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RESUMO 

As plantas calcinogênicas têm importância na medicina veterinária mundial por conterem 

glicosídeos, que após a sua ingestão, liberam metabólitos da vitamina D, potencialmente 

nocivos. No Brasil, as espécies Solanum glaucophyllum (S. malacoxylon) e Nierembergia 

veitchii são responsáveis pela calcinose enzoótica, intoxicação de caráter endêmico que acomete 

ruminantes. A calcinose é caracterizada pela calcificação de tecidos moles e está 

frequentemente associada à metaplasias óssea e cartilaginosa. A hipótese do primeiro 

experimento é que as células tronco mesenquimais (CTMs) estejam envolvidas na gênese do 

processo de metaplasia óssea causado pela S. glaucophyllum, o que ainda carece de 

comprovação científica. Além da metaplasia, a intoxicação pela S. glaucophyllum causa 

alterações ósseas, representadas por osteopetrose, osteonecrose e osteoporose. Por ser o 

osteoblasto uma célula que deriva da diferenciação osteogênica das CTMs da medula óssea, a 

hipótese do segundo experimento é que a osteoporose induzida pela intoxicação por S. 

glaucophyllum seja decorrente não somente da ação da planta sobre os osteoblastos, como 

também do seu efeito sobre a diferenciação osteogênica das CTMs. A concentração de 

1,25(OH)2D3 obtida, por meio da técnica de cromatografia líquida, no extrato da planta foi de 

3,8 µg/mL. Em ambos os experimentos, foram testados os efeitos de 100µL, 1mL e 50mL de 

extrato/L, contendo respectivamente, 1nM (0,4 µg/L), 10nM (4 µg/L) e 50nM (20 µg/L) de 

1,25(OH)2D3. Foram realizados os seguintes ensaios: ensaio de MTT, atividade de fosfatase 

alcalina, determinação da porcentagem de células por campo, número de nódulos de 

mineralização e avaliação da expressão dos transcritos gênicos para osteopontina, sialoproteína 

óssea e BMP-2, por RT-PCR tempo real. No primeiro experimento, culturas de CTMs da 

medula óssea foram utilizadas como modelo para estudo dos efeitos da S. glaucophyllum na 

indução da diferenciação osteogênica de células indiferenciadas. Na concentração de 5mL de 

extrato de S. glaucophyllum por L de cultura desprovido de fatores indutores da osteogênese, o 

extrato da planta induziu diferenciação osteogênica das CTMs, comprovada pela maior síntese 

de matriz mineralizada e pelo aumento da expressão relativa dos transcritos gênicos para BMP-

2. A diferenciação osteogênica induzida pelo extrato da planta foi estatisticamente semelhante à 

diferenciação induzida por meio de cultura contendo fatores que comprovadamente induzem 

osteogênese, representados pelo β-glicerofosfato, ácido ascórbico e pela dexametasona. 

Conclui-se que culturas de CTMs da medula óssea de ratos são um bom modelo para estudar o 

efeito do extrato da S. glaucophyllum sobre a diferenciação osteogênica de células 

indiferenciadas e que os extratos de S. glaucophyllum contendo 10nM (4 µg/L) e 50nM (20 

µg/L) de 1,25(OH)2D3 causam diferenciação osteogênica de CTMs, sugerindo ser este um dos 

mecanismos pelo qual a S. glaucophyllum produz metaplasia óssea. No segundo experimento, a 

fim de estudar os efeitos da S. glaucophyllum em CTMs submetidas à diferenciação em 

osteoblastos, diferentes concentrações do extrato da planta foram adicionadas ao meio de 

cultura, juntamente com fatores conhecidamente promotores de diferenciação osteogênica, 

representados pelo β-glicerofosfato, ácido ascórbico e pela dexametasona. Aos 21 dias, nas 

concentrações de 1mL e de 5mL de extrato/L, houve redução significativa do número e do 

tamanho dos nódulos de mineralização, respectivamente. A concentração de 5mL de extrato/L 

também reduziu significativamente a expressão do transcrito para osteopontina em comparação 

ao controle. Conclui-se que o extrato de S. glaucophyllum apresenta efeito negativo sobre 

culturas de CTMs comprometidas com a diferenciação osteogênica, o que sugere ser este um 

dos mecanismos pelo qual ocorre osteoporose nos animais intoxicados pela planta. 

Palavras-chave: Calcinose enzoótica, diferenciação osteogênica, planta calcinogênica 
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ABSTRACT 

Calcinogenic plants are important in veterinary medicine worldwide because they contain 

glycosides, which after their ingestion release potentially harmful vitamin D metabolites. In 

Brazil, the species Solanum glaucophyllum (S. malacoxylon) and Nierembergia veitchii are 

responsible for enzootic calcinosis, endemic intoxication that affects ruminants. Calcinosis is 

characterized by soft tissue calcification and is often associated with bone and cartilaginous 

metaplasias. The hypothesis of the first experiment is that the mesenchymal stem cells (MSCs) 

are involved in the genesis of the bone metaplasia caused by S. glaucophyllum, which still lacks 

scientific proof. In addition to metaplasia, S. glaucophyllum intoxication causes bone changes, 

represented by osteopetrosis, osteonecrosis and osteoporosis. Because the osteoblast is a cell 

derived from osteogenic differentiation of bone marrow MSCs, the hypothesis of the second 

experiment is that osteoporosis induced by S. glaucophyllum intoxication arises not only from 

the action of the plant on osteoblasts, but also from its effect on the osteogenic differentiation of 

MSCs. The concentration of 1,25(OH)2D3 obtained in the liquid chromatography technique in 

the extract of the plant was 3.8 μg/mL. In both experiments, the effects of 100μL, 1mL and 5mL 

of extract per liter of medium with 1nM (0.4μg/L), 10nM (4μg/L) and 50nM (20μg/L) of 

1,25(OH)2D3, respectivelly, were tested. The following assays were performed: MTT assay, 

alkaline phosphatase activity, determination of cells per field percentage, number of 

mineralization nodules and evaluation of the expression of the gene transcripts for osteopontin, 

bone sialoprotein and BMP-2 by RT -PCR real-time. In the first experiment, bone marrow 

MSCs cultures were used as a model for the study of the effects of S. glaucophyllum on the 

induction of osteogenic differentiation of undifferentiated cells. In the concentration of 5mL of 

S. glaucophyllum extract per liter of culture medium lacking osteogenesis inducing factors, the 

plant extract induced osteogenic differentiation of the MSCs, evidenced by the increase of 

mineralized matrix and relative expression of the gene transcripts to BMP-2. The osteogenic 

differentiation induced by the plant extract was statistically similar to the differentiation induced 

by culture containing factors that proved to induce osteogenesis, represented by β-

glycerophosphate, ascorbic acid and dexamethasone. It is concluded that rat bone marrow 

MSCs cultures are a good model for studying the effect of S. glaucophyllum extract on 

osteogenic differentiation of undifferentiated cells and that S. glaucophyllum extracts containing 

10nM (4 μg/L) and 50nM (20 μg/L) of 1,25(OH)2D3 causes osteogenic differentiation of MSCs, 

suggesting that this is one of the mechanisms by which S. glaucophyllum produces bone 

metaplasia. In the second experiment, in order to study the effects of S. glaucophyllum on MSCs 

undergoing differentiation in osteoblasts, different concentrations of the plant extract were 

added to the culture medium, together with factors known to promote osteogenic differentiation, 

represented by β-glycerophosphate, ascorbic acid and dexamethasone. At 21 days, in the 

concentrations of 1mL and 5mL of extract/L, there was a significant reduction in the number 

and size of mineralization nodules, respectively. The concentration of 5mL extract/L also 

significantly reduced transcript expression for osteopontin compared to control. It is concluded 

that the extract of S. glaucophyllum has a negative effect on cultures of mesenchymal stem cells 

compromised by osteogenic differentiation, suggesting that this is one of the mechanisms by 

which osteoporosis occurs in animals intoxicated by the plant. 

 
Keywords: Enzootic calcinosis, osteogenic differentiation, calcinogenic plant. 
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INTRODUÇÃO 

As plantas calcinogênicas têm importância na medicina veterinária mundial por conterem 

glicosídeos em suas folhas, que após a sua ingestão e hidroxilação, liberam metabólitos da 

vitamina D potencialmente nocivos (Dobereiner et al., 1971; Tokarnia e Dobereiner; 1974, 

Gimeno, 1977; Riet-Correa et al., 1981; Riet-Correa et al., 1987). No Brasil, a S. glaucophyllum 

(S. malacoxylon) e a N. veitchii são responsáveis pela calcinose enzoótica, intoxicação de 

caráter endêmico que acomete ruminantes criados em áreas onde essas plantas estão presentes 

(Dobereiner et al., 1971; Riet-Correa et al., 1981). Em algumas regiões do Pantanal, como nas 

áreas de solos argilosos e alagadiços, a presença da S. glaucophyllum é considerada um fator 

limitante à criação de bovinos (Tokarnia e Dobereiner, 1974). Essa plantaé ainda responsável 

pela calcinose enzoótica em outros países da América do Sul, como Argentina (Worker e 

Carrillo, 1967) e Uruguai (Riet-Correa et al., 1975), enquanto outras espécies de plantas 

calcinogênicas são responsáveis por calcinose em animais de pastoreio em diversos países, 

como Cuba (Durand et al., 1999), Estados Unidos (Krook et al., 1975), Nova Guiné (Morris et 

al., 1979), Alemanha (Dirksen, et al., 1970), Áustria (Libiseller et al., 1976) e Jamaica (Arnold e 

Fincham, 1997). Além da calcinose enzoótica causada pela ingestão de plantas calcinogênicas 

(Dobereiner et al., 1971; Rissi et al., 2007; Santos et al., 2011), são relatados vários casos de 

calcinoses de etiologia desconhecida, porém também endêmicos em bovinos, ovinos e caprinos 

no Brasil, oriundos dos estados de Goiás, Mato Grosso, Distrito Federal, Minas Gerais e 

Tocantins (Guedes et al., 2011).  

As manifestações clínicas, caracterizadas por caquexia e dificuldade de locomoção, são de 

caráter crônico, com evolução de meses a anos. Esses sinais são justificados por lesões 

osteometabólicas e principalmente pela calcificação de tecidos moles (Dobereiner et al., 1971; 

Riet-Correa et al., 1987; Rissi et al., 2007; Guedes et al., 2011; Santos et al., 2011). Essa 

calcificação é observada principalmente no sistema cardiovascular e nos pulmões de ruminantes 

(Dobereiner et al., 1971; Riet-Correa et al., 1987). Mas, grande número de artérias pode 

apresentar calcificação e metaplasias óssea e cartilaginosa (Rissi et al., 2007; Guedes et al., 

2011), inclusive associadas à presença de células gigantes multinucleadas e de células 

mesenquimais indiferenciadas (Vasconcelos et al., 1998). Histologicamente, no coração de 

bovinos, ovinos (Guedes et al., 2011) e bubalinos (Santos et al., 2011), foram observadas 

fragmentação e calcificação das fibras musculares. Metaplasia óssea também foi observada no 

coração de ovinos (Rissi et al., 2007). Os pulmões de ruminantes, com calcinose por intoxicação 

natural, apresentam áreas esbranquiçadas e firmes à palpação que caracterizam-se 

microscopicamente por áreas de calcificação nos septos alveolares, nas cartilagens bronquiais e 

nas paredes dos vasos, e ocasionalmente, por metaplasia óssea (Guedes et al., 2011; Santos et 

al., 2011). A intoxicação experimental por S. glaucophyllum em ratos demonstrou calcificações 

em tecidos moles semelhantes às encontradas em bovinos (Gimeno, 1977). 

As calcificações patológicas, que ocorrem pela deposição de sais de cálcio em tecido não 

osteóide, podem ser classificadas como metastática ou distrófica de acordo com a patogênese 

envolvida. Neste sentido, o aumento da absorção intestinal do cálcio induzido pela vitamina D 

presente na planta, com consequente hipercalcemia, quando concomitante à calcificação de 

tecidos moles (Riet-correa et al., 1987; Guedes et al., 2011), oferece subsídio para sugerir que a 

calcificação seja do tipo metastática. No entanto, a degeneração celular observada anteriormente 

à calcificação, e que ocorre por efeito direto do 1,25(OH)2D3 sobre a célula (Wasserman et al., 

1976), permite que a calcificação seja classificada como distrófica, podendo ainda ser 

potencializada pela hipercalcemia (Haschek et al., 1976; Barros et al., 1981). Seja precedida por 
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lesões degenerativas ou pela hipercalcemia, a calcificação dos tecidos moles é também 

frequentemente acompanhada por metaplasia óssea do tecido conjuntivo (Rissi et al., 2007; 

Guedes et al., 2011, Santos et al., 2011). 

A metaplasia é um processo de modificação tecidual no qual ocorre a substituição de um tipo de 

tecido adulto por outro com funções e morfologia celulares diferentes (Tosh e Slack, 2002). 

Postula-se que a reprogramação e a mudança de fenótipo de células já diferenciadas, fenômeno 

denominado transdiferenciação, possa ser responsável pela metaplasia (Tosh e Slack, 2002). 

Nesse sentido, foi demonstrada a produção de proteínas ósseas, como osteocalcina, osteonectina 

e osteopontina e matriz colagênica mineralizável por células modificadas da musculatura lisa e 

em fibroblastos do pulmão de ovelhas naturalmente intoxicadas por N. veitchii, alterações 

atribuídas ao efeito do 1,25(OH)2D3 presente na planta (Barros e Gimeno, 2000). Receptores 

para 1,25(OH)2D3 foram encontrados no núcleo das células musculares lisas das artérias de 

ovelhas naturalmente intoxicadas por N. veitchii, as quais sob influência da hipervitaminose, 

migram da camada média para a íntima, proliferam, perdem suas fibrilas intracitoplasmáticas e 

se diferenciam em células que também sintetizam proteínas ósseas (Vasconcelos et al., 1998).  

No entanto, de modo geral, a teoria de que as células tronco residentes no local sejam as 

responsáveis por dar origem ao tecido heterotrópico tem sido também aceita (Barbera e 

Fitzgerald, 2010; Hayakawa et al., 2017) e na calcinose enzoótica algumas evidências sugerem 

mecanismo semelhante. Células mesenquimais indiferenciadas foram encontradas associadas às 

áreas de metaplasias cartilaginosa e óssea em artérias de ovelhas intoxicadas naturalmente por 

N. veitchii (Vasconcelos et al., 1998) e em artérias de bovinos com quadros de intoxicação 

natural e experimental por S. glaucophyllum (Done et al., 1976). Tais observações sugerem o 

envolvimento das células tronco multipotentes no processo de metaplasia causado pela S. 

glaucophyllum, o que ainda carece de comprovação científica. O uso de CTMs como modelo in 

vitro para estudo dos efeitos da S. glaucophyllum na indução da diferenciação osteogênica pode 

contribuir para melhor compreensão dos mecanismos celulares e moleculares pelos quais ocorre 

metaplasia óssea em casos de intoxicação pela S. glaucophyllum. 

As lesões encontradas na calcinose enzoótica têm sido atribuídas aos efeitos do 1,25(OH)2D3, 

por sua presença nas plantas calcinogênicas e por sua atividade biológica superior em 

comparação aos demais metabólitos da vitamina D (Wasserman et al., 1976; Riet-Correa et al., 

1987). Entretanto, células derivadas das folhas da S. glaucophyllum, cultivadas in vitro, foram 

capazes de fornecer outros metabólitos da vitamina D, como o 7-deidrocolesterol, colecalciferol 

(D3), calcidiol [25(OH)2D3], além do calcitriol [1,25(OH)2D3] (Aburjai et al., 1996). Sabe-se que 

os metabólitos sintéticos da vitamina D, como o calcidiol e o calcitriol, são capazes de induzir 

diferenciação osteogênica de células tronco (Kato et al., 2015; Lou et al., 2017).  

São várias as alterações que a hipervitaminose D e o consumo de plantas calcinogênicas causam 

no sistema locomotor (Dobereiner et al., 1971). Além de osteopetrose e osteonecrose, há 

também relatos de osteoporose em casos de hipervitaminose D (Haschek et al., 1976) e de 

intoxicação pela ingestão de plantas calcinogênicas (Santos et al., 1976). Até o momento, os 

ensaiosque estudaram o efeito in vitro do extrato de S. glaucophyllum, limitam-se ao uso de 

culturas de fragmentos de ossos de embriões de frango (Puche e Locatto, 1974; Stern et al., 

1977; Liskova-Kiar e Proscheck, 1978) com o intuito de compreender o efeito da planta na 

reabsorção óssea. No entanto, não há estudos do efeito do extrato de S. glaucophyllum sobre as 

células envolvidas na síntese de matriz óssea. Por ser o osteoblasto uma célula que deriva da 

diferenciação osteogênica das células tronco da medula óssea, uma das hipóteses desse estudo é 

que a osteoporose induzida pela intoxicação por S. glaucophyllum poderia ser desencadeada por 



11 
 

seu efeito sobre a diferenciação das CTMS em osteoblastos, hipótese que até o momento não 

havia sido testada.  

 

OBJETIVO GERAL 

Avaliar o uso de culturas de CTMs indiferenciadas e em diferenciação da medula óssea como 

modelo para elucidar os mecanismos celulares e moleculares envolvidos na patogênese da 

metaplasia óssea e da osteoporose, respectivamente, induzidas pela intoxicação por S. 

glaucophyllum. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar a concentração de vitamina D ativa [1,25(OH)2D3] presente no extrato da S. 

glaucophyllum, a fim de determinar as concentrações do extrato a serem testadas in 

vitro (capítulos 2 e 3); 

 Avaliar se o extrato de S. glaucophyllum pode induzir diferenciação osteogênica de 

CTMs da medula óssea cultivadas em meio sem fatores indutores de osteogênese 

(capítulo 2); 

 Avaliar os efeitos do extrato de S. glaucophyllum sobre as CTMs da medula óssea 

cultivadas em meio com fatores indutores de osteogênese (capítulo 3); 

 Para tais avaliações, no cultivo celular serão realizados os seguintes ensaios: 

 Teste de avaliação da atividade mitocondrial ou metabolismo energético da 

célula aos 7, 14 e 21 dias pelo método de conversão do MTT em cristais de 

formazan.  

 Atividade da fosfatase alcalina aos 7, 14, e 21 dias por meio do ensaio de 

BCIP/NBT. 

 Avaliação da porcentagem de células por campo sob a lamínula de cultivo pela 

coloração de hematoxilina e eosina aos 7, 14 e 21 dias. 

 Análise morfométrica dos nódulos de mineralização aos 21 dias pela coloração 

de Von Kossa.  

 Análise da expressão dos transcritos gênicos para osteopontina, sialoproteína 

óssea e BMP-2 aos 21 dias, por RT-PCR tempo real.  
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CAPÍTULO 1 

Revisão de Literatura 

 

1. Plantas calcinogênicas 

 

A maioria das plantas calcinogênicas pertence à família das solanáceas (Aburjai et al., 1998; 

Melo, 2006). No entanto, as famílias Cucurbitaceae, Fabaceae e Poaceae também possuem 

espécies de plantas calcinogênicas. Essas quatro famílias pertencem ao grupo das angiospermas 

e apresentam como característica comum a capacidade de sintetizar vitamina D (Boland et al., 

2003).  

O metabólito ativo da vitamina D, o 1,25(OH)2D3 ou calcitriol, está presente em plantas 

solanáceas calcinogênicas encontradas no Brasil, como a Solanum glaucophylon e a N. veitchii 

(Wasserman et al., 1976; Riet-Correa, et al., 1987). Embora a Solanum glaucophylon também 

esteja presente em áreas alagadiças nos município de Rio Grande e Santa Vitória do Palmar no 

Rio Grande do Sul (Riet-Correa e Mendez, 2000), os casos de intoxicação por Solanum 

glaucophylon, que ocorrem principalmente em bovinos e bubalinos, são concentrados na região 

do pantanal mato-grossense e sul-matogrossense (Dobereiner et al., 1971; Tokarnia e 

Dobereiner, 1974; Santos et al., 2011). Na Argentina, onde é conhecida como ―enteque seco‖, a 

intoxicação por S. glaucophyllum têm sido relatada principalmente na província de Buenos 

Aires, acometendo bovinos (Worker e Carrilo, 1967; Okada, Carrillo e Tilley, 1977; Micheloud 

et al., 2012) e mais recentemente,equinos (Odriozola et al., 2018). Os casos de intoxicação por 

N. veitchii, que acometem ovinos, são registrados no Brasil apenas no estado do Rio Grande do 

Sul (Riet-Correa et al., 1981; Riet-Correa, et al., 1987).  

Outras solanáceas popularmente conhecidas, como o tomate (Solanum lycopersicon) e a batata 

(Solanum tuberosum), também apresentam potencial calcinogênico por conterem vitamina D3 

livre em suas folhas (Aburjai et al., 1998), entretanto, as intoxicações relatadas estão 

relacionadas à solanina, princípio tóxico, mas não calcinogênico (Bolin, 1962). Uma 

representante calcinogênica da família Cucurbitaceae é a abobrinha, que também apresenta 

vitamina D3 em suas folhas (Curcubita pepo) (Aburjai et al., 1998). A alfafa (Medicago sativa) 

é uma representante potencialmente calcinogênica da família Fabaceae, por apresentar vitamina 

D2 e D3 (Horst et al., 1984). A Trisetum flavensis, conhecida como aveia dourada, pertence à 

família poaceae e é uma gramínea calcinogênica de importância na Alemanha. Tal gramínea 

apresenta em suas folhas um princípio com atividade similar ao 1,25(OH)2D3 (Dirksen et al., 

1970).  

