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RESUMO 

 

 

Células-tronco adultas podem ser isoladas de vários tecidos, dentre eles a polpa dentária 

humana, tecido originado na papila dentária do dente em desenvolvimento. Estas 

linhagens multipotentes podem ser estudadas sob vários aspectos, como na elucidação da 

histogênese de tumores. O objetivo deste estudo foi inferir a histogênese do mixoma 

odontogênico, neoplasia odontogênica benigna, analisando a expressão de proteínas da 

matriz extracelular (MEC) e de metaloproteinases da matriz (MMPs) em células-tronco 

adultas de polpa dentária humana. Três linhagens diferentes de células-tronco originadas 

de polpas dentárias humanas IDPSCs (DL-1, DL-2 e DL4) foram utilizadas. As proteínas 

analisadas foram as mesmas expressas na neoplasia: vimentina, colágeno tipo I, 

fibronectina, tenascina, ácido hialurônico e MMPs (MMP-1, MMP-2 e MMP-9). 

Imunofluorescência e ensaios enzimáticos foram utilizados para analisar a presença de 

proteínas nas células cultivadas e no meio de cultura condicionado por estas células, 

respectivamente. Todas as linhagens celulares expressaram a vimentina e nenhuma 

expressou o ácido hialurônico. A linhagem celular DL-1 expressou todas as outras 

proteínas da matriz extracelular estudadas, enquanto que na linhagem DL-2 apenas não 

foi observada a expressão do colágeno tipo I. Fibronectina e tenascina não foram 

observados na linhagem DL-4. Todas as linhagens expressaram todas as MMPs, sendo 



que a produção de MMP-2 nas três linhagens foi significantemente maior que a de todas 

outras MMPs. Baseado nas condições deste estudo, é possível concluir que a expressão de 

proteínas da MEC e de MMPs em células-tronco de polpa dentária humana apresentaram 

perfil similar àquela apresentada no mixoma odontogênico, exceto pela ausência de 

marcação do ácido hialurônico em todas as linhagens. A ausência de secreção de ácido 

hialurônico pelas IDPSCs poderia indicar que o mixoma odontogênico deriva de uma 

célula mais diferenciada que as células-tronco. 

 

 

Palavras-Chave: Células-tronco adultas - Polpa dentária - Metaloproteinases da matriz - 

Matriz extracelular - Mixoma odontogênico 
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ABSTRACT 

 

 

Adult stem cells can be isolated from different tissues including the human dental pulp, a 

structure originated from the dental papillae. These cell lineages are of importance in a 

series of studies, as the analysis of tumors histogenesis. The aim of this study was to infer 

the histogenesis of odontogenic myxoma, a benign odontogenic neoplasia by analyzing 

the ECM and MMPs molecules expressed in human dental pulp stem cells. Three 

different lineages of immature dental pulp stem cells (IDPSCs) (DL-1, DL-2 and DL-4) 

were used. The proteins searched were those expressed by the tumoral cells: vimentin, 

type I collagen, fibronectin, tenascin and hialuronic acid (HA) and the matrix 

metalloproteinases (MMP-1, MMP-2 and MMP-9). Immunofluorecence and enzymatic 

assays were used for analyzing the presence of the proteins in the cells and in the culture 

media conditioned by the cells, respectively. All the lineages expressed vimentin; however 

none expressed HA. DL-1 lineage expressed all the other ECM proteins, and the 

expression of type I collagen was not observed in the DL-2 lineage. Fibronectin and 

tenascin were not observed in the DL-4 lineage. All the lineages expressed all the MMPs. 

The release of MMP-2 from all cell lineages was significantly higher than those of all other 

MMPs. Based on the conditions of this study its possible to conclude that the overall 

expression of MEC proteins and MMPs in the lineages of human dental pulp stem cells 



were similar to those found in the odontogenic myxoma, except for the absence of 

hyaluronic acid. The absence of HA secretion by the IDPSCs could indicate that the 

odontogenic myxoma tumoural cells derive from a cell more differentiated than the stem 

cells. 

 

 

Keywords: Adult stem cells - Dental pulp - Matrix metalloproteinases - Extracellular 

matrix - Odontogenic myxoma  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Desde que foi desenvolvida a primeira linhagem de células-tronco embrionárias 

(CTEs) humanas, isolada a partir de um blastocisto, o tema tem despertado a atenção e 

interesse da comunidade científica, tanto pelo potencial terapêutico quanto pelos 

conceitos éticos e legais envolvidos na manipulação dessas células (THOMSON et al., 

1998). 

Na área odontológica, uma importante fonte de células-tronco adultas (CTAs) é 

a polpa dentária, que da mesma forma que a medula-óssea, contém células não 

diferenciadas no interior de um tecido já diferenciado (BIANCO; ROBEY, 2000). 

Acredita-se que as CTAs de polpa dentária estejam localizadas na região perivascular, mas 

outras origens não podem ser excluídas (SHI; GRONTHOS, 2003).  

Uma das possíveis utilizações clínicas dessas células seria no reparo do osso 

craniofacial e também na regeneração ou substituição de dentes (GRONTHOS et al., 

2000; KREBSBACH; ROBEY, 2002; MIURA et al., 2003; MAO et al., 2006).  

As opções de estudo com células-tronco (CTs) são inúmeras, principalmente 

pela escassez de dados na literatura a respeito de CTAs de polpa dental humana. Além 

disso, esse estudo se justifica pela importância que essas células representam na área 

odontológica, em especial no entendimento da biologia de tumores odontogênicos. 

O objetivo do trabalho foi utilizar CTAs de polpa dentária humana na tentativa 

de compreender melhor a histogênese de uma neoplasia odontogênica originada da papila 

dentária, tecido que origina a polpa dentária, através da comparação da expressão de 
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moléculas da MEC e de MMPs específicas detectadas previamente em células do mixoma 

odontogênico (JAEGER et al., 2000; MIYAGI, 2002; MIYAGI et al., 2008).  
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2  REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

Para facilitar a compreensão dos assuntos abordados, a revisão da literatura foi 

dividida em três tópicos principais: 2.1 Células-tronco; 2.2 Mixoma odontogênico e 2.3 

Metaloproteinases da matriz (MMPs). 

 

 

2.1 Células-tronco 

 

 

Em 1981, Evans e Kaufman isolaram pela primeira vez células-tronco 

embrionárias (CTEs) de camundongos. Mas somente quando se tornou pública a 

clonagem da ovelha Dolly (WILMUT et al., 1997) e após a primeira clonagem de CTEs 

humanas por Thomson et al. (1998), as células-tronco (CTs) se tornaram objeto de muitas 

discussões na sociedade e na comunidade científica (CONRAD; HUSS, 2005). 

As CTs apresentam três características principais, a saber: a) capacidade de 

produzir CTs filhas idênticas por um grande número de divisões (auto-renovação); b) 

capacidade de diferenciação em células maduras com morfologia e função específicas e, c) 

capacidade de repor células mortas ou danificadas durante o remodelamento tecidual, 

processo altamente regulado e organizado (SLACK, 2000; ULLOA-MONTOYA; 

VERFAILLIE; HU, 2005; LAKSHIPATHY; VERFAILLIE, 2005; MOORE; MILLS; 

THORNTON, 2006; DALERBA; CHO; CLARKE, 2007). 
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Esse processo de reposição pode ser observado em células do sangue e do 

sistema imunológico, onde todas as células descendem das células-tronco hematopoiéticas 

(CTH). As CTs representam menos de 0,01% de todas as células da medula óssea do 

adulto. Cada CT origina dois tipos celulares, uma célula progenitora com diferenciação 

intermediária que se divide e se diferencia até formar as células maduras e funcionais e 

outra que permanece em estado indiferenciado. Dessa forma, o número de CTs 

permanece constante, enquanto as células progenitoras intermediárias proliferam 

continuamente (LAKSHIPATHY; VERFAILLIE, 2005; CLARKE; BECKER, 2006). 

Acredita-se que a proliferação celular esteja relacionada à regulação da atividade 

da enzima telomerase. Telômero é a porção terminal de cromossomos eucarióticos 

(seqüência TTAGGG) que protege contra fusão celular e à mistura de material genético 

(BODNAR et al., 1998; TAM; ANG; LIM, 2007). A telomerase é a enzima responsável 

pela manutenção do comprimento dos telômeros e pela estabilidade estrutural 

cromossômica de células eucariontes. A diminuição de sua atividade resulta no 

encurtamento do telômero, diminuição da taxa de proliferação celular e posterior 

senescência da célula (NUGENT et al., 1998; TAM; ANG; LIM, 2007).  

O papel da telomerase na manutenção da proliferação celular é o que difere a CT 

de outros tipos celulares. Na maior parte das células somáticas essa enzima é ativa apenas 

durante a embriogênese, sendo suprimida após o nascimento. Em CTs e células 

progenitoras a telomerase se mantém ativa estimulando a reposição e auto-renovação 

celular (GREIDER; BLACKBURN, 1985; TAM; ANG; LIM, 2007). 

A plasticidade das CTs pode estar relacionada a dois mecanismos: diferenciação 

e fusão celular. Na diferenciação a CT de uma linhagem se diferencia em um tipo celular 

de linhagem distinta, com a perda de marcadores de superfície específicos e função da 
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célula original. Na fusão celular há a união do conteúdo de CTs  com o material de células 

locais, o que resulta na formação de uma célula híbrida com potencial de diferenciação, 

mas que ainda apresenta marcadores genéticos da célula hospedeira local (RAFF, 2003; 

WAGERS; WEISSMAN, 2004; FORTIER, 2005). 

A fusão celular pode formar 3 tipos distintos de células: a) Sincício: onde 

células da mesma linhagem sofrem fusão e formam uma célula com múltiplos núcleos (n≥2). 

A célula neoformada pode apresentar fenótipo alterado e novas funções; b) 

Heterocarion: onde células de diferentes linhagens sofrem fusão e formam célula única com 

múltiplos núcleos (n≥2) e c) Sincarion: onde células da mesma linhagem ou de linhagens 

diferentes fundem e formam uma célula com núcleo único. Dentre as novas funções da 

célula podem incluir mudança de fenótipo, transdiferenciação e proliferação (OGLE; 

CASCALHO; PLATT, 2005). 

A formação de sincícios ocorre espontaneamente no organismo podendo ser 

encontrados em tecidos normais, enquanto que os heterocarions formam-se apenas em 

sistemas experimentais in vitro. Apesar disso, em estudo recente de transplante de 

fibroblastos e CTs in vivo mostrou a formação espontânea de heterocarions, sem a 

necessidade de manipulação em cultura (GIBSON et al., 1995; OGLE; CASCALHO; 

PLATT, 2005).  

Para facilitar o entendimento, as CTs podem ser divididas em dois tipos: CTs 

embrionárias e adultas.  
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2.1.1 Células-tronco embrionárias (CTEs) 

 

 

As CTEs são aquelas isoladas da mórula compacta ou da massa celular interna de 

blastocistos (NIH, 2001). As CTEs são pluripotentes, ou seja, apresentam potencial para 

diferenciar-se em células dos três folhetos embrionários (endoderma, mesoderma e 

ectoderma), além da possibilidade de formarem teratomas (THOMSON et al., 1998). Os 

teratomas são tumores compostos por uma variedade de células parenquimais 

representativas de mais de uma camada germinativa, geralmente de todas as três. No seu 

interior podem ser encontrados tecidos maduros como pele, músculo, gordura e até 

mesmo estruturas dentárias (COTRAN et al., 1996). 

Alguns marcadores específicos para identificação para CTEs são: os marcadores 

de superfície SSEA-3 (Stage Specific Embryonic Antigen 3), SSEA-4 (Stage Specific Embryoinic 

Antigen 4), TRA-1-60 (Tumour Rejection Antigen 1-60) e TRA-1-81 (Tumour Rejection Antigen 

1-81) (THOMSON et al., 1995; THOMSON et al., 1998). Fostatase alcalina e marcadores 

moleculares de indiferenciação tais como Oct-4 (Octamer-binding transcription factor 4) e 

Nanog também podem ser utilizados para se identificar estas células (NICHOLS et al., 

1998; PESCE; SCHÖLER, 2001; KUES; CARNWATH; NIEMANN, 2005).  
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2.1.2 Células-tronco adultas (CTAs) 

 

 

As células-tronco adultas (CTAs) são células indiferenciadas isoladas de tecidos 

de um indivíduo adulto (ou já formado), tais como medula óssea, sangue, córnea e retina 

do olho, cérebro, músculo esquelético, polpa dental, fígado, pele, no cordão umbilical e a 

placenta (NIH, 2001; KERKIS et al., 2004; TARNOWSKI; SIERON, 2006).  

Essas células apresentam capacidade de auto-renovação e diferenciação mais 

restrita (multipotente) e possuem menor potencial teratogênico quando comparado às 

CTEs (PRESTON et al., 2003; ULLOA-MONTOYA; VERFAILLIE; HU, 2005).  

O foco das pesquisas mundiais até pouco tempo eram as CTEs, pois acreditava-

se que estas seriam as únicas com plasticidade suficiente para diferenciação nos diversos 

tipos celulares do organismo, enquanto que as CTAs estariam programadas a se 

diferenciarem apenas em células do tecido de origem.  

Atualmente, sabe-se que o potencial de diferenciação de CTAs é maior do que se 

imaginava (BLAU; BRAZELTON; WEIMANN; 2001). As CTAs de medula-óssea além 

de poderem fazer a reconstituição hematopoiética, têm mostrado capacidade de regenerar 

estruturas como o fígado, rins e coração (BRAZELTON et al., 2000; MEZEY et al.; 

2000) e potencial de diferenciação para células musculares (FERRARI et al., 1998) e 

neuronais (EGLITIS; MEZEY, 1997; KREBSBACH; ROBEY, 2002; RAFF, 2003).  

Uma das grandes vantagens dos estudos com CTAs é evitar os problemas éticos 

que envolvem as CTEs. Além disso, dependendo do caso, podem-se tentar a utilização de 

células do próprio paciente que necessita do tratamento, evitando-se a rejeição 

imunológica e reduzindo-se o potencial de formação de tumores, frequentemente 
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relacionados nos transplantes de células-tronco embrionárias e progenitoras em 

camundongos (SMITH, 2001). 

CTAs estão sujeitas ao envelhecimento por possuírem atividade de telomerase 

limitada, que resulta no encurtamento dos telômeros e no limitado potencial de auto-

renovação em cultura. As CTEs parecem estar livres desse processo, sendo 

aparentemente imortais in vitro (TAM; ANG; LIM, 2007).  

