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RESUMO 

 

A engenharia de tecido pulpar tem como objetivo substituir a polpa 

dentária inflamada ou necrosada por um tecido saudável e funcional, capaz de 

formar nova dentina para reparar a estrutura dentária perdida. Assim, os 

objetivos deste trabalho foram: avaliar a habilidade de diferenciação de células-

tronco de dentes decíduos exfoliados humanos (SHED) em odontoblastos 

funcionais, demonstrando a formação de tecido mineralizado in vivo; e estudar 

o efeito de VEGF em SHED com relação à estimulação de vias de sinalização 

celular (STAT3, AKT e ERK), proliferação, migração, formação de estruturas 

tubulares e diferenciação em células endoteliais. O início do processo de 

mineralização de SHED tratadas com dexametasona, ácido ascórbico e β-

glicerofosfato pôde ser detectado por meio da produção da enzima fosfatase 

alcalina a partir da segunda semana de cultura, mas a expressão de RNAm 

para DSPP só foi observada após 28 dias de indução. Utilizando-se o modelo 

de fatias de dentes e matrizes condutivas implantadas no dorso de 

camundongos imunodeprimidos, demonstrou-se a diferenciação de SHED em 

células semelhantes a odontoblastos, as quais tiveram imunomarcação positiva 

com o anticorpo DMP-1. A deposição de dentina, seguindo um ritmo centrípeto 

de crescimento, numa taxa de 14,1 µm por dia também foi demonstrada por 

meio da marcação com tetraciclina. O tratamento das SHED com VEGF 

estimulou a fosforilação de ERK e AKT e a diminuiu a fosforilação de STAT3 

em um período de uma hora, provavelmente por meio de sua ligação com os 

receptores VEGFR-1 e NP-1 presentes nestas células. Além disso, VEGF 

intensificou a organização das SHED em estruturas tubulares, havendo 
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diferença estatisticamente significativa entre os grupos tratado e não tratado a 

partir do 5o dia de tratamento. Entretanto, VEGF não estimulou a proliferação 

nem a migração destas células. Os resultados de RT-PCR mostraram que 

SHED cultivadas em fatias de dentes e matrizes condutivas expressaram 

VEGFR-2 já após o primeiro dia de estímulo com VEGF. Ademais, os quatro 

marcadores de células endoteliais (VEGFR-1, VEGFR-2, CD31 e Caderina-VE) 

foram observados após 21 dias sob estímulo de VEGF, resultado ainda mais 

evidente aos 28 dias. In vivo, observou-se que SHED transfectadas com o 

gene LacZ foram capazes de formar estruturas semelhantes a vasos 

sangüíneos quando implantadas em camundongos, mas a presença de sangue 

no seu interior não pôde ser observada após 21 dias de implante. Portanto, 

SHED podem ser estimuladas a se diferenciar em odontoblastos funcionais, 

capazes de produzir estrutura mineralizada semelhante à dentina. Ademais, 

VEGF interfere nas vias de sinalização STAT3, ERK e AKT e estimula a 

formação de estruturas tubulares e a diferenciação de SHED em células 

endoteliais, mas não a proliferação e migração de SHED. Acreditamos que 

tecnologia igual ou semelhante à empregada neste estudo poderá 

eventualmente fornecer ferramentas clínicas para tratamentos endodônticos 

que visem à regeneração de um tecido pulpar completo e formação de tecido 

dentinário num futuro não muito distante. 

 

Palavras-Chave: complexo dentino-pulpar, dentinogênese, endodontia, 

engenharia tecidual, mineralização, sinalização celular, vasos sangüíneos 
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ABSTRACT 

 

Dental pulp tissue engineering aims to replace the inflamed or necrotic 

pulp by a healthy and functionally competent tissue able to form new dentin in 

order to repair lost structure. The purposes of this work were: to evaluate the 

differentiation ability of stem cells from human exfoliated deciduous teeth 

(SHED) into functional odontoblasts, showing the formation of mineralized 

tissue in vivo; and to study the effect of VEGF on SHED with regards to the 

stimulation of cell signaling pathways (STAT3, AKT and ERK), the proliferation, 

migration, capillary sprouting, and the differentiation into endothelial cells. The 

beginning of the mineralization process of SHED treated with dexamethasone, 

ascorbic acid and β-glycerophosphate could be detected through the production 

of alkaline phosphatase after the second week of culture, but the expression of 

DSPP mRNA was only observed after 28 days of induction. Using the tooth 

slice and scaffold model implanted in the dorsum of immunocompromised mice, 

the differentiation of SHED into odontoblast-like cells, which were 

immunostained with DMP-1 antibody, was demonstrated. Dentin deposition 

following a centripetal rhythm, in a rate of 14.1 µm per day, was also shown 

through the tetracycline labeling. VEGF treatment of SHED stimulated the ERK 

and AKT phosphorilation, and decreased the phosphorilation of STAT3 over 1 

hour period, presumably due to its binding to VEGFR-1 and NP-1 receptors in 

these cells. In addition, VEGF enhanced SHED organization into tubular 

structures, with statistically significant difference between the treated group and 

the non-treated one after the 5th day of treatment. However, VEGF did not 

stimulate proliferation and migration of these cells. RT-PCR results 

demonstrated that SHED seeded in the tooth slices and scaffolds expressed 
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VEGFR-2 after the first day of VEGF stimulation. Moreover, the four endothelial 

cell markers (VEGFR-1, VEGFR-2, CD31 and VE-Cadherin) were observed 

after 21 days of VEGF stimulation, and this result was even clearer after 28 

days. In vivo, SHED transduced with LacZ gene were able to give rise to blood 

vessel-like structures when implanted in immunocompromised mice, but the 

presence of blood flow was not observed after 21 days of implantation. 

Therefore, SHED can be stimulated to differentiate into functional odontoblasts, 

which in turn are able to produce mineralized structure resembling dentin. 

Furthermore, VEGF interferes with the STAT3, ERK and AKT signalling 

pathways, and stimulates the formation of tubular structures and the 

differentiation of SHED into endothelial cells, but does not stimulate SHED’s 

proliferation and migration. We believe that the same technology employed in 

this study or a similar one can eventually provide clinical tools for the 

endodontic treatments aiming at regenerating a complete pulp tissue and 

forming a dentin tissue in a near future. 

 

Key-Words: dentin-pulp complex, dentinogenesis, endodontics, tissue 

engineering, mineralization, cell signaling, blood vessels. 
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1- INTRODUÇÃO E SÍNTESE BIBLIOGRÁFICA 

 

O desenvolvimento dentário ocorre por meio de sinalização indutiva 

mútua resultante da interação entre células do epitélio bucal e do 

ectomesênquima (Thesleff, Sharpe, 1997), ambas originárias de células da 

crista neural (Lumsden, 1988). Essas interações resultam na formação de uma 

camada externa de esmalte devido à atividade de células derivadas do epitélio 

bucal, denominadas ameloblastos, e uma camada interna de dentina 

mineralizada produzida por odontoblastos, os quais são derivados da papila 

dentária. A câmara pulpar dos dentes é composta por um tecido conjuntivo 

frouxo, também derivado da papila dentária, infiltrado por uma rede de vasos 

sangüíneos e fibras nervosas provenientes do forame apical. A estrutura 

dentária completa é circundada por osso e mantida em seu local por meio do 

ligamento periodontal, derivado do folículo dentário, o qual também é de origem 

ectomesenquimal. O ligamento periodontal é firmemente mantido por fibras de 

tecido conjuntivo (fibras de Sharpey) embebidas entre a fina camada externa 

mineralizada do cemento e a parede interna do osso alveolar (Shi et al., 2005). 

 Embora a composição estrutural complexa dos dentes garanta dureza e 

durabilidade, essas estruturas rígidas são vulneráveis a danos causados por 

trauma mecânico, agentes químicos, defeitos congênitos, câncer e infecções 

bacterianas. Diferentes de outros tecidos, tais como o ósseo, o qual tem a 

capacidade de reparação e remodelamento ao longo da vida pós-natal, os 

componentes relativamente estáticos dos dentes não sofrem regeneração 

imediata e completa após os insultos. Contudo, dentes adultos demonstram 

alguns processos reparadores limitados, tais como a formação de dentina 
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reparadora (terciária), uma matriz mineralizada pobremente organizada, e de 

dentina secundária, que serve como uma barreira protetora para a polpa 

dentária (Tziafas, 2004). Uma vez que a dentina/camada de odontoblastos é 

rompida, acredita-se que os pré-odontoblastos são recrutados do tecido pulpar 

(Carlile et al., 2000; Shi, Gronthos, 2003) para o local danificado antes de se 

desenvolverem em odontoblastos funcionais (Shi et al., 2005). 

O objetivo da odontologia restauradora moderna é restabelecer funcional 

e esteticamente a estrutura dentária perdida (Edwards, Mason, 2006). Apesar 

do extenso conhecimento das patologias dentárias, a restauração ou 

substituição de tecidos doentes ou danificados recai basicamente no uso de 

materiais sintéticos, tais como o amálgama, as resinas compostas e as coroas 

metálicas ou de porcelana (Mooney et al., 1996; Shi et al., 2005; Edwards, 

Mason, 2006; Zhang et al., 2006). Entretanto, os materiais sintéticos 

claramente não são substitutos estruturais e funcionais adequados do tecido 

perdido, sendo incapazes de se remodelar frente a um insulto ou estímulo 

contínuo (Mooney et al., 1996). Embora esses materiais restauradores 

convencionais tenham se mostrado altamente efetivos na preservação dos 

dentes, eles apresentam uma vida útil limitada e, a longo prazo, requerem 

substituição. Além disso, uma porcentagem significativa dos dentes 

restaurados acabam por apresentar inflamação e necrose pulpar, requerendo 

tratamento endodôntico e reconstrução protética ou mesmo extração dentária. 

Portanto, o desenvolvimento de novas técnicas  para regenerar a estrutura 

dentária perdida traria benefícios significativos à população (Edwards, Mason, 

2006). 
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Atualmente, a engenharia de tecidos, que corresponde a uma ciência 

multidisciplinar que agrega conhecimentos de biologia, engenharia e ciências 

clínicas para o desenvolvimento de novos tecidos e órgãos (Nör, 2006), 

constitui uma promessa como um novo método para reparar defeitos 

congênitos e/ou tecidos doentes (Wu et al., 2004; Melero-Martin et al., 2007). 

Particularmente, a engenharia de tecido pulpar tem como objetivo substituir a 

polpa dentária inflamada ou necrosada por um tecido saudável e funcional, 

capaz de formar dentina a fim de reparar a estrutura dentária perdida devido à 

cárie ou trauma. Esta ciência baseia-se em princípios em que células 

indiferenciadas colocadas em matrizes biocompatíveis respondem a sinais 

específicos que induzem sua proliferação, migração e diferenciação em 

linhagens celulares mais especializadas. 

Uma estratégia de engenharia tecidual, portanto, é cultivar células 

apropriadas em matrizes biodegradáveis construídas com as propriedades 

mecânicas desejáveis e, então, estimular o crescimento e diferenciação celular 

in vitro. Quando este conjunto é implantado in vivo pode sofrer remodelamento 

e maturação em um tecido funcional completo (Wu et al., 2004; Melero-Martin 

et al., 2007). Assim, a engenharia de tecido pulpar a partir da cultura de células 

pode ser o primeiro passo para a regeneração de dentina em dentes 

despolpados, bem como ser uma alternativa ao tratamento endodôntico 

convencional (Mooney et al., 1996), sendo que a grande vantagem desse 

procedimento é a manutenção da vitalidade do dente. 

Desta forma, são fundamentais a identificação de células apropriadas, o 

desenvolvimento de matrizes condutivas e o entendimento dos sinais 

morfogenéticos requeridos para induzir células a regenerarem os tecidos que 
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foram perdidos (Nakashima, Akamine, 2005; Nör, 2006; Polak, Bishop, 2006; 

Srisuwan et al., 2006; Zhang et al., 2007). 

 

1.1- Células-Tronco de Dentes Decíduos Exfoliados Humanos (SHED) 

 

A identificação de populações de células-tronco capazes de regenerar 

estruturas dentárias organizadas tem gerado interesse no uso potencial de 

terapias com células-tronco pós-natais para tratar os danos causados por 

trauma, câncer, cárie dentária e doença periodontal (Gronthos et al., 2000; 

Miura et al., 2003; Shi et al., 2005).  