2. Intoxicação por plantas calcinogênicas 

 

2.1 Achados clínicos e anatomopatológicos 

 

Em condições naturais de conversão do ergosterol em colecalciferol na pele, compostos 

biologicamente inativos como o lumisterol e o taquisterol são produzidos como uma forma de 

prevenção à intoxicação, caso haja longa exposição ao sol (Nunes, 1995). Entretanto, em 

condições de alto consumo da vitamina D ou de plantas calcinogênicas, potenciais mecanismos 

de proteção não são descritos. Assim, o consumo de plantas calcinogênicas tem causado várias 
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manifestações clínicas em ruminantes, com evolução de meses a anos (Dobereiner et al., 1971; 

Riet-Correa et al., 1987; Rissi et al., 2007; Guedes et al., 2011; Santos et al., 2011).  

Emagrecimento progressivo, caquexia, alterações na dinâmica da locomoção, como andar mais 

rígido e com passos curtos, cifose e dificuldade para se levantar, são alterações freqüentes nas 

intoxicações por plantas calcinogênicas. Alguns animais permanecem com os membros 

anteriores discretamente flexionados ou se locomovem apoiando a articulação 

carpometacarpiana no solo (Dobereiner et al., 1971; Riet-Correa et al., 1987; Rissi et al., 2007; 

Guedes et al., 2011; Santos et al., 2011). Tais manifestações locomotoras se devem, na maioria, 

à calcificação das articulações, tendões e ligamentos. A discreta flexão dos membros anteriores 

pode ser explicada pela mineralização dos tendões dos músculos flexores digitais profundos 

(Dobereiner et al., 1971; Bastos et al., 1994). Alguns animais apresentam abdômen contraído 

em consequência da contração das aponevroses dos músculos desta região (Riet-Correa et al, 

1987; Bastos et al., 1994).  Além disso, os animais podem manter a cabeça estirada devido à 

calcificação do ligamento nucal. O comprometimento valvular pode resultar em insuficiência 

cardíaca (Dobereiner et al., 1971; Bastos et al., 1994). Em consequência da presença de tecido 

ósseo intramedular (enostose) e posterior inibição da eritropoese, a hipervitaminose D pode 

causar anemia (Melo, 2006). Em humanos, a intoxicação crônica pela vitamina D pode causar 

insuficiência renal crônica (Wani et al., 2016), condição clínica não descrita nas intoxicações 

experimentais e naturais por plantas calcinogênicas, apesar das alterações renais serem relatadas 

(Riet-Correa et al., 1987). 

O 1,25(OH)2D3 têm como principais sítios de ação, as células do osso, rins e intestino. 

Entretanto, são reconhecidos também outros 32 diferentes tecidos alvos (Norman e Litwack, 

1997), o que revela que sua importância biológica não está relacionada somente ao metabolismo 

ósseo e mineral (Bouillon et al., 1995; Norman, 2008).  

No coração de bovinos e ovinos intoxicados naturalmente, foi relatada mineralização das 

paredes de átrio e ventrículo, válvulas átrio-ventriculares, cordas tendíneas e músculos 

papilares. Macroscopicamente, foram encontradas cordas tendíneas e válvulas mais espessas e 

menos flexíveis (Guedes et al., 2011). Histologicamente, no coração de bovinos, ovinos 

(Guedes et al., 2011) e bubalinos (Santos et al., 2011), foram relatadas fragmentação e 

mineralização das fibras musculares. Metaplasia óssea e presença de células gigantes 

multinucleadas foram observadas no coração de ovinos (Rissi et al., 2007). Artérias aorta, 

carótida, pulmonar, mesentérica e sacralmediana, tronco braquicefálico, artérias ilíacas externa e 

interna, vasos do parênquima hepático e renal (Guedes et al., 2011) e rete mirable carotídea 

(Rissi et al., 2007) também apresentaram calcificação, caracterizada pela rugosidade da íntima e 

microscopicamente por placas basofílicas nas túnicas intima e principalmente na média (Guedes 

et al., 2011). Metaplasias cartilaginosa e óssea na parede de artérias também já foram relatadas 

em ovinos (Rissi et al., 2007; Guedes et al., 2011), bem como desorganização e fragmentação de 

fibras da túnica média das artérias em bubalinos (Santos et al., 2011). 

Receptores para o 1,25(OH) 2D3 foram encontrados no núcleo das células musculares lisas da 

camada íntima e média das artérias de ovelhas naturalmente intoxicadas por N. veitchii, as quais 

sob influencia da hipervitaminose perdem suas fibrilas intracitoplasmáticas e se diferenciam em 

células que sintetizam proteínas ósseas (Barros et al., 1981; Vasconcelos et al., 1998). Fibras 

elásticas e colágenas da camada íntima e média da aorta apresentam tumefação, eosinofilia e 

fragmentação. Nos vasos, também já foi observado aumento de mucopolissacarídeos e posterior 

mineralização, inicialmente formada por finos depósitos granulares e posteriormente por placas 

basofílicas (Riet-Correa, et al., 1987). As alterações do sistema circulatório encontradas nas 
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intoxicações naturais foram reproduzidas pela intoxicação experimental de coelhos com a 

inclusão de N. veitchii na ração (Riet-Correa et al., 1981). O fornecimento de folhas dessecadas 

de Solanum glaucophylon, em concentração única, também induziu alterações no sistema 

cardiovascular de bovinos, semelhantes às observadas na intoxicação crônica natural (Tokarnia 

e Dobereiner, 1974). 

Os pulmões de ruminantes, com calcinose por intoxicação natural, apresentam áreas 

esbranquiçadas e firmes à palpação. Microscopicamente, áreas de mineralização em forma de 

placas foram observadas nos septos alveolares, nas cartilagens bronquiais e nas paredes dos 

vasos. Ocasionalmente, há metaplasia óssea no parênquima pulmonar, além de enfisema e 

fibrose (Guedes et al., 2011; Santos et al., 2011).  

Em experimento com suínos submetidos à dieta com alto nível de vitamina D3, foram 

demonstradas alterações degenerativas e inflamatórias do tecido pulmonar, sem evidência de 

mineralização. A intoxicação resultou em perda de pneumócitos e exposição da membrana 

basal, enfisema alveolar, infiltrado inflamatório de células mononucleares e de células gigantes 

multinucleadas, além de ruptura e fragmentação das fibras elásticas e da musculatura lisa das 

vias aéreas (Haschek et al., 1976). Nos rins, as lesões macroscópicas caracterizam-se pela 

presença de pontos ou estrias esbranquiçadas nas regiões cortical e medular (Guedes et al. 

(2011). Histologicamente, a hipervitaminose D em suínos causa degeneração tubular, 

fragmentação segmentar da membrana basal e áreas de necrose tubular difusas pelo córtex. 

Degeneração da membrana basal tubular e calcificação do epitélio com descamação celular e 

obliteração do lúmen já foram descritas em ovinos (Riet-Correa et al., 1987).  

São várias as alterações que a hipervitaminose D e o consumo de plantas calcinogênicas causam 

no sistema locomotor, por afetarem tendões, ligamentos e os tecidos ósseo e cartilaginoso, 

incluindo as cartilagens articulares e a placa epifisária. Em condições naturais de intoxicação, 

foram observadas calcificações em tendões e ligamentos de bovinos, caracterizadas por 

pontilhados brancos rangentes ao corte. Microscopicamente, essas áreas apresentavam depósitos 

de cálcio basofílicos e alterações sugestivas de metaplasia com a presença de células 

semelhantes à condrócitos (Dobereiner et al., 1971). 

Alterações degenerativas de osteócitos, osteoblastos e condrócitos de suínos foram evidenciadas 

após um único dia de suplementação excessiva com vitamina D3. Essas alterações celulares 

degenerativas foram semelhantes no tecido ósseo cortical e trabecular do úmero, mandíbula e 

vértebras. A atrofia de osteócitos resultou em inibição da osteólise osteocítica e da condrólise 

osteocítica, com consequente aparecimento das linhas de cementação e retenção de coração 

condróide, respectivamente. A osteonecrose, decorrente da morte do osteócito, foi confirmada 

pela presença de lacunas vazias de osteócitos nas trabéculas ósseas com osteoclasia. Em alguns 

sítios ósseos de suínos com hipervitaminose D, osteoporose também foi observada, 

caracterizada pela presença de trabéculas em menor número, com microfraturas e revestidas por 

osteoblastos fusiformes e em menor número (Haschek et al., 1976). 

Na intoxicação natural de ovinos por N. veitchii (Riet-correa et al., 1987) e experimental de 

coelhos (Riet-Correa et al., 1981) tanto por N, veitchii quanto por S. glaucophylon (Santos et al., 

1976), foi observada inibição da osteólise osteocítica com consequente osteopetrose. Na epífise 

e metáfise proximais do fêmur e do úmero de ovinos, havia alargamento e confluência das 

trabéculas, como também morte de osteócitos (osteonecrose) (Riet correa-et al., 1987). 
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Em animais jovens, pode haver inibição do crescimento ósseo. Tanto na intoxicação 

experimental de suínos pelo consumo de vitamina D (Haschek et al., 1976), quanto na 

intoxicação natural de ovinos pelo consumo de N. veitchii (Riet-Correa et al., 1987), foi 

demonstrado estreitamento da zona hipertrófica e consequentemente de toda a placa epifisária, 

além da formação de uma placa óssea terminal distal abaixo da placa epifisária e estreitamento 

ou ausência da esponjosa primária, características da interrupção do crescimento ósseo 

endocondral. Em alguns casos, foi observada trabeculação transversa na esponjosa secundária 

de ossos de ovinos, como sinal de interrupção e posterior retomada do crescimento ósseo. Além 

disso, alterações degenerativas em condrócitos da placa epifisária e da cartilagem articular 

também já foram descritas em ossos de coelhos alimentados experimentalmente com N. veitchii 

(Riet-Correa et al., 1981), o que justificam as erosões da cartilagem articular encontradas em 

ovinos intoxicados naturalmente por esta planta (Riet-Correa et al., 1987). 

A ingestão de plantas calcinogênicas, por alterar o perfil sérico do cálcio, causa várias alterações 

endócrinas (Riet-Correa et al., 1987; Guedes et al., 2011). A calcitonina, o paratormônio e a 

vitamina D e seus metabólitos são hormônios, que em condições normais, atuam em conjunto 

na homeostase sérica do cálcio e do fósforo (Norman e Litwack, 1997). No entanto, a 

hipercalcemia, induzida pela hipervitaminose D ou pelo consumo de plantas calcinogênicas, tem 

o potencial de aumentar a síntese de calcitonina e inibir a síntese de paratormônio (Riet-Correa 

et al., 1987), o que histologicamente se caracteriza por hiperplasia das células C da tireoide e 

por atrofia das paratireoides (Riet-Correa et al., 1987; Guedes et al., 2011). Além disso, 

degeneração e necrose das células da paratireóide foram atribuídas ao efeito direto da vitamina 

D, uma vez que tais alterações não são reproduzidas in vitro pelo efeito da hipercalcemia. Em 

suínos com hipervitaminose, sugere-se que as alterações ósseas sejam decorrentes do efeito 

direto e nocivo da vitamina D, sem que haja influência do hipercalcitoninismo desencadeado 

pela hipercalcemia (Haschek et al., 1976). Para demonstrar os efeitos diretos in vitro, sem a 

influência de possível transformação metabólica ou efeitos indiretos, Puche e Locatto (1974), 

demonstraramo efeitodo extrato de S. glaucophyllum na liberação de cálcio em cultivo de osso 

de embrião de frango.  

2.2 Princípio tóxico e mecanismos de açãodas plantas calcinogênicas 

 

O calcitriol ou 1,25(OH)2D3 têm sido indicado como o princípio tóxico mais abundante da S. 

glaucophyllume da N. veitchii (Peterlik e Wasserman, 1975; Wasserman et al., 1976; Riet-

Correa, et al., 1987), entretanto, células derivadas das folhas da S. glaucophyllum, cultivadas in 

vitro, foram capazes de produzir toda a cascata de metabólitos da vitamina D, representada pelo 

7-deidrocolesterol, colecalciferol (D3), calcidiol [25(OH)2D3] e pelo calcitriol [1,25(OH)2D3] 

(Aburjai et al., 1996). Os metabólitos precursores representados por7-deidrocolesterol, pelo 

colecalciferol (D3) epelo calcidiol [25(OH)2D3] foram novamente identificados em extrato de S. 

glaucophyllum, no entanto em quantidade mínimas, sendo que mais de 90% da vitamina D 

presente na planta era derivada de glicosídeos do calcitriol (Bachmann et al., 2013A). Também 

foram identificados no extrato os flavonóides quercetina, isoquercetina, rutina e apinosilrutina 

(Bachmann et al., 2013B) e um triglicosídeo da quercetina (Rappaportt et al., 1977). A 

diferenciação osteogênica in vitro induzida pela quercetina já foi demonstrada (Zhou et al., 

2015), porém, a possível participação destas substâncias na intoxicação por S. glaucophyllum 

não foi discutida. Outros princípios tóxicos como a solanina e a chaconina, presentes em 

algumas solanáceas como tomate e batata, não foram encontrados na S. glaucophyllum em 

concentrações possíveis de serem dosadas e não parecem apresentar importância nas 

intoxicações pela S. glaucophyllum (Bachmann et al., 2013A). 
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O efeito biológico da vitamina D é principalmente mediado pelo seu receptor nuclear (VDR), 

que tem como principal ligante o 1,25(OH)2D3 (Bouillon et al., 1995; Norman, 2008), porém, 

como as intoxicações podem envolver a ação de outros metabólitos relacionados à vitamina D, 

três mecanismos de ativação do VDR na hipervitaminose foram propostos (Jones, 2008). Um 

dos mecanismos sugere que o aumento da vitamina D e de seus metabólitos consequentemente 

levaria ao aumento do 1,25(OH)2D3 e sua ligação ao seu receptor nuclear. Outra hipótese sugere 

que os altos níveis de vitamina D3 e de 25(OH)2D3 competiriam com o 1,25(OH)2D3, pela 

proteína de ligação no plasma, que por sua baixa afinidade à proteína e alta afinidade com o 

receptor nuclear resultaria também no aumento da transcrição gênica. Por fim, o aumento da 

ingestão de vitamina D e consequente conversão em 25(OH)2D3 resultaria na ligação deste 

metabólito com o receptor nuclear, por ser este, dentre os metabólitos inativos, aquele com 

maior afinidade pelo receptor, em competição com o 1,25(OH)2D3 (Jones, 2008). 229 genes do 

DNA humano tiveram expressão significativa após estimulação com 1,25(OH)2D3 

(Ramagopalan et al., 2010). Além dos mecanismos mediados pelo receptor nuclear, são 

reconhecidos mecanismos de ação não genômicos, mediados por um receptor na membrana 

celular, que desencadeia respostas mais rápidas (Hii e Ferrante, 2016). No entanto, na calcinose 

enzoótica, as modificações morfológicas e bioquímicas tem sido atribuídas aos efeitos 

genômicos da vitamina D (Barros e Gimeno, 2000).  

No âmbito da hipervitaminose D pela ingestão de plantas calcionogênicas, vários mecanismos 

de ativação do receptor podem ser considerados, devido à ampla variedade de compostos 

relacionados à vitamina D que podem estar presentes nas plantas calcinogênicas (Aburjai et al., 

1996). Todavia, o 1,25(OH)2D3 é considerado o princípio ativo basilar nas intoxicações de 

ruminantes, por sua atividade biológica superior em comparação aos demais compostos 

(Wasserman et al., 1976; Riet-Correa et al., 1987). Quando presentes na forma de glicosídeos, 

estes compostos são hidrolisados por glicosidases no intestino ou no rúmen, liberando 

principalmente um metabólito com a atividade biológica do 1,25(OH)2D3 (Wasserman et al., 

1976). O aumento de 1,25(OH)2D3 induz ao aumento da síntese da proteína ligadora de cálcio 

(CaBP) na mucosa intestinal e consequente aumento da absorção intestinal do cálcio e do 

fosfato (Wasserman et al., 1976;  Riet-Correa et al., 1987).  

As calcificações patológicas que ocorrem pela deposição de sais de cálcio em tecido não 

osteóide, podem ser classificadas como mestastática ou distrófica de acordo com a patogênese 

envolvida. Neste sentido, o aumento da absorção intestinal do cálcio induzido pela vitamina D 

presente na planta, com consequente hipercalcemia, quando concomitante à calcificação de 

tecidos moles (Riet-correa et al., 1987; Guedes et al., 2011), oferece subsídio para sugerir que a 

calcificação seja do tipo metastática. No entanto, a degeneração celular observada anteriormente 

à calcificação, e que ocorre por efeito direto do 1,25(OH)2D3 sobre a célula (Wasserman et al., 

1976), permite que a calcificação seja classificada como distrófica, podendo ainda ser 

potencializada pela hipercalcemia (Haschek et al., 1976; Barros et al., 1981). Seja precedida por 

lesões degenerativas ou pela hipercalcemia, a calcificação dos tecidos moles é também 

frequentemente acompanhada por metaplasia óssea do tecido conjuntivo (Rissi et al., 2007; 

Guedes et al., 2011, Santos et al., 2011). 

 

2.3 Metaplasia óssea induzida pelas plantas calcinogênicas 

 

A metaplasia é um processo de modificação tecidual no qual ocorre a substituição de um tipo de 

célula diferenciada por outra com função e morfologia diferentes (Tosh e Slack, 2002). Esta 
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alteração tecidual é desencadeada por estímulo tecidual deletério ou anormal e mediado por 

fatores de transcrição, mas de modo geral os mecanismos pelos quais ocorrem as metaplasias 

são parcialmente compreendidos (Slack e Tosh. 2001). 

A metaplasia óssea ou ossificação heterotrópica, caracterizada pela neoformação benigna de 

osso em tecidos moles, pode ser encontrada em diversos tecidos (Ramirez et al., 2014), tais 

como neoplasias (Ulbright et al., 2002; Imai et al., 2001), endométrio (Parente et al., 2009) e 

associados a processos de calcificação de tecidos moles a exemplo do que ocorre na calcinose 

enzoótica (Barros e Gimeno, 2000; Rissi et al., 2007; Guedes et al., 2011, Santos et al., 2011) 

Postula-se que a reprogramação e a mudança de fenótipo de células já diferenciadas, fenômeno 

denominado transdiferenciação, possa ser um dos mecanismos envolvidos na gênese da 

metaplasia (Tosh e Slack, 2002). Nesse sentido, foi demonstrada a síntese de proteínas ósseas, 

como osteocalcina, osteonectina e osteopontina e de matriz colagênica mineralizável por 

fibroblastos e células modificadas da musculatura lisado interstício do pulmão de ovelhas 

naturalmente intoxicadas por N. veitchii, alterações atribuídas ao efeito do 1,25(OH)2D3 

presente na planta (Barros e Gimeno, 2000). Receptores para 1,25(OH)2D3 foram encontrados 

no núcleo das células musculares lisas das artérias de ovelhas naturalmente intoxicadas por N. 

veitchii, as quais sob influência da hipervitaminose, migram da camada média para a íntima, 

proliferam, perdem suas fibrilas intracitoplasmáticas e se diferenciam em células que também 

sintetizam proteínas ósseas (Vasconcelos et al., 1998). Estas investigações ultraestruturais 

sugerem que a metaplasia e a calcificação de tecidos moles estariam intimamente relacionados, 

já que mesmo antes da formação de tecido ósseo heterotrópico ocorre calcificação de tecidos 

moles induzida por um processo metabolicamente ativo de secreção de proteínas ósseas por 

células modificadas (Barros e Gimeno, 2000). 

Além da hipótese da transdiferenciação, têm sido proposto que as metaplasias possam resultar 

da diferenciação de células tronco, sejam estas residentes no local ou oriundas de migração 

celular (Merrel e Stanger, 2016). As células tronco possuem capacidade migratória e quando 

transplantadas tem a capacidade de atingir sítios de injúria. Acredita-se que esta capacidade 

esteja relacionada à presença de receptores de quimiocinas e de moléculas de adesão na 

superfície destas células (Chamberlain, et al., 2007). Na calcinose enzoótica, algumas 

evidências sugerem o envolvimento de células tronco na gênese da metaplasia óssea. Células 

mesenquimais indiferenciadas foram encontradas associadas às áreas de metaplasias 

cartilaginosa e óssea em artérias de ovelhas intoxicadas naturalmente por N. veitchii 

(Vasconcelos et al., 1998) e em artérias de bovinos com quadros de intoxicação natural e 

experimental por S. glaucophyllum (Done et al., 1976). Tais observações sugerem o 

envolvimento das células tronco multipotentes no processo de metaplasia causado pela S. 

glaucophyllum, o que ainda carece de comprovação científica. 

2.4 Células tronco mesenquimais e diferenciação osteogênica 

 

As células tronco são células indiferenciadas que possuem capacidade de multiplicação e 

autorenovação, mas também apresentam capacidade de diferenciação em vários tipos celulares 

especializados, sendo por isso consideradas importantes para a formação, renovação fisiológica 

e também para reparos de tecidos lesionados (Caplan, 1991; Bruder et al., 1994; Can, 2008). 

Com relação ao potencial de diferenciação, as células tronco podem ser classificadas como 

totipotentes, pluripotentes, multipotentes ou unipotentes. As células totipotentes estão presentes 

desde o zigoto e originam os tecidos embrionários e extraembrionários. A pluripotência é 
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característica das células presentes desde a massa interna do blastocisto até a formação dos 

folhetos embrionários e originam todos os tecidos do embrião. As células multipotentes são 

aquelas com capacidade de diferenciação restrita a progênies de fenótipos celulares específicos 

e que variam de acordo com o local onde residem (Can, 2008). Exemplo disso são as CTMs e as 

células tronco hematopoiéticas da medula óssea. As CTMs recebem este nome devido à 

capacidade de se diferenciar em células especializadas da linhagem mesodérmica, como 

osteoblastos e condrócitos, sendo, portanto fundamentais para a formação do tecido ósseo 

(Caplan, 1991; Bruder et al., 1994).  As células unipotentes são aquelas com capacidade de 

diferenciação restrita a uma única progênie a exemplo das células satélites do tecido muscular 

(Can, 2008). 