Alguns marcadores de CTAs mesenquimais humanos conhecidos e utilizados 

são: SH-2 (CD105), SH-3 e SH-4 (reconhecem diferentes epítopos do CD73) 

(PITTENGER; MARSHAK, 2001; KERKIS et al., 2004).  

 

 

2.1.2.1 células-tronco adultas de polpa dentária 

 

 

As CTs provenientes de medula óssea são as células mais estudadas entre as 

CTAs, apesar de ser considerada uma fonte muito invasiva (HOUGHTON et al., 2004).  

Gronthos et al. (2000) visando estudar novas fontes dessas células no corpo 

humano desenvolveram e analisaram 2 culturas de polpas dentárias humanas extraídas a 

partir de polpas de terceiros molares inclusos. Foram realizadas análises 

imunohistoquímica e estrutural comparando-se CTs de medula óssea e as culturas 

primárias de polpa dentária. A análise imunohistoquímica mostrou falta de uniformidade 

nas marcações indicando a heterogeneidade celular, independentemente da fonte. A 

negatividade para o marcador específico de odontoblastos DSPP (dentin sialophosphoprotein) 

sugeriu o fenótipo indiferenciado das culturas de polpa. Adicionalmente, essas células 
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apresentaram taxa de proliferação celular maior que a apresentada pelas CTs de medula. A 

análise estrutural mostrou a formação de nódulos esporádicos densamente calcificados na 

cultura de polpa enquanto que as de medula apresentaram freqüente calcificação associada 

à presença de adipócitos. Por fim, quando as culturas de polpa foram transplantadas em 

camundongos imunocomprometidos, houve a formação de estruturas semelhantes à 

dentina, a odontoblastos e tecido pulpar. Em contraste, as CTs de medula formaram osso 

lamelar contendo no seu interior osteócitos e osteoblastos na porção mais periférica, 

associado à formação de tecido vascular fibroso e adipócitos. Os autores concluíram que 

as células obtidas a partir de polpa dentária humana apresentaram características de CTs 

por apresentarem capacidade de auto-replicação, alta taxa proliferativa e capacidade de 

regenerar tecidos.  

Miura et al. (2003) visando obter fontes mais acessíveis de CTs analisaram as 

CTAs provenientes de polpa de dentes decíduos (SHED - Stem cells from Human Exfoliated 

Deciduous teeth). Essas células caracterizaram-se por apresentar alta proliferação e 

capacidade de se diferenciar em células neuronais, adipócitos e odontoblastos. Após o 

transplante in vivo essas células induziram a formação óssea e a formação de dentina. A 

análise imunohistoquímica mostrou marcações de superfície de CTs mesenquimais tais 

como STRO-1 e CD146. Marcadores de células estromais e endoteliais tais como 

fosfatase alcalina, MEPE (Matrix extracellular phosphoglycoprotein), FGF (Fibroblast Growth 

Factor) e endostatina, também foram observados. O trabalho mostrou que os SHEDs 

podem ser uma fonte acessível de células-tronco, capaz de fornecer células para uma 

potencial aplicação clínica, apesar de apenas 9% das células apresentarem marcação de 

indiferenciação.  
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CTs de dentes decíduos têm apresentado maior potencial proliferativo quando 

comparado àquelas obtidas de dentes permanentes (MIURA et al., 2003). No entanto, 

quando transplantadas in vivo na calvária de camundongos, as CTs de dentes decíduos não 

tiveram a capacidade de formar o complexo dentinopulpar, estrutura observada quando 

CTs provenientes de dentes permanentes são transplantadas nesses tecíduos 

(GRONTHOS et al., 2000).  

Comparando CTAs de origens diversas, Shi et al. (2005) observaram que as 

CTAs provenientes de polpa dentária de dentes terceiros molares permanentes têm 

potencial proliferativo muito maior quando comparado às de medula óssea.  

Kerkis et al. (2006) aprofundando os estudos com CTs de dentes decíduos 

conseguiram isolar populações celulares mais imaturas e homogêneas (IDPSCs – Immature 

Dental Pulp Stem Cells) que as observadas por Miura et al. (2003). As IDPSCs mostratam 

ser capazes de expressar positividade para marcadores de CTEs Oct-4, Nanog, SSEA-3, 

SSEA-4, TRA-1-60 e TRA-1-81, como também marcadores de CTAs mesenquimais tais 

como o SH-2, SH-3 e SH-4, por pelo menos 25 passagens, com cariótipo e taxa de 

proliferação típicos de CTs. Além disso, essas novas linhagens mostraram maior 

plasticidade, sendo capazes de se diferenciar em células de músculo liso, células 

musculares esqueléticas, neurônios, cartilagem e osso.  
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2.1.3 Dificuldades de cultivo  

 

 

Originalmente, as CTs necessitavam de ser cultivadas sobre culturas de 

fibroblastos embrionários de camundongos irradiados que serviam como camada de 

alimentação (feeder layer). Essa camada de fibroblastos fornecia fatores solúveis 

desconhecidos que mantinham o estado de indiferenciação celular. Posteriormente, um 

desses fatores críticos foi identificado como LIF (leukaemia inhibitory factor), que é um 

membro da família das interleucinas (IL-6). Assim, apesar de ainda serem utilizados os 

feeders para alguns tipos de experimentos, os meios de cultivo mais atuais suplementados 

com LIF são capazes de manter a pluripotência e proliferação de muitos tipos celulares 

(SMITH, 2001; SMITH; HOOPER, 1987). 

Ainda não se têm total conhecimento da biologia das CTs, de forma que ainda 

estão sendo estabelecidos todos os protocolos de diferenciação e manutenção dessas 

células. Sabe-se que o meio tem um importante papel neste processo (KREBSBACH; 

ROBEY, 2002). As CTs precisam de meios de cultura específicos para a manutenção da 

indiferenciação ou para diferenciação em determinados tipos celulares (CLARKE; 

BECKER, 2006). Outros fatores que podem influenciar no comportamento dessas células 

são ação prolongada de solução de tripsina durante o subcultivo e a confluência celular 

(KERKIS et al., 2006).  

Alguns autores relatam a diminuição do potencial proliferativo após o 

congelamento das CTs em nitrogênio líquido, procedimento indispensável em qualquer 

laboratório de cultivo celular para a manutenção dos estoques e utilização de acordo com 

a necessidade dos experimentos (VAN WYK; OLIVIER; MARITZ, 2001).  
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Zhang et al. (2006) analisando a influência da criopreservação no potencial de 

diferenciação de CTs de polpa dentária humana de terceiros molares, observaram que não 

houve diferença na capacidade de diferenciação entre células previamente congeladas e 

aquelas que nunca passaram por este procedimento. Todos os grupos experimentais 

diferenciaram-se em neurônios, osteoblastos, adipócitos, células musculares e condrócitos 

de forma similar. O tempo de congelamento não foi mencionado. Na mesma linha de 

pesquisa, Papaccio et al. (2006) observaram que após crioconservação de 2 anos, CTs de 

polpas dentárias obtidas de indivíduos adultos extraídas por motivos diversos 

continuaram proliferativas, com potencial de diferenciação para osteoblastos e capacidade 

de produção de estrutura mineralizada.  

Outros empecilhos seriam as questões éticas, morais, políticas e legais 

envolvendo o tema, principalmente quando se fala de CTEs, que para serem obtidas 

promovem a destruição dos embriões de origem. Na verdade, as CTs levantam um 

questionamento similar ao que acontece quando o assunto é o aborto: Quando a vida se 

inicia? Alguns indivíduos acham que o estudo com CTEs leva a destruição de vidas 

humanas, enquanto outros crêem que essas pesquisas visam um bem maior onde apenas 

material de descarte de clínicas de reprodução humana são utilizados (MOORE; MILLS; 

THORNTON, 2006).  

CTs em estágio embrionário, obtidas a partir de pele humana (tecido adulto), 

surgiram como a mais nova alternativa para se evitar a utilização das CTEs 

(TAKAHASHI et al., 2007). Para que retornassem ao estágio embrionário os autores 

introduziram um vírus em células epiteliais já diferenciadas. Todavia, ainda não existem 

dados que comprovem a segurança desta terapia a longo prazo, devido à imprevisibilidade 

de comportamento desses vírus no organismo.  
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2.2 Mixoma odontogênico 

 

 

O termo mixoma foi utilizado pela primeira vez na literatura por Virchow 

(1871). O autor denominava como mixoma toda neoplasia caracterizada pela proliferação 

de células mesenquimais primitivas capazes de produzir uma substância intercelular 

amorfa semelhante à substância mixomatosa do cordão umbilical (VIRCHOW, 1871, 

CANALIS; SMITH; KONRAD, 1976). Dessa forma, devido à ausência de um critério 

mais preciso de classificação, muitos patologistas utilizavam o mesmo termo para designar 

patologias diferentes.  

Com o objetivo de se estabelecer um critério histológico internacional de 

classificação para esta e outras neoplasias, a Organização Mundial da Saúde (OMS) 

publicou em 1971 a primeira Classificação Histológica de Tumores Odontogênicos, 

Cistos e Lesões Associadas (PINDBORG; KRAMER, 1971). Nesse trabalho, as 

neoplasias foram divididas em três grandes grupos: 1) Neoplasias e lesões relacionadas ao 

aparato odontogênico; 2) Neoplasias e lesões associadas ao osso; e 3) Cistos epiteliais. 

Dentre as neoplasias relacionadas ao aparato odontogênico, o mixoma odontogênico foi 

classificado como uma neoplasia benigna, localmente invasiva, resultante da proliferação 

de células fusiformes ou arredondadas dispersas em matriz mixomatosa abundante 

(PINDBORG; KRAMER, 1971). 

Somente em 1992, a OMS divulgou a segunda edição dessa classificação 

(KRAMER; PINDBORG; SHEAR, 1992). Apesar da estrutura básica da primeira edição 

ter sido mantida, houve a inclusão de novas lesões e a atualização de alguns conceitos de 

neoplasias citadas anteriormente (KRAMER, 1992). Os tumores odontogênicos benignos 
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foram subdivididos em três grupos: 1) lesões derivadas do epitélio odontogênico sem a 

presença do ectomesênquima odontogênico; 2) lesões derivadas do epitélio odontogênico 

com presença do ectomesênquima odontogênico identificável, havendo ou não a 

formação de tecido duro; e 3) lesões com predomínio do ectomesênquima odontogênico, 

havendo ou não a presença de epitélio odontogênico. Com base nessa nova classificação, 

o mixoma que apresenta de forma ocasional epitélio odontogênico em sua composição, 

foi incluso no terceiro grupo de lesões benignas, juntamente com o fibroma odontogênico 

e o cementoblastoma benigno (KRAMER; PINDBORG; SHEAR, 1992). 

Em 2005, foi disponibilizada a última edição da Classificação Histológica de 

Tumores Odontogênicos (BARNES et al., 2005). Na estrutura geral não houve 

modificações significantes, de forma que a classificação do mixoma permaneceu 

inalterada. Uma das novidades dessa edição foi a reclassificação do queratocisto, antes 

cisto odontogênico, agora denominado como tumor odontogênico queratocístico 

(BARNES et al., 2005; SLOOTWEG, 2006; JING et al., 2007).  

Tumores odontogênicos são neoplasias que derivam de células remanescentes da 

odontogênese e possuem características histológicas que refletem alguns estágios deste 

processo (REGEZI; SCIUBBA, 2000; OLGAC; KOSEOGLU; AKSAKALLI, 2006). 

A origem do mixoma é ainda controversa, acredita-se que seja a partir do 

ectomesênquima odontogênico (NEVILLE et al., 1998) ou de estruturas como a papila 

ou folículo dental (SHAFER; HINE; LEVY, 1987). 
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2.2.1 Características clínicas 

 

 

Os tumores odontogênicos representam 1,1 a 3,7% dos casos de neoplasias que 

acometem a cavidade bucal. Desses casos, apenas 3 a 5% são mixomas odontogênicos 

(BARKER, 1999).  

Essa porcentagem pode variar de acordo com a região geográfica analisada. Em 

349 casos de tumores odontogênicos ocorridos no México (MOSQUEDA-TAYLOR et 

al., 1997), o mixoma foi a terceira lesão mais comum, representando 17,7% dos casos, 

sendo precedido apenas pelos odontomas, que representavam 34,6%, e pelos 

ameloblastomas que compunham 23,7% dos casos.  

Daley, Wysocki e Pringle (1994) analisando a incidência de tumores 

odontogênicos e lesões císticas na população canadense, observaram que dentre os 445 

casos de tumores odontogênicos, 51,43% eram odontomas, 13,52% ameloblastomas e 

8,93% fibromas odontogênicos periféricos, de forma que os mixomas ficaram apenas na 

quarta posição, compondo 5,1% dos casos.  

Os mixomas na maioria das vezes são unilaterais (SUAREZ; BATSAKIS; EL-

NAGGAR, 1996). Os dados na literatura mostram que há uma leve predileção para a 

região posterior da mandíbula em relação à maxila, e pelo sexo feminino (ALLPHIN et 

al., 1993; KAFFE; NAOR; BUCHNER, 1997). 

Essa neoplasia afeta geralmente adultos jovens entre a 2a e a 3a década de vida 

(KATZ; UNDERHILL, 1994; EVRARD et al., 1997). Na literatura recente, poucos são 

os trabalhos que avaliam a incidência de mixomas em crianças e adolescentes (KESZLER; 

DOMINGUES; GIANNUNZIO, 1995; KAFFE; NAOR; BUCHNER, 1997).  
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Keszler, Domingues e Giannunzio (1995) analisando 80 casos de mixoma 

ocorridos na Universidade de Buenos Aires observaram que 10 desses casos - 12,5% - 

acometeram pacientes com menos de 16 anos de idade e que essas lesões eram geralmente 

mais extensas que as encontradas em adultos apresentando, em média, diâmetros maiores 

que 4 cm. 

Kaffe, Naor e Buchner (1997) analisando 164 casos de mixomas intra-ósseos, 

observaram que 7% dos casos ocorreram em crianças com menos de 10 anos de idade. 

Com base nesses dados, os autores sugeriram que o mixoma deveria ser considerado no 

diagnóstico diferencial de lesões intra-ósseas radiolúcidas em crianças e adolescentes. 

Embora o mixoma seja classificado como uma neoplasia benigna, ele pode 

ocasionalmente infiltrar e destruir o osso (ZHAO et al., 1999; OYGÜR et al., 2001). O 

crescimento é geralmente lento e indolor, sendo descoberto na maioria das vezes durante 

o exame radiográfico de rotina (NEVILLE et al., 1998; SUMI et al., 2000). 

Os mixomas estão freqüentemente associados a dentes inclusos (SHAFER; 

HINE; LEVY, 1987). Apesar de lesões mais extensas estarem sujeitas ao deslocamento 

dentário, raramente é observada a ocorrência de reabsorção radicular (KATZ; 

UNDERHILL, 1994). 