Células-tronco são geralmente definidas como células originadas de 

clones capazes de auto-renovação e de diferenciação em várias linhagens 

celulares (Gronthos et al., 2002; Polak, Bishop, 2006). Células-tronco pós-

natais apresentam características únicas: existem como células indiferenciadas 

e mantêm esse fenótipo em função do ambiente e/ou de populações celulares 

adjacentes até que sejam expostas e respondam a sinais apropriados, têm 

habilidade de auto-replicação por longo período de tempo e mantêm seu 

potencial de diferenciação múltipla por toda a vida do organismo (Nakashima, 

Akamine, 2005). Estas células têm sido isoladas de vários tecidos, tais como a 

medula óssea, tecido neural, pele, retina e epitélio dentário, entre outros 

(Harada et al., 1999; Fuchs, Segre, 2000; Bianco et al., 2001; Blau et al., 2001). 

Recentemente, Gronthos et al. (2000, 2002) identificaram populações de 

células-tronco pós-natais na polpa de dentes permanentes humanos (DPSC), 

dando início à utilização de um novo modelo para o estudo da diferenciação de 

células-tronco adultas in vitro e regeneração tecidual in vivo. Da mesma forma, 
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observou-se que o remanescente pulpar derivado de dentes decíduos também 

contém uma população de células-tronco pós-natais capazes de proliferação 

extensiva e diferenciação multipotencial, as quais foram denominadas de 

células-tronco de dentes decíduos exfoliados humanos (SHED) (Miura et al., 

2003).  

DPSC e SHED demonstraram a habilidade de gerar um complexo 

semelhante ao dentino-pulpar quando co-implantadas com partículas de 

hidroxiapatita e fosfato tricálcio no tecido subcutâneo de camundongos 

imunodeprimidos. Implantes de DPSC e SHED desenvolveram áreas de tecido 

pulpar vascularizado, circundado por uma camada bem definida de células 

semelhante a odontoblastos, alinhadas ao redor de dentina mineralizada, com 

seus processos estendendo-se dentro de estruturas tubulares. Ademais, as 

fibras colágenas orientavam-se perpendicularmente à camada de 

odontoblastos dentro da dentina, característica de dentina primária. O material 

semelhante à dentina formado nos implantes tinha um aspecto globular 

mineralizado, compatível com a estrutura de dentina em dentes humanos. Além 

disso, as células semelhantes aos odontoblastos e às demais células pulpares 

originaram-se dos tecidos do doador (Gronthos et al., 2000; Gronthos et al., 

2002; Miura et al., 2003).  

A transição da dentição decídua para a permanente é um processo 

fisiológico único em que o desenvolvimento e erupção dos dentes permanentes 

se dá simultaneamente à reabsorção da raiz dos dentes decíduos. Essa 

condição torna o dente decíduo um doador em potencial de células 

indiferenciadas para diferentes propósitos terapêuticos, principalmente no 

âmbito da regeneração do complexo dentino-pulpar.  
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Dentes decíduos, portanto, podem ser uma fonte viável de células-tronco 

para reparar estruturas dentárias danificadas, visto que as SHED podem ser 

congeladas e utilizadas posteriormente no indivíduo doador quando necessário 

(Nör, 2006). Embora a significância biológica da existência de SHED no tecido 

pulpar ainda tenha de ser determinada, estabeleceu-se uma base para estudos 

futuros com objetivo de determinar a eficácia de seu uso em terapias celulares 

(Miura et al., 2003). 

 

1.2- Matrizes Condutivas 

  

Além das células, outro componente essencial na regeneração tecidual é 

o uso de matrizes apropriadas. A função da estrutura tridimensional da matriz é 

fornecer local para adesão das células, dar suporte à proliferação, migração e 

diferenciação celulares (Nakashima, Akamine, 2005; Zhang et al., 2006; Zhang 

et al., 2007), guiar o processo de crescimento e organização tecidual (Nör et 

al., 2001; Zhang et al., 2007) e servir como veículo para levar as células ao 

local onde se deseja regenerar o tecido (Mooney et al., 1996; Nakashima, 

Akamine, 2005). Matrizes utilizadas em engenharia de tecidos são 

normalmente tridimensionais e desenhadas para imitar as características da 

matriz extracelular natural (Zhang et al., 2006), devendo ser biocompatíveis, 

atóxicas e com resistência física e mecânica apropriada (Nakashima, Akamine, 

2005). Podem também ser fabricadas a partir de materiais naturais ou 

sintéticos (Mooney et al., 1996; ; Zhang et al., 2007).  

Polímeros sintéticos e biodegradáveis são matrizes atrativas por serem 

fabricadas com uma grande variedade de propriedades e estruturas 
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reproduzíveis. Além disso, o tempo de degradação das matrizes sintéticas 

pode ser determinado para coincidir com a formação do novo tecido originado a 

partir da cultura de células. Isso pode levar à formação de um tecido totalmente 

natural, sem a presença de qualquer corpo estranho permanente (Mooney et 

al., 1996). 

Diversas matrizes têm sido desenvolvidas e testadas para a semeadura 

de células pulpares, tais como: polifosfato de cálcio, esponja de colágeno, 

cerâmica à base de hidroxiapatita e fosfato tricálcio, fibras de titânio, esponja 

de ácido poliglicólico, esponja de ácido poli-L-lático (PLLA), entre outras 

(Mooney et al., 1996; Nör et al., 2001; Wang et al., 2006; Zhang et al., 2006). 

Apesar dos avanços nesse campo, a engenharia de tecido ainda 

enfrenta limitações importantes. Para a sobrevivência e proliferação celulares 

em tecidos originados a partir da engenharia tecidual e implantados in vivo é 

necessário um suprimento adequado de nutrientes e oxigênio (Brey et al., 

2005; Hoeben et al., 2004; Wenger et al., 2005). Tecidos implantados com um 

volume maior do que 2 a 3 mm3 não permitem o recebimento de nutrientes, 

trocas gasosas e eliminação de toxinas, já que todos esses mecanismos são 

limitados pela distância de difusão (Melero-Martin et al., 2007). A difusão de 

oxigênio através dos tecidos, por exemplo, está limitada a uma distância de 

100 a 200 µm. Portanto, o desenvolvimento de um sistema vascular é 

imprescindível para garantir que todas as células estejam dentro dessa 

distância (Hoeben et al., 2004). 

Para superar os problemas relacionados à vascularização do novo 

tecido, algumas estratégias têm sido propostas. O uso de matrizes poliméricas 

biodegradáveis em camundongos imunodeprimidos tornou possível implantar 
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células endoteliais humanas no hospedeiro roedor para estudar o 

desenvolvimento de capilares. Células endoteliais de microvasos da derme de 

humanos (HDMEC), implantadas em camundongos por meio de esponjas de 

PLLA, organizam-se e se diferenciam em capilares que se anastomosam com 

o sistema vascular do camundongo e se tornam microvasos humanos 

funcionais contendo células sangüíneas do camundongo (Nör et al., 1999; Nör 

et al., 2000). Assim, os capilares no implante são delimitados por células 

endoteliais humanas e revestidos por células musculares lisas de camundongo, 

expressam marcadores específicos da angiogênese e transportam células 

sangüíneas do roedor (Nör et al., 2001). O desenvolvimento desse modelo de 

angiongênese humana em camundongos imunodeprimidos pode, portanto, ser 

usado para examinar condições fisiológicas e patológicas da formação de 

novos capilares sangüíneos (Nör et al., 2001).  

 

1.3- Sinalização Celular 

 

Alguns dos desafios mais difíceis nas terapias de engenharia tecidual 

atuais incluem o controle espacial e temporal da liberação de fatores de 

crescimento, mantendo uma resposta de neovascularização persistente e 

estimulando a formação de fenótipos de vasos para função tecidual adequada 

(Brey et al., 2005). O sucesso dessas terapias, portanto, irá requerer mais do 

que apenas um número maior de vasos sangüíneos; fluxo sangüíneo 

aumentado, níveis de oxigênio normais e fenótipos vasculares adequados 

devem ser obtidos nos novos tecidos (Brey et al., 2005). 
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Desta forma, a angiogênese, processo de desenvolvimento de novos 

vasos a partir de vasos pré-existentes, é fundamental para garantir a 

viabilidade dos tecidos implantados. A angiogênese está sujeita a um controle 

complexo entre sinais estimulatórios (fatores pró-angiogênicos) e inibitórios 

(fatores anti-angiogênicos) para o crescimento dos vasos sangüíneos (Costa et 

al., 2004; Hoeben et al., 2004; Pandya et al., 2006; Grando Mattuella et al., 

2007). 

Embora os mecanismos moleculares responsáveis pela angiogênese 

não sejam completamente entendidos, um dos fatores pró-angiogênicos mais 

importantes é o fator de crescimento endotelial vascular (VEGF) (Ferrara et al., 

2003; Costa et al., 2004; Hoeben et al., 2004; Oswald et al., 2004; Wenger et 

al., 2005; Pandya et al., 2006), que é produzido por diversas células, tais como 

as células tumorais e as de músculos lisos e pericitos ao redor do endotélio 

vascular (Matsushita et al., 2000). VEGF, também denominado de VEGF-A, 

pertence à família de genes que inclui outros seis membros: VEGF-B, VEGF-C, 

VEGF-D, VEGF-E, VEGF-F e PlGF (fator de crescimento placentário) (Hoeben 

et al., 2004). O VEGF-A é uma molécula homodimérica com diferentes 

isoformas geradas pela ligação alternativa de éxons de um único gene, 

consistindo de polipeptídeos de 121, 145, 165, 183 e 206 resíduos de 

aminoácidos (Veikkola et al., 2000; Ferrara et al., 2003; Costa et al., 2004; 

Hoeben et al., 2004). Destes, o VEGF-A165 é a isoforma mais abundante e 

mitogênica expressa e secretada na matriz extracelular (Costa et al., 2004; 

Ferrara, 2004; Grando Mattuella et al., 2007). Portanto, a partir deste momento, 

VEGF referir-se-á ao VEGF-A165. 
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VEGF pode iniciar a cascata de eventos envolvidos na angiogênese 

atuando como fator de proliferação, migração e sobrevivência para células 

endoteliais, tanto in vivo como in vitro (Matsushita et al., 2000; Ferrara et al., 

2003; Costa et al., 2004; Ferrara, 2004; Pandya et al., 2006). VEGF tem sido 

considerado o principal fator de crescimento para o desenvolvimento de células 

endoteliais, sendo que diversos estudos demonstram seus efeitos estritamente 

dose-dependentes no desenvolvimento vascular embrionário (Hirashima et al., 

2003). Além disso, este fator de crescimento potencializa a permeabilidade 

vascular, a qual pode tanto preceder ou acompanhar a angiogênese (Veikkola 

et al., 2000; Ferrara et al., 2003; Ferrara, 2004; Hoeben et al., 2004). 

Conseqüentemente, há uma indução do aumento na condutividade hidráulica 

de pequenos vasos isolados, efeito este mediado pelo aumento do influxo de 

cálcio (Ferrara et al., 2003; Ferrara, 2004). 

 

1.3.1- Receptores para VEGF 

A especificidade do sinal desencadeado por meio de receptores do 

VEGF é decorrente da ativação combinada de múltiplas vias de sinalização 

celular (Cébe-Suarez et al., 2006). Assim, a ativação preferencial das 

diferentes vias de sinalização pelo VEGF contribui para funções biológicas 

especializadas distintas nos diversos tipos celulares. 

VEGF tem seus efeitos biológicos determinados pela ligação com dois 

receptores tirosina quinase de alta afinidade: VEGFR-1 (Flt-1) e VEGFR-2 

(KDR em humanos ou Flk-1 em camundongos) (Matsushita et al., 2000; 

Veikkola et al., 2000; Ferrara et al., 2003; Hirashima et al., 2003; Costa et al., 

2004; Ferrara, 2004; Tammela et al., 2005; Rahimi, 2006). VEGFR-3 (Flt-4) 
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também é um membro da mesma família, mas não é um receptor para VEGF, 

ligando-se a VEGF-C e VEGF-D (Veikkola et al., 2000; Ferrara et al., 2003; 

Ferrara, 2004; Rahimi, 2006). 

