
Resumo 

O estudo de interacções entre células em sistemas de co-cultivo tem-se revelado difícil de 

manipular com precisão em trabalhos anteriores de engenharia de tecidos. No entanto, a tecnologia 

de microfabricação tem evoluído e técnicas de estereolitografia podem ser usadas como 

ferramentas no controlo de interacções entre células de interesse.  

Estudos anteriores com mais do que um tipo de células cultivadas em micropadrões basearam-se na 

selectividade de tipos diferentes de células aderirem a diferentes regiões bioactivas do material. No 

entanto, estes estudos podem apresentar algumas limitações no estudo da interacção entre dois 

tipos de neurónios, por exemplo. A principal ideia inovadora que está na base deste projecto é o 

design de materiais selectivamente degradáveis onde quaisquer dois tipos de células possam ser 

cultivadas para o estudo das interacções entre células in vitro. Usando micro-estereolitografia de 

laser (µSL) foram desenvolvidos micropadrões milti-componente bem definidos, constituídos por 

polietileno glicol – dimetacrilato (PEG-DM) e carboximetilcelulose – aminoetil metacrilato (CMC-MA), 

sobre superfícies de vidro quimicamente modificadas. Uma vez que ambos os polímeros são 

resistentes à adrosção de células e proteínas, o primeiro tipo de células é obrigado a aderir à 

superfície livre do vidro. A degradação do padrão de CMC-MA através da acção enzimática da 

celulase irá dar origem a novas regiões livres no material onde um segundo tipo de células pode ser 

cultivado. Através desta técnica é possível controlar o contacto e o espaçamento entre os dois tipos 

de células a um nível micrométrico. Este modelo pode ainda ser utilizado como uma ferramenta 

para o estudo e a clarificação dos mecanismos de transmissão de sinais intercelulares. 

Tanto a partir de estudos de degradação da CMC-MA sob o efeito da celulase, como de estudos da 

viabilidade de 3T3 fibroblastos sob a mesma enzima, foi possível concluir que a concentração 

óptima de enzima para a degradação da CMC-MA nos micropadrões é de 0.5 U/mL. Foi também 

provado que o PEG-DM não é degradado por esta enzima e a compatibilidade destes matérias com 

as células foi comprovada. A experiencia completa com o cultivo dos 3T3 fibroblastos, a degradação 

do padrão de CMC-MA e o cultivo das células PC12 foi realizada em macro padrões de PEG-DM/CMC-

MA e assim que a mesma experiencia seja realizada nos micropadrões, a aplicabilidade desta 

técnica poderá ser comprovada. 

 

 

 

Palavras-chave: Engenharia de tecidos; Micro padrões; Co-culturas; Modificação de 

superfícies de vidro; Polietileno glicol; Carboximetilcelulose. 



Abstract 

The study of cell-cell interactions in co-culture systems has revealed difficult to manipulate 

accurately in previous tissue engineering reports. However, microfabrication technology has 

evolved and stereolithography techniques can be used as tools to control cell-cell interactions of 

interest.  

Previous studies with micropatterned co-cultures were based in the selectivity of two distinct cell 

types to adhere to different bioactive regions of the material. However, those studies may present 

some challenges when studying the interaction between two types of neurons, for example. The 

main innovative idea behind this project is to design selectively degradable materials where any 

two cell types can be cultured for the study of cell-cell interactions in vitro. Using laser micro-

stereolithography (µSL) defined multi-component micropatterned architectures of poly(ethylene 

glycol) – dimethacrylate (PEG-DM) and carboxymethylcellulose - aminoethyl methacrylate (CMC-MA) 

were developed on top of chemically modified glass surfaces. Since both polymer surfaces are 

resistant to cell and protein adsorption, the first cell type is forced to adhere to the free glass 

spaces. The degradation of the CMC-MA patterns by the enzymatic action of cellulase will provide 

new adhesive regions in the material where a second cell type can be seeded. With this technique 

it is possible to control cell-cell contact and spacing between two different cell types at the 

microscale. This model can be further used as a tool for the study and clarification of intercellular 

signalling mechanisms. 

From degradation studies with CMC-MA under cellulase as from cell viability studies of 3T3 

fibroblasts under the same enzyme, it was possible to conclude that the optimal 

concentration of enzyme for the degradation of CMC-MA in the micropatterns is 0.5 U/mL. It 

has been proven that PEG-DM is not degraded by this enzyme and the cell compatibility of the 

materials was confirmed. The full experiment with the culture of 3T3 fibroblasts, the 

degradation of the CMC-MA pattern and the culture of PC12 cells was conducted on macro 

PEG-DM/CMC-MA patterns and once the same experiment is conducted on the micropatterns, 

the applicability of the technique can be proven. 

 

 

 

 

Keywords: Tissue engineering; Micropatterning; Co-cultures; Glass surface 

modification; Polyethylene glycol; Carboxymethyl cellulose.  