 

 

2.2.2 Características histológicas 

 

 

Histologicamente, o mixoma é composto por células arredondadas, fusiformes 

ou estrelárias, dispostas em abundante estroma mixomatoso frouxo. As células tumorais 
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são positivas para vimentina, colágeno tipo I, fibronectina, tenascina, condroitina sulfato e 

principalmente ácido hialurônico (SLOOTWEG; VAN DEN BOS; STRAKS, 1985; 

SCHMIDT-WESTHAUSEN et al., 1994; JAEGER et al., 2000).   

A positividade para vimentina é uma marcação já esperada para estas células, 

uma vez que é uma proteína de citoesqueleto característica de células mesenquimais, 

essencial para a estabilidade celular (ERIKSSON; OPAL; GOLDMAN, 1992).  

Os colágenos são proteínas fibrosas secretadas na matriz extracelular 

principalmente por fibroblastos. Constituem aproximadamente 25% do total de proteínas 

do organismo. Dos 15 tipos de colágenos conhecidos, o colágeno tipo I é um dos 

colágenos fibrilares mais comuns, estando presente em grandes quantidades na pele e nos 

ossos. Essas fibras colágenas formam estruturas capazes de resistir às forças compressivas 

(ALBERTS et al., 1994). 

A fibronectina e a tenascina são proteínas adesivas, enquanto a primeira 

promove a adesão celular à matriz extracelular, a segunda pode promover ou inibir a 

adesão dependendo da situação. Essa propriedade da tenascina parece estar relacionada 

aos movimentos de migração das células (ALBERTS et al., 1994). 

A condroitina sulfato e o ácido hialurônico são glicosaminoglicanos (ALBERTS 

et al., 1994). O ácido hialurônico é considerado a forma mais simples e primitiva deste 

grupo, encontrado em quantidades variáveis em todos os tecidos, sendo abundante em 

embriões e no mixoma odontogênico. Além disso, age como lubrificante em articulações 

e acredita-se que esteja envolvido na facilitação da migração celular durante o reparo de 

injúrias (ALBERTS et al., 1994).  

É muito freqüente encontrarmos áreas de pouca celularidade no mixoma. Os 

núcleos são geralmente pequenos, uniformes e hipercromáticos e a atividade mitótica 
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pode ser observada em algumas células (SUAREZ; BATSAKIS; EL-NAGGAR, 1996; 

HALFPENNY; VEREY; BARDSLEY, 2000). 

Outra característica histológica deste tumor é a presença ocasional de ilhotas de 

epitélio odontogênico, aparentemente inativas, dispersas pela neoplasia (CHUCHURRU 

et al., 1985; KRAMER; PINDBORG; SHEAR, 1992; SUAREZ; BATSAKIS; EL-

NAGGAR, 1996; JAEGER et al., 2000). Essas ilhotas não são essenciais para o 

diagnóstico (SCHMIDT-WESTHAUSEN et al., 1994; NEVILLE et al., 1998; 

HALFPENNY; VEREY; BARDSLEY, 2000). Acredita-se que elas representem apenas 

um remanescente embrionário, não sendo importante para a gênese do mixoma 

(HASLETON; SIMPSON; CRAIG, 1978).  

Os termos mixofibroma e fibromixoma já foram utilizados por alguns autores, 

principalmente quando a neoplasia apresentava maior quantidade de fibras colágenas, fato 

que traduziria apenas mais o aspecto histológico da lesão (KRAMER; PINDBORG; 

SHEAR, 1992; KESZLER; DOMINGUES; GIANNUNZIO, 1995; BARKER, 1999; 

HALFPENNY; VEREY; BARDSLEY, 2000).  

Hodson e Prout (1968) sugeriram o uso do termo mixoblasto para diferenciar as 

células produtoras de mucopolissacarídeos que compõem o mixoma, do fibroblasto 

produtor de colágeno. Pouco mais de trinta anos depois, Barker (1999) em revisão sobre 

os mixomas, ainda sugere e utiliza o termo para denominar as células do tumor. 
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2.2.3 Características radiográficas 

 

 

Os mixomas geralmente apresentam-se como áreas radiolúcidas multiloculares, 

apesar do padrão unilocular também ser encontrado (PELTOLA et al., 1994; SUMI et al., 

2000). 

O padrão unilocular, quando ocorre, pode ser confundido com um cisto 

periapical ou cisto ósseo traumático, pois o tumor pode não apresentar trabéculas 

intralesionais visíveis. Na maioria das vezes, o padrão unilocular apresenta menor 

tamanho e acredita-se que seja menos agressivo quando comparado ao padrão 

multilocular (PELTOLA et al., 1994; CUESTAS-CARNERO; BACHUR; 

GENDELMAN, 1988). 

Os mixomas quando multiloculares podem apresentar aparências radiográficas 

de “favo de mel” ou “bolha de sabão” (NEVILLE et al., 1998; REGEZI; SCIUBBA, 

2000) que, se mal interpretado pode ser confundido como ameloblastoma, ou vice-versa 

(NEVILLE et al., 1998; BARKER, 1999). 

A maior parte dos mixomas apresenta limites radiográficos bem definidos, 

todavia, a presença de uma cápsula contínua limitante no tumor ainda é contestada por 

alguns autores (SUAREZ; BATSAKIS; EL-NAGGAR, 1996; KAFFE; NAOR; 

BUCHNER, 1997). Canalis, Smith e Konrad (1976) acreditam que os limites observados 

radiograficamente podem muitas vezes não representar os verdadeiros limites histológicos 

do tumor.  
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2.2.4 Tratamento e prognóstico 

 

 

Considerando-se que as margens observadas radiograficamente podem não 

representar os verdadeiros limites histológicos do tumor e a capacidade de infiltração local 

dos mixomas, o tratamento de escolha sugerida é a excisão cirúrgica com margem de 

segurança (FARMAN et al., 1977; BARKER, 1999; HALFPENNY; VEREY; 

BARDSLEY, 2000; REGEZI; SCIUBBA, 2000). 

A elevada taxa de recorrência - aproximadamente 25% - parece estar relacionada 

ao tratamento conservador da neoplasia (SCHNECK; GROSS; TABOR, 1993; EVRARD 

et al.,1997; NEVILLE et al., 1998; BARKER, 1999; REGEZI; SCIUBBA, 2000). Muitos 

autores preconizam enucleação seguida de criteriosa curetagem para lesões pequenas, 

reservando as excisões cirúrgicas com margem de segurança para as lesões extensas ou 

casos de recorrência (LO MUZIO et al., 1996; NEVILLE et al., 1998). 

O mixoma parece não ser sensível à radioterapia (SHAFER; HINE; LEVY, 

1987; HALFPENNY; VEREY; BARDSLEY, 2000). Todavia, esse tratamento foi 

sugerido por alguns autores como terapia alternativa, quando a excisão cirúrgica não for 

possível ou quando, por algum motivo, a lesão tornar-se inoperável (ALLPHIN et al., 

1993). Attie, Catania e Brenner (1966) sugeriram seu uso no período pré-cirúrgico. O 

procedimento diminuiria o tamanho da lesão, deixaria as margens melhor definidas e 

facilitaria a remoção cirúrgica. Alguns autores acreditam que essa terapia poderia causar a 

transformação maligna da lesão, devido à presença de células indiferenciadas locais 

(CUESTAS-CARNERO; BACHUR; GENDELMAN, 1988). 
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Sistemas de diagnóstico computadorizados como tomografias ou ressonância 

magnética podem ser utilizados para definir as margens da neoplasia antes da cirurgia 

(FARMAN; NORTJÉ; WOOD, 1993; SPENCER; SMITH, 1998) como também ajudar 

no diagnóstico diferencial dessas lesões (KAFFE; NAOR; BUCHNER, 1997; ASAUMI 

et al., 2002). 

O prognóstico para os mixomas é bom (REGEZI; SCIUBBA, 2000; 

HALFPENNY; VEREY; BARDSLEY, 2000), mas o controle pós-operatório deve ser 

realizado por pelo menos dois anos, período em que ocorre a maior parte das recorrências 

(CUESTAS-CARNERO; BACHUR; GENDELMAN, 1988; SUMI et al., 2000). 

 

 

2.3 Metaloproteinases da matriz (MMPs) 

 

 

Metaloproteinases da matriz (MMPs - Matrix metalloproteinases), ou matrixinas, são 

proteinases zinco-dependentes, capazes de degradar, coletivamente, todos os 

componentes da matriz extracelular (MEC) (MAIDMENT et al., 1997; KÄHÄRI; 

SAARIALHO-KERE, 1999; SOUZA; GERLACH; LINE, 2000).  
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2.3.1 Classificação 

 

 

A história das MMPs pode ser dividida em dois períodos, antes e depois do ano 

de 1962 (BIRKEDAL-HANSEN, 1988). Antes desta data, o mecanismo de degradação 

de fibrilas colágenas e outros componentes da MEC era pouco conhecido (BIRKEDAL-

HANSEN, 1988).  

Gross e Lapière (1962) observaram que fibrilas colágenas reconstituídas em gel 

eram degradadas por uma enzima liberada pela cauda de girinos em processo de 

reabsorção. Essa enzima foi denominada de colagenase, representando dessa forma a 

primeira das MMPs a ser descoberta. O achado estimulou a procura pela enzima em 

mamíferos, identificada primeiramente em ossos de ratos (WALKER; LAPIÈRE; 

GROSS, 1964), e posteriormente em gengiva humana (FULLMER; GIBSON, 1966) e 

ossos humanos (FULLMER; LAZARUS, 1967). 

Atualmente, existem pelo menos 20 MMPs humanas conhecidas, que podem ser 

divididas em 5 grupos, de acordo com a estrutura e especificidade de substratos: 

colagenases, gelatinases, estromelisinas, MMPs tipo membrana e outras MMPs, que são 

aquelas que não se enquadram nos grupos descritos anteriormente ou que não foram 

completamente caracterizadas (KÄHÄRI; SAARIALHO-KERE, 1999; BODE et al., 

1999; WOESSNER; NAGASE, 2000). 

A literatura relata que a similaridade na seqüência de aminoácidos dentro de cada 

grupo é de aproximadamente 80% e que essa similaridade diminui a 50% quando há 

comparação entre os grupos (THOMAS; LEWIS; SPEIGHT, 1999). 
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Tabela 2.1 - MMPs humanas conhecidas divididas por grupo, numeração, peso molecular e outras 
nomenclaturas descritas na literatura.  

 

   

Grupo MMP N° Peso molecular Outras nomenclaturas
 kDa latente/ativa

MMP-1 52/42 Colagenase intersticial
MMP-8 85/64 Colagenase neutrofílica

MMP-13 52/42 Colagenase 3
Gelatinase A ou

Colagenase tipo IV/ 72 kDa
Gelatinase B ou

Colagenase tipo IV/ 92 kDa
MMP-3 57/45 Estromelisina 1

MMP-10 54/44 Estromelisina 2
MMP-11 64/46 Estromelisina 3
MMP-14 66/54 MT1-MMP
MMP-15 72/60 MT2-MMP
MMP-16 64/53 MT3-MMP
MMP-17 57/53 MT4-MMP
MMP-24 64/58 MT5-MMP ou MMP-21
MMP-25 57/47 MT6-MMP
MMP-7 28/19 Matrilisina-1

MMP-26 30/19 Matrilisina-2
MMP-28 48/58 Epilisina
MMP-12 52/22 Metaloelastase
MMP-19 54/45  RASI-1 ou MMP-18
MMP-20 54/22 Enamelisina

Tipo membrana

Outras MMPs

MMP-9 92/84

Estromelisinas

Colagenases

Gelatinases
MMP-2 72/66

 
 

 

A numeração das MMPs acompanha a seqüência de descoberta de cada uma 

dessas enzimas. Essa forma de classificação foi proposta durante o First International 

Symposium on Matrix Metalloproteinases ocorrido em Destin Beach, Florida, em setembro de 

1989 (NAGASE; BARRET; WOESSNER, 1992). 

Não foram incluídas as MMPs 4, 5, 6, 18 e 21 nesta tabela, pois após criteriosa 

análise, percebeu-se que representavam enzimas já descritas anteriormente, MMP-2 

(MMP-4 e MMP-6), MMP-3 (MMP-5), MMP-19 (MMP-18) e MMP-24 (MMP-21). Até o 

momento, pouco se sabe sobre as MMPs 22, 23 e 27 (WOESSNER JR, 1998; 

WOESSNER; NAGASE, 2000; AMĂLINEI; CĂRUNTU; BĂLAN, 2007).  
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2.3.1.1 colagenases 

 

 

O grupo das colagenases é composto pela MMP-1 (colagenase intersticial), 

MMP-8 (colagenase neutrofílica) e MMP-13 (colagenase 3) (WOESSNER; NAGASE, 

2000). 

MMP-1, ou colagenase intersticial, foi a primeira colagenase de vertebrados 

obtida a partir de fibroblastos humanos (STRICKLIN et al., 1977), mas também pode ser 

produzida por macrófagos (SAARIALHO-KERE et al., 1993; REYNOLDS, 1996) e 

queratinócitos (INOUE et al., 1995).  

Sua função principal é degradar colágenos fibrilares nativos, como os colágenos 

tipo I, II, III, VII, VIII e X (NAGASE; BARRET; WOESSNER, 1992) cujos fragmentos 

de degradação são rapidamente denaturados por outras MMPs como as gelatinases 

(BIRKEDAL-HANSEN et al., 1993). 

A velocidade de degradação pela MMP-1 varia para cada colágeno fibrilar nativo. 

O colágeno tipo III é degradado dez vezes mais rápido que o colágeno tipo I, e cem vezes 

mais rápido que o colágeno tipo II (WELGUS; JEFFREY; EISEN, 1981). A demora na 

degradação do colágeno tipo II levanta a hipótese de que a MMP-1 possa não ser a 

principal MMP envolvida na degradação deste colágeno (JEFFREY, 1998). 

Inoue et al. (1995) estudando o envolvimento de colagenases na reparação 

tecidual induzida em humanos, observaram que o rompimento da membrana basal (MB) 

parece ser o estímulo inicial para induzir a expressão de colagenases por queratinócitos. 

Nesse processo, a MMP-1 é expressa por células que estão no front do processo de 

cicatrização, de modo que sua expressão vai diminuindo progressivamente a partir do 
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centro da lesão (PARKS et al., 1998). Após a completa re-epitelização há a diminuição da 

expressão dessa colagenase (SAARIALHO-KERE et al., 1993; AGREN, 1994; INOUE 

et al., 1995). 