VEGFR-1 codifica o domínio extracelular secretado como uma proteína 

solúvel, que é um potente antagonista do VEGF em função de sua ligação de 

alta afinidade, reduzindo a interação deste fator de crescimento com VEGFR-2 

(Bicknell, Harris, 2004; Ferrara, 2004). Diversos estudos indicam que a função 

principal do VEGFR-1 durante a embriogênese é regular negativamente o sinal 

de VEGFR-2 por meio do seqüestro de VEGF (regular a acessibilidade do 

VEGF ao VEGFR-2 no desenvolvimento de vasos sangüíneos), ao invés da 

própria transdução do sinal de VEGFR-1 (Hirashima et al., 2003; Ferrara, 2004; 

Dutta et al., 2008). Apesar das funções altamente complexas e aparentemente 

contraditórias, VEGFR-1 possui atividades importantes na hematopoiese e no 

recrutamento de células monucleares (Ferrara, 2004). 

VEGFR-2 é o maior mediador dos efeitos mitogênicos, angiogênicos e 

de maior permeabilidade do VEGF (Matsushita et al., 2000; Ferrara et al., 2003; 

Ferrara, 2004; Hoeben et al., 2004; Rahimi, 2006). A ativação desse receptor 

durante a angiogênese induz à produção do fator de ativação plaquetário pelas 

células endoteliais, estimula a mitose e migração destas células e aumenta a 

permeabilidade vascular (Hoeben et al., 2004). Além disso, o VEGFR-2 está 

envolvido no processo de diferenciação das células endoteliais (Shalaby et al., 

1995; Shalaby et al., 1997), quimiotaxia e sobrevivência celular (Matsushita et 

al., 2000; Ferrara et al., 2003). VEGFR-2 é expresso principalmente em células 

endoteliais em proliferação, sendo pobremente expresso em vasos sangüíneos 

maduros (Ferrara et al., 2003; Song et al., 2005).  
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A sinalização promovida pelo VEGF é complicada pelo fato de que os 

ligantes e seus receptores interagem com proteínas celulares adicionais, tais 

como as neuropilinas, proteoglicanas de heparan sulfato, integrinas e 

caderinas. Essas interações permitem a coordenação da intensidade do sinal, 

do tempo e da especificidade com vias extracelulares desencadeadas por 

ligantes solúveis e interações célula-célula e célula-substrato (Cébe-Suarez et 

al., 2006). 

Neuropilinas são receptores extracelulares para duas famílias diferentes 

de proteínas secretadas, VEGF e semarofinas (Fuh et al., 2000). Não 

apresentam atividade tirosina quinase, mas podem modificar a ligação aos 

receptores para VEGF que contêm essa atividade ou então se ligar diretamente 

ao VEGF para sinalizar uma resposta celular (Breen, 2007). Desta forma, as 

funções celulares específicas de VEGF podem ser ditadas pelas diferentes 

habilidades de interação com co-receptores, tais como a neuropilina 1 (NP-1) 

(Olsson et al., 2006). A ligação de VEGF com NP-1 favorece respostas  

angiogênicas e inicia a formação de ramificações vasculares (Whitaker et al., 

2001; Ruhrberg et al., 2002; Olsson et al., 2006), intensificando a sinalização 

desencadeada por VEGFR-2. Estudos têm se concentrado no aumento da 

sinalização via VEGFR-2 (Fons et al., 2004), mas NP-1 também interage com 

VEGFR-1 (Fuh et al., 2000; Yamada et al., 2003) ou independentemente 

promove sinalização celular (Wang et al., 2007; Murga et al., 2005). 
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1.4- Diferenciação de Células-Tronco em Células Endoteliais 

 

Células-tronco podem ser estimuladas a se diferenciar em um 

determinado fenótipo por meio da manipulação das condições da cultura nas 

quais são mantidas. Nesse sentido, é possivel controlar ou restringir as vias de 

diferenciação disponíveis e gerar seletivamente culturas enriquecidas com um 

fenótipo particular. Tais manipulações incluem o estímulo de células com 

citocinas específicas, fatores de crescimento, aminoácidos, outras proteínas e 

íons ativos e co-cultura com um tipo celular ou tecido específico (Polak, Bishop, 

2006). 

Levenberg et al. (2002) mostraram que células-tronco embrionárias 

humanas puderam ser diferenciadas em células endoteliais, capazes de formar 

estruturas tubulares em matrigel, e formaram microvasos quando implantadas 

em camundongos imunodeprimidos. Também utilizando células-tronco 

embrionárias, Sone et al. (2007) identificaram o processo de diferenciação 

destas em componentes vasculares e demonstraram que a expansão e 

transplante das células vasculares no estágio de diferenciação apropriado pode 

constituir uma nova estratégia para a medicina regeneradora vascular. 

Diversos trabalhos demostraram que VEGF é um indutor de 

diferenciação de células-tronco em células endoteliais, sozinho ou em 

associação com outros fatores de crescimento (Oswald et al., 2004; Kano et al., 

2005; Wosnitza et al., 2007; Jazayeri et al., 2008).  

Oswald et al. (2004) mostraram a diferenciação de células-tronco 

mesenquimais em células com fenótipo (expressão de VEGFR-2, VEGFR-1 e 

fator de von Willebrand) e características funcionais (capacidade de formação 



Introdução e Síntese Bibliográfica 

 

16 

de estruturas semelhantes a capilares) de células endoteliais com a utilização 

de VEGF na concentração de 50 ng/mL. 

Recentemente, DPSC foram utilizadas para estudar a diferenciação 

osteogênica in vitro e in vivo. Os pesquisadores observaram que 30% das 

células que apresentavam VEGFR-2 também expressavam antígenos 

específicos para células endoteliais (CD54, fator de von-Willebrand, CD31 e 

enzima conversora de angiotensina), demonstrando a ocorrência de 

diferenciação sinérgica em osteoblastos e células endoteliais. In vivo, 

demostraram inclusive a formação de tecido ósseo vascularizado (d’Aquino et 

al., 2007).  

  

1.4.1- Marcadores de células endotelias 

Células endoteliais tipicamente expressam CD31, fator de von 

Willebrand, VEGFR-2, VEGFR-1, Tie-2, VCAM-1 e caderina-VE (Jazayeri et al, 

2008). Os níveis de expressão de marcadores de diferenciação endotelial em 

nível de RNAm e proteína diferem de acordo com o estágio de diferenciação 

em que a célula se encontra e as condições de cultura (Vittet et al., 1996; Kim 

et al., 2008).  

VEGFR-2 é um dos marcadores de diferenciação mais precoces de 

células endoteliais e células sangüíneas (Eichmann et al., 1997; Iida et al., 

2005; Kim et al., 2008). 

CD31 (PECAM-1) é um membro da superfamília das imunoglobulinas 

que é expresso por células endoteliais e subclasse de células hematopoiéticas 

em organismos adultos (Watt et al., 1995; DeLisser et al., 1997; Kim et al., 

2008). Portanto, estágios iniciais de diferenciação definidos pela expressão de 
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VEGFR-2 e CD31 poderiam refletir o cometimento em direção à linhagem 

endotelial (Kim et al., 2008). 

A expressão de caderina-VE foi observada nos estágios mais avançados 

de maturação vascular (Vittet et al., 1996). Nos estágios embrionários 

avançados, a expressão de caderina-VE é restrita à camada periférica das 

ilhas sangüíneas que dão origem a células endoteliais e ao endotélio da 

maioria dos tipos de vasos (Breier et al., 1996). 

 

1.5- Diferenciação de Células-Tronco em Odontoblastos 

 

Odontoblastos são células pós-mitóticas, responsáveis pela secreção de 

dentina primária. Após a dentinogênese primária, os odontoblastos 

permanecem funcionais e secretam dentina secundária fisiológica em uma taxa 

contínua, porém reduzida. Essas células retêm a capacidade de responder a 

estímulos ambientais leves e localmente regulam sua atividade secretória 

durante a dentinogênese reacional, levando à regeneração de dentina. 

Entretanto, estímulos mais intensos podem causar a morte da população de 

odontoblastos existente e, então, a regeneração de dentina é mediada por 

células provenientes de uma população precursora de odontoblatos (células-

tronco) durante o processo de dentinogênese reparadora (Sloan, Smith, 2007). 

Acredita-se que fatores de crescimento e moléculas bioativas 

seqüestradas na matriz dentinária possam ser capazes de sinalizar processos 

reparadores que levam à diferenciação de células-tronco em odontoblastos 

(Tziafas et al., 2000; Smith, Lesot, 2001; Goldberg,  Smith, 2004; Murray et al., 

2007). 
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Muitos estudos isolaram células pulpares de tecidos adultos de várias 

espécies e demonstraram sua alta taxa proliferativa e capacidade para se 

diferenciar em células formadoras de nódulos mineralizados in vitro 

(Tsukamoto et al., 1992; Kettunen et al., 1998; About et al., 2000). Entretanto, a 

especificidade dentinogênica de tais depósitos mineralizados nem sempre é 

clara. A evidência in vivo da capacidade de células pulpares produzirem 

dentina foi demonstrada por Gronthos et al. (2000), conforme descrição anterior 

(seção 1.1). Quando DPSC foram semeadas em uma superfície de dentina e 

implantadas em camundongos imunodeprimidos, uma estrutura semelhante à 

dentina reparadora foi depositada de maneira desorganizada na superfície 

dentinária (Batouli et al., 2003). 

Trabalhos prévios com a utilização de SHED sugerem que estas células 

podem ser diferenciadas em células semelhantes a odontoblastos in vivo, 

embora os autores não tenham avaliado a capacidade destas células de 

secretar uma estrutura dentinária tubular organizada (Cordeiro et al., 2008). 

 

1.5.1- Marcadores de odontoblastos 

O fenótipo dos odontoblastos tem sido caracterizado principalmente por 

análises bioquímicas de proteínas da matriz dentinária que correspondem aos 

marcadores de diferenciação terminal. Odontoblastos secretam colágeno tipo I 

e outras proteínas não colágenas tais como a osteopontina, sialoproteína 

óssea, osteonectina, osteocalcina, proteínas da matriz dentinária 1, 2 e 3 

(DMP-1, DMP-2 e DMP-3, respectivamente) e sialofosfoproteína da dentina 

(DSPP), uma proteína que subseqüentemente é clivada para originar dois 

produtos, a sialoproteína dentinária (DSP) e a fosfoproteína dentinária (DPP) 
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(Butler, Ritchie, 1995; He et al., 2003; Papagerakis et al., 2002; Arana-Chavez, 

Massa, 2004; Priam et al., 2005). Embora também expresso em baixos níveis 

em tecidos ósseos, o gene DSPP é considerado o principal marcador de 

odontoblasto (Gronthos et al., 2000; Shi et al., 2001; Miura et al., 2003; Alliot-

Licht et al., 2005; Liu et al., 2005; Yu et al., 2007), e DMP-1 tem se mostrado 

crucial na formação dos dentes, sendo implicado na regulação da 

mineralização (He et al., 2003; Prescott et al., 2008). 

A avaliação de uma ou duas características de uma célula não é 

suficiente para se determinar conclusivamente se a célula resultante é um 

odontoblasto verdadeiro (Hargreaves et al., 2008). Até o presente momento, 

análises citológicas de polarização das células, seus processos e a matriz 

extracelular dentinária relacionada são ainda necessários para assegurar a 

identidade dos odontoblastos, visto que todas estas proteínas também são 

secretadas em diferentes quantidades pelos osteoblastos (Priam et al., 2005). 

