos riscos de rejeição imune e tumorigênese, quando 
comparado a terapias celulares (Lu et al., 2017; Hu et al.,2019).   
O interesse nas aplicações clínicas de EVs derivados de MSCs está crescendo, mas há ainda grande 
variação entre protocolos encontrados na literatura. Dentre alguns desafios no estabelecimento dos 
protocolos, está a necessidade do aumento do rendimento (quantidade de EVs obtidas). A maioria 
preconiza culturas celulares livres de soro animal, que acarreta a uma diminuição do metabolismo 
celular, e consequentemente na diminuição do número de EVs produzidas por tais células (Théry et al., 
2018). Portanto, neste projeto temos como objetivo padronizar um protocolo de isolamento de EVs 
derivadas de MSCs que seja xeno free, e que possa gerar um maior rendimento de EVs quando 
comparado a protocolos descritos na literatura. 

METODOLOGIA: 

A pesquisa está sendo realizada no Departamento de Biociências da Faculdade de Odontologia de 
Piracicaba-UNICAMP, e os procedimentos foram todos aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 
FOP-UNICAMP (CAAE 02777918.0.0000.5418.666).  

Seleção e Processamento das Amostras 
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Foi realizada uma coleta de corpo adiposo bucal (bola de Bichat), de 3 pacientes que foram submetidos 
ao tratamento estético de bichectomia. Todos os pacientes receberam as informações verbalmente e 
por escrito, por meio do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Após a coleta, as amostras 
foram processadas pela técnica de isolamento sem digestão enzimática, no qual é realizada a limpeza 
da amostra com solução salina, e em seguida, a mesma é fragmentada e colocada em uma placa de 
cultura com Meio Dulbecco MEM (DMEM) suplementado com 20% Soro Fetal Bovino (FBS), 3% 
antibiótico (ATB), 1% antifúngico (ATF), 1:500 mycozap e 1:500 glutamina, e mantidos em estufa a 
temperatura de 37ºC. O meio de cultura foi trocado a cada 24h e foi observado em microscópio 
diariamente o desprendimento das células dos fragmentos. Quando estavam todos envoltos por células, 
foram retirados e as células continuaram a ser cultivadas até chegar a uma confluência de 70%. A partir 
disso, as células foram repicadas e permaneceram em cultura até a passagem 3, então, foram 
congeladas para os seguintes experimentos.  

Análise de Marcadores de Superfície por Citometria de Fluxo 

A análise por citometria de fluxo foi utilizada para caracterizar as células seguindo o painel estipulado 
pela ISCT (Dominici et al., 2006). Selecionamos os marcadores mais utilizados, sendo marcadores 
positivos: CD90 APC, CD105 APC e CD73 FITC; e marcadores negativo CD146 AF488, CD34 
PerCPCy5.5 e CD45 APC. Foram analisadas 3x106 células de cada paciente, em passagens P4 a P7. 

Curva de crescimento, Population Doubling Level (PDL) e Population Doubling Time (PDT) 

Foram utilizadas células de um único paciente na passagem P7. As células foram plaqueadas em uma 
placa de 24 poços, em uma concentração de 1x104 células/ml. Para determinação do PDL e PDT foram 
realizados os seguintes cálculos matemáticos:  

PDL: log10 (Nf) - log10 (Ni) = 

log10 (2) 
 

PDT: log10 (2) x Δt               = 

log10 (Nf) - log10 (Ni) 
 
*Nf: número final de células; Ni: número inicial de células; Δt: período de tempo entre Ni e Nf. 
 
Isolamento das Vesículas Extracelulares (EVs) 

Células-tronco mesenquimais de tecido adiposo humano na passagem 6, foram plaqueadas em placas 
de 6 poços (2x105células/poço) em meio suplementado com FBS. Após 24 horas o meio foi removido, e 
as placas foram lavadas 3 vezes com PBS. Em seguida, foram separadas em dois grupos: grupo TESTE 
KSR, onde o meio foi suplementado com 5% de um suplemento artificial que não possui agentes 
xenogênicos chamado KnockOut Serum Replacement (KSR, Gibco) (Kilinc et al., 2021); e o grupo 
CONTROLE, onde na troca foi adicionado um meio de cultura sem suplemento. 48 horas após, os meios 
de condicionamento dos dois grupos foram coletados, e submetidos a um processo de centrifugação 
inicial (1000g por 10 min e 2.000g por 20min, ambas a 4ºC) para remoção de células mortas. Em seguida, 
o sobrenadante foi transferido para novos tubos e centrifugados a 10.000g por 30min a 4ºC, e 
posteriormente, filtrado, utilizando filtro 0,22µm para diminuição da subpopulação e remoção de 
vesículas maiores. Após esse processo, o sobrenadante foi submetido a ultracentrifugação a 100.000g 
com Ultracentrífuga Optima L-100K (Beckmann Coulter) por 70 minutos, o pellet de EVs foi 
ressuspendido em PBS e armazenado a -80°C. 