 

 

2.3.1.2 gelatinases 

 

 

O grupo das gelatinase é composto por 2 membros: a MMP-2 (gelatinase A ou 

colagenase tipo IV/72 kDa) e a MMP-9 (gelatinase B ou colagenase tipo IV/92 kDa) 

(KÄHÄRI; SAARIALHO-KERE, 1999). 

Os substratos das gelatinases são colágenos denaturados (gelatinas), elastina, 

fibronectina, proteoglicanas, laminina e o colágeno tipo IV que é um dos principais 

componentes da membrana basal, indicando o envolvimento dessas enzimas no processo 

de invasão (NAGASE, 1997; SHAPIRO, 1998). 

As MMP-2 são constitutivamente produzidas (ZUCKER; CAO; CHEN, 2000) 

por células como fibroblastos (KÄHÄRI; SAARIALHO-KERE, 1999), mas também 

podem ser produzidas por osteoblastos (RIFAS et al., 1989).  

A produção de MMP-9 é mais restrita quando comparada à MMP-2. Essa 

enzima é produzida geralmente por células epiteliais (SALO et al., 1991) e eosinófilos 

(STAHLE-BÄCKDAHL; PARKS, 1993) e armazenada em grânulos de neutrófilos (VU; 

WERB, 1998; STAHLE-BÄCKDAHL; PARKS, 1993). Dessa forma, elevadas 

concentrações de MMP-9 podem ser encontradas em processos de inflamação 

(DELCLAUX et al., 1996), artrite reumatóide (AHRENS et al., 1996), periodontite 
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(MÄKELÄ et al., 1994; SHIN et al., 2002), pulpite (SHIN et al., 2002; GUSMAN; 

SANTANA; ZEHNDER, 2002), feridas crônicas (WYSOCKI; STAIANO-COICO; 

GRINNELL, 1993) e cicatrização de feridas (AGREN, 1994). 

Um diferencial no processo de ativação das progelatinases é que essas enzimas 

podem ser ativadas com auxílio de seus inibidores, os TIMPs (NAGASE; ITOH; 

BINNER, 1994). Alguns autores afirmam que o principal meio de ativação da proMMP-2 

ocorra na porção pericelular, isso porque o TIMP-2 também pode agir no processo de 

ativação dessa gelatinase quando associado à MT1-MMP (MMP-14) na superfície celular, 

formando o complexo proMMP-2/TIMP-2/MT1-MMP (YU; MURPHY; STETLER-

STEVENSON, 1998). Contudo, foi observado que o excesso de TIMP-2 teria um efeito 

inibitório nesse processo (ZUCKER; CAO; CHEN, 2000). 

O processo de ativação de gelatinases via TIMPs apresenta algumas 

desvantagens. Existem trabalhos que relatam que após esse tipo de ativação a enzima 

apresenta apenas 10% de sua atividade (KOLKENBROCK et al., 1991; NAGASE; 

ITOH; BINNER, 1994). Outra desvantagem é que após a formação do complexo, este é 

liberado para o meio extracelular e, devido a um rearranjo de moléculas, o TIMP-2 

passaria a ter efeito inibitório (YU; MURPHY; STETLER-STEVENSON, 1998). 
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2.3.1.3 estromelisinas 

 

 

O termo estromelisina foi introduzido por Chin et al. em 1985. Existem três 

MMPs pertencentes a este grupo: a MMP-3 (estromelisina 1), MMP-10 (estromelisina 2) e 

MMP-11 (estromelisina 3) (WOESSNER; NAGASE, 2000).  

Essas enzimas são produzidas geralmente por células do estroma (BASSET et al., 

1990), mas também podem ser observadas nas margens de processos invasivos 

(KUSUKAWA et al., 1995) e em células epiteliais durante o processo de reparação 

tecidual (PARKS et al., 1998). Elas são capazes de degradar a proteína central de 

proteoglicanas, fibronectina e laminina (PARDO; SELMAN, 1996; SHAPIRO, 1998). 

 

 

2.3.1.4 metaloproteinases tipo membrana  

 

 

As metaloproteinases tipo membrana (MT-MMPs - Membrane Type-Matrix 

Metalloproteinases) são metaloproteinases ligadas à membrana de células neoplásicas (SATO 

et al., 1994) capazes de mediar a proteólise pericelular de componentes da matriz 

extracelular (MEC) (HOLMBECK et al., 1999). Diferentemente de outras MMPs, essas 

enzimas não são secretadas para o meio extracelular na forma de zimógenos (forma 

latente), e necessitam de uma ativação seqüencial intracelular para terem algum efeito na 

matriz (PARSONS et al., 1997). 
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Existem seis membros conhecidos dessas enzimas MT1-MMP (MMP-14), MT2-

MMP (MMP-15), MT3-MMP (MMP-16), MT4-MMP (MMP-17), MT5-MMP (MMP-24) 

e MT6-MMP (MMP-25) (SATO et al., 1994; HERNANDEZ-BARRANTES et al., 2002; 

LLANO et al., 1999; VELASCO et al., 2000).   

Como as MMPs, todas as MT-MMPs também podem ser inibidas pelas TIMPs. 

As MT1-MMP, MT2-MMP, MT3-MMP e MT5-MMP são eficientemente inibidas pelas 

TIMP-2 e TIMP-3, enquanto que MT4-MMP e a MT6-MMP têm maior afinidade pela 

TIMP-1. Vale ressaltar que a MT1-MMP também pode ser inibida pela TIMP-4 

(HERNANDEZ-BARRANTES et al., 2002). 

 

 

2.3.1.5 outras MMPs 

 

 

As MMP-7 e MMP-12 não foram classificadas nos grupos descritos 

anteriormente por apresentarem diferenças estruturais ou diferenças na ação sobre 

substratos (WOESSNER; NAGASE, 2000).  

A MMP-7, ou matrilisina, é a menor MMP conhecida contendo apenas peptídeo 

sinalizante, propeptídeo e o domínio catalítico (WOESSNER; NAGASE, 2000). Devido à 

diferença estrutural causada pela ausência do domínio hemopexina, muitos autores 

preferem mantê-la em um grupo a parte (KÄHÄRI; SAARIALHO-KERE, 1999). 

A MMP-12, ou metaloelastase, pode ser encontrada em macrófagos (SHAPIRO 

et al., 1992) e em células do estroma (SHAPIRO, 1998). Na sua composição podemos 
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observar a presença do peptídeo sinalizante, domínio propeptídeo, domínio catalítico, 

região hinge e um domínio hemopexina (MASSOVA et al., 1998). 

As MMPs 19, 20, 22, 23, 26, 27 e 28 são proteinases descobertas que ainda não 

foram completamente caracterizadas (AMĂLINEI; CĂRUNTU; BĂLAN, 2007). 

 

 

2.3.2 Características das MMPs 

 

 

A maioria das MMPs são induzidas a se expressarem, enquanto que um pequeno 

número é expresso constantemente (PALOSAARI et al., 2003). Tecidos em formação ou 

que estejam sofrendo algum tipo de remodelação costumam expressar essas enzimas. No 

caso da estrutura dentária, as MMPs encontram-se expressas nas principais fases de 

desenvolvimento (FUKAE et al.,1998; PALOSAARI et al., 2003; KUMAMOTO et al., 

2003) e após a erupção em processos inflamatórios (GUSMAN; SANTANA; 

ZEHNDER, 2002) e lesões periapicais (SHIN et al., 2002). 

Dentre as principais características das MMPs podemos citar: a) são secretadas 

na forma de proenzimas; b) são capazes de clivar um ou mais componentes da MEC; c) 

contêm um íon zinco no sítio ativo; d) são inibidas pelos TIMPs (Tissue Inhibitors of MMPs 

- Inibidores teciduais de MMPs) (MATRISIAN, 1990; WOESSNER JR, 1991; 

MIGNATTI; RIFKIN, 1993), ou pela α2-macroglobulina (α2-M) (STETLER-

STEVENSON; YU, 2001); e) após a ativação ocorre perda de peso molecular 

(WOESSNER JR, 1991); e f) possuem algumas seqüências homólogas de aminoácidos 

entre si (MATRISIAN, 1990).  



56 
 

As MMPs apresentam uma estrutura tridimensional contendo geralmente as 

seguintes regiões: peptídeo sinalizante, domínio propeptídeo, domínio catalítico e região 

hinge, ou “dobradiça”, que liga o domínio hemopexina ao domínio catalítico. Outros 

domínios ainda podem ser encontrados associados a essas enzimas, como o domínio de 

inserção fibronectina tipo II e o domínio transmembrânico que pertencem, 

respectivamente, às gelatinases e às metaloproteinases tipo membrana (NAGASE, 1997; 

THOMAS; LEWIS; SPEIGHT, 1999; KÄHÄRI; SAARIALHO-KERE, 1999; 

CURRAN; MURRAY, 2000; WOESSNER; NAGASE, 2000). 

O peptídeo sinalizante tem a função de orientar o produto de secreção para o 

retículo endoplasmático, no momento de exportar a enzima para fora da célula 

(STETLER-STEVENSON; LIOTTA; KLEINER, 1993; WOESSNER JR, 1998). Após a 

secreção do zimógeno para o meio extracelular ocorre a remoção desse peptídeo 

sinalizante (WOESSNER JR, 1994). 

O domínio propeptídeo contém um resíduo cisteína no seu interior que, em contato 

com o íon zinco do domínio catalítico, mantém a latência da enzima (WOESSNER JR, 

1998).  

Todas as MMPs contêm o domínio catalítico, também conhecido como Domínio N-

terminal. Ele possui no seu interior um íon zinco que é essencial para a atividade 

enzimática, o que acaba caracterizando o nome dessas proteinases (STETLER-

STEVENSON; LIOTTA; KLEINER, 1993; BIRKEDAL-HANSEN et al., 1993; 

MCCAWLEY; MATRISIAN, 2000). A latência de todas as proMMPs é devida à 

associação do íon zinco do domínio catalítico ao resíduo cisteína do domínio 

propeptídeo. Para ocorrer a ativação da MMP, o domínio propeptídeo deve ser removido 

expondo o íon zinco do domínio catalítico a H2O (VAN WART; BIRKEDAL-
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HANSEN, 1990; NAGASE, 1997; MASSOVA et al., 1998; THOMAS; LEWIS; 

SPEIGHT, 1999). 

O domínio de inserção fibronectina tipo II só pode ser encontrado no interior do 

domínio catalítico das gelatinases A e B. Ele é composto por três módulos homólogos de 

fibronectina tipo II que parecem ser os responsáveis pela ligação das gelatinases aos 

substratos (WOESSNER JR, 1991; MASSOVA et al., 1998). 

A região hinge ou “dobradiça” tem como função ligar o domínio catalítico ao 

domínio hemopexina (MURPHY; KNÄUPER, 1997; WOESSNER JR, 1998). 

O domínio hemopexina recebe esse nome por apresentar uma seqüência similar à 

proteína plasmática hemopexina (MASSOVA et al., 1998). Acredita-se que esse domínio 

esteja relacionado à especificidade de ligação a substratos e inibidores. No caso das 

gelatinases, a ligação com os TIMPs parece ocorrer neste domínio quando ainda estão em 

sua forma latente (WOESSNER JR, 1998; MASSOVA et al., 1998). No entanto, este 

domínio parece não ser essencial para a atividade catalítica, pois a MMP-7 (matrilisina) 

que é o menor membro do grupo das MMPs, não contém este domínio e ainda assim, é 

capaz de degradar componentes da MEC (MURPHY; KNÄUPER, 1997; MASSOVA et 

al., 1998). 

Apenas as metaloproteinases tipo membrana possuem o domínio transmembrânico, 

que está localizado na porção final do domínio hemopexina. Esse domínio diferencia-se dos 

outros por apresentar um prolongamento citoplasmático (KÄHÄRI; SAARIALHO-

KERE, 1999). 
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Figura 2.1 - Localização esquemática dos domínios que compõem as metaloproteinases da matriz (MMPs) 
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2.3.3 MMPs e processos 

 

 

A expressão da maioria das metaloproteinases é menor ou quase indetectável em 

indivíduos adultos saudáveis (SHAPIRO, 1998; PARKS et al., 1998; MCCAWLEY; 

MATRISIAN, 2000). Entretanto, elas podem ser encontradas em concentrações elevadas 

em situações fisiológicas como: na reparação tecidual (INOUE et al., 1995; STETLER-

STEVENSON; LIOTTA; KLEINER, 1993; ZUCKER; CAO; CHEN, 2000), no ciclo 

do endométrio durante a menstruação (BREW; DINAKARPANDIAN; NAGASE, 

2000), no desenvolvimento embrionário (MATRISIAN, 1990; WOESSNER JR, 1994) e 

na involução da glândula mamária e do útero após o parto (WERB et al., 1996; 

STETLER-STEVENSON; LIOTTA; KLEINER, 1993). 

Em processos patológicos podem ser encontradas elevadas concentrações de 

MMPs em casos de invasão neoplásica e metástase (WOESSNER JR, 1991; WERB et al., 

1996), artrite reumatóide (KRANE, 1994), câncer de mama (BASSET et al., 1990), câncer 

de próstata (STEARNS; WANG, 1993), câncer de pulmão (URBANSKI et al., 1992), 

angiogênese (WOESSNER JR, 1994), doença periodontal (MÄKELÄ et al., 1994) e 

osteosporose (WOESSNER JR, 1991).  

Para que haja o processo de metástase e invasão, antes da degradação de 

componentes da matriz extracelular através de enzimas como as metaloproteinases, é 

necessário que haja a perda do contato célula-célula.  

A E-caderina é uma proteína transmembrânica expressa por células epiteliais que 

forma e promove a manutenção de contatos intercelulares. A ação de MMPs induz a 

perda desses contatos e à formação de E-caderinas solúveis (80 kDa). Essa forma solúvel 



60 
 

promove um feedback positivo na regulagem de MMPs, resultando na superexpressão de 

MMPs 2 e 9 que criam um ambiente propício para a circulação de células cancerígenas 

(CAVALLARO; CHRISTOFORI, 2004a; CAVALLARO; CHRISTOFORI, 2004b; 

KAPLAN et al., 2005; KAPLAN; RAFII; LYDEN, 2006; NOËL; JOST; MAQUOI, 

2008).  

 

 

2.3.4 Regulagem da atividade 

 

 

A atividade das MMPs pode ser regulada de três maneiras: 1) transcrição gênica 

(THOMAS; LEWIS; SPEIGHT, 1999); 2) ativação das proenzimas (DECLERK, 2000) 

ou 3) inibição pelas TIMPs e α2-M (PARSONS et al., 1997; MURPHY et al., 1994). 