Quanto à origem, as células tronco podem ser classificadas como embrionárias ou adultas. As 

células tronco embrionárias são responsáveis pela formação dos tecidos na vida pré-natal, 

enquanto as células adultas participam da manutenção, reparo e renovação dos tecidos (Can, 

2008). As células tronco adultas são abrigadas por vários órgãos no feto e na vida pós-natal, 

mas a medula óssea se destaca, tanto por ser um importante reservatóriode CTMs (Caplan, 

1991; Bruder et al., 1994), quanto pela facilidade de acesso para obtenção destas células 

(Jorgensen et al., 2004). 

Como critérios básicos para caracterização das CTMs, a International Society for Cellular 

Therapy definiu que as células tronco devem aderir ao plástico quando mantidas em condições 

ideais de cultura, expressar as moléculas de superfície CD105, CD73 e CD90, e pelo menos 

95%  das células não devem expressar CD45, CD34 e CD14 ou CD11b, CD79a ou CD19 e 

HLA-D. Além disso, devem ser capazes de se diferenciar em osteoblastos, adipócitos e 

condroblastos quando submetidas aos meios de diferenciação específicos (Dominic et al., 2006). 

A característica in vitro de aderência ao plástico das células tronco facilita a purificação do 

cultivo destas células em relação à contaminação por células hematopoiéticas que, por não 

aderirem à superfície plástica,vão sendo eliminadas pelas trocas do meio de cultura. Quando 

aderidas, as células tronco apresentam morfologia fibroblastóide e iniciam rápida multiplicação, 

podendo sofrer diferenciação fenotípica de acordo com fatores adicionados ao meio de cultivo 

(Chamberlain, et al., 2007). 

A diferenciação de células tronco em osteoblastos, que é a célula responsável pela síntese de 

matriz óssea não mineralizada, é denominada diferenciação osteogênica, processo considerado 

fisiológico, quando presente na formação, crescimento e renovação óssea, mas patológico 

quando na formação de tecido ósseo extra-esquelético (Mcdonald e Gowen, 1993). Essa 

diferenciação é estimulada e induzida por diversos fatores, os quais têm sido estudados com o 

objetivo de compreender os eventos fisiológicos e patológicos relacionados ao tecido ósseo 

(Hanada et al., 1997, Ocarino et al., 2008; Boeloni et al., 2013). 

O método mais utilizado para promover a diferenciação osteogênica in vitro das células troncoé 

submetê-las, após aderência e expansão em monocamada, ao meio de cultura contendo β-

glicerofosfato, ácido ascórbico, dexametasona e 10% de soro fetal bovino, durante o período de 

2 a 3 semanas. Submetidas a este meio específico, as células tronco formam agregados e 

posteriormente nódulos de mineralização. Nesta fase, ocorre acúmulo de cálcio nos nódulos e 

aumento da atividade de fosfatase alcalina (Pittenger at al., 1999). A precipitação do cálcio nos 

nódulos de mineralização tem sido demonstrada pela coloração acastanhada ou enegrecida dos 

nódulos quando realizada a técnica de coloração Von kossa (Ocarino et al., 2008; Reis et al., 

2016).  
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2.5 Proteínas e fatores envolvidos na diferenciação osteogênica 

O tecido ósseo é um tecido multifuncional e metabolicamente ativo que sofre contínua formação 

e reabsorção como consequência de eventos celulares e bioquímicos. A matriz óssea não 

mineralizada, também conhecida como osteóide, éformada por osteoblastos e a reabsorção óssea 

é função dos osteócitos e osteoclastos (Mcdonald e Gowen, 1993, Datta et al., 2008). À medida 

que a matriz óssea é produzida, os osteoblastos ficam envoltos por ela e se tornam osteócitos. 

Tal processo é contínuo, e assim, novos osteoblastos precisam se diferenciar a partir de CTMs 

para formar uma nova camada na superfície do tecido ósseo. Uma organizada expressão gênica 

participa deste processo e por isso essa expressão tem sido utilizada como marcador in vitro da 

diferenciação e da atividade osteogênicas (Blair et al., 2017). 

Múltiplas vias de sinalização regulam a homeostase óssea e a diferenciação osteogênica das 

CTMs. Receptores para Wnt, Notch, FGF (Fator de crescimento de fibroblasto) e BMP 

(Proteínas ósseas morfogenéticas) ao serem ativados iniciam uma cascata de eventos 

intracelulares que se interagem e resultam principalmente na expressão de dois fatores de 

transcrição, o Runx-2 e o Osterix, necessários para que a diferenciação osteogênica ocorra. O 

Runx-2, por sua vez, é necessário para ativar a transcrição de Osterix e ambossão necessários 

para ativar a expressão de vários transcritos gênicos, marcadores da diferenciação osteogênica, 

como colágeno tipo I, osteopontina, sialoproteína óssea, osteocalcina e fosfatase alcalina (Lin e 

Hankenson, 2011). 

A dinâmica da formação e da reabsorção ósseasé coordenada por fatores sistêmicos e locais. 

Como exemplo de fatores sistêmicos, destaca-se a ação de hormônios tais como paratormônio, 

estrógeno, glicocorticoides, insulina, vitamina D e hormônio tireoidianos (Norman et al., 2008). 

Como exemplos de fatores locais ou parácrinos destacam-se as proteínas ósseas, como as 

proteínas ósseas morfogenéticas (BMPs) (Santos et al., 2005). 

 

2.5.1 Vitamina D 

Por sua importância primordial na homeostase do cálcio, a vitamina D apresenta papel indireto 

essencial ao metabolismo ósseo (Goltzman, 2018), mas efeitos biológicos diretos são descritos 

em várias etapas do processo de síntese do tecido ósseo. Neste sentido, osmetabólitos da 

vitamina D, representados pelo calcidiol e calcitriol merecem destaque, pois são capazes de 

influenciar diretamente a fase inicial da formação óssea por induzir a diferenciação osteogênica 

das CTMs em osteoblastos (Zhou et al., 2006; Lou et al., 2017). O fato de que o calcidiol 

poderia também levar à diferenciação das células tronco em osteoblastos, assim como seu 

metabólito ativo calcitriol, levou a descoberta de que as próprias células tronco realizam a 

conversão local do calcidiol em calcitriol por produzirem a enzima 1α-hidroxilase (Geng et al., 

2011). 

A diferenciação osteogênica induzida pelos metabólitos da vitamina D foi comprovadain vitro 

pela formação de nódulos de mineralização e pelo aumento da expressão de Runx-2, colágeno I 

(Posa et al., 2016) e osteocalcina (Cheng et al., 1994; Jorgensen et al., 2004). Nesse caso, a 

expressão do fator Runx-2 e de proteínas da matriz óssea pode ser explicado pela interação do 

calcitriol e seu receptor com a expressão de proteínas da via de sinalização Wnt, essencial para a 
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diferenciação de células tronco em osteoblastos e para a síntese de matriz óssea (Fretz et al., 

2007). Como contribuição mais direta ao processo de mineralização da matriz óssea, a vitamina 

D induz o aumento de vesículas da matriz, positivas para fosfatase alcalina (Anderson, 1995). 

Após a diferenciação osteogênica, os osteoblastos sintetizam matriz óssea e somente quando 

envoltos por ela passam a ser chamados de osteócitos (Mcdonald e Gowen, 1993). O calcitriol 

também é capaz de promover a diferenciação in vitro de osteoblastos em osteócitos, o que ficou 

demonstrado por meio da alteração daexpressão de marcadores de ambas as células (Kato et al., 

2015). 

Como já mencionado, a dexametasona, acompanhada de β-glicerofosfato e ácido ascórbico tem 

sido comumente adicionados ao meio de cultura para promover a diferenciação osteogênica das 

células tronco (Pittenger at al., 1999). No entanto, a adição de vitamina D pode substituir a 

dexametasona nos protocolos de diferenciação osteogênica in vitro. Quando comparada à 

dexametasona, a diferenciação osteogênica induzida pela vitamina D teve como característica 

marcante o aumento de osteocalcina (Cheng et al., 1994; Jorgensen et al., 2004).Em outro 

experimento, a vitamina D (10nmol/L), mas não a dexametasona (100nmol/L) induziu 

diferenciação osteogênica marcada pelo aumento da expressão de BMP-2 (Zhou et al., 2006). 

2.5.2 BMPs 

Como exemplo de fatores locais ou parácrinos, um grupo de proteínas sinalizadoras da família 

das TGF-β denominadas proteínas ósseas morfogenéticas (BMPs) merece destaque por atuarno 

processo de diferenciação osteogênica ena formação dos tecidos cartilaginoso e ósseo, mas 

também por serem apontadas como importantes mediadores dos processos de reparo e 

metaplasia óssea (Santos et al., 2005).A BMP-2 é umas das mais potentes osteoindutoras, pois 

estimula a expressão de fatores de transcrição osteogênicos como Runx-2, Osterix e Dlx5 (Lee 

et al., 2003). Dentre estes fatores, o Runx-2 induz a expressão de genes que levam a produção 

de proteínas da matriz óssea,como colágeno I, osteopontina, osteocalcina e fosfatase alcalina 

(Datta et al., 2008). 

Tem sido investigado o papel das CTMs na origem celular das calcificações vasculares em 

humanos e sua associação com a expressão de BMPs. Em modelo de lesão vascular por 

angioplastia em ratos, foi percebido que o aumento da calcificação vascular esteve relacionado à 

presença de CTMs e à regulação positiva da BMP-2 (Liao et al., 2012). 

2.5.3 Protéinas da matriz óssea 

A matriz óssea não mineralizada é um componente orgânico cujo principal constituinte é o 

colágeno tipo I e serve como base para a deposição dos componentes minerais principalmente 

dos cristais de hidroxiapatita, formados pela união do fosfato com o cálcio. São também 

constituintes da matriz óssea orgânica, proteínas não colagênicas como a osteopontina, a 

osteocalcina, a osteonectina e a sialoproteína óssea. Estas proteínas são expressas no tecido 

ósseo e à elas é atribuída aparticipação no processo de formação, mineralização e reabsorção da 

matriz óssea (Roach e al., 1994), razão pela qual têm sido utilizadas como marcadores da 

diferenciação osteogênica in vitro (Lou et al., 2017). No entanto, as especificidades funcionais 

de cada uma ainda é motivo de discussão (Malaval et al, 2008).Na superfície apical do 

osteoblasto em atividade é encontrada grande atividade de fosfatase alcalina concomitante à 

secreção de colágeno tipo I, osteocalcina e osteopontina (Blair et al., 2017). 
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Na sequência temporal de formação do tecido ósseo, a sialoproteína óssea e a osteopontina 

foram identificadas primeiramente e principalmente na periferia do tecido ósseo jovem. 

Acredita-se que a sialoproteína óssea possa ter função nucleadora na precipitação dos cristais de 

hidroxiapatita e importante participação no início da mineralização da matriz (Roach e al., 

1994). A presença da osteopontina nas interfaces matriz mineralizada-osteóide e nas interfaces 

osteoblasto-matriz sugere que esta proteína atue como mediadora da adesão destas estruturas 

(Mckee e Nanci, 1996). 

Camundongos Knockout para o gene da osteopontina não apresentaram osteopenia em um 

modelo onde os membros posteriores foram colocados em desuso, o que não se repetiu quando 

camundongos Knockout para o gene da sialoproteína óssea foram submetidos ao mesmo 

modelo experimental. Na ausência da sialoproteína óssea, camundongos apresentaram redução 

da mineralização, osso cortical mais fino e associado ao maior volume ósseo trabecular mesmo 

com baixa taxa de formação óssea. Esses resultados demonstram papel importante de ambas 

proteínas na reabsorção e papel especial da sialoproteína óssea na formação e mineralização 

ósseas (Malaval et al., 2008). 

2.5.4 Fosfatase alcalina 

A fosfatase alcalina é uma enzima presente em quase todos os tecidos (Orimo, 2010). Em 

humanos e animais, quatro isoenzimas da fosfatase alcalina foram identificadas, sendo três 

isoenzimas tecido específicas e uma não específica. As isoenzimas teciduais específicas são a 

fosfatase alcalina intestinal, fosfatase alcalina placentária e a fosfatase alcalina de células tronco 

pluripotentes. A isoenzima tecidual não específica é codificada por um único gene, mas 

apresenta diferentes isoformas, como consequência de modificações pós-traducionais. Exemplo 

disso é a isoforma óssea da fosfatase alcalina não específica (Stefkova et al., 2015). 

A fosfatase alcalina tecidual não específica tem como principais funções a viabilização do 

processo de biopolimerização, pelo qual a hidroxiapatita é depositada na matriz extracelular 

óssea (Orimo, 2010) e participação no metabolismo da vitamina B6 e do neurotransmissor 

GABA (Stefkova et al., 2015). 

Níveis elevados da isoenzima não específica são expressos na superfície de pré-osteoblastos, 

osteoblastos e vesículas da matriz principalmente no tecido ósseo jovem (Roach e al., 1994). 

Estas vesículas se formam por brotamento na membrana plasmática de osteoblastos e a 

concentração de fosfato no interior destas vesículas é regulada pela fosfatase alcalina 

(Anderson, 2003). De forma geral as fosfatases catalisam as reações de transforilação e reações 

que liberam fosfato inorgânico, fundamental para aformação e crescimentodos cristais de 

hidroxiapatita, condição pela qual, camundongos nocautes para o gene da fosfatase alcalina 

apresentaram menor mineralização em todo o esqueleto (Anderson et al., 2004). Tamanha 

participação no processo de mineralização óssea justifica o uso da atividade da fosfatase 

alcalina como um marcador precoce da atividade osteoblástica (Blair et al., 2017). 

A atividade da fosfatase alcalina no cultivo celular pode ser avaliada por meio de um ensaio 

colorimétrico, onde a enzima produzida pelas células cliva o grupamento fosfato do substrato 

BCIP (5-Bromo-4-Cloro-3-Indolilfosfato), fornecendo um próton que reduz o NBT (nitroblue 

tetrazolium) e produz um precipitado de cor púrpura (formazan) (Smejkal e Kaul, 2001), que 

pode ser quantificado em espectofotômetro no comprimento de onda de 595nm. 
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CAPÍTULO 2 

Uso de culturas de células tronco mesenquimais de ratos como modelo para elucidar os 

mecanismos celulares e moleculares envolvidos na patogênese da metaplasia óssea 

induzida pela intoxicação por Solanum glaucophyllum 

 

RESUMO 

A hipótese deste experimento é que as células tronco mesenquimais (CTMs) estejam envolvidas 

na gênese do processo de metaplasia óssea causado pela intoxicação por Solanum 

glaucophyllum. Amostras de S. glaucophyllum foram processadas para obtenção do extrato 

aquoso. Para a definição da concentração do extrato de planta utilizado nos grupos 

experimentais, a sua concentração de 1,25(OH)2D3 foi obtida por cromatografia líquida. Foi 

determinado que cada mL do extrato da planta continha 3,8 µl de 1,25(OH)2D3. Culturas de 

CTMs da medula óssea de ratas foram utilizadas como modelo para estudo dos efeitos da S. 

glaucophyllum na indução da diferenciação osteogênica de células indiferenciadas. Após a 

caracterização fenotípica, células do terceiro repique foram utilizadas para compor cada um dos 

grupos experimentais. A partir daí, foram definidos três grupos tratados com diferentes 

concentrações do extrato da planta em meio indiferenciado e mais dois grupos controle, sendo 

um de células cultivadas em meio indiferenciado e um de células cultivadas em meio de 

diferenciação osteogênica, ambos sem o extrato da planta. Foram testados os efeitos de 100µL, 

1mL e 50mL de extrato/L, contendo respectivamente, 1nM (0,4 µg/L), 10nM (4 µg/L) e 50nM 

(20 µg/L) de 1,25(OH)2D3. Foram realizados os ensaios de conversão do MTT em foramzan, 

atividade de fosfatase alcalina, determinação da porcentagem de células/campo, número de 

nódulos de mineralização e avaliação da expressão dos transcritos gênicos para osteopontina, 

sialoproteína óssea e BMP-2, por RT-PCR tempo real. Nas concentrações de 1mL e 5mL de 

extrato/L de meio de cultura desprovido de fatores indutores da osteogênese, o extrato da planta 

induziu diferenciação osteogênica das CTMs, comprovada pela maior síntese de matriz 

mineralizada, e na maior concentração,  pelo aumento da expressão relativa dos transcritos 

gênicos para BMP-2. A diferenciação osteogênica induzida pelo extrato da planta foi 

estatisticamente semelhante à diferenciação induzida por meio de cultura contendo fatores que 

comprovadamente induzem osteogênese, representados pelo β-glicerofosfato, ácido ascórbico e 

pela dexametasona. Conclui-se que culturas de CTMs da medula óssea de ratos são um bom 

modelo para estudar o efeito do extrato da S. glaucophyllum sobre a diferenciação osteogênica 

de células indiferenciadas e que o extrato de S. glaucophyllum contendo 10nM (4 µg/L) e 50nM 

(20 µg/L) de 1,25(OH)2D3 causa diferenciação osteogênica de CTMs, sugerindo ser este um dos 

mecanismos pelo qual a S. glaucophyllum causa metaplasia óssea. 

 

INTRODUÇÃO 

O 1,25(OH)2D3 tem sido apontado como o mais importante princípio tóxico das plantas 

calcinogênicas (Peterlik e Wasserman, 1975; Wasserman et al., 1976; Riet-Correa, et al., 1987), 

embora outros elementos, como os flavonóides quercetina, isoquercetina, rutina,e apinosilrutina 

(Bachmann et al., 2013B) e um triglicosídeo da quercetina (Rappaportt et al., 1977), tenham 

sido identificados. Estes flavonóides não têm sido associados às alterações causadas pela 
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intoxicação por S. glaucophyllum, ainda que a diferenciação osteogênica in vitro induzida pela 

quercetina tenha sido demonstrada (Zhou et al., 2015) 

A intoxicação por plantas calcinogênicas em animais induz uma manifestação clínico-patológica 

denominada calcinose que é caracterizada pela calcificação de tecidos moles (Dobereiner et al., 

1971; Tokarnia e Dobereiner; 1974, Gimeno, 1977; Riet-Correa et al., 1981; Riet-Correa et al., 

1987) que está frequentemente acompanhada por metaplasias óssea e cartilaginosa (Rissi et al., 

2007; Guedes et al., 2011, Santos et al., 2011). 

A metaplasia é um processo de modificação tecidual no qual ocorre a substituição de um tipo de 

tecido adulto por outro com funções e morfologia celulares diferentes (Tosh e Slack, 2002). 

Evidências sugerem que a metaplasia óssea ocorra a partir de modificações celulares fenotípicas 

e funcionais, em um processo metabolicamente ativo e coordenado onde a produção de 

proteínas da matriz ósseaembasaria a deposição de cristais de hidroxiapatita, com formação de 

osteoide (Vasconcelos et al., 1998; Barros e Gimeno, 2000; Vasuri et al., 2014). 

As células sintetizadoras de proteínas ósseas e envolvidas no processo de metaplasia poderiam 

se originar a partir da reprogramação de células já diferenciadas, fenômeno denominado 

transdiferenciação (Barros e Gimeno, 2000) ou pela diferenciação de CTMs. Células 

mesenquimais indiferenciadas foram encontradas associadas às áreas de metaplasias 

cartilaginosa e óssea em artérias de ovelhas intoxicadas naturalmente por N. veitchii 

(Vasconcelos et al., 1998) e em artérias de bovinos com quadros de intoxicação natural e 

experimental por S. glaucophyllum (Done et al., 1976). Assim, o envolvimento das células 

tronco multipotentes no processo de metaplasia óssea causado pela S. glaucophyllum foi 

sugerido, mas ainda carece de comprovação científica. 

Em humanos, as metaplasias ósseassão comumente referidas como ossificação heterotrópica. A 

forma adquirida ou não-genética da ossificação heterotrópica ocorre em consequência de 

queimaduras, complicações cirúrgicas, hipóxia, traumas musculoesquelético e neurogênicos ou 

processos inflamatórios. A forma genética é causada por uma mutação que leva à hiperativação 

do receptor para proteína óssea morfogenética do tipo I (BMP-1). Acredita-se que apesar das 

diferentes causas, os mecanismos celulares e moleculares envolvidos na ossificação 

heterotrópica devam ser semelhantes e que a diferenciação de CTMs ou a transdiferenciação 

participem do processo de formação óssea extra-esquelética (Xu et al., 2017).   

A diferenciação de células tronco em osteoblastos é denominada diferenciação osteogênica, 

processo fisiológico quando presente na formação, crescimento e renovação óssea, mas 

patológico quando envolve a formação de tecido ósseo extra-esquelético (Mcdonald e Gowen, 

1993). Diversos fatores envolvidos na diferenciação osteogênica têm sido estudados com o 

objetivo de compreender os eventos fisiológicos e patológicos relacionados ao tecido ósseo 

(Hanada et al., 1997, Ocarino et al., 2008; Boeloni et al., 2013). No âmbito da intoxicação por 

plantas calcinogênicas, o uso de CTMs como modelo in vitro para estudo dos efeitos da S. 

glaucophyllum sobre a diferenciação osteogênicade células indiferenciadas pode contribuir para 

uma melhor compreensão dos mecanismos celulares e moleculares envolvidos na gênese da 

metaplasia óssea induzida por plantas calcinogênicas, sendo este o principal objetivo deste 

estudo. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

Obtenção do extrato aquoso da S. glaucophyllum 

As amostras da planta S. glaucophyllum foram coletadas no dia 1 de novembro de 2017, na 

cidade de Cañuelas (35°02'00"S 58°44'00"O), localizada na província de Buenos Aires, 

Argentina (Figura 1A) que é uma região onde se tem vários relatos da ocorrência de intoxicação 

natural em bovinos (Worker e Carrilo, 1967; Okada, Carrillo e Tilley, 1977; Micheloud et al., 

2012) e equinos (Odriozola et al., 2018). 