Ademais, marcadores seletivos dos estágios iniciais ou intermediário de 

diferenciação dos odontoblastos ainda não foram identificados com precisão 

(Priam et al., 2005). 
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2- PROPOSIÇÃO 

 

Trabalhos prévios com a utilização de células-tronco pós-natais, tais 

como DSPC e SHED, apontaram para novas possibilidades em terapias 

celulares visando o desenvolvimento de novos tecidos. Ademais, o 

estabelecimento de modelos experimentais in vitro e in vivo adequados tem 

permitido avaliar tanto a formação e crescimento de vasos sangüíneos e a 

eficiência de moléculas ativas na promoção da angiogênese, bem como a 

expressão de marcadores de odontoblastos e a produção de tecido 

mineralizado semelhante à dentina. Contudo, não são encontrados relatos na 

literatura acerca dos mecanismos envolvidos na diferenciação de SHED em 

células endoteliais visando à formação de novos capilares e em odontoblastos 

funcionais, capazes de produção de dentina. Desta forma, justifica-se a 

realização de investigações adicionais para que esses aspectos sejam 

esclarecidos, visto que abordagens envolvendo a utilização de células 

apropriadas, matrizes condutivas e fatores de crescimento permitirão um 

melhor entendimento molecular e biológico do crescimento de vasos 

sangüíneos e diferenciação celular. Conseqüentemente, estas abordagens 

poderão possibilitar o desenvolvimento, num futuro não muito distante, de 

ferramentas moleculares e alternativas terapêuticas viáveis para a regeneração 

de tecidos danificados ou doentes.  

Portanto, os objetivos gerais e específicos do presente projeto são: 
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I. Avaliar a habilidade de diferenciação de SHED em odontoblastos 

funcionais: 

 

a. Detectar a capacidade das SHED em produzir tecido mineralizado 

in vitro; 

b. Demonstrar a formação de tecido mineralizado in vivo após a 

diferenciação de SHED em células semelhantes a odontoblastos. 

 

 

II. Estudar o efeito de VEGF na diferenciação de SHED em células 

endoteliais: 

 

a. Estudar o efeito de VEGF na fosforilação de algumas vias de 

sinalização (ERK, AKT e STAT3) em SHED; 

b. Avaliar o efeito de VEGF em SHED com relação à proliferação, 

migração, formação de estruturas tubulares e diferenciação em 

células endoteliais; 

c. Examinar o destino das SHED-LacZ após o implante em 

camundongos imunodeprimidos. 

 



 

 

 

  

        
        

        
  
  
  

________  MMaatteerriiaall    ee  MMééttooddooss  
  



 

 

 

        
        



Material e Métodos 

 

 

27 

3- MATERIAL E MÉTODOS 

3.1- PARTE I: Avaliação da Capacidade de Diferenciação de SHED em 

Odontoblastos Funcionais 

 

3.1.1- Células 

Células-tronco de dentes decíduos exfoliados humanos (SHED), 

fornecidas pelo Dr. Songtao Shi (Dental Biology Unit, Craniofacial Skeletal 

Diseases Branch, NIH Bethesda, MD, EUA) foram mantidas em meio de cultura 

MEMα (Gibco, Invitrogen, Grand Island, NY, EUA), suplementado com soro 

bovino fetal 10% (FBS, Fetal Bovine Serum, Certified, Heat-Inactivated, Gibco, 

Invitrogen) e solução de penicilina e estreptomicina 1% (Penicillin-

Streptomycin, Gibco, Invitrogen). Para todos os experimentos, foram utilizadas 

SHED nas passagens de 3 a 7. 

As células foram divididas numa proporção de 1:3 quando atingiam 80% 

de confluência e mantidas em incubadora a 37°C e 5% de CO2. O meio foi 

trocado a cada dois dias. 

 

3.1.2- Preparo das fatias de dente 

Terceiros  molares recentemente extraídos foram coletados de pacientes 

jovens (17 a 23 anos de idade) no departamento de Cirurgia Bucal, Hospital 

Universitário da Universidade de Michigan, após obtenção de consentimento 

livre esclarecido. Os tecidos moles residuais foram removidos com curetas 

periodontais, e as superfícies dentárias lavadas com álcool 70%. 

Os dentes foram seccionados transversalmente na região cervical com 

disco diamantado em baixa velocidade e sob refrigeração com solução salina 
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tamponada com fosfato (PBS) a fim de se obter fatias de dentes com 1 mm de 

espessura e cavidade pulpar ampla (Gonçalves et al., 2007). Os tecidos 

pulpares foram removidos com o auxílio de uma sonda clínica, evitando-se 

tocar nas paredes dentinárias e danificar a camada de pré-dentina.  

As fatias de dente foram imersas em concentrações decrescentes de 

álcool (100%, 90%, 80% e 70%) durante 10 minutos em cada solução, lavadas 

com PBS estéril e então deixadas em PBS durante a noite a 4°C (Nör et al., 

2001). 

 

3.1.3- Ensaio de migração celular 

Um ensaio fluorescente in vitro foi usado para determinar o efeito de 

fatores de crescimento e outras moléculas bioativas liberados pela dentina na 

migração de SHED através de uma membrana com poros de 8 µm. Para isso, 

4 grupos foram estabelecidos: a. MEMα condicionado por fatias de dentes não 

tratadas; b. MEMα condicionado por fatias de dentes previamente tratadas com 

ácido etilenodiamino tetra-acético (EDTA) 10%, pH 7.2, durante 1 minuto; c. 

MEMα; e d. MEMα suplementado com FBS 20%. 

Para os dois primeiros grupos (experimentais), fatias de dentes 

individuais foram mantidas em 500 µL de MEMα por poço de uma placa de 24 

poços (BD/Falcon, Franklin Lakes, NJ, EUA) por 3 dias a 37°C. Foram usados 

500 µL de MEMα fresco com ou sem FBS 20% como controles positivo e 

negativo, respectivamente. 

SHED, cultivadas por 24 horas em meio sem FBS, na contagem de 2 x 

105, foram semeadas em insertos individuais num volume de 200 µL de meio 

de cultura. Os insertos foram mantidos em cada poço nos quatro diferentes 



Material e Métodos 

 

 

29 

grupos durante a noite para permitir a migração das células. Em seguida, os 

insertos foram removidos, e as células localizadas nos poços foram 

tripsinizadas, coletadas em tubo de microcentrífuga e centrifugadas a 3.835 x 

g, 4ºC, por 10 minutos. Os pellets foram lavados com PBS e novamente 

centrifugados a 3.835 x g, 4ºC, por 5 minutos. Após remoção do sobrenadante, 

os pellets foram transferidos para placas pretas de 24 poços com 450 µL de 

PBS e 50 µL de Cell Tracker™ Green CMFDA (Invitrogen, Carlsbad, CA, EUA) 

a 20 µM por poço. As placas foram cobertas com papel alumínio e incubadas 

por 30 minutos. A fluorescência relacionada às células foi determinada em 

comprimentos de ondas de excitação e emissão de 485 e 535 nm, 

respectivamente, em espectrofotômetro (Genios Tecan, Tecan, Graz, Austria). 

Os resultados foram obtidos de três poços por condição e são representativos 

de três experimentos independentes. 

 

3.1.4- Indução da diferenciação de SHED em células produtoras de tecido 

mineralizado 

SHED, na contagem de 2 x 103, foram semeadas em cada poço de 

placas de 6 poços e cultivadas em meio de cultura suplementado com ácido 

ascórbico (100 µg/mL), dexametasona (10 nM) e β-glicerofosfato (10 mM). 

Como controle negativo, o mesmo número de células por poço foi cultivado em 

meio de cultura normal. O meio foi trocado a cada dois dias. 

  

3.1.4.1- Ensaio para detecção da fosfatase alcalina 

 Após 14, 17, 21, 28 e 35 dias, o meio foi removido e as células lavadas 

com PBS. Em seguida, as células foram fixadas com paraformaldeído 2% por 
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30 minutos e novamente lavadas por duas vezes com PBS. 

Os components A e B do kit para fosfatase alcalina (alkaline 

phosphatase Blue Microwell Substrate Component A and alkaline phosphatase 

Blue Microwell Substrate Component B, respectivamente; Sigma-Aldrich Corp., 

St. Louis, MO, EUA) foram misturados em volumes iguais, e 1 mL foi colocado 

em cada poço e incubado por 10 minutos a 37ºC. Após esse tempo, o reagente 

foi removido e as células lavadas duas vezes com PBS. As placas foram 

escaneadas e fotografias foram tiradas em microscópio de fase em aumento de 

40X. 

Os resultados foram obtidos de três poços por condição em cada 

período estudado. 

 

3.1.4.2- RT-PCR para detecção de RNAm para DSPP, DMP-1 e GAPDH 

Após 7, 14, 21, 28 e 35 dias de tratamento, as células foram coletadas 

em 1 mL de Trizol em tubos de microcentrífuga para extração do RNA. 

Odontoblastos de camundongo (MDPC-23) foram utilizados como controle 

positivo das reações. 

Para a extração de RNA, 0,2 mL of clorofórmio foi adicionado a cada 

tubo, o qual foi incubado em temperatura ambiente por 2-3 minutos. Em 

seguida, o tubo foi centrifugado a 13.226 x g e 4°C durante 15 minutos. A fase 

aquosa foi transferida para um novo tubo, ao qual se adicionou 0,5 mL de 

isopropanol, e então o tubo foi incubado por 10 minutos em temperatura 

ambiente. Novamente o tubo foi centrifugado a 13.226 x g e 4°C durante 10 

minutos. O sobrenadante foi removido, e o pellet lavado com 1 mL de álcool 

75% e centrifugado a 9.469 x g e 4°C por 5 minutos. O sobrenadante foi 



Material e Métodos 

 

 

31 

removido e, então, o pellet (RNA) foi dissolvido em 20 a 50 µL de água livre de 

DNase e RNase, de acordo com o seu tamanho. 

A leitura da concentração de RNA foi realizada em espectrofotômetro 

(Genios Tecan, Tecan, Graz, Austria). O RNA foi diluído a 0,1 µg/µL em água 

livre de DNase e RNase. Em cada amostra (3 µL de RNA) foram adicionados 

os seguintes reagente: 19 µL de água livre de DNase e RNase, 25 µL de 2x 

Reaction Mix, 1 µL de SS III Taq Mix, 1 µL de cada primer (sense e anti-sense 

10 mM).  

Primers específicos para detecção de genes humanos foram 

desenhados de acordo com a seqüência de cDNA publicado no GenBank. A 

diferenciação de SHED foi monitorada por meio da detecção de dois 

marcadores de odontoblastos: sialofosfoproteínas da dentina (DSPP, sense 5’-

GACCCCTTCATTGACCTCAACT-3’, antisense 5’-

TGCCATTTGCTGTGATGTTT-3’; tamanho antecipado 181 pb) e proteína 1 da 

matriz dentinária (DMP-1, sense 5’-CAGGAGCACAGGAAAAGGAG-3’, 

antisense 5’-CTGGTGGTATCTTGGGCACT-3’; tamanho antecipado 213 pb). O 

gene gliceraldeído-3-fosfato desidrogenase (GAPDH) foi usado como gene de 

referência constitutivo (sense 5’-GACCCCTTCATTGACCTCAACT-3’ e anti-

sense 5’-CACCACCTTCTTGATGTCATC-3’, tamanho antecipado 683 pb). 

O processo de ciclagem térmica consistiu de transcrição reversa por 30 

minutos a 55°C e 2 minutos a 94°C, seguida de 35 ciclos de amplificação pela 

PCR. Cada ciclo consistiu das fases de desnaturação (94°C por 30 segundos), 

anelamento (55°C por 30 segundos) e extensão (72°C durante 1 minuto). As 

amostras foram incubadas por um período adicional de 10 minutos a 72°C 

(extensão final) após o término do último ciclo. 
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Uma alíquota de 10 µL de cada amostra foi analisada por meio de 

eletroforese horizontal, em gel de agarose a 1,5% corado com brometo de 

etídio (0,64 µg/mL), a 80 V durante 45 minutos. O peso molecular dos produtos 

da PCR foi determinado pela comparação com um marcador com intervalos de 

peso molecular igual a 100 pb. O cDNA foi visualizado sob luz ultra-violeta para 

a detecção da presença de produtos amplificados de tamanhos antecipados. 

Nesse momento, foi realizada fotodocumentação. 

 

3.1.4.3- Western Blot para detecção das proteínas DMP-1 e GAPDH 

Após 7, 14, 21, 28 e 35 dias de tratamento, as células foram coletadas 

em 1 mL de PBS em tubos de microcentrífuga e centrifugadas a 3.835 x g e 

4ºC, durante 2 minutos, para a obtenção do pellet. O sobrenadante foi 

descartado, e o pellet resuspenso com 20 a 100 µL de NP 40 (tampão para lise 

das células), conforme seu tamanho. O tubo foi mantido em gelo por 10 

minutos e novamente centrifugado a 13.226 x g e 4ºC, durante 10 minutos. O 

sobrenadante (proteína) foi então transferido para um novo tubo. 