 

 

2.3.4.1 transcrição gênica 

 

 

Em indivíduos adultos saudáveis a expressão das MMPs é quase que 

indetectável, pois é rigorosamente controlada durante a transcrição (PARSONS et al., 

1997). No entanto, em processos fisiológicos ou patológicos perde-se este controle, de 

modo que a presença de hormônios, fatores de crescimento, citocinas, ésteres de forbol, 

interações célula-célula ou célula-matriz podem induzir o aumento da expressão dessas 
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enzimas (PARSONS et al., 1997; THOMAS; LEWIS; SPEIGHT, 1999; KÄHÄRI; 

SAARIALHO-KERE, 1999; COUSSENS; FINGLETON; MATRISIAN, 2002). 

Existem muitos trabalhos realizados em camundongos knockouts nos quais genes 

para determinada MMP são alterados. Na atualidade, existem camundongos knockouts que 

não expressam MMP-2 (ITOH et al., 1997), MMP-3 (MUDGETT et al., 1998), MMP-7 

(WILSON et al., 1997), MMP-9 (VU et al., 1998) e MMP-12 (SHIPLEY et al., 1996), 

como também foram desenvolvidos knockouts que superexpressam MMPs isoladas, como 

por exemplo as MMP-1 e MMP-3 (SHAPIRO, 1997).  

A deficiência isolada de MMPs não é letal em camundongos durante o 

desenvolvimento embrionário, neste caso, foi observado que essa deficiência resulta 

apenas em alterações fenotípicas suaves (ITOH et al., 1998; SHAPIRO, 1997; 

MUDGETT et al., 1998). Esse fato sugere que pode haver redundância na função de 

MMPs, onde a deficiência na expressão de determinada enzima, resulta na superexpressão 

de outra para suprir a falta (ERICKSON, 1993).  

 

 

2.3.4.2 ativação de proenzimas 

 

 

Todas as metaloproteinases são produzidas na forma latente - proenzimas ou 

zimógenos - sendo ativadas na porção extracelular por proteólise ou por outras MMPs 

(BRECKON et al., 1996; PARSONS et al., 1997), exceto as MMP-11 e as MT-MMPs que 

são ativadas intracelularmente, por proteinases furinas símile e serino-proteinases, 

respectivamente (SANTAVICCA et al., 1996; PEI; WEISS, 1996; NAGASE, 1997). 
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As serino-proteinases podem atuar também de forma indireta no processo de 

ativação das MMPs. Exemplos dessas proteinases são os ativadores de plasminogênio tipo 

uroquinase (uPa) e tipo tecidual (tPa), que convertem o plasminogênio em plasmina 

(MIGNATTI; RIFKIN, 1993). A plasmina é uma proteinase capaz de ativar muitas 

MMPs latentes como as proMMP-1, proMMP-3 e a proMMP-9 (THOMAS; LEWIS; 

SPEIGHT, 1999). 

 

 

2.3.4.3 inibição de MMPs 

 

 

O terceiro mecanismo regulatório de MMPs seria através da inibição de MMPs 

ativas pela ligação aos TIMPs (PARSONS et al., 1997) ou à α 2-macroglobulina (α 2-M) 

(MURPHY et al., 1994). 

Os inibidores teciduais de metaloproteinases da matriz (TIMPs - Tissue Inhibitors 

of Metalloproteinases) são estruturas de baixo peso molecular (20,6 kDa a 22,3 kDa) capazes 

de inibir a ação de todas as MMPs ativas através de ligações de alta afinidade não 

covalentes na proporção de 1:1 (MURPHY; WILLENBROCK, 1995; CURRAN; 

MURRAY, 1999; ZUCKER; CAO; CHEN, 2000). Esses inibidores de MMPs atuam 

principalmente nos tecidos, mas também podem ser encontrados nos fluidos do corpo 

(GOMEZ et al., 1997). 

Existem quatro membros nesta família conhecidos como TIMP-1, TIMP-2, 

TIMP-3 e TIMP-4 (WOESSNER; NAGASE, 2000). Esses inibidores podem ser 
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produzidos por uma variedade de células como fibroblastos, queratinócitos, células 

endoteliais e osteoblastos (KÄHÄRI; SAARIALHO-KERE, 1999).  

As MMPs são inibidas quando ocorre a ligação do domínio NH2-terminal dos 

TIMPs, que é o responsável pela atividade inibitória, ao domínio hemopexina das MMPs 

(WOESSNER; NAGASE, 2000). O equilíbrio da expressão de MMPs e TIMPs é um pré-

requisito para a função normal em processos fisiológicos (MURPHY; DOCHERTY, 

1992; PARSONS et al., 1997). Sabe-se que quando ocorre um desequilíbrio em favor das 

MMPs ocorre a degradação da matriz extracelular (PARSONS et al., 1997).  

Apesar da principal função dos TIMPs ser participar do processo inibitório das 

MMPs ativas, algumas TIMPs mostraram ter capacidade de participar do processo de 

ativação de progelatinases (proMMP-2/ TIMP-2/ MT1-MMP e proMMP-9/ TIMP-1) 

(DENHARDT et al., 1993; NAGASE; ITOH; BINNER, 1994). 

O segundo mecanismo de inibição de MMPs é realizado pelas α2-Ms. As α 2-Ms 

são glicoproteínas de grande peso molecular contendo aproximadamente 725 kDa 

(WOESSNER; NAGASE, 2000) e agem como reguladores de MMPs ativadas quando 

presentes no soro ou em fluidos do corpo (VU; WERB, 1998; BREW; 

DINAKARPANDIAN; NAGASE, 2000), diferentemente dos TIMPs que apresentam 

uma ação mais local (CAWSTON; MERCER, 1986).  

Apesar dos TIMPs parecerem ser os maiores inibidores das MMPs nos tecidos, 

as α2-Ms são responsáveis por mais de 95% da atividade anti-colagenolítica no plasma 

(WOOLLEY; ROBERTS; EVANSON, 1976; NAGASE; ITOH; BINNER, 1994).  

As α2-Ms possuem uma seqüência bait “isca” no seu interior que é rompida na 

presença de MMPs ativas. O rompimento desta seqüência resulta numa mudança 

conformacional na α2-M que acaba englobando a MMP e bloqueando o sítio ativo da 
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enzima de forma irreversível na proporção de 1:1 (BARRET; STARKEY, 1973). 

Conseqüentemente, a mudança conformacional expõe sítios na superfície da α2-M que 

favorecem uma posterior degradação dessas enzimas, ativas e já englobadas, por outros 

mecanismos (SOTTRUP-JENSEN, 1989).  

Em estudos in vitro, ao ser analisada a afinidade de ligação da MMP-1 a seus 

inibidores, foi observado que essa enzima liga-se mais rapidamente a α2-M do que ao 

TIMP-1 em meios contendo os dois inibidores (CAWSTON; MERCER, 1986).  
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3 PROPOSIÇÃO 

 

 

3.1 Verificar se linhagens de células-tronco originadas de polpas dentárias 

humanas expressam componentes de matriz extracelular (colágeno tipo I, tenascina, 

fibronectina e ácido hialurônico) e metaloproteinases da matriz (1, 2 e 9) característicos 

do mixoma odontogênico. Dados previamente publicados pelo grupo (JAEGER et al., 

2000; MIYAGI, 2002; MIYAGI et al., 2008). 

 

 

3.2 Verificar pela expressão de proteínas da MEC e das MMPs se o mixoma 

odontogênico poderia ter sua origem a partir de células-tronco de polpa dentária humana. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

Foram utilizadas 3 linhagens de células-tronco provenientes de polpas dentárias 

humanas previamente estabelecidas e caracterizadas pela Profa. Dra. Irina Kerkis, 

Laboratório de Genética - Instituto Butantan, São Paulo, SP (KERKIS et al., 2006).  

O projeto foi avaliado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da FOUSP e obteve o 

parecer de aprovação #39/06 (Anexo A). 

 

 

4.1 Cultivo celular 

 

 

Para o estudo foram utilizadas as linhagens de células-tronco DL-1 e DL-4 

previamente obtidas a partir de polpas de dentes decíduos de crianças de 5 a 7 anos de 

idade, e linhagem DL-2 obtida a partir de terceiro molar incluso de um adolescente de 15 

anos de idade (KERKIS et al., 2006). 

Alíquotas congeladas em nitrogênio líquido e crioprotegidas por dimetilsulfóxido 

(DMSO, Sigma Chemical, St Louis, MO, EUA) foram descongeladas em banho de água a 

37ºC por dois minutos. Essa suspensão de células foi diluída 10x em meio de cultivo 

DMEM/Ham’s F-12, (1:1, Invitrogen, Carlsbad, Califórnia, EUA) suplementado com 

15% de soro fetal bovino (Hyclone, Logan, Utah, EUA), 100 U/mL de penicilina 

(Invitrogen), 100µg/mL de streptomicina (Invitrogen), 2 mM de L-glutamina (Invitrogen) 

e 2 mM de aminoácidos não essenciais (Invitrogen)(KERKIS et al., 2006). Após 
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centrifugação em tubos de ensaio a 300g por 5 minutos, os sobrenadantes foram 

descartados e os corpos de fundo foram ressuspensos em meio de cultura fresco 

preparado como descrito anteriormente. Alíquotas dessa suspensão foram plaqueadas em 

frascos de cultivo celular de 25 cm2 de área cultivável, contendo o meio de cultivo 

descrito anteriormente. Foram incubados a 37ºC em atmosfera úmida contendo 5% de 

CO2. 

O subcultivo era realizado quando cerca de 70% da área cultivável do frasco 

estava coberto por células. Para isso, 5 mL do meio de cultura foi removido e reservado 

em tubo de centrifugação e a monocamada celular era lavada duas vezes com PBSA 

(solução tampão fosfato-salina sem cálcio e sem magnésio), pH 7,2. Para a remoção da 

monocamada celular aderida no fundo do frasco, era utilizada solução de tripsina 

(Invitrogen) a 0,25%, contendo ácido etilenodiaminotetracético EDTA (Invitrogen) 

1mM, por 3 minutos a 37oC. A tripsina era inativada utilizando-se meio de cultura 

contendo soro fetal bovino, e as células em suspensão transferidas para tubos de ensaio 

de 15 mL e centrifugadas a 300g por 5 minutos, em temperatura ambiente. O 

sobrenadante era descartado e o precipitado de células ressuspenso em 1 mL de meio de 

cultura fresco. Alíquotas de 500 µL dessa suspensão de células eram distribuídas em 

frascos de 25cm2, contendo 5 mL de meio de cultivo. Os frascos eram novamente 

mantidos em estufa a 37oC, em atmosfera úmida contendo 5% de CO2.. Cada 

procedimento de subcultura deu origem a uma nova passagem das linhagens celulares. 

Células das três linhagens foram utilizadas quando estavam entre a 6ª e a 10ª passagens.  

Todos os procedimentos de cultivo celular foram realizados em capela de fluxo 

laminar, seguindo os protocolos de manutenção de esterilidade de materiais e soluções 

utilizadas (FRESHNEY, 2000). Vale ressaltar que o crescimento das células foi 
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monitorado diariamente em microscópio de fase invertido e que o meio de cultura foi 

trocado a cada 2 ou 3 dias, de acordo com o metabolismo celular.  
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Figura 4.1 - Fotomicrografia de contraste de fase das três linhagens celulares: DL-1 (A), DL-2 (B) e DL-4 
(C). As células apresentaram morfologia fusiforme ou estrelária com longos prolongamentos 
citoplasmáticos 
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4.2 Imunofluorescência 

 

 

As células-tronco cultivadas foram removidas do frasco de cultura por 

tripsinização conforme descrito anteriormente para a obtenção de suspensão celular. O 

precipitado de células obtido foi ressuspenso em 1 mL de meio de cultura fresco e 

alíquotas dessa suspensão foram plaqueadas em placas de Petri de 6 poços (Corning, New 

York, NY, EUA) sobre lamínulas de vidro de 20 x 20 mm de diâmetro (Glasscyto, São 

Paulo, SP, BR) estéreis. Essas culturas foram mantidas em estufa por 24 horas, em 

atmosfera úmida contendo 5% de CO2 a 37oC. 

As células aderidas sobre as lamínulas foram lavadas quatro vezes em solução de 

PBSA, duas vezes em água Milli-Q, e posteriormente, fixadas em solução de 

paraformaldeído em PBSA a 4% por 1 hora. A seguir, as células fixadas foram lavadas 

com solução tampão de lavagem TBS (Tris Buffered Saline - 0,15M NaCl (Sigma), 20mM 

Tris-HCl (Sigma), e 0,05% de Tween 20 (Sigma), pH 7,4). A membrana celular foi 

permeabilizada com solução de 0,1% Triton X-100 (Sigma) em TBS. Foi realizada uma 

nova seqüência de lavagem em TBS e água Milli-Q, e posteriormente, as células foram 

incubadas em solução de soro albumina bovina (BSA, Sigma) a 5% em PBSA durante 30 

minutos para o bloqueio de marcações inespecíficas.  

Após esse bloqueio, as células foram incubadas com anticorpos primários por 1 

hora. Os anticorpos primários (Tabela 4.1) foram os mesmos utilizados por Jaeger et al. 

(2000) para a detecção de componentes da MEC e por Miyagi (2002) para a detecção de 

MMPs no mixoma odontogênico. 
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Na seqüência, as células foram incubadas com anticorpo secundário anti-IgG de 

camundongo conjugado à fluoresceína (FITC) diluído em solução de BSA a 5% em PBSA 

na proporção de 1:500. Essa incubação teve a duração de uma hora em temperatura 

ambiente e, posteriormente, as células foram lavadas na mesma seqüência de TBS e água 

Milli-Q descrita anteriormente. Para os controles negativos, os anticorpos primários 

foram substituídos por PBSA.  

 
 
Tabela 4.1 - Características dos anticorpos primários utilizados para as reações de imunofluorescência nas 

células-tronco de polpa dentária humana 
 
ANTICORPOS PRIMÁRIOS TIPO ORIGEM DILUIÇÃO PROCEDÊNCIA
Vimentina Monoclonal camundongo 1:250   Neonarkers, Lab Vision, MA, EUA
Colágeno tipo I Monoclonal camundongo 1:25   Chemicon, Victoria, Austrália
Fibronectina Monoclonal camundongo 1:50   Calbiochem, MA, EUA
Tenascina Monoclonal camundongo 1:100   Neonarkers
Ácido hialurônico Monoclonal camundongo 1:50   Biogenesis, Munique, Alemanha
MMP-1 Monoclonal camundongo 1:50   Calbiochem
MMP-2 Monoclonal camundongo 1:50   Calbiochem
MMP-9 Monoclonal camundongo 1:150   NeoMarkers  
 

 

As lamínulas foram montadas sobre lâminas de vidro, utilizando o meio de 

montagem específico para a imunofluorescência Vectashield H-100 (Vector Laboratories 

Inc., Burlingame, CA, EUA). Fotomicrografias de fluorescência foram realizadas por epi-

iluminação em microscópio de fluorescência (LSM 410 Zeiss, Oberkochen, Baden-

Württemberg, Alemanha). Foi analisado um mínimo de 100 células por reação para se 

observar a positividade das reações. 
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4.3 Ensaio de atividade de MMPs  

 

 

Para os ensaios de atividade foram utilizados meios de cultivo condicionados 

pelas 3 linhagens celulares cultivadas. Meio condicionado é o meio de cultura que contém 

pequenos metabólitos moleculares e fatores de crescimento liberados pelas células 

(TAKAHASHI; OKADA, 1970). 