 

Figura 1. A) S. glaucophyllum em seu local de ocorrência natural (Cañuelas, Argentina) no 

momento da coleta. B) Caule e folhas da S. glaucophyllum em processo de desidratação em 

temperatura ambiente. C) Caules e folhas da S. glaucophyllum desidratados para 

armazenamento e uso. 

Após a coleta as folhas foram desidratadas em temperatura ambiente (Figuras 1B e 1C). Folhas 

secas (50g) de S. glaucophyllum foram colocadas em 500mL de solução água destilada/etanol 

(70:30), trituradas e posteriormente mantidas em banho maria por oito horas à 40ºC. Em 

seguida, a solução foi filtrada em papel filtro com porosidade de 7,5 µm (CAAL, São Paulo, 

Brasil). A esta solução foram adicionados mais 100mL da solução água destilada/etanol (70:30). 

A solução obtida foi submetida à evaporação em evaporador rotatório à vácuo por oito horas, 

até que o volume fosse reduzido a 15mL, gerando um extrato bruto viscoso e acastanhado. O 

extrato foi filtrado dentro do fluxo laminar em filtro de seringa com membrana de 0,22 µm, 

aliquotado e armazenado a -20ºC por seis semanas até o início dos tratamentos. 

 

 

B) C) A) 
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Figura 2. Processamento das folhas e caules desidratados da S. glaucophyllum para obtenção do 

extrato. A) Trituração das folhas secas em 500mL de solução água/etanol (70:30) em 

liquidificador. B)Solução em banho maria. C) Filtragem do extrato da plantaem papel filtro com 

porosidade de 7,5µm. D) Evaporação do extrato da planta em evaporador rotatório à vácuo. E) 

Aspecto físico viscoso e acastanhado do extrato aquoso bruto de S. glaucophyllum. 

Concentração de 1,25(OH)2D3 no extrato aquoso da S. glaucophyllum 

Em uma alíquota do extrato aquoso de folhas secas da S. glaucophyllum (Figura 2E) foi 

realizada a identificação e a quantificação do 1,25(OH)2D3 (calcitriol), pela técnica de 

cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE), com o equipamento Agilent 1120 Compact LC 

(Agilent, Santa Clara, USA) utilizando acetonitrila, THF e água destilada (80:10:10) como fase 

móvel, fluxo de 0,9mL/minuto e coluna  RP Select B (C18). A detecção foi feita em 

comprimento de onda de 254 nm. Seguiu-se ametodologia descrita na USP Pharmacopeia, 

National Formulary (NF), teste 581 (Vitamin D Assay, p.2613). 

Extração e caracterização fenotípica das células tronco mesenquimais 

O projeto foi aprovado pela Comissão de Ética do Uso de Animais da Universidade Federal de 

Minas Gerais (CEUA/UFMG) sob protocolo nº 305/2017. 

A extração das CTMs da medula óssea foi realizada conforme protocolo adotado pelo Núcleo de 

Células Tronco e Terapia Celular Animal (Ocarino et al., 2008; Boeloni et al., 2009).Foram 

utilizadas para a extração cinco ratas wistar com30 dias de idade oriundas do biotério do 

Instituto de Ciências Biológicas (ICB) da Universidade Federal de Minas Gerais. A eutanásia 

foi realizada com sobredose anestésica (90mg/Kg) de tiopental (Thiopentax, Cristália, Itapira, 

A) B) C) 

D) E) 
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SP, Brasil) administrada por via intraperitoneal. Em fluxo laminar, o fêmur e a tíbia de ambos 

os lados foram extraídos de forma asséptica e dissecados. Em seguida, após a retiradadas 

epífises, a medula óssea foi lavada com auxílio de uma agulha acoplada a uma seringa com 

DMEM baixa glicose (Dulbecco’s Modiffed Eagle Medium) (Gibco, Invitrogen, NY, USA) 

enriquecido com gentamicina (60µg/mL) penicilina (10.000un/mL), estreptomicina 

(1000µg/mL) e anfotericina (25µg/mL) (Gibco, Life Technologies, NY, USA) para dentro de 

um tubo Falcon de fundo cônico de 50 mL estéril. 

Após centrifugação por 10 minutos a 1400 rpm, o pellet de células da medula óssea foi 

ressuspendido e estas foram transferidas para garrafas de 75cm² contendo DMEM enriquecido 

com gentamicina (60µg/mL), penicilina (10.000un/mL), estreptomicina (1000µg/mL) e 

anfotericina (25µg/mL) e 10 % de soro fetal bovino (SFB) (Gibco, Invitrogen, Grand Island, 

NY, USA)e cultivadas em estufa a 37ºC e 5% de CO2. Após 24h, as células foram lavadas com 

solução tampão fosfato-salino(PBS) para remoção das células não aderidas. O meio de cultivo 

foi trocado três vezes por semana, a fim de se eliminar células hematopoéticas, e até que se 

obtivesse a confluência de 80 a 90% das células. Atingida esta confluência, as células foram 

tripsinizadas até o terceiro repique, para realização da caracterização fenotípica por citometria 

de fluxo. Para tal procedimento, 1x10
6
 células por poço foram distribuídas em placas de 96 

poços sendo dois poços para cada anticorpo e um poço para o controle sem marcação. As 

células foram incubadas com anticorpos primários anti-CD45 (clone 69 mouse), anti-CD54 

(clone 1A29 mouse), anti-CD73 (clone 5 F/B9 mouse) e anti-CD90 (clone Ox-7 mouse) e 

anticorpos secundários (Abcam, Cambridge, UK). A leitura e as análises foram realizadas em 

citômetro de fluxo FACScan (Fluorescence Activated Cell Analyser), empregando o software 

BD CellQuest Pro software. 

Definição dos grupos experimentais 

Foram definidos três grupos tratados com diferentes concentrações do extrato da planta em meio 

indiferenciado e mais dois grupos controle, sendo um controle de células cultivadas em meio 

indiferenciado e um controle de células cultivadas em meio de diferenciação osteogênica, 

ambos sem o extrato da planta.  

As concentrações do extrato da planta nos meios de cultivo dos três grupos tratados foram 

estabelecidas com base na inclusão de extrato necessária para se atingir 1nM (0.4µg/L), 10nM 

(4µg/L) e 50nM (20µg/L) de 1,25(OH)2D3 no meio de cultivo. Essas concentrações de 

1,25(OH)2D3 sintética são conhecidamente indutoras de diferenciação osteogênica de CTMs 

(Zhou et al., 2006; Posa et al., 2016 ;Kato et al., 2017). A concentração de 1,25(OH)2D3 

encontrada no extrato da planta por meio da técnica de cromatografia líquida foi de 3,8 µg/mL 

e, portanto foram necessários 100µL, 1mL e 5mL  de extrato por litro para se atingir 1nM 

(0,4µg/L), 10nM (4µg/L) e 50nM (20µg/L) de 1,25(OH)2D3, respectivamente, como 

demonstrado na tabela 1. 
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Tabela 1. Volume de extrato da S. glaucophyllum e de 1,25(OH)2D3 (Calcitriol) por L de cultura 

em cada grupo tratado 

Grupos Concentração de 

1,25(OH)2D3 (mol) 

Volume de 1,25(OH)2D3 

(µg/Litro) 

100µL de extrato/L 1nM 0,4 µg/litro 

1mL de extrato /L 10nM 4 µg/litro 

5 mL de extrato/L 50nM 20 µg/litro 

A contagem das células de cada garrafa foi realizada por meio da coloração pela solução de 

Tuck em câmara de Newbauer e miscroscópio invertido. Imediatamente após a contagem foi 

realizado o plaqueamento com o número de células necessário para cada ensaio, conforme 

descrito a seguir. Após o plaqueamento as células de todos os grupos foram mantidas com meio 

DMEM indiferenciado sem extrato da planta até a confluência de 60% das células, ou seja, 

cinco dias após o plaqueamento, e a partir desse momento, os grupos foram formados. 

O meio DMEM foi acrescido de gentamicina (60µg/mL), penicilina (10.000un/mL), 

estreptomicina (1000µg/mL), anfotericina (25µg/mL) e 10% de soro fetal bovino (Gibco, 

Invitrogen, Grand Island, NY, USA). O meio para diferenciação osteogênica foi formado por 

DMEM, gentamicina (60µg/mL), penicilina (10.000un/mL), estreptomicina (1000µg/mL) , 

anfotericina (25µg/mL) e 10 % de soro fetal bovino (Gibco, Invitrogen, Grand Island, NY, 

USA), enriquecido com ácido ascórbico (50µg/mL) (Synth, Diadema, SP, Brasil), β-

glicerosfosfato (10mM) (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA), dexametasona (0,1 µM) e 10% 

de soro fetal bovino.  Os meios foram trocados três vezes por semana e as CTMs foram 

cultivadas em estufa a 37ºC e 5% de CO2. 
 

Ensaio de conversão de MTT 

As células tronco (1x10
4
 células/cm

2
) de cada grupo foram cultivadas em sextuplicata, em 

placas de 24 poços. Aos 7, 14 e 21 dias de cultivo as culturas de células de todos os grupos 

foram avaliadas quanto à capacidade de conversão do 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyl 

tetrazolium bromide (MTT) em cristais de formazan, um método quantitativo de avaliação da 

atividade da enzima succinato desidrogenase em células viáveis, onde a enzima presente na 

mitocôndria converte o substrato MTT em cristais de formazan (Mosmann, 1983). O meio foi 

substituído por 210 µL de meio de cultura utilizado com 10% de SFB e 170µL de solução MTT 

(Invitrogen, Eugene, Oregon, USA) (5mg MTT/mL de PBS 0,15M). Para cada grupo foi 

conferido um controle ―branco‖ em um tubo de 1,5mL com 100µL do meio utilizado e 100 µL 

de solução MTT. 

A placa foi incubada por 2 horas em estufa a 37ºC e 5% de CO². Foram observados os cristais 

de formazan e em seguidaforam adicionados 210 µL de solução detergente de dodecil sulfato de 

sódio (SDS) 10%-HCL em cada poço e 100 µL no ―branco‖ para incubação overnigth. Após 12 

horas de solubilização, 100µL foram transferidos para placas de 96 poços para leitura em 

espectofotômetro com comprimento de onda de 595nm. Ao valor de cada poço foi descontado o 

valor do controle ―branco‖. 
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Atividade de fosfatase alcalina 

As células tronco (1x10
4
 células/cm

2
) de cada grupo foram cultivadas em sextuplicata, em 

placas de 24 poços. Aos 7, 14 e 21 dias de cultivo, os poços de todos os grupos foram lavados 

duas vezes com PBS 0,15M. Em cada poço, foram acrescentados 200µL da solução de 

BCIT/NTB (Invitrogen, Camarillo, CA, USA) e mais 200 µL foram colocados em um tubo de 

1,5mL para confecção do controle ―branco‖. As amostras ficaram 2 horas na estufa a 37ºC e 5% 

de CO² e em seguida foram adicionados 200 µL de solução detergente SDS 10% para incubação 

overnigth. Após 12 horas de solubilização, 100µL foram transferidos para placas de 96 poços 

para leitura em espectofotômetro com comprimento de onda de 595nm. Ao valor de cada poço 

foi descontado o valor do controle ―branco‖. 

Porcentagem de células por campo e número de nódulos de mineralização 

Para avaliação da superfície coberta por células, 1x10
4
 células/cm

2 
de cada grupo foram 

cultivadas, em sextuplicata, em placas de 24 poços contendo lamínulas redondas de 13mm 

(Sarstedt, Nümbrecht, Alemanha).  Aos 7, 14 e 21 dias de cultivo as culturas sob lamínulas de 

todos os grupos foram lavadas em PBS 0,15M, fixadas com solução paraformaldeido 4% por 24 

horas e coradas pela técnica da hematoxilina-eosina. A porcentagem de células foi avaliada em 

oito campos de cada lamínula em microscópio óptico e em objetiva de 10X, com o auxílio de 

uma gratícula de 121 pontos acoplada à ocular (Boeloni et al., 2013). 

Para avaliação dos nódulos de mineralização, 1x10
4
 células/cm

2 
de cada grupo foram cultivadas, 

em sextuplicata, por 21 dias em placas de 6 poços contendo lamínulas estéreis (Sarstedt, 

Nümbrecht, Alemanha).  As culturas de células de todos os grupos foram lavadas em PBS 

0,15M, fixadas com solução paraformaldeido 4% por 24 horas e coradas pelo método Von 

Kossa para quantificação dos nódulos de mineralização em microscópio óptico. Foi 

quantificado o numero total de nódulos de mineralização em 50 campos de cada lamínula em 

objetiva de 10Xb (Alves et al., 2016). 

Expressão dos transcritos gênicos para osteopontina, sialoproteína óssea e BMP-2 por RT-

PCR em tempo real 

As células tronco (1x10
4
 células/cm

2
) de cada grupo foram cultivadas em quadruplicata em 

garrafas de 25cm
2
.  Após 21 dias, as culturas foram avaliadas quanto à expressão relativa de 

osteopontina, sialoproteína óssea e BMP-2 pelo método de RT-PCR (transcrição reversa e 

reação em cadeia da polimerase) em tempo real. A extração do RNA das células cultivadas foi 

realizada pelo uso do Trizol (Invitrogen, Carlsbad, CA, EUA). Foram delineados iniciadores 

com base nas sequências da osteopontina, sialoproteína óssea e BMP-2 disponíveis no GenBank 

(Tabela 2). A concentração de RNA de cada grupo foi determinada pela leitura da absorbância 

por espectrofotometria. Para as reações de transcrição reversa foi utilizado Kit comercial 

SuperScript® III platinum two step qRT-PCR with SYBR Green (Invitrogen, Carlsbad, CA, 

USA), sendo utilizados 10μL de 2x RT reaction MIX, 2μL de RT enzyme MIX, 6μL de água 

DEPC livre de RNAse e 2μL de RNA contendo 0,5μg de RNA/μL para um volume final de 

20μL. A transcrição reversa foi realizada em um termociclador com a programação de 25ºC por 

10 minutos, 42ºC por 50 minutos e 85ºC por 5 minutos. Posteriormente, foi adicionado 1μL de 

RNase H por microtubo e novamente colocado no termociclador por 20 minutos a 37ºC. Para as 

reações de PCR em tempo real foram utilizados 1,5 μL de cDNA, 1,0 μL de cada iniciador, 1,0 

μL de ROX, 8 μL de água DEPC livre de RNAse e 12,5μL do reagente Platinum SYBR Green 



29 
 

qPCR superMix-UDG (Invitrogen, Carlsbad, CA, USA) em um volume final de 25 μL de 

reação no aparelho ViiA 7 Real-Time PCR System (Thermo Fischer Scientific, Waltham, 

USA). Os parâmetros utilizados para amplificação foram: 50°C por 120 segundos, 95°C por 150 

segundos e 45 ciclos de 95°C por 15 segundos e 60°C por 30 segundos. A expressão gênica foi 

calculada usando o método 2
-ΔΔCT

, onde os resultados obtidos para cada grupo foram 

comparados quantitativamente após a normalização baseada na expressão de gliceraldeído-3-

fosfato desidrogenase (GAPDH) (Rattus norvegicus). 

Tabela 2. Iniciadores dos transcritos gênicos delineados com base na sequência do mRNA 

Rattus norvegicus 

Transcritos 

gênicos 

Iniciadores Nº de 

acessoGen bank 

Osteopontina Foward: 5’ATCTCACCATTCCGATGAATCT3’ 

Reverse: 5’TCAGTCCATAAGCCAAGCTATCA3’ 

AB 001382 

Sialoproteína 

óssea 

 

Foward: 5’TGTCCTTCTGAACGGGTT3’ 

Reverse:5’CTTCCCCATACTCAACCG3’ 

NM 012587.2 

BMP-2 Foward: 5’AGTGACTTTTGGCCACGACG3’ 

Reverse: 5’GCTTCCGCTGTTTGTGTTTG3’ 

NM 000088 

GAPDH foward: 5’CAACTCCCTCAAGATTGTCAGCAA3’ 

reverse: 5’GGCATGGACTGTGGTCATGA3’ 

NM 002046 

 

Análise estatística  

O delineamento foi inteiramente ao acaso. Para cada variável foi determinada a média e o 

desvio padrão. As médias foram comparadas pelo teste Student Newman Keuls (SNK) 

utilizando o programa Instat (GraphPad Software, San Diego, CA, USA). Diferenças foram 

consideradas significativas se p0,05. 

RESULTADOS 

Caracterização fenotípica das células por citometria de fluxo 

A expressão de CD45 foi observada em 1,18% e 1,0% com média de 1,09% das células. 97,8% 

e 96,09% com média de 96,94% das células expressaram CD54; 82,97% e 85,57% com média 

de 84,27% das células expressaram CD73 e 96,31% e 95,56% com média de 95,93 expressaram 

CD90. 
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Concentração de 1,25(OH)2D3 no extrato aquoso da S. glaucophyllum 

A concentração de 1,25(OH)2D3 encontrada no extrato bruto da planta foi de 3,8 µg por mL. 

Sendo assim, nos grupos tratados com 100µL, 1mL e 5mL de extrato por L, o volume de 

1,25(OH)2D3 foi de 1nM (0,4 µg/L), 10nM (4 µg/L) e 50nM (20 µg/L) de 1,25(OH)2D3, 

respectivamente. 

No cromatograma do extrato (Figura 3), o pico identificado como ―Vit D‖ é o pico referente ao 

1,25(OH)2D3 (analito suspeito) por apresentar tempo de retenção (A) equivalente ao pico 

encontrado na análise da solução padrão de 1,25(OH)2D3 utilizada. Para o cálculo da 

concentração da vitamina D presente no extrato, a área do pico (B) encontrada na análise do 

extrato foi comparada a área do pico encontrada na análise da solução padrão, que tem sua 

concentração de vitamina D conhecida.  

 

 

 

Figura 3. Perfil cromatográfico do extrato de S. glaucophyllum usado no experimento. 

Condições cromatográficas: Fase móvel: acetonitrila, THF e água (80:10:10), detecção a 254 

nm, equipamento Agilent 1120 Compact LC (Agilent, Santa Clara, USA). A) Tempo de 

retenção. B) Área do pico. C) Altura do pico. 

A) 
B) 

C) 
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Ensaio de conversão de MTT 

A redução de cristais de MTT em formazan variou entre grupos e entre os períodos estudados. 

Como esperado, em todos os períodos, o grupo controle diferenciado apresentou redução do 

MTT significativamente menor em comparação ao controle indiferenciado. Aos sete e 14 dias, 

todos os grupos tratados com extrato de S. Glaucophyllum apresentaram redução do MTT em 

cristais de formazan significativamente menor em comparação ao grupo controle indiferenciado 

e, com exceção do grupo tratado com 5mL de extrato/L, os demais grupos tratados foram 

semelhantes ao controle diferenciado (Figura 4A e B).  

Aos 21 dias, somente os grupos tratados com 100µL de extrato/L e com 5mL de extrato/L 

apresentaram redução do MTT em cristais de formazan significativamente menor em 

comparação aocontrole indiferenciado. Os grupos 100µL de extrato/L e 1mL de extrato/L 

apresentaram redução do MTT significativamente maior, em comparação ao controle 

diferenciado e o grupo 5mL de extrato/L apresentou redução do MTT significativamente menor 

em comparação ao controle diferenciado (Figura 4C). 

 

 

 

Figura 4. Redução do MTT em cristais de formazan (média ± desvio padrão) em culturas de 

células tronco mesenquimais extraídas da medula óssea de ratas, cultivadas em meio 

indiferenciado (controle indiferenciado), meio osteogênico (controle diferenciado) e com extrato 

de S. glaucophyllum em meio indiferenciado nas concentrações de 100µL [1nM de 
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1,25(OH)2D3], 1mL [10nM de 1,25(OH)2D3] e 50mL de extrato/L [50nM de 1,25(OH)2D3], aos 

sete (A), 14 (B) e 21dias de cultivo (C). Teste SNK. *p<0,05,***p<0,001.  

 

Atividade de fosfatase alcalina 

A atividade da fosfatase alcalina variou entre grupos e entre os períodos estudados. Aos sete 

dias, o grupo controle diferenciado apresentou atividade da fosfatase alcalina significativamente 

menor em comparação ao controle indiferenciado (Figura 5). 

Aos sete dias, somente o grupo tratado com 5mL de extrato/L apresentou atividade de fosfatase 

alcalina significativamente menor em comparação ao controle indiferenciado e semelhante ao 

controle diferenciado. Os demais grupos tratados apresentaram atividade da fosfatase alcalina 

semelhante ao controle indiferenciado e o grupo 1mL de extrato/L apresentou atividade da 

fosfatase alcalina significativamente maior que o controle diferenciado (Figura 5A). 

Aos 14 dias, os grupos controle diferenciado e indiferenciado apresentaram atividade da 

fosfatase alcalina semelhante. No entanto os grupos tratados com 1mL de extrato/L e 5mL de 

extrato/L apresentaram atividade de fosfatase alcalina significativamente menor, em 

comparação aos controles indiferenciado e osteogênico (Figura 5B).  