A leitura da concentração de proteína foi realizada em comprimento de 

onda de 595 nm em espectrofotômetro (Genios Tecan, Tecan, Graz, Áustria), 

utilizando-se o programa Magellan (Tecan Trading AG, Suíça). 

Para a eletroforese vertical em gel de acrilamida 10%, 20 µg de proteína 

foram utilizados por amostra, adicionando-se 1,6 µL de DTT (5 M), 4 µL de 

tampão de carregamento (NuPAGE LDS Sample Buffer 4X, Invitrogen, 

Carlsbad, CA, EUA) e água destilada em volume suficiente para completar um 

total de 15,6 µL. Os tubos de microcentrífuga contendo as amostras foram 

aquecidos a 95ºC por 5 minutos. Em seguida, os géis foram carregados com as 
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amostras e deixados para correr a 130 V por cerca de 1 hora e meia em 

tampão composto por Tris (30 g/L), glicina (144 g/L) e SDS (10 g/L). 

Marcadores de peso molecular (BenchMark Prestained Protein Ladder, 

Invitrogen, Carlsbad, CA, EUA) foram simultaneamente utilizados como 

tamanho padrão. 

As proteínas foram transferidas eletroforeticamente para uma membrana 

de nitrocelulose (40 V por 1 hora e 15 minutos) em tampão que consistiu de 

Tris (2,9 g/L), glicina (14,4 g/L) e metanol 20%. Após a transferência, as 

membranas foram bloqueadas com leite seco desnatado 5% diluído em TBST 

durante uma hora e, em seguida, incubadas com os anticorpos primários de 

coelho anti-DMP-1 humano (57 kDa; 1:3.000) e de camundongo anti-GAPDH 

humano (36 kDa; 1:100.000), sob agitação e a 4ºC, durante a noite. 

No dia seguinte, as membranas foram lavadas 3 vezes em TBST 

durante 15 minutos e incubadas com os anticorpos secundários contra IgG de 

camundongo ou rato, produzidos em cabra (1:10.000), por 2 horas, sob 

agitação, e em temperatura ambiente. As membranas foram lavadas 3 vezes 

com TBST durante 5 a 15 minutos, de acordo com o anticorpo utilizado. A 

detecção do sinal foi realizada com luminescência química (Thermo Scientific 

Pierce SuperSignal West Pico Chemiluminescent Substrate; Fisher Scientific, 

Pittsburgh, NA, EUA) durante 5 minutos, e as membranas foram expostas a 

filmes radiográficos.  
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3.1.5- Implantação dos espécimes em camundongos imunodeprimidos 

O protocolo deste estudo foi aprovado pelo comitê de ética em 

pesquisas em animais da Universidade de Michigan (University Committee on 

Use and Care of Animals - processo # 09546). 

Fatias de dentes foram previamente seccionadas conforme descrição na 

seção 3.1.2, e partículas de cloreto de sódio com tamanho entre 250 e 425 µm 

foram colocadas no interior da câmara pulpar. PLLA (Boehringer Ingelheim, 

Germany) foi dissolvido em clorofórmio para produzir uma solução de polímero 

5% (peso/volume), a qual foi gotejada sobre o sal. Após polimerização do 

PLLA, o sal foi dissolvido em água destilada durante 48 horas, a qual era 

trocada três vezes por dia (Nör et al., 2001). 

No dia anterior à semeadura das células, os conjuntos fatias de dentes e 

matrizes condutivas porosas foram imersos em concentrações decrescentes de 

álcool (100%, 90%, 80% e 70%) durante 10 minutos em cada solução e, em 

seguida, lavados com PBS estéril. Os conjuntos foram então deixados em PBS 

durante a noite a 4°C (Nör et al., 2001). Imediatamente antes da semeadura, as 

fatias de dentes e matrizes foram tratadas com EDTA 10%, pH 7,2, durante 1 

min, e novamente lavadas com PBS estéril. 

SHED, na contagem de 6 x 105, foram ressuspensas em uma mistura de 

volumes iguais de Matrigel (BD Biosciences, Bedford, MA, EUA) e MEMα (10 

µL cada), e 20 µL foram colocados sobre as matrizes. Estas permaneceram na 

incubadora (37o C, 5% de CO2) por 30 min para permitir adesão inicial das 

células. 

Enquanto isso, fatias de dentes recém-extraídos com o tecido pulpar na 

câmara coronária foram obtidas e mantidas em meio de cultura MEMα 
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suplementado com FBS 20%, penicilina e estreptomicina 1%, anfotericina B 

0,2% e vitamina C 0,17%. 

Uma fatia de dente com tecido pulpar fresco e uma com a matriz 

semeada com SHED foram implantadas bilateralmente na região subcutânea 

do dorso de camundongos machos com imunodeficiência combinada grave 

(SCID) com idade entre 5 e 7 semanas (CB.17 SCID; Charles River, 

Wilmington, MA, EUA) (Figura 1). Como controles negativos, uma fatia de 

dente sem qualquer tecido ou matriz na câmera pulpar e uma fatia de dente 

apenas com a matriz, mas sem células, foram implantadas bilateralmente em 

outros animais. 

Os camundongos foram anestesiados intramuscularmente com uma 

associação de 85% de ketamina (4.25 mg/kg, Ketaset, Fort Dodge, IA, EUA) e 

15% de xilazina (0.25 mg/kg, AnaSed, Lloyd Laboratories, Shenandoah, IA, 

EUA) e tiveram seus pêlos removidos da região a ser operada. A região foi 

limpa com álcool 70%, uma incisão foi realizada no sentido crânio-caudal, e o 

tecido foi divulsionado a fim de se criar um espaço para inserção de duas fatias 

de dentes (uma em cada lado da incisão). As duas bordas da incisão foram 

unidas e coladas (3M™ Vetbond™ Tissue Adhesive, 3M, St. Paul, MN, EUA) 

(Figura 1). 

Todos os procedimentos foram realizados com instrumentos estéreis e 

técnica asséptica dentro de um fluxo laminar para se evitar contaminação. 

 

3.1.5.1- Tratamento com tetraciclina 

Após 10 dias da implantação dos espécimes, 100 µL de tetraciclina 

hidroclorada (T3383, Sigma-Aldrich Corp., St. Louis, MO, EUA) foram injetados 
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intraperitonealmente (41,6 nmol/g de peso corporal) (Masatomi et al., 1996) 

(Figura 2). Esse procedimento foi repetido outras três vezes com intervalos de 

5 dias entre as injeções (Figura 3). 

Camundongos com implantes bilaterais (fatias de dentes com polpa e 

fatias de dentes com matriz e SHED) foram mantidos sem tratamento com 

tetraciclina como controles negativos adicionais. 
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Figura 1 – Seqüência operatória de implantação das amostras na região dorsal de 

camundongo. Após anestesia com ketamina (A), os pêlos da área a ser operada foram 

removidos (B), e uma incisão com lâmina de bisturi número 15C foi realizada (C). O 

tecido foi divulsionado (D) e uma amostra foi implantada em cada lado da incisão (E-

F). Com a ajuda de uma pinça, os tecidos foram unidos (G) e colados com um adesivo 

de tecidos (H). 
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Figura 2 - Diagrama esquemático da estratégia para engenharia de tecido pulpar e 

marcação da dentina recém-formada com tetraciclina. 
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Figura 3 - Esquema da estratégia usada para a aplicação de tetraciclina e eutanásia 

dos animais para posterior aquisição dos dados. 
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3.1.6- Eutanásia dos animais e análise dos resultados 

Uma semana após a última injeção (35 dias da implantação dos 

espécimes), os animais foram sacrificados por meio de dosagem excessiva de 

anestésico e deslocamento cervical, e os implantes recuperados (Figura 4) e 

colocados em PBS. Os tecidos localizados no interior das câmaras pulpares 

foram removidos cuidadosamente com pinça clínica sem tocar nas paredes 

dentinárias e armazenados em 1 mL de Trizol a -80ºC para posterior análise 

por RT-PCR.  

 

3.1.6.1- Microscopia confocal 

As fatias de dentes armazenadas em PBS foram imediatamente 

examinadas por meio da microscopia confocal (microscópio confocal de 

varredura laser Olympus FluoView 500) utilizando-se os seguintes parâmetros: 

laser ultravioleta (LD405 nm – 35 mW), filtro de excitação de 405-488 nm e 

filtro de barreira de 465-495 nm.  

Um incisivo central inferior de cada camundongo foi também removido e 

examinado por meio da microscopia confocal como um controle positivo da 

técnica. 

O programa Image J (National Institute of Health, Bethesda, Maryland, 

EUA) foi usado para calcular a distância entre as linhas de dentina marcadas 

pela tetraciclina. 
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Figura 4 - Remoção das amostras da região dorsal de camundongo. Após anestesia, 

a pele da região dorsal foi levantada, expondo as duas amostras (A), fatia de dente + 

polpa, como controle positivo (B) e fatia de dente + matriz condutiva + SHED (C) 
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3.1.6.2- RT-PCR  para DSPP, DMP-1 e GAPDH 

Os tecidos armazenados em Trizol foram descongelados e 

homogeneizados. Odontoblastos removidos de terceiros molares recém-

extraídos também foram coletados em 1 mL de Trizol e usados como controle 

positivo. Duzentos µL de clorofórmio foram adicionados em cada tubo, e as 

amostras centrifugadas a 13.226 x g por 15 minutos a 4oC. O RNA foi 

precipitado com 500 µL de isopropanol, lavado com 500 µL de álcool 75% e 

dissolvido em 20 µL de água livre de DNase e RNase. Um µg de RNA total foi 

usado como molde para a produção de cDNA na RT-PCR de dois passos 

(SuperScriptTM III Platinum Two-Step qRT-PCR Kit, Invitrogen, Carlsbad, CA, 

USA). Quatro µL de cDNA foram usados para a reação de amplificação em um 

volume final de 25 µL (5,5 µL de água bidestilada, 1 µL de Taq polimerase, 1 

µL de primer sense e 1 µL de anti-sense, 12,5 µL do coquetel da reação). Os 

primers para DSPP, DMP-1 e GAPDH foram os mesmos que os utilizados nos 

experimentos in vitro (seção 3.1.4.2), e a cliclagem térmica foi a mesma que a 

descrita anteriormente, com exceção de que agora 40 ciclos foram utilizados. 

 

3.1.6.3- Análise histológica – hematoxilina e eosina (HE) 

Amostras adicionais representativas de cada condição foram fixadas em 

solução de formaldeído 2% e glutaraldeído 0,2% a 4°C por 24 horas 

imediatamente após a recuperação dos implantes. Em seguida, os espécimes 

foram desmineralizados em solução à base de ácido clorídrico e EDTA 

(Decalcifier II, Surgipath Medical Industries, Richmond, IL, EUA) de 24 a 48 

horas em temperatura ambiente, e os espécimes preparados para histologia. 
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As lâminas histológicas (5 µm de espessura) foram coradas com HE ou 

deixadas sem coloração para realização de imunohistoquímica. 

 

3.1.6.4- Análise imunohistoquímica para DMP-1 

 As lâminas foram aquecidas a 60ºC por 20 minutos para início da 

desparafinização. Em seguida, passaram por dois banhos de xilol, dois banhos 

de álcool absoluto, um de álcool 95% e um de álcool 75%. As lâminas foram 

lavadas em PBS e incubadas em solução para recuperação de antígeno 

(Target Retrieval Solution; Dako, Carpinteria, CA, EUA) a 90ºC por 20 minutos. 