Foram utilizados kits Biotrak Activity Assay (GE Healthcare, Buckinghamshire, 

Reino Unido) capazes de quantificar a presença de MMPs 1, 2, e 9, nos meios 

condicionados pelas células-tronco.  

Cada kit continha uma placa de Petri de 96 poços previamente recoberta com a 

pro-forma (forma latente) de cada MMP. Segundo o fabricante, a efetividade e 

sensibilidade deste teste seriam equivalentes aos obtidos através da zimografia e do 

método ELISA. Diferentes tipos de amostras podem ser analisados por este kit de 

atividade tais como: soro, plasma, tecido, meio condicionados por células cultivadas e 

também o fluido sinuvial.  

 

 

4.3.1 Condicionamento do meio pelas células 

 

 

O condicionamento dos meios foi realizado em 3 placas de cultura de 24 poços 

(20 poços/placa/linhagem). Em cada poço foram plaqueadas 1x105 células em 2 mL de 

meio de cultura DMEM/Ham´s F12 (1:1, Invitrogen), contendo apenas 1% de solução 
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antibiótica-antimicótica (100 U/mL penicilina, 100µg/mL estreptomicina) (Invitrogen) 

livre de soro. Após incubação de 24 horas em estufa úmida contendo 5% de CO2 a 37ºC, 

os meios foram aplicados em tubos tipo Eppendorf e centrifugados a 15.000g (13.000 

rpm) durante 5 minutos. Os sobrenadantes foram transferidos para novos tubos tipo 

Eppendorf estéreis e estocados em freezer a -70ºC. 

 

 

4.3.2 Preparo de soluções 

 

 

Para a detecção das enzimas foram preparadas as seguintes soluções: 1) tampão 

de ensaio (50 mM Tris-HCl pH 7.6; 1,5 mM NaCl; 0,5 mM CaCl2; 1µM ZnCl2 e 0,01% 

v/v BRIJ 35TM); 2) tampão de lavagem (0,01M tampão Na2PO4 pH 7,0; 0,05% Tween 

20TM); 3) 352mg de APMA (p-Aminophenylmercuric acetato/ativador de MMPs); 4) 

reagente de detecção (100 µL de solução concentrada de urokinase em 50 mM de 

tampão Tris-HCL; 1,5 mM NaCl; 0,5 mM CaCl2; 1µM ZnCl2 e 0,01% v/v BRIJ 35TM) e 

5) solução substrato (substrato peptídeo S-2444TM em 50 mM Tris-HCl pH 7.6; 1,5 mM 

NaCl; 0,5 mM CaCl2; 1µM ZnCl2 e 0,01% v/v BRIJ 35TM). 

Para a detecção de baixas concentrações de MMPs presentes nos meios 

condicionados foram preparadas soluções padrão nas seguintes concentrações: a) 

MMP-1: 0,1 a 1,56 ng/mL de solução tampão de ensaio; b) MMP-2: 0,19 a 3 ng/mL de 

solução tampão de ensaio e c) MMP-9: 0,125 a 4 ng/mL de solução tampão de ensaio. 

As soluções descritas anteriormente deram origem às curvas padrão, que foram utilizadas 

para se comparar os dados das amostras. 
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4.3.3 Dias experimentais 

 

 

A análise de atividade de MMPs envolve dois dias consecutivos de experimentos. 

No primeiro dia foram preparados: 1) a solução tampão de ensaio, 2) as soluções padrão e 

a 3) solução tampão de lavagem.  

 

Dia 1 

1) Preparo das soluções padrão em 7 tubos de polipropileno tipo Eppendorf: 

MMP-1: 0,1 - 0,2 - 0,4 - 0,78 - 1,56 - 3,13 - 6,25 - 12,5 - 25 e 50 ng/mL; 

MMP-2: 0,19 - 0,38 - 0,75 - 1,5 - 3 - 6 e 12 ng/mL; 

MMP-9: 0,125 - 0,25 - 0,5 - 1 - 2 - 4 - 8 e 16 ng/mL; 

a) Pipetagem de 500 µL de solução tampão de ensaio em cada tubo; 

b) Pipetagem de 500 µL de solução padrão nos tubos Eppendorf de maior concentração 

de cada MMP: 50 ng/mL (MMP-1); 12 ng/mL (MMP-2) e 16 ng/mL (MMP-9). 

Homogenização em Vórtex; 

c) Pipetagem de 500 µL da solução preparada no passo anterior nos tubos seqüenciais de 

cada MMP: 25 ng/mL (MMP-1); 6 ng/mL (MMP-2) e 8 ng/mL (MMP-9). 

Homogenização em Vótex; 

d) Diluição sucessiva nos tubos remanescentes. Essas diluições deram origem a 7 níveis 

de soluções padrão variando de: MMP-1 (0,1 a 6,25 ng/mL); MMP-2 (0,19 a 12 ng/mL) e 

MMP-9 (0,125 a 8 ng/mL). Descarte dos tubos de soluções (para a detecção de altas 

concentrações de MMPs) que não seriam utilizados nos experimentos: MMP-1 (12,5; 25 e 

50 ng/mL); e MMP-9 (16 ng/mL); 
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2) Pipetagem ordenada de 100 µL de solução tampão de ensaio (blank), soluções padrão e 

meios condicionados nos poços apropriados; 

3) Cobertura da placa e incubação em geladeira a 2-8ºC overnight; 

 

Dia 2 

No segundo dia foram preparadas as soluções: 1) APMA, 2) reagente de 

detecção e 3) substrato. 

1) Aspiração e lavagem do conteúdo da placa por quatro vezes consecutivas, com solução 

tampão de lavagem, certificando-se de que foram completamente preenchidos e aspirados 

a cada procedimento; 

2) Pipetagem de 50 µL de APMA em todos os poços, inclusive onde haviam soluções 

padrão, visando ativar todas as MMPs e medir a quantidade total de proteína; 

3) Pipetagem de 50 µL de solução reagente de detecção em todos os poços; 

4) Homogenização por 20 segundos e a leitura foi realizada em espectofotômetro para se 

obter os valores no tempo 0 (inicial);  

5) Recobrimento da placa e incubação em estufa a 37°C por 6 horas; 

6) Homogenização por 20 segundos e leitura da placa em espectofotômetro para se obter 

os valores de quantificação finais. 

 

Ao final das reações, toda a MMP presente aderiu ao fundo da placa permitindo 

a observação da quantidade total de MMP ativa de cada amostra. A atividade das MMPs 

foi diretamente proporcional à coloração apresentada pelos grupos analisados. A 

absorbância nos dois tempos experimentais foi detectada em espectofotômetro utilizando 

filtro de 405 nm.  
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Figura 4.2 – Esquema do ensaio de atividade de MMPs. Meios condicionados pelas células foram 
armazenados em tubos tipo Eppendorf (A) e congelados em freezer a -70°C até o momento 
do experimento (B). Para observamos a quantidade de MMPs totais ativadas presente nos 
meios condicionados foi aplicado o ativador de MMPs (solução de APMA) em todas as 
amostras (C). Imagens do kit de análise de atividade de MMPs (D), lavadora (E) e leitora (F) 
usados nos experimentos 
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4.4 Análise estatística 

 

 

Os dados das concentrações de MMPs totais dos meios condicionados estão 

apresentados como média ± erro padrão das médias (SEM). Esses dados, em ng/mL, foram 

comparados pelo método estatístico ANOVA complementado pelo teste de Tukey para 

identificação das diferenças, quando existentes. O nível de significância foi 5% (p≤0,05).  
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5 RESULTADOS 

 

 

5.1 Imunofluorescências 

 

 

Os resultados das reações de imunofluorescência estão expressos na Tabela 5.1. 

Reações positivas estão ilustradas na Figura 5.1. 

 

 

Tabela 5.1 - Resultados das reações de imunofluorescência realizadas nas linhagens DL-1, DL-2 e DL-4 

           

ANTICORPOS PRIMÁRIOS DL-1 DL-2 DL-4
Vimentina Positivo Positivo Positivo

Colágeno tipo I Positivo Negativo Positivo

Fibronectina Positivo Positivo Negativo

Tenascina Positivo Positivo Negativo

Ácido hialurônico Negativo Negativo Negativo

MMP-1 Positivo Positivo Positivo

MMP-2 Positivo - Positivo

MMP-9 Positivo Positivo Positivo  

 

5.1.1 Vimentina 

 

 

Todas as linhagens expressaram vimentina, que é a proteína de citoesqueleto de 

células mesenquimais. A vimentina apareceu na forma de filamentos de espessuras 

variadas concentradas na região perinuclear (Figura 5.1A e Figura 5.1B). A imagem do 

mesmo campo enfocando a região nuclear com DAPI (Figura 5.1C). 
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5.1.2 Proteínas da Matriz Extracelular 

 

 

A linhagem DL-1 apresentou expressão positiva de todas as moléculas da MEC 

estudadas, exceto o ácido hialurônico, glicosaminoglicano que não foi encontrado em 

nenhuma das três linhagens celulares. O colágeno tipo I apareceu na forma de pontos 

dispersos no citoplasma, que se concentravam na região perinuclear (Figura 5.1D e E). 

Tanto a fibronectina (Figura 5.1G e H) quanto à tenascina (Figura 5.1J e K) apareceram 

como pequenos pontos homogeneamente distribuidos pelo citoplasma. Além disso, nas 

imagens de fluorescência para fibronectina (Figura 5.1G e H), foi possível se observar nos 

lamelipódios celulares anéis fortemente marcados pelo anticorpo. Não houve diferenças 

na distribuição das proteínas de MEC quando estas estavam presentes nas diferentes 

linhagens celulares estudadas.  

As imagens dos mesmos campos enfocando as regiões nucleares com DAPI 

estão representadas pela Figura 5.1F (Colágeno Tipo I), Figura 5.1I (Fibronectina) e 

Figura 5.1L (Tenascina). 

Não foi possível a realização da imunofluorescência para detecção de MMP-2 na 

linhagem celular DL-2. A linhagem DL-2 não expressou colágeno tipo I, enquanto a DL-

4, que expressou colágeno tipo I, não expressou as proteínas da MEC não colagênicas, 

fibronectina e tenascina.  
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5.1.3 Metaloproteinases da matriz 

 

 

Todas as MMPs estudadas (1, 2 e 9) foram expressas por todas as linhagens 

celulares. Essas enzimas se distribuiam uniformemente por todo o citoplasma das células: 

MMP-1 (Figuras 5.2A e B), MMP-2 (Figuras 5.2D e E) e MMP-9 (Figuras 5.2G e H), 

respectivamente.   

As imagens dos mesmos campos enfocando as regiões nucleares com DAPI 

estão representadas pelas Figuras 5.2.C (MMP-1), Figura 5.2F (MMP-2) e Figura 5.2.I 

(MMP-9). 
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A B C
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Colágeno Tipo I
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Fibronectina
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Figura 5.1 - Fotomicrografias de fluorescência para vimentina e componentes da MEC na linhagem celular 
DL-1. Reações positivas para vimentina (A e B); colágeno tipo I (D e E); fibronectina (G e H) 
e tenascina (J e K). Imagens dos mesmos campos enfocando apenas regiões nucleares com 
DAPI estão representadas pela Figuras: 5.1F (Colágeno Tipo I), 5.1I (Fibronectina) e 5.1L 
(Tenascina) 
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Figura 5.2 - Fotomicrografias de fluorescência para MMPs na linhagem celular DL-1. Reações positivas 
para MMP-1 (A e B); MMP-2 (D e E) e MMP-9 (G e H). Imagens dos mesmos campos 
enfocando apenas regiões nucleares com DAPI estão representadas pela Figuras: 5.2C 
(MMP-1), 5.2F (MMP-2) e 5.2I (MMP-9) 
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5.2 - Ensaio de atividade de MMPs 

 

 

Todas as metaloproteinases da matriz estudadas (MMPs 1, 2 e 9) foram 

detectadas nos meios condicionados pelas três linhagens de células-tronco provenientes 

de polpas dentárias humanas (DL-1, DL-2 e DL-4).  

A análise estatística descritiva dos conteúdos de MMPs encontrados em meios 

condicionados pelas três linhagens e a análise pelo método estatístico (ANOVA 

complementado pelo teste de Tukey) encontram-se nos Anexos B e C, respectivamente. 

As médias ± o erro padrão encontram-se na Tabela 5.2 e ilustrado na Figura 5.3.  

As diferentes MMPs foram detectadas na forma ativa em quantidades diversas, 

tanto entre MMPs, como entre as linhagens estudadas (Tabela 5.2). 

 

 

Tabela 5.2 - Conteúdo de MMPs (ng/mL) detectado nos meios condicionados pelas células-tronco das 

linhagens provenientes de polpas dentárias (DL-1, DL-2 e DL-4). Letras diferentes indicam 

diferenças significantes (p≤0,05) 

. 

MMPs DL-1 DL-2 Dl-4
MMP-1 0.835 ± 0.0483a 0.6094 ± 0.1009a 4.9041 ± 0.2461b

MMP-2 15.0967± 0.0871c,d 15.82 ± 0.1998c 13.4883 ± 0.857d

MMP-9 0.0647 ± 0.0371e 0.094 ± 0.0637e 0.0335 ± 0.0226e
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5.2.1 Comparação de produção entre as MMPs 

 

 

Houve diferença estatística na produção das 3 MMPs (P≤ 0,05). A produção de 

MMP-2 em todas as linhagens foi significantemente maior que as demais MMPs (p ≤ 

0,05). A enzima MMP-9 foi detectada nas menores concentrações, enquanto a MMP-1 

foi detectada em quantidades intermediárias (Figura 5.3). 

 

 

5.2.2 Comparação de produção em função das linhagens celulares 

 

 

A MMP-1 foi liberada pela linhagem DL-4 em quantidades significantemente 

maiores (4,90 ± 0,2 ng/mL) que as outras duas linhagens celulares (p ≤ 0,05). Estas, por 

sua vez, produziram quantidades similares dessa enzima (DL-1: 0,83 ± 0,04 ng/mL; DL-

2: 0,60 ± 0,1ng/mL) (p>0,05) (Figura 5.3, Tabela 5.2). 