À semelhança dos 14 dias, aos 21 dias, os grupos controle diferenciado e indiferenciado 

também apresentaram atividade da fosfatase alcalina semelhante. Mas, todos os grupos tratados 

com o extrato de S. glaucophyllum apresentaram atividade de fosfatase alcalina 

significativamente menor em comparação ao controle diferenciado (Figura 5C). 
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Figura 5. Atividade de fosfatase alcalina (média ± desvio padrão) em culturas de células tronco 

mesenquimais extraídas da medula óssea de ratas, cultivadas em meio indiferenciado (controle 

indiferenciado), meio osteogênico (controle diferenciado) e com extrato de S. glaucophyllum em 

meio indiferenciado nas concentrações de 100µL [1nM de 1,25(OH)2D3], 1mL [10nM de 

1,25(OH)2D3] e 50mL de extrato/L [50nM de 1,25(OH)2D3], aos sete (A), 14 (B) e 21 dias de 

cultivo (C). Teste SNK. *p<0,05, **p<0,01,***p<0,001. 

 

Porcentagem de células por campo 

Em todos os períodos, como já era esperado, o grupo controle diferenciado apresentou 

porcentagem de células significativamente menor em comparação ao controle indiferenciado. 

Aos sete dias, todos os grupos tratados com extrato de S. glaucophyllum apresentaram 

porcentagem de células/campo significativamente maior em comparação ao controle 

diferenciado e semelhante ao controle indiferenciado. No entanto, aos 14 dias, apesar de todos 

os grupos tratados com extrato de S. glaucophyllum apresentarem porcentagem de 

células/campo significativamente maior em comparação ao controle diferenciado, essa 

porcentagem foi significativamente menor em relação ao controle indiferenciado (Figuras 6A e 

6B). 

Aos 21 dias, todos os grupos tratados com extrato da planta apresentaram porcentagem de 

células/campo significativamente menor em comparação ao controle indiferenciado. Os grupos 

tratados com 100µL de extrato/L e 1mL de extrato/L foram semelhantes ao controle 

diferenciado e o grupo  tratado com 5mL de extrato/L apresentou porcentagem de 

células/campo ainda menor em comparação ao controle diferenciado (Figura 6C). 
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Figura 6. Porcentagem células por campo (média ± desvio padrão) em culturas de células tronco 

mesenquimais extraídas da medula óssea de ratas, cultivadas em meio indiferenciado (controle 

indiferenciado), meio osteogênico (controle diferenciado) e com extrato de S. glaucophyllum em 

meio indiferenciado nas concentrações de 100µL [1nM de 1,25(OH)2D3], 1mL [10nM de 

1,25(OH)2D3] e 50mL de extrato/L [50nM de 1,25(OH)2D3], aos sete (A), 14 (B) e 21 dias de 

cultivo (C). Teste SNK. *p<0,05, **p<0,01,***p<0,001. 

 

Número de nódulos de mineralização 

Aos 21 dias, como esperado ogrupo controle diferenciado apresentou grande quantidade de 

nódulos de mineralização, ao contrário do controle indiferenciado. O grupo tratado com 100µL 

de extrato/litro foi semelhante ao controle indiferenciado, mas os grupos tratados com 1mL e 5 

mL de extrato/L apresentaram quantidade de nódulos de mineralização significativamente maior 

em comparação com o controle indiferenciado. Somente o grupo tratado com a maior 

concentraçãodo extrato da planta, ou seja, com 5mL de extrato/L foi semelhante ao controle 

ostegênico (Figura 7). 
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Figura 7. Número de nódulos de mineralização (média ± desvio padrão) (A) em culturas de 

células tronco mesenquimais extraídas da medula óssea de ratas e cultivadas em meio 

indiferenciado (controle indiferenciado), meio osteogênico (controle diferenciado) e com extrato 

de S. glaucophyllum em meio indiferenciado nas concentrações de 100µL [1nM de 

1,25(OH)2D3], 1mL [10nM de 1,25(OH)2D3] e 50mL de extrato/L [50nM de 1,25(OH)2D3], aos 

21 dias.  Fotomicroscopia dos nódulos de mineralização em culturas de células tronco 

mesenquimais extraídas da medula óssea de ratas e cultivadas em meio indiferenciado (controle 

indiferenciado) (B), meio osteogênico (controle diferenciado) (C) e com extrato de S. 

glaucophyllum em meio indiferenciado nas concentrações de 100µL de extrato/L (D), 1mL de 

extrato/L (E) e 5mL de extrato/L (F), aos 21 dias. Teste SNK. *p<0,05, ***p<0,001.(Von kossa, 

25X) 

 

Expressão dos transcritos gênicos para osteopontina, sialoproteína óssea e BMP-2 por RT-

PCR em tempo real 

Conforme esperado, aos 21 dias, o grupo controle diferenciado apresentou expressão dos 

transcritos gênicos para osteopontina, sialoproteina óssea e BMP-2 significativamente maior em 

comparação ao controle indiferenciado. Somente o grupo tratado com 5mL de extrato/L 

apresentou aumento significativo na quantificação relativa de transcritos gênicos para 

osteopontina, sialoproteína óssea e BMP-2, em comparação ao controle indiferenciado, sendo 

que,nesse grupo, a expressão de BMP-2 foi semelhante a do controle diferenciado (Figura 8).  

Controle 

indiferenciado 

Controle 

diferenciado 
100µL de extrato/L 1mL de extrato/L 5mL de extrato/L 

B) C) D) E) F) 
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Os demais grupos tratados com extrato de S. glaucophyllum apresentaram expressão relativa de 

transcritos gênicos para osteopontina, sialoproteína óssea e BMP-2 semelhante a do controle 

indiferenciado (Figura 8). 

 

 

 

Figura 8. Quantificação relativa de transcritos gênicos (média ± desvio padrão) para 

osteopontina (A), BMP-2 (B) e sialoproteína óssea (C) em culturas de células tronco 

mesenquimais extraídas da medula óssea de ratas, cultivadas em meio indiferenciado (controle 

indiferenciado), meio osteogênico (controle diferenciado) e com extrato de S. glaucophyllum em 

meio indiferenciado nas concentrações de 100µL [1nM de 1,25(OH)2D3], 1mL [10nM de 

1,25(OH)2D3] e 50mL de extrato/L [50nM de 1,25(OH)2D3], aos 21 dias de cultivo. Teste SNK. 

**p<0,01,***p<0,001. 

 

DISCUSSÃO  

Com base nos resultados deste estudo, o uso de cultura de CTMs demonstrou ser um bom 

modelo para elucidar os mecanismos celulares e moleculares envolvidos na patogênese da 

metaplasia óssea induzida pela intoxicação por S. glaucophyllum. O modelo apresenta os efeitos 

diretos da planta, sem a interferência de efeitos metabólicos secundários possíveis de ocorrer 

A) B) 

C) 
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nos modelos in vivo. Ficou claramente demonstrado que nenhuma das concentrações testadas do 

extrato da S. glaucophyllum causou efeito letal às culturas de CTMs. Alem disso, mesmo sem o 

acréscimo de qualquer fator indutor da diferenciação osteogênica, o extrato de S. 

glaucophyllum, por si só, nas concentrações de 1mL e 5mL de extrato/L foi capaz de induzir a 

diferenciação osteogênica CTMs da medula óssea, evidenciada pelo maior número de nódulos 

de mineralização e pela maior expressãorelativa dos transcritos gênicos para osteopontina, 

BMP-2 e sialoproteína óssea. 

De acordo com os critérios básicos essenciais para caracterização das CTMs definidos pela 

Sociedade Internacional de Terapia Celular (Dominic et al., 2006), as células utilizadas no 

presente estudoapresentaram características que permitiram comprovar seu status de CTMs. 

Dentre essas características, estão a capacidade das mesmas de aderirem ao plástico das garrafas 

e placas, apresentarem aspecto fibroblastóide quando indiferenciadas epor se diferenciarem em 

osteoblastosquando cultivadas em meio para diferenciação osteogênica. Além disso, pouco mais 

de 1% das células utilizadas neste estudo apresentou expressão de CD45, que é uma proteína de 

membrana expressa em células hematopoiéticas e a maioria das células, ou seja, cerca de 84% a 

96% apresentou expressão de CD54, CD73 e de CD90, que são marcadores expressos em 

CTMs. 

Conforme esperado, o grupo controle diferenciado apresentou número de nódulos de 

mineralização significativamente maior quando comparado ao grupo controle indiferenciado. 

Esta diferenciação foi acompanhada e é justificada pela expressão relativa dos transcritos 

gênicos para osteopontina, BMP-2 e sialoproteína óssea significativamente maior no controle 

diferenciado quando comparado ao controle indiferenciado. Proteínas não colagênicas tais como 

a sialoproteína óssea e a osteopontina têm sido utilizadas como indicadores ou marcadores da 

diferenciação osteogênica (Lou et al., 2017). A utilização desses grupos controle foi 

indispensável para verificar se a planta induz a ou não diferenciação osteogênica de CTMs. 

A S. glaucophyllum é comprovadamente indutora de metaplasia óssea em animais intoxicados 

pelo seu consumo. No estudo dos mecanismos envolvidos na gênese desta metaplasia, a 

transdiferenciação de células musculares lisas já havia sido demonstrada (Barros e Gimeno, 

2000), mas o efeito do extrato na diferenciação osteogênica de CTMs ainda não havia sido 

estudado. O objetivo principal era verificar se a metaplasia causada pela planta pode ser causada 

nao somente por transdiferenciação celular, como também por diferenciação de células tronco 

residentes nos tecidos onde a metaplasia ocorre. 

O extrato de S. glaucophyllum induziu diferenciação osteogênica das CTMs de medula óssea de 

ratos quando adicionado ao meio de cultivona concentração de1mL de extrato/L e de 5mL de 

extrato/L, sendo maior o número de nódulos, e portanto maior a diferenciação osteogênica, no 

grupo com maior concentração de extrato. A diferenciação osteogênica não ocorreu no grupo 

submetido à menor concentração de extrato (100µL de extrato/L), que apresentou número de 

nódulos de mineralização estatisticamente semelhante ao controle indiferenciado.  

A diferenciação osteogênica das CTMs induzida no grupo com maior concentração do extrato 

(5mL de extrato/L) ficou evidenciada pelo número de nódulos de mineralização 

significativamente maior quando comparado ao controle indiferenciado e significativamente 

semelhante em relação ao controle diferenciado. Em outras palavras, na concentração de 5mL 

de extrato de S. glaucophyllum por L, o extrato da planta foi capaz de promover a diferenciação 

osteogênica e o aumento da expressão relativa do transcrito gênico para BMP-2 de forma 

semelhante ao método habitual de diferenciação osteogênica com β-glicerofosfato, ácido 
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ascórbico, dexametasona, descrito por (Pittenger at al., 1999) e utilizado por vários 

pesquisadores (Ocarino et al., 2008; Reis et al., 2016). A expressão relativa de transcritos 

gênicos para osteopontina e sialoproteína óssea no grupo com a maior concentração do extrato 

foi significativamente superior comparado ao controle indiferenciado, embora 

significativamente menor quando comparada ao controle diferenciado. 

O maior numero de nódulos de mineralização induzido pelo extrato da planta pode ser 

justificado pela expressão relativa do transcrito gênico para BMP-2 que foi significativamente 

maior quando comparada a do grupo controle indiferenciado e significativamente semelhante 

em relação a do controle diferenciado. Por ser uma potente osteoindutora tida como 

―fisiológica‖, a BMP-2 estimula a expressão de fatores de transcrição osteogênicos como Runx-

2, Osterix e Dlx5 (Lee et al., 2003), onde Runx-2 por sua vez induz a expressão de genes que 

levam a síntese de proteínas da matriz óssea como colágeno I, osteopontina, osteocalcina e 

fosfatase alcalina (Datta et al., 2008). No experimento de Zhou et al. (2006), a vitamina D, mas 

não a dexametasona, induziu diferenciação osteogênica de CTMs marcada pelo aumento da 

expressão de BMP-2. É provável que o 1,25(OH)2D3 presente na S. glaucophyllumesteja 

envolvidono aumento da expressão de BMP-2 em culturas de CTMs tratadas com a maior 

concentração do extrato da planta.  

A diferenciação osteogênica induzida no grupo 1mL de extrato/L ficou evidenciada pelo 

número de nódulos de mineralização significativamente maior quando comparado ao controle 

indiferenciado, porém, significativamente menor em relação ao controle diferenciado. Este 

aumento do número de nódulos do grupo de CTMs que recebeu 1mL de extrato/L em relação ao 

controle indireferenciado, não foi, no entanto, acompanhado pelo aumento na expressão de 

transcritos gênicos, como evidenciado no grupo controle diferenciado e no grupo tratado com a 

maior concentração do extrato.É possível que outros transcritos gênicos não estudados aqui 

como Runx-2 e osteocalcina possam tambémestar relacionados à diferenciação osteogênica 

induzida pelo extrato. Quando comparado à diferenciação osteogênica induzida pela 

dexametasona, a diferenciação osteogênica induzida pela vitamina D teve como característica 

marcante o aumento de osteocalcina (Cheng et al., 1994; Jorgensen et al., 2004). A osteocalcina 

é a proteína não colagênica mais prevalente no tecido ósseo e sua expressão pode ser regulada 

pela vitamina D (Hoang et al., 2003).Pelo fato da planta apresentar 1,25(OH)2D3 na sua 

constituição, é provável que a osteocalcina também esteja envolvida na diferenciação 

osteogênica induzida pela S. glaucophyllum. 

O grupo controle diferenciado apresentou menor conversão do MTT em todos osperíodos em 

relação ao grupo controle indiferenciado. Da mesma forma, o grupo controle diferenciado 

apresentou menor porcentagem de células por campo em relação ao controle indiferenciado em 

todos os períodos. A menor conversão do MTT em cristais de formazan pode ser justificada 

pela menor celularidade apresentada pelo grupo controle diferenciado e também pela própria 

diferenciação osteogênica já que osteoblastos apresentam metabolismo diferente de células 

tronco, pois são células diferenciadas dedicadas à atividade de síntese (Datta et al., 2008). 

Células metabolicamente ativas, por meio da atividade da enzima succinato desidrogenase 

presente da mitocôndria, convertem o substrato MTT em cristais de formazan, fornecendo um 

método quantitativo de avaliação de atividade mitocondrial em células viáveis, onde quanto 

maior o número de células viáveis, maior a conversão do MTT (Mosmann, 1983). Outros 

trabalhos também demonstram menor conversão do MTT nas células tronco submetidas à 

diferenciação osteogênica (Alves et al., 2016). Osteoblastos com maior potencial osteogênico 

também apresentaram menor conversão do MTT em cristais de formazan (Reis et al., 2015), o 
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que pode ser justificado pela mudança de metabolismo relacionada à diferenciação e maturação 

de osteoblastos (Datta et al., 2008). 

No grupo tratado que apresentou maior diferenciação osteogênica (5mL de extrato/L) a 

conversão do MTT foi significativamente menor em relação ao controle indiferenciado em 

todos os períodos analisados e menor em relação ao controle diferenciado aos sete e 21 dias. 

Postula-se que a redução da conversão do MTT em cristais de formazan deste grupo tratamento 

também possa ser explicada pela redução dacelularidade, possivelmente como resultado da 

diferenciação osteogênica (Owen et al., 1990) e pela alteração esperada do metabolismo das 

células já diferenciadas (Datta et al., 2008). Outros ensaios de viabilidade celular poderiam ser 

realizados em experimentos futuros, no entanto, supõe-se que, caso a redução da celularidade 

fosse resultado de grande morte celular por efeito tóxico do extrato de planta, não haveria 

tamanha diferenciação osteogênica, com formação de nódulos em quantidade estatisticamente 

semelhante a do grupo controle diferenciado. 

Mesmo não ocorrendo diferenciação osteogênica no grupo tratado com a menor concentraçãodo 

extrato da planta (100µL de extrato/L), houve menor conversão de MTT em formazan, 

comparado ao controle indiferenciado, o que sugere que possa haver menor atividade 

mitocondrial não relacionada à diferenciação. Por meio de outra metodologia, Puche e Locatto 

(1974) descrevem alterações mitocondriais caracterizadas por redução da concentração de ATP, 

aumento de ATPases e diminuição do cálcio dentro da mitocôndria de fígado de ratos 

intoxicados experimentalmente por extrato de S. glaucophyllum. Já o teste de MTT por sua vez 

avalia a atividade mitocondrial por meio da atividade da enzima succinato desidrogenase 

presente na mitocôndria (Mosmann, 1983) que nao foi avaliada no estudo de Puche e Locatto 

(1974). 

Efeitos negativos de S. glaucophyllum sobre a proliferação celular já foram demonstrados. 

Houve redução da proliferação de células basais da epiderme de bovinos (Costa et al., 1998) e 

redução da proliferação com aumento de apoptose de células do epitélio intestinal de coelhos 

intoxicados pelo consumo da planta (Zanuzzi et al., 2012). A proliferação e a morte celular não 

foram avaliadas neste experimento, no entanto acredita-se que a menor celularidade observada 

nos grupos em que houve diferenciação osteogênica possa ser atribuída a menor capacidade 

proliferativa em função da mudança de fenótipo celular, fato já relatado em outro trabalho 

(Silva et al., 2014) e comprovado por outros pesquisadores (Owen et al., 1990). Segundo Owen 

et al. (1990) na diferenciação osteogênica, a capacidade de proliferação celular é diminuída em 

detrimento da ocorrência de eventos associados à diferenciação como mudança na expressão de 

genes que induzem a maturação da matriz, produção de fosfatase alcalina, osteopontina, 

osteonectina e posterior mineralização. Sugere-se ainda que a produção de matriz, em especial a 

produção de colágeno, contribua diretamente para diminuição da proliferação (Owen et al., 

1990). 

No grupo controle diferenciado, a atividade de fosfatase alcalina foi significativamente menor 

aos sete dias, mas semelhante aos 14 dias e 21 dias em relação ao controle indiferenciado. No 

entanto,em todos períodos avaliados a celularidade do grupo controle diferenciado também foi 

menor e isso pode ter contribuído para que a atividade de fosfatase alcalina no grupo 

osteogênico fosse menor.  

No grupo tratado com extrato que apresentou maior diferenciação osteogênica (5mL de 

extrato/L), a atividade da fosfatase alcalina foi significativamente menor aos sete e 14 dias em 

relação ao controle indiferenciado. Aos 21 dias, este grupo apresentou atividade da fosfatase 
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alcalina significativamente menor, assim como os demais grupos tratados com extrato da planta, 

quando comparado ao grupo controle diferenciado. Embora tenha apresentado formação de 

nódulos de mineralização em número estatisticamente semelhante ao controle diferenciado, o 

grupo tratado com a maior concentração de extrato pode ter apresentado redução da atividade de 

fosfatase alcalina devido à menor celularidade evidenciada aos 21 dias, quando comparado ao 

controle diferenciado. 

O aumento da atividade de fosfatase alcalina seria esperado nos grupos tratados com extrato de 

S. glaucophyllum onde houve diferenciação osteogênica (Owen et al., 1990; Alves et al., 2016). 

As células tronco também produzem fosfatase alcalina mesmo antes de qualquer estímulo à 

diferenciação (Stefková et al., 2015). Segundo Pittenger at al. (1999), na fase de diferenciação, 

ocorre acúmulo de cálcio nos nódulos e aumento da atividade de fosfatase alcalina. Também 

seria esperado aumento da atividade de fosfatase alcalina pelo efeito direto da vitamina D, já 

que Anderson (1995) demonstrou aumento de vesículas da matriz positivas para fosfatase 

alcalina na diferenciação osteogênica induzida pela vitamina D. A fosfatase alcalina regula a 

concentração de fosfato no interior destas vesículas. Tais vesículas brotam da membrana 

plasmática de osteoblastos (Anderson, 2003) e por isso a atividade da fosfatase alcalina pode ser 

considerada como um marcador da atividade osteoblástica (Blair et al., 2017).   

Na concentração de 5mL de extrato de S. glaucophyllum por L, o extrato da planta foi capaz de 

promover a diferenciação osteogênica e o aumento da expressão relativa dos transcritos gênicos 

para BMP-2 de forma estatisticamente semelhante ao método de diferenciação osteogênica 

utilizando β-glicerofosfato, ácido ascórbico e dexametasona. A diferenciação osteogênica de 

CTMs induzida por S. glaucophyllumainda não havia sido demonstrada epode ser um dos 

mecanismos pelos quais ocorre metaplasia óssea na intoxicação pela planta. 

Com base em trabalhos que utilizaram vitamina D sintética para induzir a diferenciação 

osteogênica (Zhou et al., 2006; Posa et al., 2016; Kato et al., 2017), podemos sugerir que a 

diferenciação osteogênica obtida pela adição do extrato de S. glaucophyllum pode ter sido 

resultado da ação da vitamina D presente na planta. No entanto, na menor concentraçãode 

extrato (100µL de extrato/L), não houve diferenciação osteogênica das CTMs, apesar da 

concentração de vitamina D contida nesse volume de extrato ser suficiente para induzir 

diferenciação osteogênica em estudos que utilizaram a vitamina D sintética (Lou et al., 2017). 

Este fato pode ser atribuído à hipótese de que nem toda a vitamina D presente no extrato possa 

estar disponívelpor sua possível apresentação na forma de glicosídeo (Bachmann et al., 2013B; 

Mathis et al., 2013), uma vez que em estado livre e disponível a vitamina D da planta não 

apresenta efeito biológico inferior quando comparado à forma sintética, segundo evidências de 

um ensaio in vitro sobre a diferenciação miogênica (Gili et al., 2016). 

Além dos metabólitos da vitamina D, outros elementos como os flavonóides quercetina, 

isoquercetina, rutina, apinosilrutina (Bachmann et al., 2013B), um triglicosídeo da quercetina 

(Rappaportt et al., 1977), solanina e chaconina (Bachmann et al., 2013A) foram identificados na 

S. glaucophyllum e ainda que a diferenciação osteogênica in vitro induzida pela quercetina tenha 

sido demonstrada (Zhou et al., 2015), a possível participação destes compostos na metaplasia 

óssea induzida pela intoxicação pela planta ainda não foi esclarecida e abre oportunidade para 

futuros experimentos que podem inclusive utilizar o mesmo modelo de cultivo de células 

tronco.  