Para bloqueio da peroxidase endógena, peróxido de hidrogênio 3% foi gotejado 

sobre os cortes histológicos e deixado por 15 minutos. O reagente universal 

para bloqueio de coloração não específica (Background Sniper; Biocare 

Medical, Walnut Creek, CA, EUA) foi gotejado sobre os cortes e incubado em 

temperatura ambiente por 20 minutos, seguido de lavagem em PBS. O 

anticorpo primário contra DMP-1 humano produzido em coelho (gentilmente 

cedido pelo Dr. L. Fisher, NIH/NIDCR) na diluição de 1:200 foi gotejado sobre 

os cortes e incubado em temperatura ambiente por 1 hora. Como controle 

negativo, foi utilizado o anticorpo contra imunoglobulina G (IgG) produzido em 

coelho na diluição de 1:200. As lâminas foram então lavadas em tampão de 

lavagem (Wash Buffer 10X; Dako, Carpinteria, CA, EUA) três vezes por 20 

minutos. Em seguida, os cortes foram incubados com a sonda e o polímero do 

kit MACH 3 contra coelho (MACH 3 rabbit-probe horseradish-peroxidase 

polymer kit; Biocare Medical, Walnut Creek, CA, EUA) durante 20 minutos, com 

3 lavagens intermediárias de 15 minutos e duas lavagens finais de 10 minutos. 

Finalmente, a reação foi revelada utilizando-se a solução 3-3’-diaminobenzidina 
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(DAB; Sigma-Aldrich Corp., St. Louis, MO, EUA) por 1 minuto, e os cortes 

lavados com água destilada e contra-corados com hematoxilina. A montagem 

das lâminas foi feita com solução aquosa de montagem (VectaMount AQ; 

Vector Laboratories, Inc, Burlingame, CA, EUA). 

 

3.2- PARTE II: Estudo do Efeito de VEGF na Diferenciação de SHED em 

Células Endoteliais 

 

3.2.1- Células 

SHED eram cultivadas conforme descrito na seção 3.1.1. Células 

endoteliais de microvasos da derme de humanos (HDMEC) eram mantidas em 

meio de cultura EGM2-MV (Lonza, Walkersville, MD, EUA) e foram utilizadas 

nas passagens de 6 a 9  como controle positivo nos experimentos de 

diferenciação em células endoteliais. 

 

3.2.2- Receptores para VEGF presentes em SHED 

Para análise dos receptores para VEGF presentes em SHED por meio 

das técnicas de RT-PCR e Western Blot, 2 x 105 células foram semeadas em 

placas de 6 cm de diâmetro e deixadas para aderir por 24 h. Em seguida, as 

células foram privadas de FBS durante a noite e então estimuladas ou não com 

VEGF (50 ng/mL) por 24 horas. Como controle positivo, foram usadas HDMEC 

mantidas em meio de cultura sem FBS. 

A detecção e quantificação da forma solúvel de VEGFR-1, foi feita por 

meio do ensaio de imuno-absorção ligado à enzima (ELISA). Para isso, 2 x 104 

SHED foram semeadas em placas de 6 poços e deixadas para aderir por 24 
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horas. Em seguida, as células foram privadas ou não de FBS durante a noite e 

então estimuladas ou não com VEGF (50 ng/mL, num volume total de 1,5 mL 

de meio) por 24 horas. Como controle positivo, foram usadas HDMEC 

semeadas na mesma concentração e mantidas em meio de cultura sem FBS. 

 

3.2.2.1- RT-PCR para detecção de RNAm para VEGFR-1, VEGFR-2, NP-1 e 

GAPDH 

 As células foram coletadas em 1 mL de Trizol e processadas para RT-

PCR de um passo. A extração de RNA e a ciclagem térmica da RT-PCR foram 

realizadas conforme descrição na seção 3.1.4.2.  

Os primers específicos para detecção de genes humanos (com reação 

cruzada com genes de camundongo), desenhados de acordo com a sequência 

de cDNA publicado no GenBank, foram: VEGFR-1 (sense 5’-

CCTCACTGCCACTCTAATTGTC-3’ e antisense 5’-

ACAGTTTCAGGTCCTCTCCTTC-3’, tamanho antecipado 475 pb), VEGFR-2 

(sense 5’-CTCATGTCTGAACTCAAGATCC-3’ e antisense 5’-

CCAGAATCCTCTTCCATGCTCA-3’, tamanho antecipado 928 pb) e NP-1 

(sense 5’-CGATTTGGACAGAGACT-3’ e antisense 5’-

TCAGGGAATCCATCCCAGAT-3’, tamanho antecipado 432 pb). GAPDH foi 

usado como gene de referência constitutivo (sense 5’-

GACCCCTTCATTGACCTCAACT-3’ e anti-sense 5’-

CACCACCTTCTTGATGTCATC-3’, tamanho antecipado 683 pb). 

Os resultados são representativos de pelo menos três experimentos 

independentes. 
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3.2.2.2- Western Blot para detecção das proteínas VEGFR-1, VEGFR-2, NP-1 

e GAPDH  

As células foram coletadas em 1 mL de PBS. Todos os passos para 

realização da técnica Western Blot, desde a extração de proteína até a 

revelação dos resultados, foram feitos de acordo com a descrição na seção 

3.1.4.3. Pequenas modificações ocorreram apenas nas seguintes etapas: uso 

de gel de acrilamida 9%; carregamento do gel com 30 µg de proteína por poço; 

uso de anticorpos primários de coelho anti-VEGFR-1 (180 kDa; 1:1.000) e anti-

VEGFR-2 (200 kDa; 1:1.000) e de camundongo anti-NP-1 (130 kDa; 1:1.000) e 

anti-GAPDH (36 kDa; 1:100.000). 

Os resultados são representativos de pelo menos três experimentos 

independentes. 

 

3.2.2.3- ELISA para quantificação da forma solúvel da proteína VEGFR-1 

O meio condicionado pelas células durante 24 horas foi coletado em um 

tubo de microcentrífuga e centrifugado a 13.226 x g, 4ºC, por 5 minutos para 

remoção de células e debris. O número total de células foi determinado para 

posterior normalização dos dados. Para quantificação da forma solúvel de 

VEGFR-1, utilizou-se um kit para ELISA específico (Quantikine; R&D Systems, 

Minneapolis, MN, EUA). Todos os reagentes e as diluições seriadas da 

proteína VEGFR-1 padrão foram preparados de acordo com as instruções do 

fabricante. Cem µL do diluente RD1-68 e 100 µL das diluições seriadas de 

VEGFR-1 e dos meios condicionados nos diferentes tratamentos foram 

adicionados em cada poço e incubados sob agitação, por 2 horas, em 

temperatura ambiente. Os poços foram aspirados e lavados 4 vezes com 400 
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µL do tampão de lavagem. Adicionaram-se 200 µL do conjugado VEGFR-1 em 

cada poço, os quais foram novamente incubados sob agitação, por 2 horas, em 

temperatura ambiente, seguido de 4 lavagens com 400 µL do tampão de 

lavagem. Em seguida, foram adicionados em cada poço 200 µL da solução 

substrato, a qual foi incubada por 30 minutos em temperatura ambiente, sem 

agitação e protegida de luz. Adicionaram-se então 50 µL da solução em cada 

poço para parar a reação. A densidade óptica foi determinada imediatamente 

em espectofotômetro com comprimento de onda de 450 nm. Os dados foram 

normalizados pelo número de células presentes em cada poço. 

 

3.2.3- Western Blot para p-STAT3, p-ERK e p-AKT 

Western Blot foi utilizado para verificar e comparar a fosforilação das 

vias de sinalização STAT3, ERK e AKT após estímulo de SHED  e de HDMEC 

com VEGF. Para isso, 2 x 105 células foram semeadas em placas de 6 cm de 

diâmetro e deixadas para aderir por 24 h. Em seguida, as células foram 

privadas de FBS durante a noite e então estimuladas com VEGF (50 ng/mL) 

por 15, 30, 45 ou 60 minutos ou mantidas sem tratamento.  

As células foram coletadas em 1 mL de PBS. Todos os passos para 

realização da técnica Western Blot, desde a extração de proteína até a 

revelação dos resultados, foram feitos de acordo com a descrição na seção 

3.1.4.3, com exceção da utilização de géis de acrilamida 9%. 

Foram utilizados os anticorpos primários de coelho anti-STAT3 humano 

(82 kDa; 1:2.000), anti-AKT humano (64 kDa; 1:2.000), anti-p-AKT humano (64 

kDa; 1:1.000) e anti-p-ERK humano (38 kDa; 1:2.000) e os de camundongo 

anti-p-STAT3 (82 kDa; 1:1.000) e anti-ERK (38 kDa; 1:4.000). 
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Os resultados são representativos de pelo menos três experimentos 

independentes. 

 

3.2.4- Ensaio de proliferação de capilares 

A fim de se investigar o efeito do VEGF no potencial angiogênico das 

SHED, realizou-se um ensaio de proliferação de capilares. Placas de 6 poços 

foram cobertas com 1,5 mL de colágeno (Vitrogen 100 collagen, Angiotech 

BioMaterials, Palo Alto, CA). Após sua polimerização, 5 x 104 SHED foram 

adicionadas em cada poço e deixadas para aderir durante a noite. As células 

foram tratadas com VEGF (50 ng/mL) ou mantidas em meio de cultura 

(controle) durante 11 dias. O meio foi trocado a cada 2 dias. O número de 

estruturas tubulares foi contado a cada dois dias, durante 11 dias, em 

microscópio de fase em aumento de 100X. Dez campos foram analisados por 

poço, com três poços por tratamento.  

Em experimentos independentes, a porcentagem de estruturas tubulares 

em relação ao número total de células também foi determinada durante uma 

semana. 

Para a comparação entre o grupo tratado e o não tratado, realizou-se o 

teste t, com p<0,05 para que as diferenças fossem consideradas 

estatisticamente significativas. Os resultados obtidos são representativos de 

três experimentos independentes. 

 

3.2.5- Ensaio de proliferação celular sulforrodamina B (SRB) 

A densidade ótima de células por poço para ensaio de proliferação 

(2500-3000 células) foi previamente determinada por meio de análise da curva 
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de crescimento. Células, na contagem de 2500, foram semeadas em cada 

poço das placas de 96 poços utilizando-se 100 µL meio de cultura acrescido de 

VEGF (10 ou 50 ng/mL) ou não (controle), o qual era trocado a cada dois dias. 

As células foram fixadas nos 7 dias seguintes por meio da adição de ácido 

tricloroacético gelado (concentração final de 10%) e incubadas por 1 hora a 

4°C. A proteína celular, então, foi corada por meio da adição de SRB 4% em 

ácido acético 1% e incubada em temperatura ambiente durante 30 minutos. O 

excesso de SRB foi removido pela lavagem dos poços com ácido acético 1%, e 

as placas foram deixadas para secar. SRB remanescente foi solubilizado em 

Tris-base 10 mM não tamponado, e a absorbância determinada em 

espectrofotômetro em comprimento de onda de 560 nm (Genios Tecan, Tecan, 

Graz, Austria). Os dados foram obtidos a partir de 6 poços por condição e são 

representativos de três experimentos independentes. 

 

3.2.6- Ensaio de migração celular 

Um ensaio de migração foi utilizado para determinar a capacidade de 

migração de SHED em resposta ao VEGF. Para isso, 5 grupos foram 

estabelecidos: a. MEMα; b. MEMα + VEGF (10 ng/mL); c. MEMα + VEGF (50 

ng/mL); d. MEMα + VEGF (100 ng/mL); e e. MEMα suplementado com FBS 

20%. Todos os procedimentos foram os mesmos que os descritos na seção 

3.1.3. 
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3.2.7- Indução da diferenciação de SHED em células endoteliais in vitro 

3.2.7.1- Preparo de matrizes condutivas e de fatias de dentes + matrizes 

Para o preparo de matrizes de PLLA, um béquer de vidro de 100 mL foi 

revestido com uma solução de silicone (Sigmacoat; Sigma-Aldrich Corp., St. 

Louis, MO, EUA) e deixado para secar durante a noite. Um g de PLLA foi 

dissolvido em 20 mL de clorofórmio para produzir uma solução de polímero 5% 

(peso/volume). Partículas de cloreto de sódio com tamanho entre 250 e 425 µm 

(3,45 g) foram misturadas a 1,67 mL do polímero no béquer, o qual foi mantido 

dentro do fluxo laminar até a evaporação completa do clorofórmio (um dia). O 

disco de PLLA foi removido do béquer com o auxílio de uma espátula, cortado 

com uma lâmina em tamanho de 6 mm x 6 mm e desinfetado em 

concentrações decrescentes de álcool (100%, 90%, 80%, 70%). 