A concentração de MMP-2 no meio condicionado pela linhagem DL-2 (15,82 ± 

0,2 ng/mL) foi significantemente maior que a encontrada no meio condicionado pela 

linhagem DL-4 (13,48 ± 0,85 ng/mL) (p ≤ 0,05). A linhagem DL-1 produziu quantidades 

intermediárias de MMP-2 (15,09 ± 0,08 ng/mL), tendo similaridade estatítica de produção 

com as outras duas linhagens (DL-2 e DL-4) (p>0,05) (Figura 5.3, Tabela 5.2).  

Não foram observadas diferenças estatisticamente significantes na produção de 

MMP-9 pelas 3 linhagens estudadas (Figura 5.3, Tabela 5.2). 
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Figura 5.3 - Análise quantitativa de atividade de MMPs (ng/mL) detectado nos meios condicionados pelas 
células tronco das linhagens provenientes de polpas dentárias humanas (DL-1, DL-2 e DL-4). 
Letras diferentes significam diferenças estatísticas significantes (p≤0,05)  
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6 DISCUSSÃO 

 

 

Células-tronco adultas (CTAs) de polpas dentárias humanas são células 

pluripotentes que além de apresentarem grande plasticidade, são potencialmente 

importantes nos estudos da biologia da polpa. Essas células representam excelente fonte 

de estudos, pois podem ser obtidas de germes de dentes indicados para a exodontia, 

diferentemente das células-tronco embrionárias (CTEs) que dependem de um grande 

aparato legal e burocrático. 

Adicionalmente, as CTAs de polpa dentária podem ajudar no entendimento da 

histogênese de tumores com suposta origem nos tecidos dentais. Um dos tumores 

odontogênicos (TOs) que ainda não tem sua histogênese totalmente elucidada é o 

mixoma odontogênico (MO). Acredita-se que sua origem seja na papila dentária, tecido 

precursor da polpa dentária na odontogênese.  

Com o intuito de obter dados sobre a histogênese do MO, utilizamos três 

linhagens de CTAs provenientes de polpas dentárias humanas (linhagens DL-1, DL-2 e 

DL-4). A proposta do estudo foi comparar a expressão de um conjunto de moléculas que 

são características na neoplasia e em células cultivadas do MO (células Mix1) (JAEGER et 

al., 2000; MIYAGI, 2002) nas células-tronco, inferindo a possível origem desta neoplasia 

odontogênica. 

Essas linhagens de CTAs foram previamente caracterizadas por Kerkis et al. 

(2006). Os autores mostraram que estas células, também conhecidas como IDPSCs 

(Immature Dental Pulp Stem Cells), além de expressarem marcadores para CTAs 

mesenquimais, expressaram diversos marcadores específicos de CTEs. Além disso, 
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apresentaram capacidade de diferenciação para neurônios e células de outras origens 

como células musculares lisas, células musculares esqueléticas, células cartilaginosas e 

ósseas. Esses dados mostraram que as IDPSCs, apesar de serem CTAs, são bastante 

indiferenciadas e apresentam grande plasticidade. Assim, acreditamos que estas células 

seriam um modelo de estudo importante na busca do entendimento da origem do MO, já 

que poderiam ser comparadas àquelas presentes nos estágios iniciais da odontogênese. 

Histologicamente, o MO é composto por células arredondadas, fusiformes ou 

estrelárias, dispostas em abundante estroma mixomatoso frouxo que contém colágeno 

tipo I, fibronectina, tenascina, e principalmente ácido hialurônico (AH), 

glicosaminoglicano que caracteriza a matriz do tumor (SLOOTWEG; VAN DEN BOS; 

STRAKS, 1985; SCHMIDT-WESTHAUSEN et al., 1994; JAEGER et al., 2000). A 

matriz extracelular (MEC) apresenta papel bioativo na regulação do comportamento, 

desenvolvimento, migração, proliferação, forma e função das células (ABRAHAMSON, 

1986; ALBERTS et al., 1994).  

Jaeger et al. (2000) desenvolveram a primeira linhagem celular derivada do MO 

relatada na literatura (células Mix1). Foram realizados experimentos de 

imunofluorescência, imunohistoquímica e microscopia eletrônica de transmissão 

comparando-se cortes histopatológicos da neoplasia e a nova linhagem. As células 

cultivadas apresentaram as mesmas características morfológicas e funcionais do tumor de 

origem, com similaridade nas expressões de vimentina, colágeno tipo I, fibronectina, 

tenascina e ácido hialurônico. 

Antes da pesquisa dos componentes da MEC, reação contra vimentina foi 

realizada a fim de verificar a natureza das células-tronco (CTs) utilizadas. A vimentina é 

um marcador de citoesqueleto de células mesenquimais, estrutura essencial para a 
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estabilidade celular (ERIKSSON; OPAL; GOLDMAN, 1992). Os resultados mostraram 

que todas as três linhagens de CTAs expressaram por imunofluorescência essa proteína. A 

vimentina foi expressa na forma de filamentos de espessuras variadas, comprovando a 

origem mesenquimal dessas células. 

Certificada a origem mesenquimal das CTs estudadas, foi realizada a pesquisa 

dos diferentes componentes da MEC que estas células seriam capazes de sintetizar. Essa 

análise mostrou que todas as linhagens de CTAs pulpares expressaram o colágeno tipo I, 

exceto a linhagem celular DL-2. Segundo Kerkis1 (comunicação pessoal) uma explicação 

para esse fato seria a existência de maior comprometimento das células DL-2 em 

diferenciar para condrócitos-símile [...]. Esse comprometimento explicaria a negatividade 

para o colágeno tipo I, uma vez que células cartilaginosas caracterizam-se por expressar 

grandes quantidades de colágeno do tipo II. Garcia et al. (2003) observaram que polpas de 

dentes não erupcionados expressaram menos colágeno tipo I que polpas de dentes 

erupcionados. Como a linhagem celular DL-2 é proveniente de polpa de dente incluso, 

este dado também explicaria a ausência de expressão deste colágeno. 

Quando expresso, o colágeno tipo I se apresentou na forma de vesículas 

intracitoplasmáticas semelhantes às estruturas observadas por Jaeger et al. (2000) em 

células cultivadas Mix1. Essa forma de apresentação ilustra o processo de secreção do 

colágeno, onde a proteína é produzida na forma de procolágeno, empacotada no 

Complexo de Golgi e preparada para posterior secreção na MEC (FAWCETT, 1994). 

 

 

 

______________________ 
1Informação fornecida pela Profa. Irina Kerkis em São Paulo, 2008. 
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A positividade para colágeno tipo I na região nuclear das células-tronco parece 

ser uma marcação inespecífica do anticorpo utilizado nos experimentos, mesmo após o 

bloqueio com solução de BSA. Miyagi et al. (2002) observaram esse mesmo tipo de 

marcação nuclear em células cultivadas Mix1. Apesar da marcação do núcleo, quando este 

anticorpo primário foi substituído por solução de BSA (controle negativo) essa marcação 

não foi observada. 

Nos experimentos analisando a presença de proteínas adesivas em CTAs de 

polpa dentária humana mostraram que nas linhagens DL-1 e DL-2, tanto a fibronectina 

quanto a tenascina apareceram como pequenos pontos homogeneamente distribuidos por 

todo o citoplasma celular. Nas reações de imunofluorescência para fibronectina foi 

possível se observar nos lamelipódios celulares anéis fortemente marcados pelo anticorpo. 

Acreditamos que este tipo de marcação indique áreas pontuais de adesão celular, 

sugerindo que as células-tronco utilizadas poderiam não aderir completamente ao 

substrato, o que favoreceria a mobilidade celular.    

De todas as linhagens celulares, a DL-4 foi a única que não expressou as 

proteínas adesivas não colagênicas presentes em abundância no mixoma odontogênico 

(JAEGER et al., 2000). Uma explicação para esse fato seria o maior grau de 

indiferenciação desta linhagem em relação às duas outras analisadas. Apesar disso, não foi 

observada dificuldade de adesão em cultura, apenas alterações morfológicas sutis 

detectadas por microscopia de fase. Provavelmente haja um menor potencial de células 

desta linhagem para formação de tecidos mineralizados (THESLEFF et al., 1988; 

THESLEFF; VAINIO; JALKANEN, 1989; MACKIE; THESLEFF; CHIQUET-

EHRISMANN, 1987) 
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Células desta linhagem poderiam ser utilizadas em trabalhos futuros como 

controles negativos, tanto para fibronectina quanto para tenascina, em análises 

comparativas de tumores. Além disso, estudos recentes in vivo utilizando-se células-tronco 

transplantadas para o reparo de córneas de coelhos danificadas, têm mostrado um maior 

comprometimento de diferenciação das células DL-4 para células epiteliais-símile 

(comunicação pessoal) 2.  

A fibronectina é uma proteína adesiva que promove a adesão celular à matriz 

(ALBERTS et al., 1994) e está relacionada à organização de microfilamentos do 

citoplasma, influenciando na morfologia, espraiamento e promoção da migração celular 

(DUBAND et al., 1986).  

A tenascina também é uma proteína adesiva, com distribuição mais restrita, 

abundante em tecidos embrionários, processos de cicatrização e reparação tecidual 

(MAKIE; HALFTER; LIVERANI, 1988; ALBERTS et al., 1994). Além disso, essa 

proteína parece estar relacionada à diferenciação de células mesenquimais em tecidos 

duros durante a odontogênese, osteogênese e condrogênese (THESLEFF et al., 1988; 

THESLEFF; VAINIO; JALKANEN, 1989; MACKIE; THESLEFF; CHIQUET-

EHRISMANN, 1987). Chiquet-Ehrismann et al. (1988) tem estudado a propriedade 

antiadesiva da tenascina, todavia esse mecanismo ainda não foi completamente elucidado. 

 

 

 

 

 

______________________ 
2Informação fornecida pela Profa. Irina Kerkis em São Paulo, 2008. 
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Nenhuma das 3 linhagens de CTs expressou o AH, principal componente do 

tecido mixóide que caracteriza o tumor. No MO o AH se expressou no citoplasma das 

células e estroma tumoral de forma marcante (JAEGER et al., 2000). Esta elevada 

expressão de AH no MO estaria relacionado à agressividade local do tumor, facilitando na 

infiltração das células neoplásicas entre as trabéculas ósseas (ZHAO et al.,1999). A 

negatividade para esse componente dificulta a possibilidade de relacionarmos a origem do 

tumor ao estágio de diferenciação apresentado pelas CTs estudadas.  

Kerkis et al. (2006) observaram que apesar das IDPSCs apresentarem 

positividade para alguns marcadores de CTEs e serem pluripotentes, quando injetadas em 

camundongos não foram capazes de gerar teratomas. Complementarmente, a 

negatividade para o AH nas três linhagens de CTs deste trabalho sugere o menor 

potencial de migração dessas células, reforçando a idéia de utilização segura das IDPSCs 

em terapias celulares diversas. Novos experimentos deverão ser realizados verificando-se 

a expressão de AH em CTAs de medula óssea e CTEs para o melhor entendimento da 

função desta proteína no comportamento migratório das CTs. 

Apesar das linhagens estudadas não serem capazes de expressar todos os 

componentes da MEC presentes no MO, principalmente o AH que é característico desta 

neoplasia, seguimos na pesquisa de mais elementos do tumor nas linhagens de CTs. 

Assim, realizamos reações de imunofluorescência para detectar a presença de 

metaloproteinases da matriz (MMPs) nestas células. 

A análise da expressão de MMPs nas CTs de polpa dentária por 

imunofluorescência mostraram que todas as MMPs estudadas (1, 2 e 9) foram expressas 

pelas três linhagens celulares (DL-1, DL-2 e DL-4). A expressão dessas MMPs poderia 

indicar algum tipo de diferenciação das CTs, uma vez que células totalmente 
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indiferenciadas não seriam capazes de expressar estas enzimas. De fato, a expressão de 

MMPs e a variabilidade da expressão de moléculas da MEC nas diferentes linhagens de 

CTAs indicam que estas células estão em diferentes estágios de diferenciação 

Miyagi (2002) dando continuidade aos experimentos iniciados por Jaeger et al. 

(2000), analisaram a expressão e a atividade de MMPs no MO e em células cultivadas 

dessa neoplasia (linhagem celular Mix1) visando elucidar o envolvimento dessas enzimas 

na invasividade local do tumor. Foram realizados experimentos de imunohistoquímica em 

cortes histológicos e imunofluorescência em células cultivadas Mix1 para MMPs 1, 2, 3 e 

9. Essas MMPs foram escolhidas por serem enzimas capazes de degradar uma grande 

variedade de substratos frequentemente estarem relacionadas a processos invasivos de 

neoplasias malignas (WOESSNER JR, 1991; MÄKELÄ et al., 1994; REYNOLDS, 1996; 

AHRENS et al., 1996; MUDGETT et al., 1998). Houve positividade para as MMPs 1, 2, 

3 e 9 tanto in vivo quanto in vitro. A análise zimográfica de meios condicionados pelas 

células Mix1 mostrou atividade dessas enzimas em gel de gelatina, com bandas 

representativas de MMP-2 na forma latente, e MMP-9 nas formas latente e ativa. A análise 

zimográfica em gel de caseína, específico para a detecção de colagenases e estromelisinas, 

não detectou a presença de MMP-1 ou da MMP-3, nos meios condicionados. Concluiu-se 

que as MMPs 2 e 9 poderiam estar envolvidas no processo de crescimento e infiltração do 

MO.  

A zimografia em gel de gelatina tem a vantagem de medir quantitativamente a 

expressão de enzimas ativadas e latentes de meios condicionados verificando a quantidade 

de proteína produzida e liberada pelas células (SALO; TURPEENNIEMI-HUJANEN; 

TRYGGVASON, 1985). Essa técnica identifica a proteína analisada por comparação com 
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bandas padrão que se distribuem em gel após passagem de corrente, não é capaz de 

analisar qualitativamente. 

Para finalizar nossos experimentos, foi realizada a análise do meio condicionado 

pelas três linhagens de CTs. Diferentemente da zimografia, os kits de atividade utilizam 

anticorpos específicos que favorecem a identificação precisa da proteína analisada nos 

meios condicionados pelas células-tronco. Apesar da elevada precisão deste teste, ele é um 

teste caro e são poucos os kits disponíveis comercialmente para serem estudados. Esses 

kits permitem a identificação das formas latentes ou ativas dependendo do interesse do 

estudo. 