Com base nos resultados deste estudo, pode-se sugerir que culturas de CTMs possam ser 

utilizadas como modelo in vitro para estudo da gênese das metaplasias ósseas induzidas por 
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outras plantas calcinogênicas, bem como para estudo da ossificação heterotrópica em humanos e 

da patogenia de outros tipos de metaplasia em que também existe a hipótese de participação de 

células tronco na gênese da metaplasia, a exemplo do que ocorre no esôfago de Barret 

(Nakagawa, 2015).  

Conclui-se que culturas de CTMs da medula óssea de ratos são um bom modelo para estudar o 

efeito do extrato da S. glaucophyllum sobre a diferenciação osteogênica de células 

indiferenciadase que o extrato de S. glaucophyllum contendo 10nM (4 µg/L) e 50nM (20 µg/L) 

de 1,25(OH)2D3 induz diferenciação osteogênica de CTMs, sugerindo ser este um dos 

mecanismos pelo qual a S. glaucophyllum causa metaplasia óssea. 
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CAPÍTULO 3 

Efeito in vitro da Solanum glaucophyllum na diferenciação osteogênica de células tronco 

mesenquimais de ratos  

 

RESUMO 

A intoxicação por Solanum glaucophyllum causa várias doenças ósseas, dentre elas a 

osteoporose, que caracteriza-se por hipotrofia e hipoplasia osteoblásticas. Por ser o osteoblasto 

uma célula que deriva da diferenciação das células tronco mesenquimais (CTMs) da medula 

óssea em osteoblastos, a hipótese deste estudo é que a planta reduz a diferenciação osteogênica 

das CTMs. O objetivo deste experiment foi avaliar os efeitos do extrato de S. glaucophyllum 

sobre CTMs cultivadas em meio de diferenciação osteogênico. Por cromatografia líquida foi 

determinada a concentração de 1,25(OH)2D3 por mililitro do extrato da planta. A partir daí, 

foram formados quatro grupos de CTMs cultivadas em meio osteogênico: 1) tratado com 100µL 

de extrato/L; 2) tratado com 1mL de extrato/L; 3) tratado com 5mL de extrato/L e 4) grupo 

controle sem o extrato. Foram realizados os ensaios de conversão do MTT em formazan, da 

atividade da fosfatase alcalina e avaliação da porcentagem de células, do número e diâmetro dos 

nódulos de mineralização e da expressão dos transcritos gênicos para osteopontina, sialoproteína 

óssea e BMP-2, por RT-PCR tempo real. Os grupos tratados com 100µL, 1mL e 50mL de 

extrato/L continham 1nM (0,4 µg/L), 10nM (4 µg/L) e 50nM (20 µg/L) de 1,25(OH)2D3, 

respectivamente. Aos 21 dias, houve redução significativa da conversão do MTT em formazan 

em todos os grupos tratados, da celularidade no grupo com 5mL de extrato/L e do número e do 

tamanho dos nódulos de mineralização, nos grupos tratados com 1mL e 5mL de extrato/L, 

respectivamente. A concentração de 5mL de extrato/L também reduziu a expressão do transcrito 

para osteopontina. Conclui-se que a S. glaucophyllum nas concentrações de 1mL e 5mL de 

extrato/L reduz a síntese de matriz mineralizada em culturas de CTMs cultivadas em meio de 

diferenciação osteogênico, o que sugere ser este um dos mecanismos pelo qual ocorre 

osteoporose nos animais intoxicados. 

 

INTRODUÇÃO 

O termo calcinose enzoótica foi atribuído à intoxicação por plantas calcinogênicas como 

referência ao caráter predominantemente endêmico da enfermidade caracterizada pela extensiva 

mineralização de tecidos moles, no entanto, além da lesão dos tecidos moles, as alterações 

ósseas também são marcantes (Dobereiner et al., 1971; Tokarnia e Dobereiner; 1974, Gimeno, 

1977; Riet-Correa et al., 1981; Riet-Correa et al., 1987). O 1,25(OH)2D3 têm sido indicado 

como o principal princípio tóxico da S. glaucophyllum e da Nierembergia veitchii (Peterlik e 

Wasserman, 1975; Wasserman et al., 1976; Riet-Correa, et al., 1987) e as lesões descritas na 

intoxicação por plantas calcinogênicas mimetizam aquelas descritas na hipervitaminose D 

(Haschek et al., 1976).  

Dentre as alterações ósseas causadas pela intoxicação por plantas calcinogênicas em diferentes 

espécies, já foram descritas tanto doenças osteopênicas, representadas pela osteoporose e 

osteonecrose, quanto doenças osteomegálicas, como a osteopetrose (Riet-Correa et al., 1981; 

Riet-correa et al., 1987; Santos et al., 1976). Essas doenças também tem sido descritas na 
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hipervitaminose D (Haschek et al., 1976), o que levanta a hipótese de que essas alterações 

ósseas sejam desencadeadas pela vitamina D presente na planta. Osteoporose decorrente de 

alterações degenerativas de osteoblastos foi observada em suínos com hipervitaminose D 

(Haschek et al., 1976) e menor atividade osteoblástica também já foi descrita em ossos de 

coelhos experimentalmente intoxicados por S. glaucophyllum (Santos et al., 1976).  

Essas alterações ósseas podem ser justificadas tanto pelo efeito direto da vitamina D sobre as 

células ósseas quanto pelo efeito indireto por meio das complexas alterações endócrinas 

secundárias à hipervitaminose. Discute-se que a hipercalcemia, induzida pela hipervitaminose D 

ou pelo consumo de plantas calcinogênicas, teria o potencial de aumentar a síntese de 

calcitonina e inibir a síntese de paratormônio (Riet-Correa et al., 1987), o que histologicamente 

é justificado pela hiperplasia das células C da tireoide e atrofia das paratireoides (Riet-Correa et 

al., 1987; Guedes et al., 2011). Neste contexto, o hipercalcitonisinmo poderia participar da 

gênese das alterações ósseas presentes na intoxicação por plantas calcinogênicas. No entanto, 

Haschek et al (1976) sugerem que as alterações ósseas sejam decorrentes do efeito direto e 

nocivo da vitamina D sobre osteoblastos e osteócitos, sem que haja influência do 

hipercalcitoninismo e da hipercalcemia (Haschek et al., 1976).  

Ensaios in vitro utilizando o extrato de S. glaucophyllum foram realizados apenas em cultivos 

de fragmentos de ossos (Puche e Locatto, 1974; Stern et al., 1977; Liskova-Kiar e Proscheck, 

1978) com o intuito de compreender o efeito da planta na reabsorção óssea. No entanto, por ser 

o osteoblasto uma célula que deriva da diferenciação osteogênica das células tronco da medula 

óssea, uma das hipóteses desse estudo é que a osteoporose induzida pela S. glaucophyllum 

poderia ser desencadeada não somente pela ação da planta sobre os osteoblastos, como também 

por seu efeito sobre a diferenciação osteogênica das CTMs, hipótese essa que até o momento 

não havia sido testada.  

A patogenia da osteoporose causada pela S. glaucophyllum carece de maiores esclarecimentos e 

uma forma confiável de estudo do efeito direto de S. glaucophyllum é a experimentação in vitro, 

resguardada dos efeitos secundários das variações plasmáticas hormonais e minerais. Sendo 

assim, o objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos de 100µL, 1mL e 5mL de extrato de S. 

glaucophyllum por L de cultura, contendo respectivamente, 1nM (0,4 µg/L), 10nM (4 µg/L) e 

50nM (20 µg/L) de 1,25(OH)2D3 em CTMs da medula óssea de ratos sob diferenciação 

osteogênica. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Obtenção do extrato aquoso da S. glaucophyllum  

As amostras bda planta S. glaucophyllum foram coletadas no dia 1 de novembro de 2017, na 

cidade de Cañuelas (35°02'00"S 58°44'00"O), localizada na província de Buenos Aires, 

Argentina (Figura 1A) que é uma região onde se tem vários relatos da ocorrência de intoxicação 

natural em bovinos (Worker e Carrilo, 1967; Okada, Carrillo e Tilley, 1977; Micheloud et al., 

2012) e equinos (Odriozola et al., 2018). 

Após a coleta as folhas foram desidratadas em temperatura ambiente (Figuras 1B e 1C). 50 

gramas de folhas secas de S. glaucophyllum foram colocadas em 500mL de solução água/etanol 
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(70:30), trituradas e posteriormente mantidas em ―banho maria‖ por oito horas à 40ºC. Em 

seguida, a solução foi filtrada em papel filtro com porosidade de 7,5 µm (CAAL, São Paulo, 

Brasil). A esta solução foram adicionados mais 100mL da solução água destilada/etanol (70:30). 

A solução obtida foi submetida à evaporação em evaporador rotatório à vácuo por oito horas, 

até que o volume fosse reduzido a 15 mL, gerando um extrato bruto viscoso e acastanhado. O 

extrato foi filtrado dentro do fluxo laminar em filtro de seringa com membrana de 0,22 µm, 

aliquotado e armazenado a -20ºC por seis semanas até o início dos tratamentos. 

Concentração de 1,25(OH)2D3 no extrato aquoso da S. glaucophyllum 

Em uma alíquota do extrato aquoso de folhas secas da Solanum malacoxylum, foi realizada a 

identificação e a quantificação do 1,25(OH)2D3 (calcitriol), pela técnica de cromatografia 

líquida de alta eficiência (CLAE), com o equipamento Agilent 1120 Compact LC (Agilent, 

Santa Clara, USA) utilizando acetonitrila, THF e água (80:10:10) como fase móvel, fluxo de 

0,9mL/minuto e coluna  RP Select B (C18). A detecção foi feita em comprimento de onda de 

254 nm. Seguiu-se a metodologia descrita na USP Pharmacopeia, National Formulary (NF), 

teste 581 (Vitamin D Assay, p.2613). 

Extração e caracterização fenotípica das células tronco mesenquimais 

A extração das CTMs da medula óssea foi realizada conforme protocolo adotado no Núcleo de 

Células Tronco e Terapia Celular Animal e já publicado anteriormente (Ocarino et al., 2008; 

Boeloni et al., 2009). Foram utilizadas para a extração cinco ratas wistar com 30 dias de idade 

oriundas do biotério do Instituto de Ciências Biológicas (ICB) da UFMG. A eutanásia foi 

realizada com sobredose anestésica (90mg/kg) de tiopental (Thiopentax, Cristália, Itapira, SP, 

Brasil) administrada por via intraperitoneal. Em fluxo laminar, o fêmur e a tíbia foram extraídos 

de forma asséptica e limpos de todo o tecido mole adjacente. Em seguida, após a retirada das 

epífises, a medula óssea foi lavada com auxílio de uma agulha acoplada a uma seringa com 

DMEM (Dulbecco’s Modiffed Eagle Medium) (Gibco, Invitrogen, NY, USA) enriquecido com 

gentamicina (60µg/mL) penicilina (10.000un/mL), estreptomicina (1000µg/mL) e anfotericina 

(25µg/mL) (Gibco, Life Technologies, NY, USA) para dentro de um tubo Falcon de fundo 

cônico de 50 mL estéril. 

Após centrifugação por 10 minutos a 1400 rpm, o pellet de células da medula óssea foi 

ressuspendido e as células foram semeadas em garrafas de 75cm² contendo DMEM enriquecido 

com gentamicina (60µg/mL), penicilina (10.000un/mL), estreptomicina (1000µg/mL) e 

anfotericina (25µg/mL) e 10 % de soro fetal bovino (Gibco, Invitrogen, Grand Island, NY, 

USA) e cultivadas em estufa a 37ºC e 5% de CO2. Após 24h, as células foram lavadas com 

solução tampão fosfato-salino (PBS) para remoção das células não aderidas. O meio de cultivo 

foi trocado três vezes por semana, a fim de se eliminar células hematopoéticas, e até que se 

obtivesse a confluência de 80 a 90% das células. Atingida esta confluência, as células foram 

tripsinizadas e o cultivo foi repicado. Após o terceiro repique, foi realizada a caracterização 

fenotípica das células tronco por citometria de fluxo. Para tal procedimento, 1x10
6
 células por 

poço foram distribuídas em placas de 96 poços sendo dois poços para cada anticorpo e um poço 

para o controle sem marcação. As células foram incubadas com anticorpos primários anti-CD45 

(clone 69 mouse), anti-CD54 (clone 1A29 mouse), anti-CD73 (clone 5 F/B9 mouse) e anti-

CD90 (clone Ox-7 mouse) e anticorpos secundários (Abcam, Cambridge, UK). A leitura e as 
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análises foram realizadas em citômetro de fluxo FACScan (Fluorescence Activated Cell 

Analyser), empregando o software BD CellQuest Pro software. 

Definição dos grupos experimentais 

Foram definidos três grupos tratamento com diferentes concentrações do extrato de planta e 

mais um grupo controle, todos em meio de diferenciação osteogênica.  

As concentrações do extrato da planta nos meios de cultivo dos três grupos tratados foram 

estabelecidas com base na inclusão de extrato necessária para se atingir 1nM (0.4 µg/L), 10nM 

(4 µg/L) e 50nM (20 µg/L) de 1,25(OH)2D3 no meio de cultivo. Essas concentrações de 

1,25(OH)2D3 sintética são conhecidamente indutoras de diferenciação osteogênica de CTMs 

(Zhou et al., 2006; Posa et al., 2016; Kato et al., 2017). A concentração de 1,25(OH)2D3 

encontrada no extrato da planta por meio da técnica de cromatografia líquida foi de 3,8 µg/mL 

e, portanto foram necessários 100µL, 1mL e 5mL  de extrato por L para se atingir 1nM (0.4 

µg/L), 10nM (4 µg/L) e 50nM (20 µg/L) de 1,25(OH)2D3, respectivamente, como demonstrado 

na tabela 1. 

Tabela 1. Volume de extrato da S. glaucophyllum e de 1,25(OH)2D3 (Calcitriol) por L de cultura 

em cada grupo tratado 

Grupos Concentração de 

1,25(OH)2D3 (mol) 

Volume de 1,25(OH)2D3 

(µg/Litro) 

100µL de extrato/L 1nM 0,4 µg/litro 

1mL de extrato /L 10nM 4 µg/litro 

5 mL de extrato/L 50nM 20 µg/litro 

A contagem das células de cada garrafa foi realizada por meio da coloração pela solução de 

Tuck em câmara de Newbauer e microscópio invertido. Imediatamente após a contagem foi 

realizado o plaqueamento com o número de células necessário para cada ensaio, conforme 

descrito a seguir. Após o plaqueamento as células de todos os grupos foram mantidas com meio 

DMEM indiferenciado sem extrato da planta até a confluência de 60% das células, ou seja, 

cinco dias após o plaqueamento.  A partir desse momento, foram formados três grupos tratados 

com 100µL, 1mL e 5mL  de extrato por L de diferenciação osteogênica e um grupo controle 

com o mesmo meio de cultura desprovido do extrato da planta. 

O meio para diferenciação osteogênica era formado por DMEM com gentamicina (60µg/mL), 

penicilina (10.000un/mL), estreptomicina (1000µg/mL) e anfotericina (25µg/mL) e 10 % de 

soro fetal bovino (Gibco, Invitrogen, Grand Island, NY, USA), enriquecido com ácido ascórbico 

(50µg/mL) (Synth, Diadema, SP, Brasil), β-glicerosfosfato (10mM) (Sigma-Aldrich, St. Louis, 

MO, USA), dexametasona (0,1 µM) e 10% de soro fetal bovino e era trocado três vezes por 

semana.As CTMs foram cultivadas em estufa a 37ºC e 5% de CO2. 

Ensaio de conversão do MTT 

As células tronco (1x10
4
 células/cm

2
) de cada grupo foram cultivadas em sextuplicata, em 

placas de 24 poços. Aos 7, 14 e 21 dias de cultivo as culturas de células de todos os grupos 

foram avaliadas quanto à capacidade de metabolização do 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-
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diphenyl tetrazolium bromide (MTT) em cristais de formazan, um método quantitativo de 

avaliação da atividade da enzima succinato desidrogenase em células viáveis, onde a enzima 

presente na mitocôndria converte o substrato MTT em cristais de formazan (Mosmann, 1983). 

O meio foi substituído por 210 µL de meio de cultura utilizado com 10% de SFB e 170µL de 

solução MTT (Invitrogen, Eugene, Oregon, USA) (5mg MTT/mL de PBS 0,15M). Para cada 

grupo foi conferido um controle ―branco‖ em um tubo de 1,5mL com 100µL do meio utilizado e 

100µL de solução MTT. 

A placa foi incubada por 2 horas em estufa a 37ºC e 5% de CO². Foram observados os cristais 

de formazan e em seguida foram adicionados 210 µL de solução detergente SDS 10%-HCL em 

cada poço e 100µL no ―branco‖ para incubação overnigth. Após 12 horas de solubilização, 

100µL foram transferidos para placas de 96 poços para leitura em espectofotômetro com 

comprimento de onda de 595nm. Ao valor de cada poço foi descontado o valor do controle 

―branco‖. 

Atividade de fosfatase alcalina 

As células tronco (1x10
4
 células/cm

2
) de cada grupo foram cultivadas em sextuplicata, em 

placas de 24 poços. Aos 7, 14 e 21 dias de cultivo, os poços de todos os grupos foram lavados 

duas vezes com PBS 0,15M. Em cada poço, foram acrescentados 200µL da solução de 

BCIT/NTB (Invitrogen, Camarillo, CA, USA) e mais 200 µL foram colocados em um tubo de 

1,5mL para confecção do controle ―branco‖. As amostras ficaram 2 horas na estufa a 37ºC e 5% 

de CO² e em seguida foram adicionados 200 µL de solução detergente SDS 10% para incubação 

overnigth.  Após 12 horas de solubilização, 100µL foram transferidos para placas de 96 poços 

para leitura em espectofotômetro com comprimento de onda de 595nm. Ao valor de cada poço 

foi descontado o valor do controle ―branco‖. 

Porcentagem de células por campo, número e diâmetro dos nódulos de mineralização 

Para avaliação da superfície coberta por células, 1x10
4
 células/cm

2 
de cada grupo foram 

cultivadas, em sextuplicata, em placas de 24 poços contendo lamínulas redondas e estéreis de 

13mm (Sarstedt, Nümbrecht, Alemanha). Aos 7, 14 e 21 dias de cultivo as culturas de células 

sob lamínulas de todos os grupos foram lavadas em PBS 0,15M, fixadas com solução 

paraformaldeido 4% por 24 horas e coradas pela técnica da hematoxilina-eosina. A porcentagem 

de células foi avaliada em oito campos de cada lamínula em microscópio óptico e em objetiva 

de 10X, com o auxílio de uma gratícula de 121 pontos acoplada à ocular (Boeloni et al., 2013). 

Para avaliação dos nódulos de mineralização, 1x10
4
 células/cm

2 
de cada grupo foram cultivadas, 

em sextuplicata, por 21 dias em placas de 6 poços contendo lamínulas estéreis (Sarstedt, 

Nümbrecht, Alemanha).  As culturas de células de todos os grupos foram lavadas em PBS 

0,15M, fixadas com solução paraformaldeido 4% por 24 horas e coradas pelo método Von 

Kossa para quantificação dos nódulos de mineralização em microscópio óptico. Foi 

quantificado o numero total de nódulos de mineralização em 50 campos de cada lamínula em 

objetiva de 10X. Para avaliação do diâmetro médio dos nódulos de mineralização, 50 nódulos 

foram mensurados, em objetiva de 10X, em seus eixos maior e menor para obtenção do 

diâmetro médio, com o auxílio de uma ocular com régua micrométrica acoplável ao 

microscópio (Alves et al., 2016) 
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Expressão dos transcritos gênicos para osteopontina, sialoproteína óssea e BMP-2 

As células tronco (1x10
4
 células/cm

2
) de cada grupo foram cultivadas em quadruplicata em 

garrafas de 25cm
2
. Após 21 dias, as culturas foram avaliadas quanto à expressão relativa de 

osteopontina, sialoproteína óssea e BMP-2 pelo método de RT-PCR (transcrição reversa e 

reação em cadeia da polimerase) em tempo real. A extração do RNA das células cultivadas foi 

realizada pelo uso do Trizol (Invitrogen, Carlsbad, CA, EUA). Foram delineados iniciadores 

com base nas sequências da osteopontina, sialoproteína óssea e BMP-2 disponíveis no GenBank 

(Tabela 2). A concentração de RNA de cada grupo foi determinada pela leitura da absorbância 

por espectrofotometria. Para as reações de transcrição reversa foi utilizado Kit comercial 

SuperScript® III platinum two step qRT-PCR with SYBR Green (Invitrogen, Carlsbad, CA, 

USA), sendo utilizados 10μL de 2x RT reaction MIX, 2μL de RT enzyme MIX, 6μL de água 

DEPC livre de RNAse e 2μL de RNA contendo 0,5μg de RNA/μL para um volume final de 

20μL. A transcrição reversa foi realizada em um termociclador com a programação de 25ºC por 

10 minutos, 42ºC por 50 minutos e 85ºC por 5 minutos. Posteriormente, foi adicionado 1μL de 

RNase H por microtubo e novamente colocado no termociclador por 20 minutos a 37ºC. Para as 

reações de PCR em tempo real foram utilizados 1,5 μL de cDNA, 1,0 μL de cada iniciador, 1,0 

μL de ROX, 8 μL de água DEPC livre de RNAse e 12,5μL do reagente Platinum SYBR Green 

qPCR superMix-UDG (Invitrogen, Carlsbad, CA, USA) em um volume final de 25 μL de 

reação no aparelho ViiA 7 Real-Time PCR System (Thermo Fischer Scientific, Waltham, 

USA). Os parâmetros utilizados para amplificação foram: 50°C por 120 segundos, 95°C por 150 

segundos e 45 ciclos de 95°C por 15 segundos e 60°C por 30 segundos. A expressão gênica foi 

calculada usando o método 2
-ΔΔCT

, onde os resultados obtidos para cada grupo foram 

comparados quantitativamente após a normalização baseada na expressão de gliceraldeído-3-

fosfato desidrogenase GAPDH (Rattus norvegicus). 