As fatias de dentes com a matriz no seu interior foram preparadas 

conforme descrição na seção 3.1.5. 

As matrizes e as fatias de dentes + matrizes foram acomodadas no 

interior de placas com 24 poços. SHED, na contagem de 6 x 105, foram 

ressuspensas em uma mistura de volumes iguais de Matrigel e MEMα (10 µL 

cada), e 20 µL foram colocados sobre as matrizes. Estas permaneceram na 

incubadora (37o C, CO2 5%) por 30 min para permitir adesão inicial das células. 

Posteriormente, acrescentou-se 1 mL de meio de cultura suplementado ou não 

com VEGF (50 ng/mL) sobre as células. O meio (com ou sem VEGF) foi 

trocado a cada 2 dias. 
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3.2.7.2- RT-PCR para detecção de marcadores de células endoteliais 

A diferenciação das SHED em células endoteliais foi verificada por meio 

de RT-PCR para avaliação da cinética de expressão dos seguintes 

marcadores: VEGFR-1, VEGFR-2, CD31 e Caderina-VE. 

Três matrizes com as células ou três fatias de dentes + matrizes com 

células foram combinadas em um único tubo de microcentrífuga contendo 1 mL 

de Trizol após 1, 7, 14, 21 e 28 dias de cultura e congeladas a -80ºC até o 

momento da extração do RNA. 

Após a extração de RNA, realizou-se RT-PCR de dois passos, conforme 

descrição na seção 3.1.6.2. Os primers utilizados foram: VEGFR-1 humano 

(sense 5’-ACTCCCTTGAACACGAGAGTTC-3’ e anti-sense 5’-

GATTTCTCAGTCGCAGGTAACC-3’, tamanho antecipado 374 pb), VEGFR-2 

humano (sense 5’-GCTGTCTCAGTGACAAACCCAT-3’ e anti-sense 5’-

CTCCCACATGGATTGGCAGAGG-3’, tamanho antecipado 373 pb), CD31 

humano e de camundongo (sense 5’-TACTCAGTCATGGCCATGGT-3’ e anti-

sense 5’-TTGGCCTTGGCTTTCCTCAG-3’, tamanho antecipado 1025 pb), 

Caderina-VE humana e de camundongo (sense 5’-

CCTGGTATAACCTGACTGTG-3’ e anti-sense 5’-

TGTGATGGTGAGGATGCAGA-3’, tamanho antecipado 528 pb) e GAPDH 

humano e de camundongo (sense 5’-GACCCCTTCATTGACCTCAACT-3’ e 

anti-sense 5’-CACCACCTTCTTGATGTCATC-3’, tamanho antecipado 683 pb). 

Os resultados são representativos de três experimentos independentes. 
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3.2.8- Avaliação do destino de SHED-LacZ in vivo 

3.2.8.1- Infecção de SHED com retrovírus (produção de SHED-LacZ ou SHED-

LXSN) 

 A infecção das SHED com retrovírus recombinantes que carregam o 

gene LacZ ou LXSN (vetor vazio) foi feita em dois turnos com a utilização do 

meio condicionado por células PA 317-LacZ e meio de cultura MEMα numa 

proporção de 1:1 e 4 µg/mL de polibrene. A seleção das células foi feita com o 

antibiótico G418 (800 µg/mL), e a checagem da inserção estável do gene LacZ 

nas células foi feita pela coloração com x-gal para detecção de β-

galactosidase. Para isso, SHED-LacZ e SHED-LXSN foram cultivadas em 

lâminas com 3 poços (104 células/poço) por 24 horas, fixadas com solução de 

formaldeído 2% e glutaraldeído 0,2% por 30 minutos e coradas com solução de 

x-gal 2,5%, K4Fe(CN)6.3H20 0,5 M e K3Fe(CN)6 1 M durante a noite. 

Os resultados foram obtidos de três poços por condição e são 

representativos de três experimentos independentes. 

 

3.2.8.2- Implantação dos espécimes em camundongos imunodeprimidos 

 Um total de 6 x 105 SHED, transfectadas com o gene LacZ ou LXSN, 

foram semeadas em fatias de dentes e implantadas no dorso de camundongos 

imunodeprimidos, conforme descrição na seção 3.1.5. Em cada camundongo, 

uma fatia com SHED-LacZ e uma com SHED-LXSN foram implantadas 

bilateralmente. 

Após 21 dias, os animais foram eutanasiados, conforme descrição na 

seção 3.1.5, e os espécimes fixados em solução de formaldeído 2% e 

glutaraldeído 0,2% por uma hora. 
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3.2.8.3- Coloração com x-gal para detecção de β-galactosidase 

 Após a fixação inicial dos tecidos, os espécimes foram incubados em 

solução de x-gal 2,5%, K4Fe(CN)6.3H20 0,5 M e K3Fe(CN)6 1 M durante a noite. 

Após esse período, os espécimes foram novamente fixados durante 24 horas, 

desmineralizados em solução à base de ácido clorídrico e EDTA de 24 a 48 

horas em temperatura ambiente e preparados para histologia. As lâminas 

histológicas (5 µm de espessura) foram coradas com HE ou deixadas sem 

coloração para posterior contra-coloração com safranina O 0,01% por 1 minuto. 

 

3.2.9- Silenciamento dos genes VEGFR-1 ou NP-1 

3.2.9.1- Infecção de SHED com lentivírus (short hairpin RNA contra VEGFR-1 

ou NP-1) 

Inicialmente, bactérias previamente transformadas por plasmídeos de 

transferência contendo shRNA contra VEGFR-1, NP-1 ou controle (vetor vazio) 

foram colocadas em meio Luria-Bertani (LB) suplementado com ampicilina (100 

µg/mL) e zeomicina (100 µg/mL) em frascos Erlenmeyer. Às bactérias 

contendo os plasmídeos de empacotamento (psPAX2) e de envelope (pMD2), 

foi adicionado o meio LB suplementado apenas com ampicilina (100 µg/mL). 

Os frascos foram incubados a 37ºC e sob agitação (240 rpm) durante a noite.  

A extração do DNA plasmideal foi realizada por meio de procedimentos 

de minipreparação (lise celular, ligação do DNA plasmideal, lavagem e eluição) 

utilizando-se o kit Wizard Plus SV Minipreps DNA Purification System 

(Promega, Madison, WI, EUA) e seguindo as orientações do fabricante. O DNA 

plasmideal foi quantificado em espectrofotômetro. 
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A transfecção transitória de células 293T com vetores lentivirais foi 

realizada pelo método fosfato de cálcio. Brevemente, 2 x 106 células 293T 

foram semeadas em placas de 10 cm e deixadas para aderir durante a noite 

em meio DMEM suplementado com FBS 10% e penicilina e estreptomicina 1%. 

No dia seguinte ou quando as células estavam cerca de 50% confluentes, o 

meio foi removido e 6 mL de meio fresco foram adicionados à cultura. 

Paralelamente, prepararam-se os coquetéis de transfecção contendo 876 µL de 

plasmídeo [21 µg do plasmídeo de transferência (VEGFR-1, NP-1 ou controle), 

21 µg  do plasmídeo de empacotamento (psPAX2) ou 10,5 µg do plasmídeo de 

envelope (pMD2G)], 124 µL de CaCl2 2 M e 1 mL de HBS 2X. A mistura 

contendo os vetores foi adicionada gota a gota às células e homogeneizada. 

Após 8 horas, o meio foi substituído por 10 mL de meio de cultura (DMEM). 

Após 22 horas, o meio foi trocado, permanecendo por 24 horas, quando foi 

coletado e centrifugado a 3.000 g, 4ºC, por 5 minutos em tubos com filtro 

(Millipore Steriflip Sterile Disposable Vacuum Filter Units; Fisher Scientific; 

Pittsburgh, NA, EUA). Dez mL de meio foram acrescentados às células e uma 

segunda coleta foi feita no dia seguinte. O sobrenadante foi congelado a -80ºC. 

A infecção de SHED com o sobrenadante contendo o lentivírus foi feita 

em garrafas de 75 cm2, quando as células apresentavam 60 a 70% de 

confluência. O coquetel de infecção foi preparado com 3 mL do sobrenadante, 

4 µg/mL de polibrene e meio de cultura MEMα para completar um volume final 

de 6 mL e, então, adicionado às células. Após 4-6 horas, outros 6 mL do 

coquetel de infecção foram adicionados e deixados em contato com as células 

durante a noite. O meio foi substituído por meio fresco e deixado por mais 24 h. 

As células foram selecionadas com o antibiótico puromicina (1 µg/mL) e 
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posteriormente foi feita a checagem da inserção estável do vetor de 

transferência (shRNA-VEGFR-1 ou shRNA-NP-1) nas células por meio de RT-

PCR e Western Blot. 

 

3.2.9.1.1- RT-PCR e Western Blot para VEGFR-1 e NP-1 

 RT-PCR de um passo e Western Blot foram realizados conforme 

descrito nas seções 3.2.2.1 e 3.2.2.2, respectivamente, a fim de se confirmar o 

silenciamento dos genes VEGFR-1 e NP-1. 

 Os resultados são representativos de pelo menos três experimentos 

independentes. 

 

3.2.9.2- Western Blot para p-STAT3, p-ERK e p-AKT 

 Para avaliar a influência dos receptores VEGFR-1 e NP-1 na fosforilação 

de STAT3, ERK e AKT, realizou-se a técnica Western Blot utilizando-se as 

SHED transfectadas com shRNA-VEGFR-1, shRNA-NP-1 ou shRNA-controle e 

estimuladas por VEGF. A técnica foi a mesma que a descrita na seção 3.2.3. 

 

3.2.9.3- Ensaio de proliferação de capilares 

Para avaliar a influência dos genes VEGFR-1 e NP-1 na formação de 

estruturas tubulares, realizou-se um ensaio de proliferação de capilares, 

conforme descrito na seção 3.2.4, com as células transduzidas com shRNA-

VEGFR-1, shRNA-NP-1 ou shRNA-controle e estimuladas ou não por VEGF 

durante uma semana. O número de estruturas tubulares foi contado a cada 

dois dias. 
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Os dados foram obtidos de três poços por condição e são 

representativos de três experimentos independentes. 

 

3.2.9.4- Ensaio de proliferação celular SRB 

Para avaliar a influência dos genes VEGFR-1 e NP-1 na proliferação das 

células transduzidas com shRNA-VEGFR-1, shRNA-NP-1 ou shRNA-controle e 

estimuladas ou não por VEGF durante uma semana, realizou-se um ensaio de 

proliferação SRB, conforme descrito na seção 3.2.5. 

Os dados foram obtidos de seis poços por condição e são 

representativos de três experimentos independentes. 
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4- RESULTADOS 

4.1- PARTE I: Avaliação da Capacidade de Diferenciação de SHED em 

Odontoblastos Funcionais 

 

A capacidade de migração de SHED em direção a um estímulo foi 

avaliada por meio do ensaio de migração celular, em que o estímulo utilizado 

foi o meio de cultura condicionado pelas fatias de dentes previamente tratadas 

ou não com EDTA 10%. Observou-se que um maior número de SHED migrou 

através da membrana porosa no grupo em que fatias de dentes previamente 

tratadas com EDTA foram utilizadas para condicionamento do meio, sendo que 

este número foi aproximadamente a metade daquele observado para o controle 

positivo (MEMα + FBS 20%) e três vezes maior do que para o controle negativo 

(apenas MEMα). Já no grupo em que as fatias de dentes sem qualquer 

tratamento anterior foram utilizadas, a migração das células foi 

aproximadamente um terço da observada para o controle positivo e o dobro da 

detectada para o controle negativo. Houve diferença estatisticamente 

significativa entre todos os grupos (ANOVA a um critério, seguido do método 

de Dunnett; p<0,001) (Figura 5). 

Para verificar a capacidade de mineralização das células em meio de 

cultura indutor de diferenciação (contendo dexametasona, ácido ascórbico e β-

glicerofosfato) em células como os odontoblastos e osteoblastos, realizou-se 

um experimento para se detectar a atividade da enzima fosfatase alcalina. A 

mineralização dependente da enzima fosfatase alcalina foi observada apenas 

nas células cultivadas em meio de diferenciação. O início desse processo foi 

detectado ao microscópio a partir da segunda semana de cultura, sendo visível 
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a olho nu a partir de 17 dias e aumentando gradativamente até 35 dias. A 

mineralização não pôde ser observada nas células mantidas em meio de 

cultura convencional em nenhum momento (Figura 6). 