Foi observado que todas as linhagens liberaram para o meio todas as MMPs 

estudadas. Entre as MMPs, todas as linhagens produziram quantidades significativamente 

maiores de MMP-2, enquanto que a MMP-9 foi detectada nas menores concentrações, e a 

MMP-1 apresentou quantidades intermediárias.  

As MMP-2 e MMP-9 degradam principalmente o colágeno tipo IV, que é o 

principal componente da membrana basal (NAGASE, 1997; SHAPIRO, 1998). Os 

elevados níveis de MMP-2 encontrados nos meios condicionados pelas CTAs em nossos 

experimentos vão de acordo aos experimentos realizados por Gusman, Santana e 

Zehnder (2002). Os autores compararam os níveis de MMP-2 em células cultivadas de 

polpas dentárias saudáveis e inflamadas. Foi observado que a MMP-2 se apresenta em 

baixos níveis em processos inflamatórios, sendo elevada em polpas saudáveis.  

Resultados muito semelhantes foram observados por Huang et al. (2004). Os 

autores realizaram análise de meios condicionados por culturas primárias de polpa 

dentária humana de dentes terceiros molares e de extratos de citosol celulares. O meio 

condicionado mostrou que a principal gelatinase dos meios condicionados foi a MMP-2 
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na forma latente (72 kDa). Bandas gelatinolíticas muito discretas representativas da MMP-

9 na forma latente (92 kDa) também foram observadas. Os extratos de citosol mostraram 

similaridade nos resultados, apesar dos níveis de MMPs intracelulares serem inferiores aos 

observados nos meios condicionados, indicando que todo o material produzido é 

rapidamente liberado para a MEC. 

A expressão de baixos níveis de MMP-9 nos meios condicionados pelas CTs 

justifica-se por estas linhagens estudadas serem provenientes de polpas saudáveis. Os 

níveis de MMP-9 são elevados em polpas inflamadas, enquanto que em polpas normais, 

esses níveis são geralmente baixos (GUSMAN; SANTANA; ZEHNDER, 2002). 

Os níveis de MMP-1 produzidos e liberados pelas CTAs nos meios 

condicionados foram considerados intermediários entre as três MMPs analisadas. Entre as 

linhagens, a MMP-1 foi liberada pela linhagem DL-4 em quantidades significantemente 

maiores que as outras linhagens de CTs. Por ser a linhagem DL-4 a mais indiferenciada 

dentre as três analisadas neste estudo, a expressão de MMP-1 pode ser um marcador de 

indiferenciação para CTs. A diminuição da expressão dessa enzima poderia indicar maior 

grau de diferenciação celular.  

Avaliando-se os dados obtidos neste estudo, observou-se que apesar das três 

linhagens de CTs terem sido obtidas e cultivadas utilizando-se os mesmos materiais e 

métodos, elas apresentaram comportamentos de expressão de proteínas distintos, mesmo 

entre linhagens da mesma dentição (DL-1 e Dl-4), linhagens provenientes de dentes 

decíduos funcionais. Enquanto a linhagem celular DL-1 expressou fibronectina e 

tenascina por imunofluorescência, a linhagem DL-4 foi negativa para estas proteínas. 

Outro dado observado foi a similaridade de expressão de proteínas entre linhagens de 

diferentes origens. Na análise do meio condicionado pelas CTs, onde não houve diferença 
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estatisticamente significante na produção de MMP-1 entre a linhagem DL-1 (dente 

decíduo) e a DL-2 (dente permanente).  

O momento de obtenção dessas polpas poderia justificar essas diferenças 

comportamentais. CTs provenientes de dentes em função (DL-1 e DL-4) podem 

comportar-se de maneira distinta das células provenientes de dentes inclusos (DL-2). 

Com o passar do tempo, as estruturas de dentes funcionais sofrem modificações 

fisiológicas, defensivas e patológicas. Os dentes inclusos estariam livres desses efeitos, 

pois como nunca erupcionaram, não reacionam como dentes em função (MORSE, 1991). 

Além disso, temos que lembrar que existem diferenças individuais tais como informações 

genéticas e grau de comprometimento de diferenciação de cada linhagem que podem 

influenciar no comportamento das células. As CTs analisadas puderam ser homogêneas 

para marcadores específicos que as caracterizam como sendo CTs, o que não impediu de 

apresentarem diferenças na expressão de outros marcadores que refletem no 

comportamento de cada linhagem. 

De todas as 3 linhagens estudadas, a linhagem DL-1 que foi obtida a partir de 

polpa de dente decíduo extranumerário, expressou quase todas as proteínas analisadas, 

exceto o ácido hialurônico. Apesar disso, os dados sugerem que esta linhagem seja mais 

mesenquimal que as linhagens DL-2 e DL-4. O padrão de marcação de anticorpos 

específicos para CTAs expresso pela DL-1 foi muito similar ao observado nas SHEDs 

(Stem cells from human exfoliated deciduous teeth) por Miura et al. (2003) (informação pessoal) 3. 

 

 

 

______________________ 
3Informação fornecida pela Profa. Irina Kerkis em São Paulo, 2008. 
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O objetivo deste trabalho foi analisar através de kits de atividades a presença de 

formas ativas das MMPs 1, 2 e 9. Quando as MMPs presentes nos meios condicionados 

não foram artificialmente ativados por APMA foi observado um resultado bastante 

interessante. As MMPs 1 e 9 presentes nesses meios já se apresentavam ativadas 

naturalmente, não havia nenhuma parcela de proteína livre para ser ativada artificialmente, 

diferentemente do tumor onde havia a presença da forma latente de MMP-2 e MMP-9 

nos meios condicionados pela linhagem Mix1. Infelizmente não foi possível analisar a 

presença de MMP-2 naturalmente ativada nos meios condicionados pelas células-tronco 

por problemas de ordem técnica. No decorrer dos experimentos, o kit para detecção de 

MMP-2 foi removido do mercado, sem previsão para novas entregas.  

A análise dos componentes da matriz extracelular mostrou algumas diferenças 

significativas. Todas as linhagens de células-tronco não expressaram o ácido hialurônico 

que é a molécula mais característica e abundante no tumor. Estes dados podem ser 

importantes na estimativa do momento da odontogênese, no qual a neoplasia teve origem. 

A ausência de ácido hialurônico, que é um marcador de relevância do tumor, tanto in vitro 

como in vivo, poderia indicar que sua origem seria num momento mais adiantado da 

odontogênese. A origem do mixoma não seria a partir das células-tronco, mas de células 

progenitoras em estágios mais diferenciados.  

Novos experimentos deverão ser realizados com o intuito de se estudar a 

histogênese do mixoma odontogênico. No entanto, este trabalho abriu um novo leque de 

possibilidades de uso das células-tronco de polpas dentárias humanas. Como estas células 

apresentaram plasticidade, seria interessante realizar experimentos induzindo a 

diferenciação celular em busca do momento onde estas células pudessem ser capazes de 
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secretar ácido hialurônico, o que poderia indicar o caminho pelo qual células da papila 

dentária poderiam gerar tumores odontogênicos como o mixoma. 

No âmbito da Endodontia a manipulação dessas células-tronco trazem um novo 

campo de estudos principalmente para engenharia tecidual com o objetivo de repor tecido 

dentário perdido.  



102 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 CONCLUSÕES 



103 
 

7 CONCLUSÕES 

 

 

7.1 Linhagens de células tronco originadas de polpas dentárias humanas não são 

capazes de expressar todos os componentes da MEC características do mixoma 

odontogênico. Elas não secretam ácido hialurônico e as demais proteínas da MEC são 

expressadas de formas variadas entre as linhagens. No entando, todas as linhagens são 

capazes de secretar as MMPs-1, -2 e -9. 

 

 

7.2 Pelas divergências de expressão das proteínas da MEc secretadas por 

linhagens de células-tronco derivadas de polpas dentárias humanas entre si com as células 

do mixoma odontogênico, não há possibilidade de se determinar a origem do tumor nas 

células-tronco. 
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ANEXO A  –  Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 
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ANEXO B – Análise estatística descritiva dos conteúdos de MMPs nos meios condicionados pelas 
diferentes linhagens celulares 

 

MMP1 DL1 MMP1 DL2 MMP1 DL4 MMP2 DL1 MMP2 DL2 MMP2 DL4 MMP9 DL1 MMP9 DL2 MMP9 DL4

Tamanho da amostra 12 12 12 3 3 3 12 12 12

Mínimo 0.4966 0.1098 4.0741 14.9520 15.4220 11.8160 0.0000 0.0000 0.0000
Máximo 0.9801 1.4635 6.9749 15.2530 16.0490 14.6500 0.3750 0.7740 0.2010
Amplitude Total 0.4835 1.3537 2.9007 0.3010 0.6270 2.8340 0.3750 0.7740 0.2010

Mediana 0.8834 0.5449 4.7026 15.0850 15.9890 13.9990 0.0000 0.0005 0.0000
Primeiro Quartil (25%) 0.7625 0.3999 4.3642 15.0185 15.7055 12.9075 0.0000 0.0000 0.0000
Terceiro Quartil (75%) 0.9801 0.7383 5.1619 15.1690 16.0190 14.3245 0.0316 0.0573 0.0000
Desvio Interquartílico 0.2176 0.3384 0.7977 0.1505 0.3135 1.4170 0.0316 0.0573 0.0000

Média Aritmética 0.8350 0.6094 4.9041 15.0967 15.8200 13.4883 0.0647 0.0940 0.0335
Variância 0.0280 0.1221 0.7266 0.0228 0.1197 2.2035 0.0165 0.0486 0.0061
Desvio Padrão 0.1675 0.3494 0.8524 0.1508 0.3460 1.4844 0.1286 0.2205 0.0782

Erro Padrão 0.0483 0.1009 0.2461 0.0871 0.1998 0.8570 0.0371 0.0637 0.0226
Coeficiente de Variação 20.06% 57.34% 17.38% 1.00% 2.19% 11.01% 198.82% 234.59% 233.55%
Assimetria (g1) -0.9448 1.2529 1.4114 0.3460 -1.6736 -1.3649 1.8957 3.1439 2.0552
Curtose (g2) -0.1859 2.5057 2.1463 --- --- --- 2.5297 10.2548 2.6400
Média Harmônica 0.7970 0.4110 4.7879 15.0957 15.8149 13.3735 0.2110 0.0057 0.2010
N (média harmônica) 12 12 12 3 3 3 3 6 2

Média Geométrica 0.8172 0.5170 4.8429 15.0962 15.8175 13.4318 0.2353 0.0546 0.2010
N (média geométrica) 12 12 12 3 3 3 3 6 2
Variância (geom.) 1.0223 1.1990 1.0114 1.0000 1.0002 1.0056 1.1462 8.4149 1.0000
Desvio Padrão (geom.) 1.2530 1.9088 1.1755 1.0100 1.0223 1.1200 1.7516 9.1579 1.0000  
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ANEXO C -  Análise estatística pelo teste paramétrico ANOVA complementado por Tukey 

 

  

FONTES DE VARIAÇÃO GL SQ QM
Tratamentos 8 1728.631 216.079

Erro 72 15.120 0.210
F 1028.9220
(p) 0.0000

Média 1 (MMP1-DL1) 0.8350
Média 2 (MMP1-DL2) 0.6094
Média 3 (MMP1-DL4) 4.9041
Média 4 (MMP2-DL1) 15.0967

Média 5 (MMP2-DL2) 15.8200
Média 6 (MMP2-DL4) 13.4883
Média 7 (MMP9-DL1) 0.0647

Média 8 (MMP9-DL2) 0.0940
Média 9 (MMP9-DL4) 0.0335
Tukey: Q (p)
Médias (MMP1-DL1 e MMP1-DL2) 1.7055 > 0.05
Médias (MMP1-DL1 e MMP1-DL4) 30.7591 < 0.01
Médias (MMP1-DL1 e MMP2-DL1) 68.1837 < 0.01
Médias (MMP1-DL1 e MMP2-DL2) 71.6419 < 0.01
Médias (MMP1-DL1 e MMP2-DL4) 60.4944 < 0.01
Médias (MMP1-DL1 e MMP9-DL1) 5.8231 < 0.01
Médias (MMP1-DL1 e MMP9-DL2) 5.6015 < 0.01
Médias (MMP1-DL1 e MMP9-DL4) 6.0589 < 0.01
Médias (MMP1-DL2 e MMP1-DL4) 32.4646 < 0.01
Médias (MMP1-DL2 e MMP2-DL1) 69.2624 < 0.01
Médias (MMP1-DL2 e MMP2-DL2) 72.7206 < 0.01
Médias (MMP1-DL2 e MMP2-DL4) 61.5731 < 0.01
Médias (MMP1-DL2 e MMP9-DL1) 4.1176 > 0.05
Médias (MMP1-DL2 e MMP9-DL2) 3.8961 > 0.05
Médias (MMP1-DL2 e MMP9-DL4) 4.3534 > 0.05
Médias (MMP1-DL4 e MMP2-DL1) 48.7300 < 0.01
Médias (MMP1-DL4 e MMP2-DL2) 52.1882 < 0.01
Médias (MMP1-DL4 e MMP2-DL4) 41.0407 < 0.01
Médias (MMP1-DL4 e MMP9-DL1) 36.5822 < 0.01
Médias (MMP1-DL4 e MMP9-DL2) 36.3607 < 0.01
Médias (MMP1-DL4 e MMP9-DL4) 36.8180 < 0.01
Médias (MMP2-DL1 e MMP2-DL2) 2.7339 > 0.05
Médias (MMP2-DL1 e MMP2-DL4) 6.0789 < 0.01
Médias (MMP2-DL1 e MMP9-DL1) 71.8666 < 0.01
Médias (MMP2-DL1 e MMP9-DL2) 71.7265 < 0.01
Médias (MMP2-DL1 e MMP9-DL4) 72.0157 < 0.01
Médias (MMP2-DL2 e MMP2-DL4) 8.8129 < 0.01
Médias (MMP2-DL2 e MMP9-DL1) 75.3248 < 0.01
Médias (MMP2-DL2 e MMP9-DL2) 75.1847 < 0.01
Médias (MMP2-DL2 e MMP9-DL4) 75.4739 < 0.01
Médias (MMP2-DL4 e MMP9-DL1) 64.1773 < 0.01
Médias (MMP2-DL4 e MMP9-DL2) 64.0372 < 0.01
Médias (MMP2-DL4 e MMP9-DL4) 64.3264 < 0.01
Médias (MMP9-DL1 e MMP9-DL2) 0.2215 > 0.05
Médias (MMP9-DL1 e MMP9-DL4) 0.2358 > 0.05
Médias (MMP9-DL2 e MMP9-DL4) 0.4573 > 0.05  
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