 

Tabela 2. Iniciadores dos transcritos gênicos delineados com base na sequência do mRNARattus 

norvegicus 

Transcritos 

gênicos 

Iniciadores Nº de acesso 

Gen bank 

Osteopontina Foward: 5’ATCTCACCATTCCGATGAATCT3’ 

Reverse: 5’TCAGTCCATAAGCCAAGCTATCA3’ 

AB 001382 

Sialoproteína 

óssea 

 

Foward: 5’TGTCCTTCTGAACGGGTT3’ 

Reverse:5’CTTCCCCATACTCAACCG3’ 

NM 012587.2 

BMP-2 Foward: 5’AGTGACTTTTGGCCACGACG3’ 

Reverse: 5’GCTTCCGCTGTTTGTGTTTG3’ 

NM 000088 
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GAPDH foward: 5’CAACTCCCTCAAGATTGTCAGCAA3’ 

reverse: 5’GGCATGGACTGTGGTCATGA3’ 

NM 002046 

 

 

Análise estatística  

O delineamento foi inteiramente ao acaso. Para cada variável foi determinada a média e o 

desvio padrão. As médias foram comparadas pelo teste Student Newman Keuls (SNK) 

utilizando o programa Instat (GraphPad Software, San Diego, CA, USA). Diferenças foram 

consideradas significativas se p0,05. 

 

RESULTADOS 

Caracterização fenotípica das células por citometria de fluxo 

A expressão de CD45 foi observada em 1,18% e 1,0% com média de 1,09% das células. 97,8% 

e 96,09% com média de 96,94% das células expressaram CD54; 82,97% e 85,57% com média 

de 84,27% das células expressaram CD73 e 96,31% e 95,56% com média de 95,93 expressaram 

CD90. 

Concentração de 1,25(OH)2D3 no extrato aquoso da S. glaucophyllum 

A concentração de 1,25(OH)2D3 encontrada no extrato bruto da planta foi de 3,8 µg por mL. 

Sendo assim, nos grupos tratados com 100µL, 1mL e 5mL de extrato por L, o volume de 

1,25(OH)2D3 foi de 1nM (0,4 µg/L), 10nM (4 µg/L) e 50nM (20 µg/L), respectivamente. 

Ensaio de conversão de MTT 

Aos sete e 21 dias, os grupos tratados com extrato de S. glaucophyllum apresentaram redução do 

MTT em cristais de formazan significativamente menor, em comparação ao controle. No 

entanto, aos 14 dias apenas o grupo de CTMs tratadas com 1mL de extrato/L apresentou este 

mesmo resultado (Figura 1). 

 

 

 

 



49 
 

 

 

Figura 1. Redução do MTT em cristais de formazan (média ± desvio padrão) em culturas de 

células tronco mesenquimais extraídas da medula óssea de ratas, cultivadas em meio 

osteogênico (controle) e com extrato de S. glaucophyllum em meio osteogênico nas 

concentrações de 100µL [1nM de 1,25(OH)2D3], 1mL [10nM de 1,25(OH)2D3] e 50mL de 

extrato/L [50nM de 1,25(OH)2D3], aos sete (A), 14 (B) e 21 dias de cultivo (C). Teste SNK. 

*p<0,05, **p<0,01,***p<0,001. 

 

Atividade de fosfatase alcalina 

Aos sete dias, o grupo de CTMs tratado com 100µL de extrato/L apresentou atividade de 

fosfatase alcalina significativamente menor, em comparação ao controle. Já aos 14 dias, os 

grupos tratados com 1mL de extrato/L e 5mL de extrato/L apresentaram atividade de fosfatase 

alcalina significativamente maior, em comparação ao controle. Aos 21 dias, não houve 

diferença significativa entre grupos (Figura 2). 
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Figura 2. Atividade de fosfatase alcalina (média ± desvio padrão) em culturas de células tronco 

mesenquimais extraídas da medula óssea de ratas, cultivadas em meio osteogênico (controle) e 

com extrato de S. glaucophyllum em meio osteogênico nas concentrações de 100µL [1nM de 

1,25(OH)2D3], 1mL [10nM de 1,25(OH)2D3] e 50mL de extrato/L [50nM de 1,25(OH)2D3], aos 

sete (A), 14 (B) e 21 dias de cultivo (C). Teste SNK. *p<0,05, **p<0,01. 

 

Porcentagem de células por campo 

Aos sete e 14 dias, a porcentagem de células/campo foi semelhante entre os grupos. No entanto, 

aos 21 dias, somente o grupo tratado com a maior concentração de extrato (5mL de extrato/L) 

apresentou porcentagem de células/campo significativamente menor, em comparação ao 

controle (Figura 3). 
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Figura 3. Porcentagem de células/campo (média ± desvio padrão) em culturas de células tronco 

mesenquimais extraídas da medula óssea de ratas, cultivadas em meio osteogênico (controle) e 

com extrato de S. glaucophyllum em meio osteogênico nas concentrações de 100µL [1nM de 

1,25(OH)2D3], 1mL [10nM de 1,25(OH)2D3] e 50mL de extrato/L [50nM de 1,25(OH)2D3], aos 

sete (A), 14 (B) e 21 dias de cultivo (C). Teste SNK. ***p<0,001. 

 

Número e tamanho dos nódulos de mineralização 

Aos 21 dias, o número de nódulos de mineralização foi significativamente menor no grupo 

tratado com 1mL de extrato/L em comparação aos demais grupos.Nas concentração de 100µL 

de extrato/L e 5mL de extrato/L, o tratamento com extrato de S. glaucophyllum não afetou 

significativamente o número de nódulos de mineralização em comparação ao controle (Figura 

4). No entanto, o tratamento com extrato de S. glaucophyllum na concentração de 5mL de 

extrato/L diminuiu significativamente o diâmetro médio dos nódulos de mineralização, em 

comparação ao controle e aos demais grupos tratados (Figura 5). 
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Figura 4. Número de nódulos de mineralização (média ± desvio padrão) (A) em culturas de 

células tronco mesenquimais extraídas da medula óssea de ratas e cultivadas em meio 

osteogênico (controle) e com extrato de S. glaucophyllum em meio osteogênico nas 

concentrações de 100µL [1nM de 1,25(OH)2D3], 1mL [10nM de 1,25(OH)2D3] e 50mL de 

extrato/L [50nM de 1,25(OH)2D3], aos 21 dias. Nódulos de mineralização em culturas de células 

tronco mesenquimais extraídas da medula óssea de ratas e cultivadas em meio osteogênico 

(controle) (B) e com extrato de S. glaucophyllumem meio osteogênico nas concentrações de 

100µL de extrato/L (C), 1mL de extrato/L (D) e 5mL de extrato/L (E), aos 21 dias. Teste SNK. 

***p<0,001. (Von kossa, 25X) 

 

 

 

 

Controle  100µL de extrato/L 1mL de extrato/L 5mL de extrato/L 

B)

Q) 

C)

Q) 

D)

Q) 

E)

Q) 
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Figura 5. Diâmetro médio dos nódulos de mineralização (média ± desvio padrão) (A) em 

culturas de células tronco mesenquimais extraídas da medula óssea de ratas, cultivadas em 

osteogênico (controle) e com extrato de S. glaucophyllum em meio osteogênico nas 

concentrações de 100µL [1nM de 1,25(OH)2D3], 1mL [10nM de 1,25(OH)2D3] e 50mL de 

extrato/L [50nM de 1,25(OH)2D3], aos 21 dias de cultivo em milímetros (mm). Nódulos de 

mineralização em culturas de células tronco mesenquimais extraídas da medula óssea de ratas e 

cultivadas em meio osteogênico (controle) (B) e com extrato de S. glaucophyllum em meio 

osteogênico nas concentrações de 100µL de extrato/L (C), 1mL de extrato/L (D) e 5mL de 

extrato/L (E), aos 21 dias. Teste SNK. **p<0,01. (Von kossa, 400X) 

 

 

 

Expressão dos transcritos gênicos para osteopontina, sialoproteína óssea e BMP-2 

Aos 21 dias, a expressão do transcrito gênico para osteopontina foi significativamente menor no 

grupo de CTMs tratado com 5mL de extrato/L em comparação ao controle. A expressão do 

transcrito gênico para BMP-2 foi significativamente maior no grupo tratado com 1mL de 

extrato/L em comparação ao controle. O extrato de S. glaucophyllum não alterou 

significativamente a expressão do transcrito gênico para sialoproteína óssea em comparação ao 

controle (Figura 6). 

Controle 100µL de extrato/L 1mL de extrato/L 5mL de extrato/L 

B)

Q) 

C)

Q) 

D)

Q) 

E)

Q) 
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Figura 6. Quantificação relativa de transcritos gênicos (média ± desvio padrão) para 

osteopontina (A), BMP-2 (B) e sialoproteína óssea (C) em culturas de células tronco 

mesenquimais extraídas da medula óssea de ratas, cultivadas em meio osteogênico (controle) e 

com extrato de S. glaucophyllum em meio osteogênico nas concentrações de 100µL [1nM de 

1,25(OH)2D3], 1mL [10nM de 1,25(OH)2D3] e 50mL de extrato/L [50nM de 1,25(OH)2D3], aos 

21 dias de cultivo. Teste SNK. *p<0,05. 

 

DISCUSSÃO 

A fim de estudar os efeitos de S. glaucophyllum em CTMs submetidas ao processo de 

diferenciação osteogênica, o extrato da planta foi adicionado ao meio de cultivo juntamente com 

fatores conhecidamente promotores de diferenciação osteogênica (Pittenger at al., 1999; 

Ocarino et al., 2008; Reis et al., 2016). O extrato de Solanum glacophyllum não potencializou a 

diferenciação osteogênica de CTMs em nenhuma das concentrações estudadas em comparação 

ao controle. Ao contrário, foi observada redução da diferenciação das CTMs em osteoblastos, 

demonstrado por meio de alguns indicadores relacionados ao metabolismo celular, como o 

ensaio de MTT, e relacionados à diferenciação osteogênica, como número e tamanho dos 

nódulos de mineralização e expressão relativa do transcrito para osteopontina. 
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De acordo com os critérios básicos essenciais para caracterização das CTMs definidos pela 

International Society For Cellular Therapy (Dominici et al., 2006), as células utilizadas no 

presente estudo apresentaram características que permitiram comprovar seu perfil de CTMs. 

Dentre essas características, estão a capacidade das mesmas de aderirem ao plástico das garrafas 

e placas, apresentarem aspecto fibroblastóide quando indiferenciadas e por se diferenciarem em 

osteoblastos quando cultivadas em meio para diferenciação osteogênica. Além disso, pouco 

mais de 1% das células utilizadas neste estudo apresentou expressão de CD45, que é uma 

proteína de membrana expressa em células hematopoiéticas e a maioria das células, ou seja, 

cerca de 84% a 96% apresentou expressão de CD54, CD73 e de CD90, que são marcadores 

expressos em CTMs. 

Conforme os resultados já apresentados, aos sete e 21 dias, o extrato de S. glaucophyllum 

induziu menor conversão de MTT em cristais de formazan em todos as concentrações avaliadas 

e aos 14 dias, apenas na concentração intermediária de 1mL de extrato/L. Houve no entanto, 

redução da porcentagem de células/campo apenas aos 21 dias com a concentraçãode 5mL de 

extrato/L. Esse resultado sugere, na maior parte dos resultados, não haver justificativa para a 

redução da conversão do MTT com base na diminuição do número de células e sim na 

reduçãoda atividade mitocondrial já que neste ensaio, a atividade da atividade da enzima 

succinato desidrogenase presente da mitocôndria, converte o substrato MTT em cristais de 

formazan e fornece um método quantitativo de avaliação de atividade mitocondrial em células 

viáveis (Mosmann, 1983). Os resultados do experimento de Puche e Locatto (1974) permitem 

inferir que exista efeito direto do extrato da planta sobre as mitocôndrias. Puche e Locatto 

(1974) descrevem alterações mitocondriais caracterizadas por redução da concentração de ATP, 

aumento de ATPases e diminuição do cálcio dentro da mitocôndria de fígado de ratos 

intoxicados experimentalmente pela administração de extrato de Solanumglaucophyllum.  

A atividade da fosfatase alcalina foi maior aos sete dias no grupo de CTMs tratado com 100µL 

de extrato/L e aos 14 dias, nos grupos tratados com 1mL e 5mL de extrato/L. A atividade da 

fosfatase alcalina igual ou maior ao grupo controle era esperada já que todos os grupos, controle 

e tratados tinham como base o meio osteogênico e a atividade da fosfatase alcalina é 

considerada um marcador da diferenciação osteoblástica (Blair et al., 2017). Comparado ao 

controle, o aumento da atividade da fosfatase alcalina em alguns momentos, embora não 

acompanhado pelo aumento do número de nódulos de mineralização, pode ser atribuído ao 

efeito direto da vitamina D presente no extrato, pois, segundo Anderson (1995), na 

diferenciação osteogênica de células tronco induzida pela vitamina D há aumento de vesículas 

da matriz positivas para fosfatase alcalina.  

A redução da celularidade foi obervada aos 21 dias no grupo tratado com maior volume de 

extrato. No primeiro experimento a redução da celularidade nos grupos tratados com extrato da 

planta esteve provavelmente associada à redução da capacidade de proliferação que 

acompanhou a diferenciação osteogênica (Owen et al., 1990), já no segundo experimento esta 

relação não é percebida, já que não houve aumento da diferenciação osteogênica nos grupos 

tratados com extrato da planta comparado ao controle diferenciado. Fica evidente, portanto, 

respostas diferentes quando células indiferenciadas e células submetidas à diferenciação 

osteogênica são tratadas com o extrato de S. glaucophyllum. 

Pode-se dizer que tanto na concentração de 1mL quanto de 5mL de extrato/L de extrato, houve 

comprometimento da síntese de nódulos de mineralização. Isso porque embora os nódulos 

tenham sido menores em número na concentração de 1mL, eles foram menores em tamanho na 

concentração de 5mL. A S. glaucophyllum, na concentraçãode 5mL de extrato/L, induziu 
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redução significativa no diâmetro médio dos nódulos de mineralização, bem como redução da 

expressão de transcritos gênicos para osteopontina comparado ao controle, o que não ocorreu 

nos demais grupos provavelmente em função da menor concentração de extrato. Esta redução 

no diâmetro médio dos nódulos de mineralização e a redução da expressão de transcritos 

gênicos para osteopontina pode estar relacionado à redução na capacidade de síntese dos 

osteoblastos e esta pode ser uma das razões pelas quais a S. glaucophyllum causa osteoporose 

nos animais intoxicados. A osteopontina é uma proteína não colagênica constituinte da matriz 

orgânica do tecido ósseo (Roach e al., 1994) e que tem sido utilizada como um dos 

biomarcadores da osteogênese in vitro (Lou et al., 2017). A presença da osteopontina nas 

interfaces matriz mineralizada-osteóide e nas interfaces osteoblasto-matriz sugere que esta 

proteína atue como mediadora da adesão destas estruturas (Mckee e Nanci, 1996). 

Na concentração intermediária de 1mL de extrato/L, mesmo sem alterar a expressão do 

transcrito para osteopontina, houve redução do número de nódulos de mineralização aos 21 dias 

No entanto, de modo contraditório, esta concentração induziu aumento da expressão relativa do 

transcrito gênico para BMP-2. A BMP-2 é uma das mais potentes osteoindutoras, pois estimula 

a expressão de fatores de transcrição osteogênicos como Runx-2, Osterix e Dlx5 (Lee et al., 

2003). Por isso, não era esperada a redução do número de nódulos de mineralização 

concomitante ao aumento da expressão relativa deste transcrito. Esse resultado é difícil de ser 

explicado com base nos ensaios realizados. Entretanto, não necessariamente o aumento do 

transcrito para BMP-2 é acompanhado pelo aumento da síntese da proteína. Sendo assim, mais 

estudos são necessários, a fim de verificar se há alteração da síntese protéica, bem como 

também para analisar outras vias de sinalização, como Wnt, Notche FGF que também são 

importantes na osteogênese (Lin e Hankenson, 2011), a fim de verificar se essas vias podem ser 

negativamente afetadas pelo extrato da planta, o que poderia justificar a redução na síntese da 

matriz mineralizada.  

O osso é um tecido metabolicamente ativo que sofre contínua formação e reabsorção como 

consequência de eventos celulares e bioquímicos. À medida que a matriz óssea é produzida, os 

osteoblastos ficam envoltos por ela e se tornam osteócitos. Tal processo é contínuo, e assim, 

novos osteoblastos precisam se diferenciar a partir de CTMs para formar uma nova camada na 

superfície do tecido ósseo (Blair et al., 2017). Na hipervitaminose D (Haschek et al., 1976) e na 

intoxicação por S. glaucophyllum (Santos et al., 1976) foi demonstrado prejuízo à função 

osteoblástica que resultou em osteoporose, caracterizada pela presença de trabéculas em menor 

número, com microfraturas e revestidas por osteoblastos fusiformes e em menor número. A 

hipótese desse estudo é que a osteoporose induzida pela S. glaucophyllum poderia ser 

desencadeada por seu efeito negativo sobre a diferenciação das CTMs em osteoblastos.  

A osteoporose é uma doença de grande importância, principalmente na medicina humana e, à 

semelhança deste estudo, vários pesquisadores já utilizaram o cultivo de CTMs como modelo 

para estudar os mecanismos envolvidos na patogênese desta doença, bem como para elucidar o 

envolvimento das celulas tronco mesenquimais na gênese dessa doença (Ocarino et al., 2008; 

Boeloni et al., 2013; Reis et al., 2016; Boeloni et al., 2009). Por ser descrita tanto na intoxicação 

por S. glaucophyllum (Santos et al., 1976) quanto na hipervitaminose D (Haschek et al., 1976) é 

fortemente sugestivo que a osteoporose causada por plantas calcinogênicas seja decorrente da 

vitamina D presente na planta. No entanto, isto não exclui a possibilidade de participação de 

outros compostos já identificados no extrato da S. glaucophyllum, cuja importância clínica ainda 

não foi definida (Bachmann et al., 2013A; Bachmann et al., 2013B; Rappaportt et al., 1977). 
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O presente trabalho demonstra, pela primeira vez, que a S. glaucophyllum nas concentrações de 

1mL e 5mL de extrato por L, contendo respectivamente, 10nM (4 µg/L) e 50nM (20 µg/L) de 

1,25(OH)2D3 reduza síntese de matriz mineralizada em CTMs comprometidas com a 

diferenciação osteogênica, o que sugere ser este um dos mecanismos pelo qual ocorre 

osteoporose nos animais intoxicados pela planta. 

 

CONSIDERACOES FINAIS  

Ao longo de várias décadas, a intoxicação por plantas calcinogênicas vem sendo amplamente 

estudada por vários pesquisadores, particularmente do Brasil e da Argentina, locais onde essas 

plantas são mais encontradas e os casos de intoxicação, por seu consumo, têm sido mais 

registrados. A maioria das informações, que se tem atualmente, foi extraída das pesquisas in 

vivo, o que permitiu que várias questões sobre a intoxicação pela S. glaucophyllum fossem 

esclarecidas. Para nossa surpresa, os ensaios que haviam estudado o efeito in vitro do extrato da 

S. glaucophyllum, limitavam-se ao uso de culturas de fragmentos de ossos de embriões de ratos 

e frangos, com o intuito de compreender o efeito da planta sobre a reabsorção óssea. Nesses 

experimentos, realizados na década de 70, com base no aumento do cálcio na cultura de 

fragmentos ósseos tratados com o extrato da planta, os pesquisadores concluíram que a S. 

glaucophyllum aumenta a reabsorção óssea, efeito contrário ao que foi observado, por vários 

outros pesquisadores, nos ossos de animais intoxicados, onde há osteopetrosepor redução da 

reabsorção óssea. No entanto, hoje se sabe que esse modelo in vitro é muito limitado para 

estudar a atividade das células ósseas, pois o aumento do cálcio no meio de cultura pode ser 

inclusive interpretado de outras formas, como por exemplo pela dissolução da matriz por 

necrose. Por essa e outras razões, gradativamente este modelo foi dando lugar às culturas das 

celulas ósseas em monocamadas. No entanto, até o momento, não havia nenhum estudo sobre os 

efeitos in vitro da S. glaucophyllum em culturas de células ósseas ou de células tronco. 

Pelo fato do princípio tóxico mais importante da planta ser o calcitriol que é a forma 

hormonalmente ativa da vitamina D, as lesões encontradas nos quadros de intoxicação pela S. 

glaucophyllum podem ser decorrentes da ação dessa vitamina. Além disso, a semelhança entre 

as lesões observadas na intoxicação pela planta com aquelas evidenciadas nos quadros de 

hipervitaminose D reforçam essa hipótese.   

A partir de resultados de estudos já publicados, surgiu a primeira hipótese do presente trabalho. 