Quantificação e Mensuração das EVs  
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A caracterização inicial se deu através de análises de rastreamento de nanopartículas (NTA). As análises 
de número e tamanho das EVs foram realizadas através do sistema de caracterização de nanopartículas 
do NanoSight NS300.   

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Análise de Marcadores de Superfície por Citometria de Fluxo 

A análise dos marcadores de superfície característicos de MSCs foi representada como porcentagem 
de reatividade de células de cada paciente para cada anticorpo testado. Analisando cada marcador é 
possível observar na tabela 1, que dentre os positivos, o CD73 apresentou maior marcação, com de 
mais de 98% nas células marcadas nos 3 pacientes, seguido pelo CD90 (média de 85,7%, apresentando 
uma menor marcação no paciente 1), e CD105 (média de 48,6%). Dentre os negativos, houve uma 
pequena variação de marcação, com menos de 1,3% das células marcadas. Os controles isotípicos 
apresentaram porcentagem de marcação menor que 1,6%. 

Tabela 1. Percentual de células da bola de Bichat para marcadores de MSCs positivos e negativos.  

         

  Marcadores Positivos (%)  Marcadores Negativos (%) 

Pacientes  

CD90 
APC 

CD105 
APC 

CD73 
FITC  

CD146 
AF488 

CD34 
PerCPCy5.5 

CD045 
APC 

1  73,11% 41,71% 99,02%  0,17% 0,55% 1,32% 
2  91,42% 33,54% 98,28%  0,16% 0,60% 1,37% 
3  92,53% 70,56% 99,26%  0,07% 0,01% 1,06% 

         
 

Curva de Crescimento, Population Doubling Level (PDL) e Population Doubling Time (PDT) 

Foi realizado um primeiro teste para determinação do protocolo para observação da curva de 
crescimento e obtenção de PDL e PDT das células mesenquimais oriundas de tecido adiposo humano. 
O teste foi feito utilizando apenas uma amostra. De acordo com a curva de crescimento obtida e as 
expressões matemáticas de PDL e PDT, as células da P7 possuem um PDL de ± 2, ou seja, no período 
de 6 dias, a população dobrou de tamanho aproximadamente 2 vezes. Já em relação ao PDT, o tempo 
de duplicação dessa população foi de ± 75h. Foi observado um PDT maior do que esperávamos 
incialmente, por isso, o experimento será repetido com algumas modificações no protocolo, e com 3 
amostras.  

Quantificação e Mensuração das EVs  
 
Com relação ao tamanho, as partículas do grupo CONTROLE apresentaram diâmetro em torno de 82.2 
+/- 9.4 nm, enquanto o grupo TESTE KSR, 132.3 +/- 3.0 nm. Os dois grupos apresentaram tamanhos 
proporcionais para exossomos, mas ainda há a necessidade de mais análises para uma caracterização 
fidedigna.  
O grupo TESTE KSR apresentou maior concentração de partículas, 1.79e+10 partículas/ml. Na figura 2 
é possível observar a dispersão de partículas/ml de acordo com o tamanho (Size) das partículas. O 
grupo CONTROLE apresentou 7.01e+08 partículas/ml, a dispersão das partículas é possível ser 
observada na figura 3. Comparando a concentração de partículas dos dois grupos, é possível observar 
que o uso de KSR como suplemento parece manter a célula com sua vitalidade e metabolismo, 
mantendo a liberação de EVs; enquanto a depleção total de soro do meio de cultura, fez a liberação de 
EVs diminuir.  
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Figura 1. Concentração (partícula/ml) e tamanho (nm) do grupo TESTE KSR.  
 
 

 
Figura 2.  Concentração (partícula/ml) e tamanho (nm) do grupo CONTROLE. 
 

CONCLUSÕES: 

Os resultados obtidos até o momento para a padronização de um protocolo de isolamento de vesículas 
se mostram satisfatórios. Aparentemente, o grupo TESTE apresentou um rendimento maior de 
vesículas, seguindo de acordo com as nossas expectativas iniciais, mas ainda são necessárias 
repetições do protocolo, e outros tipos análises, como novos NTAs e a Microscopia Eletrônica de 
Transmissão (MET) para melhor caracterização das EVs, e a detecção de marcadores para EVs por 
meio de Western Blot, que estão sendo executados.  
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