A metaplasia óssea observada em alguns tecidos de animais alvo da intoxicação pela planta já 

havia sido estudada in vivo, demonstrando a transdiferenciação de células vasculares em células 

com fenótipo de osteoblasto. Mas, sabe-se que a metaplasia pode ocorrer não somente por 

transdiferenciação de uma célula diferenciada em outro tipo celular, como também pela 

diferenciação de uma célula indiferenciada em uma célula diferenciada, mas diferente do tecido 

onde ela está. A partir dessa questão, surgiu a hipótese de que o extrato da S. glaucophyllum 

poderia promover a diferenciação de celulas indiferenciadas em osteoblastos. Por isso, surgiu a 

idéia de se usar culturas de CTMs como modelo de celulas indiferenciadas. Comprovando nossa 

hipótese inicial, o primeiro experimento demonstrou que o extrato da planta adicionado ao meio 

de cultura, mesmo sem a adição de qualquer fator indutor da osteogênese, é capaz de promover 

a diferenciação das CTMs de ratos em osteoblastos. Sendo assim, é provável que a metaplasia 

induzida na intoxicação pela S. glaucophyllum possa ser decorrente tanto da transdiferenciação 

de células diferenciadas quanto da diferenciação de células indiferenciadas, a partir das células 

tronco.  
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O uso de culturas de CTMs demonstrou ser um bom modelo para elucidar os mecanismos 

celulares e moleculares envolvidos na patogênese da metaplasia óssea induzida pela intoxicação 

por S. glaucophyllum. O modelo apresenta os efeitos diretos da planta, em meio controlado, sem 

a interferência de efeitos metabólicos secundários possíveis de ocorrer nos modelos in vivo. Este 

modelo poderá ser usado no estudo de outras plantas tóxicas ou demais substânicas passíveis de 

adição ao meio de cultivo celular, não só para o estudo da metaplasia óssea, mas também para o 

estudo de outros tipos de metaplasias ou lesões que tenham gênese na diferenciação celular. 

Mas, curiosamente, o efeito do extrato da planta foi diferente quando testado em culturas de 

células tronco com meio de diferenciação osteogênico, conforme foi comprovado pelo segundo 

experimento. O extrato de S. glaucophyllum apresentou efeito negativo sobre culturas de CTMs 

comprometidas com a diferenciação osteogênica, onde foi observada redução significativa da 

síntese de matriz mineralizada, o que sugere ser este um dos mecanismos pelo qual ocorre 

osteoporose nos animais intoxicados pela planta. 

No presente estudo, foram demonstrados os efeitos do extrato bruto da S. glaucophyllum. Os 

resultados apresentados aqui, nos motivam dar continuidade às pesquisas in vitro. O papel de 

cada composto presente no extrato, por exemplo, inclusive dos diferentes metabólitos da 

vitamina D, poderá ser mais bem compreendido com o fracionamento do extrato, de modo a 

serem testados grupamentos químicos individualizados, utilizando o mesmo modelo de cultivo 

celular apresentado aqui. Outra perspectiva interessante é estudar os efeitos in vitro da S. 

glaucophyllum sobre as células diferenciadas do osso, tais como osteoblastos, condrócitos etc, a 

fim de esclarecer mais sobre a patogênese das alterações ósseas induzidas pelos princípios 

tóxicos da planta. 
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EXTRAÇÃO DE MEDULA ÓSSEA PARA OBTENÇÃO DE CÉLULAS 

TRONCOMESENQUIMAIS (CTMs)  
 

Procedimento FORA DO FLUXO:  

 

 Realizar anestesia geral do animal (0,15 mL de Xilazina e 0,2 mL de Quetamina, 

via intramuscular)  

 Realizar punção cardíaca para retirar o sangue do animal e evitar contaminação 

durante a colheita dos ossos  

 Eutanasiar o rato  

 Depilar toda a região posterior do animal ventral e dorsal  

 
 Imergir o animal em dois frascos contendo álcool 70% por 1 minuto em cada  

 

Procedimento NA ANTE SALA E DENTRO DO FLUXO com todo instrumental 

estéril:  

 

 Passar iodo povidine em toda a região depilada  

 Retirar o fêmur e a tíbia (bilateral) com o mínimo de musculatura colocando os 

ossos em tubo falcon com aproximadamente 40mL de DEMEM  

OBS: antes de usar o fluxo, ligar a UV por 20 minutos 

 

Procedimento DENTRO DO FLUXO DA SALA DE CULTURA com todo 

instrumental estéril:  

 

 Retirar as epífises proximal e distal de cada osso utilizando tesoura e pinça 

estéreis.  

 Com uma seringa de 1 ou 3 mL e agulha de insulina, lava-se a medula para 

dentro do tubo falcon estéril com DMEM sem SFB (não ultrapassar 30 mL por 

tubo).  

 Centrifugar por 10 min a 1.400g.  

 Desprezar o sobrenadante e re-suspender o pellet em 20 mL de DMEM + 10% 

SFB.  

 Transferir 10 mL para garrafas T 75 e 5 mL para garrafas T 25.  
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 Incubar em estufa a 37°C e 5% CO2.  
 

MEIO PARA CULTIVO DE CÉLULA TRONCO INDIFERENCIADA 

(DMEM)  

 

 Diluir em 800mL de água ULTRAPURA, o DMEM + 2g de bicarbonato de 

sódio 7,5%.  

 Acertar o pH para 7,2.  

 Acrescentar gentamicina (60mg/L).  

 Acrescentar 1mL do PSA (descongelado).  

o P: penicilina 100 U/mL.  

o S: estreptomicina 10 μg/mL.  

o A: anfotericina B 250 μg/mL.  

 Completar o volume para 1000mL.  

 Dentro do fluxo laminar, fazer a filtragem em bomba a vácuo com membrana de 

0,22 μm  

 

DMEM com 10% de soro fetal bovino: 180mL de DMEM + 20mL de soro fetal 

bovino inativado (descongelado). Filtrar novamente em bomba à vácuo com membrana 

de 0,22 μm  

 

 OBS→ para as garrafas T75, colocar 10mL de DMEM com 10% SFB.  

para as garrafas T25, colocar 5mL de DMEM com 10% SFB .  

para as placas de 24 wells, colocar 1mL de DMEM com 10% SFB  

para as placas de 6 wells, colocar 3mL de DMEM com 10% SFB  

 

(O meio deve ser trocado, as segundas e sextas feiras ou quando necessário, 

também as quartas feiras) 

 

 OBS→ O SFB somente é inativado a 56°C por 30 min.  
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MEIO DE DIFERENCIAÇÃO OSTEOGENICA (Dexametasona)  

 

 Vitamina C - 50 μg/mL  
 

50 μg — 1 mL  

x — 200 mL  

x = 10000 μg  

x = 0,010 mg em 200 mL de meio  

x = 0,01 g em 200 mL de meio  

 

Vitamina C: 0,01 g para 200 mL de meio  
 

 β glicerofosfato - 10 mM  
 

PM = 216 g  

0,432 g — 100%  

x — 127%  

x = 0,55 g em 200 mL de meio  

 

β glicerofosfato: 0,55 g para 200 mL de meio  
 

 Dexametasona - 0,1 μM  
 

PM = 434,5 4 mg - 1mL  

434,5 g — 1 M 

x — 0,1 x 10-6 mol  

x = 43,45 μg — 1L  

x — 0,2L  

x = 8,69 μg  

4000 μg — 1000 μl  

8,69 μg — x  

x = 2,17 μl em 200 mL de meio  

 

Dexametasona 4mg: 2,17 μL para 200 mL de meio) 
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TRIPSINIZAÇÃO PARA REPIQUE EM GARRAFAS 

 

 Verificar a cobertura de 80 a 90% da garrafa.  

 Retirar o meio, lavar com 5 mL de PBS 0,15 molar.  

 Retirar o PBS e adicionar 1,5-2,0 mL de tripsina 1% na garrafa T75 e 1mL de 

tripsina na garrafa T25. Incubar por 8-10 min a 37°C e 5% CO2.  

 Após a retirada da estufa, agitar gentilmente a garrafa para favorecer a soltura 

das células.  

 Acrescentar 10 mL de DMEM + 10% de SFB para inativar a tripsina e transferir 

5 mL para outra garrafa T75. Completar ambas as garrafas com mais 5 mL de 

DMEM + 10% de SFB.  

 Caso a tripsinização seja de uma garrafa T25, após retirar da estufa, acrescentar 

5 mL de DMEM + 10% de SFB e transferir todo o conteúdo para uma garrafa 

T75 completando o volume desta para 10 mL.  

OBS: Quem inativa a tripsina é o DMEM acrescido de 10% de SFB.  

 

CONTAGEM DE CÉLULAS  

 

 Proceder a tripsinização das células como descrito anteriormente, recolher todo 

o conteúdo da garrafa em tubo falcon de 50 mL (o volume do tubo não deve 

ultrapassar 30 mL).  

 Centrifugar por 10 min a 1400g.  

 Desprezar o sobrenadante e re-suspender o pellet com 2 mL de DMEM + 10% 

de SFB.  

 Transferir 2 μL para um eppendorf 

 Acrescentar 98 μL da solução de Tuck 

 Retirar 10 μL da nova solução e transferir para cada parte da câmara de 

Newbauer. Fazer a contagem das células dos dois quadrantes (1º e 2º).  

 

 

n° de células/cmL = média dos quadrantes (1º e 2º) x 50 (fator de diluição) x 10
4
 

Contar em aumento 

de 10x, somente as 

células dentro dos 

quadrantesmenores. 

Não contar as 

células fora dos 

quadrantes 

menores. 
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 Fazer regra de três, para calcular o volume com células a ser utilizado em cada 

well.  

 

Placas de 24 wells: 1x10
4
 células 

Placas de 6 wells: 3x10
4
 células 

Garrafas T25: 25x10
4
 células 

 
TESTE DE METABOLISMO CELULAR 

 

Ensaio de MTT (placa de 24 wells)  
 

 Aspirar todo o meio e descartar.  

 Colocar 210 μL de meio de cultura utilizado com 10% de SFB/well. (Se o meio 

em questão for o indiferenciado, colocar meio indiferenciado (DEMEM), se o 

meio em questão for o osteogênico ou condrogênico, deve-se colocar o 

osteogênico ou condrogênico).  

 Acrescentar 170 μL de MTT (5 mg/mL).  

 Incubar a placa 2 horas em estufa a 37°C, 5%CO2. O branco também deve ser 

colocado na estuda neste momento.  

 Observar no microscópio a formação de cristais.  

 Colocar 210 μL de SDS – 10% de HCl.  

 Incubar a placa overnight em estufa a 37°C, 5%CO2.  

 Retirar 100μL de cada well, transferir para placas de 96 wells e ler a 595 nm. 

Fazer duplicata de cada well.  
 

Caso haja necessidade de fazer uma leitura mais rápida após a formação dos cristais, 

adicionar 170 μL de SDS 23% a 50% de dimetilformamida. A leitura pode ser realizada 

imediatamente (não precisa incubar overnight).  
 

Branco:  

 Em um eppendorf colocar 100 μL de DMEM + 10% SFB + 100 μL de MTT + 

100 μL de SDS.  

 Retirar uma alíquota de 100 μl e transferir para a placa de 96 wells.  

 Fazer duplicata.  
 

Preparo da solução de MTT: (conferir com as instruções do fabricante) 

 

 

MTT estéril: 5 mg/mL de MTT em PBS 0,15M.  

Dissolver o pó e filtrar a solução em membrana de 0,22 μm. Manter a 4° C, no 

escuro.  

SDS 10% - HCl: 10 g de SDS em 100 mL de água deionizada + 333 μL de HCl 

concentrado (colocar 100 μL de HCl para cada 30 mL de solução). Manter a 

temperatura ambiente, colocar timerosal para evitar contaminação. 
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TESTE DA FOSFATASE ALCALINA 

 

Ensaio de Fosfatase Alcalina nas células (placa de 24 wells) 

 

OBS: Se as células tiverem soltado do poço completamente excluir essa amostra.  

 Aspirar todo o meio e reservar em um tubo falco.  

 Lavar a placa 2 x com PBS 0,15M estéril (500 μL).  

 Colocar 200 μL da solução de BCIP/NBT (1 mL de BCIP + 1mL de NBT + 8 

mL de PBS 0,15 M) (Invitrogen, CA, EUA).  

 Incubar a placa 2 horas em estufa a 37°C, 5%CO2.  

 Observar no microscópio.  

 Colocar 200 μL da solução de SDS – 10% HCl.  

 Incubar a placa overnight em estufa a 37°C, 5%CO2 

 Retirar 100μL de cada well, transferir para placas de 96 wells e ler a 595 nm. 

Fazer duplicata de cada well. Cuidado para não haver a formação de bolhas de 

ar!  

 

Branco para F.A. célula  

 Em um eppendorf, colocar 200 μl da solução de NBT/BCIP e mais 200 μl de 

SDS. Dessa mistura, pipetar 100 μl para cada poço da placa de 96 wells. Pode 

ser feito no momento da leitura no espectrofotômetro.  

 

Preparo da solução de NBT/BCIP: (conferir com as instruções do fabricante)  

 

 

 

 

 

 

PREPARO DA AMOSTRA PARA CITOMETRIA DE FLUXO 

 

 Retirar o meio do poço ou da garrafa.  

 Lavar uma vez com PBS 0,15 molar.  

 Retirar o PBS e acrescentar 0,5 mL de tripsina 1x /well ou 1mL para garrafas 

T25.  

 Incubar 10 min na estufa a 37ºC e 5% de CO2 (olhar se todas as células se 

soltaram).  

 Acrescentar 500 μL de PBS 0,15 molar.  

 Retirar toda a solução e transferir para um eppendorf.  

 Centrifugar por 10 min a 1400rpm.  

 Descartar o sobrenadante.  

 Re-suspender o pellet com 200 μL de formaldeído a 2%.  

 Transferir para os tubos do citômetro e fazer a leitura.  

BCIP / NBT: 4 μL de NBT + 3,3 μL de BCIP + 1 mL de tampão da fosfatase 

alcalina. Preparar na hora do uso e manter no escuro. 
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COLORAÇÕES 

 

 Lavar com PBS 1X 

 Fixar a lamínula em paraformaldeído 4% 

 

Solução de paraformaldeído 4%  

 Adicionar 4 g de paraformaldeído em 100 mL de PBS 1X.  

 Colocar a mistura em agitador magnético e aquecer. A mistura deve tornar-se 

incolor.  

 Após esfriar, colocar sob refrigeração para a utilização.  

 Preparar no máximo no dia anterior e deixar na geladeira.  

 

HEMATOXILINA E EOSINA 

 

 Retirar a solução de paraformaldeído  

 Lavar 5 vezes com água destilada.  

 Corar pela hematoxilina por 3 min  

 Lavar 5 vezes com água destilada.  

 Corar pela eosina por 3 min  

 Lavar 1 vez com água destilada.  

 Passar no álcool absoluto  

 Passar em xilol.  

 Montar com bálsamo do Canadá 

 

VON KOSSA 
 

Solução de nitrato de prata:  

Nitrato de prata – 5 g em 100mL de água destilada  

Solução Tiossulfato de sódio:  
Tiossulfato de sódio – 5 g em 100 ml de água destilada 

 

PROCEDIMENTO:  

 Lavar cada poço com água destilada por 5 x.  

 Colocar solução de nitrato de prata 5% por 2h sob luz (lâmpada de 100 watts).  

 Lavar 2x com água destilada.  

 Colocar solução de tiossulfato de sódio 5% por 5 min.  

 Lavar 2x com água destilada.  

 Contra corar com eosina por 40 segundos (Pode ser necessário até 10 minutos 

em caso de eosina menos concentrada) 

 Lavar 2x com água destilada 

 Passar em álcool absoluto.  

 Passar em xilol.  
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 Montar com bálsamo do Canadá (Obs: Montar com a superfície lisa voltada para 

a lâmina e a camada de células voltada para cima)  

 

EXTRAÇÃO DE RNA TOTAL 

(CÉLULAS) 

 

 Retirar o meio das garrafas T-25 cm
2

 e lavar 1x com PBS 0,15M.  

 Colocar 1mL de trizol por garrafa T-25 cm
2

 e incubar por 5 minutos em 

temperatura ambiente.  

 Transferir o conteúdo (células + trizol) para eppendorfes de 1,5mL.  

 Adicionar, em cada eppendorf, 0,2mL de clorofórmio. Agitar vigorosamente, 

incubar por 3 minutos em temperatura ambiente.  

 Centrifugar por 15 minutos a 12000rpm (4ºC).  

 Transferir a fase aquosa para outro eppendorfe.  

 Adicionar 500μL de isopropanol e incubar por 30 minutos no freezer à -80ºC.  

 Centrifugar por 10 minutos a 12000rpm (4ºC).  

 Retirar o sobrenadante.  

 Lavar o pellet com 1mL de etanol 75%.  

 Centrifugar por cinco minutos a 10500rpm (4ºC).  

 Secar o pellet por cinco minutos.  

 Dissolver o pellet em água DEPC (20μL por eppendorfe).  

 Incubar por 10 minutos a 55ºC  

 Dosar o RNA em espectrofotômetro. Antes de dosar fazer uma diluição de 1:50. 

- estocar o RNA a -80ºC.  

 

Diluição para dosar:  

 

- Utilizar o eppendorfe de 200 μL.  

- Colocar 98 μl de água DEPC + 2 μl do RNA  

 

 

SÍNTESE DE cDNA 

 

Kit utilizado:SuperScript® III platinum two step qRT-PCR with SYBR Green 

(Invitrogen, Carlsbad, CA, USA), 

 

Obs. 1: Antes de sintetizar o cDNA, fazer a dosagem do RNA em espectrofotômetro e 

calcular a quantidade de RNA que será necessária para fazer o MIX.  

 

Obs. 2: Concentração de RNA - 1μg de RNA total.  
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Ex.: a dosagem de um determinado RNA foi: 500μg/1000μl  

400 μg ________1000 μl  

1 μg ________ x  

x = 2,5 μl de RNA  

 

Assim colocar 2 μl de RNA + 2 μl de água DEPC, pois o volume total (RNA + água) é 

de 8 μl.  

- Preparar o Master MIX (qRT-PCR):  

 

 

 

 

Master Mix 1x Ex: 5x 

2x RT reaction Mix 10µl 50µl 

RT enzyme Mix 2µl 10µl 

RNA (1µg) 2µl --- 

Água DEPC qsp 20 ml 6µl --- 

 

 

Obs.: Preparar o MIX em tubos DNase e RNase free. Pipetar 12 μl de MIX em cada 

tudo e acrescentar 8 μl de RNA + água DEPEC (um por amostra).  

- Fazer um spin nos tubos e colocá-los na máquina de PCR programada da seguinte 

forma:  

- programação A:  
25ºC por 10 minutos  

42ºC por 50 minutos  

85ºC por cinco minutos  

- colocar no gelo e adicionar 1 μl de RNase H por tubo  

- programação B:  
37ºC por 20 minutos  

- Estocar o cDNA a -20ºC. 

Protocolo para diluição de primers  
- Para as reações de qPCR, o recomendado pelo kit(Platinum SYBR Green qPCR 

superMix-UDG, Invitrogen, Carlsbad, CA, USA) é o uso de 1 μl de primer a 10 μM, ou 

seja, 10 pmol por reação de 50 μl. No entanto, como faremos apenas 25 μl de reação, 

utilizaremos 1 μl de primer a 5 pmol.  

 

Ex.: Osteopontina Foward (F) - 5’ATC TCA CCA TTC CGA TGA ATC T3’  

OD260 = 6,1 = 29,70 nmoles = 0,20 mg 

Estoque: 100 pmol / μl  

 

100 x 10-12 mol _____1 μl  

29,70 x 10-9 mol ____ x  
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x = 297 μl de água DEPC  

 

Uso: 5 pmol / μl  

5 pmol _____1 μl  

x _____ 50 μl  

x = 250 pmol  

 

100 x 10-12mol _____1 μl (estoque)  

250 x 10-12mol ____ x  

x = 2,5 μl da solução estoque + 47,5 μl de água DEPC  

 

Ex.: Osteopontina Reverse (R) - 5’TCA GTC CAT AAG CCA AGC TAT CA3’  

OD260 = 6,6 = 28,90 nmoles = 0,20 mg 

Estoque: 100 pmol / μl  

 

100 x 10-12mol _____1 μl  

28,90 x 10-9mol ____ x  

x = 298 μl de água DEPC  

Uso: 5 pmol / μl  

 

5 pmol _____1 μl  

x _____ 50 μl  

x = 250 pmol  

 

100 x 10-12 mol _____1 μl (estoque)  

250 x 10-12 mol ____ x  

x = 2,5 μl da solução estoque + 47,5 μl de água DEPC  

 

Obs.: Os primers chegam liofilizados e são armazenados a 4ºC. Após a diluição, como 

demonstrado anteriormente, ficam armazenados a -20ºC.  

TÉCNICA DE RT-PCR TEMPO REAL (qRT-PCR) 

 

- Kit utilizado: Platinum SYBR GreenqPCR superMix-UDG (Invitrogen, Carlsbad, CA, 

USA). 

- Aparelho utilizado: SmartCycler System  

- Tubos para aparelho de PCR: SmartCycler® Tube-25μL  

- Recomendação do kit: volume final de reação de 50 μl, porém faz-se 25 μl de volume 

final, ou seja, 1,5 μl de cDNA para 25 μl de reação.  

- Reações: 

MIX 1x Ex: 6x 

SYBR green 12,5 μl 75 μl 
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Primer foward 1 μl 6 μl 

Primer reverse 1 μl 6 μl 

cDNA 1,5 μl --- 

Água DPEC qsp 25 μl 8 μl 48 μl 

Rox 1 μl 6 μl 

 

Obs 1.: Preparar o MIX em tubos DNase e RNase free. Pipetar 23,5 μl de MIX em cada 

tudo e acrescentar 1,5 μl de cDNA (um por amostra) ou 1,5 μl de água DEPC (controle 

negativo).  

Obs. 2: Preparar um MIX para cada primer, sendo que se coloca primeiro a água DEPC, 

segundo o SYBR Green e terceiro os primers foward e reverse. 

 

 