Nas mesmas condições do experimento anterior, as células foram 

coletadas para extração de RNA e proteína e posterior realização das técnicas 

de RT-PCR e Western Blot, respectivamente, para alguns marcadores 

encontrados em odontoblastos. RNAm para DSPP foi detectado a partir de 28 

dias, aumentando aos 35 dias. Para DMP-1, a expressão de RNAm foi 

detectada em todos os períodos, independente do meio de cultura em que as 

células foram mantidas. Contudo, sua produção protéica diferiu conforme o 

meio utilizado, sendo maior aos 7, 21 e 28 dias nas células cultivadas em meio 

indutor de diferenciação. Já aos 14 e 35 dias, a produção de DMP-1 foi maior 

nas células mantidas em meio de cultura convencional (Figura 7). 
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Figura 5: Gráfico representativo da migração in vitro de SHED em direção ao meio 

MEMα, MEMα condicionado por fatias de dentes não tratadas, MEMα condicionado 

por fatias de dentes previamente tratadas com EDTA 10% ou MEMα suplementado 

com FBS 20% (controle positivo). Símbolos diferentes (#, ϕ e δ) indicam diferenças 

significativas entre os grupos (p<0,001). Os dados representam os valores médios (± 

desvio padrão) de três poços por condição e são representativos de três experimentos 

independentes. 
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Figura 7: Análise da expressão gênica de DSPP (181 pb), DMP-1 (213 pb) e 

GAPDH (683 pb), por meio de RT-PCR (a), e produção protéica de DMP-1 (57 kDa) e 

GAPDH (36 kDa), por meio de Western Blot (b), de SHED cultivadas em meio de 

cultura suplementado por dexametasona (DEX;10 nM), ácido ascórbico (AA; 100 

µg/mL) e β-glicerofosfato (β-GP; 10 mM) ou meio de cultura convencional até 35 dias. 

Odontoblastos de camundongo (MDPC-23) foram utilizados como controle positivo das 

reações. Os resultados são representativos de três experimentos independentes. 
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Para se verificar a diferenciação de SHED em odontoblastos bem como 

a produção de dentina in vivo, realizou-se a implantação das fatias de dentes 

semeadas com SHED no dorso de camundongos imunodeprimidos e o 

tratamento destes com injeções periódicas de tetraciclina.  

Inicialmente, a fim de se verificar a eficácia da tetraciclina na quelação 

do cálcio e, conseqüentemente, sua incorporação nos tecidos em 

mineralização, incisivos inferiores dos camundongos foram removidos e 

analisados por meio de microscopia confocal. Verificou-se que as quatro 

injeções da droga foram efetivas na marcação da dentina que estava sofrendo 

o processo de mineralização no momento de sua aplicação. Além disso, a 

distância entre a primeira e a quarta linha nos pontos mais incisais da frente de 

mineralização dentinária foi de aproximadamente 527 µm, correspondendo a 

porção da dentina que foi mineralizada ao longo de 15 dias (Figura 8). 

A análise por microscopia confocal dos espécimes removidos do dorso 

dos camundongos revelou a marcação de dentina por tetraciclina nas fatias de 

dentes que haviam sido implantadas com polpa dentária e com matriz + SHED, 

sendo que a quantidade foi 4 vezes maior nesta última (distância de 

aproximadamente 50 µm e 211,5 µm, respectivamente, entre a primeira e a 

quarta linha marcadas pela tetraciclina). Nenhuma marcação foi observada nos 

espécimes implantados sem células (fatias de dentes com matriz ou fatias de 

dentes vazias; Figura 9). 

Na análise histológica dos cortes corados com HE, observou-se a 

estrutura característica do tecido pulpar nos espécimes implantados com polpa 

dentária: tecido conjuntivo frouxo ricamente celularizado, com vasos 

sangüíneos no seu interior e revestido por uma camada de odontoblastos 
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dispostos de maneira colunar e alinhados em contato com a dentina. Nos 

cortes dos espécimes implantados com matriz e SHED, o tecido conjuntivo 

apresentou-se  menos celularizado, e as células em contato com a dentina 

dispunham-se de maneira alongada ou cúbica. Quando apenas a matriz foi 

implantada no interior das fatias de dentes, o tecido conjuntivo resultante 

mostrou-se pouco celularizado e com aspecto fibrilar, com a presença de vasos 

sangüíneos congestos e ausência de uma camada organizada de células em 

contato direto com a dentina. Finalmente, nos cortes histológicos dos 

espécimes em que as fatias de dentes foram implantadas vazias, observou-se 

a presença de um tecido conjuntivo fibroso, rico em vasos sangüíneos e com 

uma camada de células alongadas em contato com a dentina (Figura 9). 

Em análise imunohistológica, apesar da coloração de fundo observada 

em todos os grupos, a presença de uma linha contínua em contato com a 

dentina, marcada em marrom escuro (referente às células imunomarcadas por 

DMP-1), foi observada apenas nos espécimes implantados com polpa dentária 

e com matriz + SHED. Nenhuma marcação foi observada no corte histológico 

em que IgG foi usado como anticorpo primário para controle negativo da 

reação (Figura 9). 

 Ao avaliar a presença de DSPP e DMP-1 nos tecidos coletados 

do interior das fatias de dentes após 35 dias de implantação, verificou-se que o 

RNAm para esses dois marcadores estavam expressos nos grupos 

implantados com polpa dentária e com matriz + SHED. A intensidade das 

bandas de DSPP e DMP-1 referentes à polpa dentária foi similar à dos 

odontoblastos (controle positivo), e ambas foram mais intensas do que aquela 

observada para os tecidos referentes à matriz + SHED (Figura 10).
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Figura 8: (a) Hemi-arco mandibular de camundongo contendo um incisivo central que 

foi utilizado como controle positivo da incorporação da tetraciclina em tecidos em 

mineralização. (b) Imagem da microscopia confocal do incisivo central inferior do 

camundongo marcardo pelas quatro injeções de tetraciclina aplicadas a cada cinco 

dias. 
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Figura 9: Análise por microscopia confocal (a-d), histológica com coloração de 

hematoxilina e eosina (e-h) e imunohistoquímica para DMP-1 (i-l) dos espécimes 

removidos do dorso do camundongo após 35 dias da implantação. O anticorpo 

primário IgG foi usado como controle negativo em uma das lâminas contendo a polpa 

dentária (m). As fatias de dentes haviam sido implantadas com  os seguintes 

conteúdos no seu interior: polpa dentária, matriz + SHED, apenas matriz ou sem 

conteúdo (vazia) 

.
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Figura 10: Análise por RT-PCR da expressão de DSPP (181 pb), DMP-1 (213 pb) e 

GAPDH (683 pb) presentes nos tecidos moles removidos do interior da câmara pulpar 

das fatias de dentes após 35 dias de implantação. As fatias de dentes haviam sido 

implantadas com  os seguintes conteúdos no seu interior: polpa dentária, matriz + 

SHED, apenas matriz ou sem conteúdo (vazia). Odontoblastos removidos de terceiros 

molares recém extraídos foram usados como controle positivo da reação. Os 

resultados são representativos de três experimentos independentes. 
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4.2- PARTE II: Estudo do Efeito de VEGF na Diferenciação de SHED em 

Células Endoteliais 

 

As análises por RT-PCR e Western Blot dos receptores para VEGF 

mostraram que SHED expressam quantidades significativas de RNAm para 

VEGFR-1 e NP-1 e também das proteínas, mas não de VEGFR-2. Após 24 

horas de estímulo com VEGF, SHED parecem apresentar um aumento na 

expressão desses receptores. A forma solúvel da proteína VEGFR-1 não é 

expressa por SHED. Comparativamente, HDMEC apresentam os três 

receptores para VEGF tanto em nível de RNAm como de proteína (Figura 11). 

As vias de sinalização STAT3, ERK e AKT foram avaliadas após 

estímulo de SHED e de HDMEC com VEGF. Observou-se uma diminuição da 

fosforilação de STAT3 até 60 minutos após o estímulo com VEGF em SHED, 

enquanto que a fosforilação de ERK e de AKT foi aumentada nesse período. O 

mesmo padrão foi observado em HDMEC, contudo a resposta ao VEGF parece 

ocorrer de forma mais imediata (15 a 30 minutos após o estímulo) em HDMEC, 

principalmente em relação às vias de STAT3 e ERK. Além disso, parece haver 

uma relação inversa entre estas duas vias de sinalização, tanto em SHED 

como em HDMEC, em que os eventos de aumento e diminuição de fosforilação 

de ERK e STAT3, respectivamente, parecem ocorrer simultaneamente. 

A contagem no número de estruturas tubulares formada por SHED 

quando cultivadas em colágeno num ensaio de formação de capilares mostrou 

que estas células são capazes de formar tais estruturas independente de 

qualquer tratamento, as quais aumentam progressivamente ao longo do tempo. 

Contudo, quando estimuladas por VEGF, há uma intensificação na organização 
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das SHED em estruturas tubulares, havendo diferença estatisticamente 

significativa entre os grupos tratado e não tratado a partir do 5o dia de 

tratamento com VEGF (teste t; p<0,001). Tal diferença pôde ser confirmada por 

meio de avaliação visual das imagens das culturas após 7 e 11 dias de 

estímulo das células com VEGF (Figura 13). 

Para se confirmar que o VEGF era responsável direto por estimular as 

SHED a se organizarem em estruturas tubulares e descartar a possibilidade de 

que haveria uma proliferação aumentada das células e, conseqüentemente, 

maior número de estruturas tubulares (proporcional ao aumento do número de 

células) no grupo tratado com VEGF, realizou-se também a contagem do 

número total de células. Verificou-se que no grupo tratado com VEGF a 

porcentagem de estruturas tubulares em relação ao número total de células era 

maior do que no grupo não tratado, e esta diferença era estatisticamente 

significativa em todos os períodos avaliados (1 a 7 dias). Este resultado foi 

confirmado por meio do experimento SRB, em que células estimuladas por 

VEGF não apresentaram qualquer alteração do seu ritmo de proliferação 

quando comparadas com células não tratadas, evidenciando que VEGF não 

exerce influência sobre a taxa de proliferação de SHED (Figura 14). 
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Figura 11: Caracterização dos receptores para VEGF presentes em SHED, tratadas 

ou não (C = controle) com VEGF, em comparação com HDMEC. A expressão de RNA 

foi detectada por meio de (A) RT-PCR (VEGFR-2: 928 pb; VEGFR-1: 475 pb; NP-1: 

432 pb; GAPDH: 683 pb) e a de proteína por (B) Western Blot (VEGFR-2: 200 kDa; 

VEGFR-1: 180 kDa; NP-1: 130 kDa; GAPDH: 36 kDa) e (C) ELISA; neste experimento, 

SHED foram avaliadas tanto na presença como na ausência de FBS 10%. Os 

resultados são representativos de três experimentos independentes. 
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Figura 12: Comparação das vias de sinalização STAT3, ERK e AKT estimulados por 

VEGF em SHED e HDMEC. A fosforilação das proteínas foi avaliada em células não 

estimuladas (C = controle) e estimuladas por VEGF (50 ng/mL) após 15, 30, 45 e 60 

minutos por meio da técnica Western Blot. Os resultados são representativos de três 

experimentos independentes. 
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Figura 13: VEGF estimula a organização das SHED em estruturas tubulares. (A) 

Comparação entre o número de estruturas tubulares formadas por SHED quando 

cultivadas em colágeno e estimuladas ou não com VEGF (50 ng/mL) durante 11 dias. 

*p<0,05. (B) Aspecto microscópico (400X) da organização de SHED em estruturas 

tubulares compostas por células alinhadas e vacuolizadas. (C) Aspecto microscópico 

(200X) da organização de SHED em estruturas tubulares nos grupos tratado ou não 

tratado com VEGF após 3, 7 e 11 dias de tratamento. Os resultados foram obtidos de 

três poços por condição e são representativos de três experimentos independentes. 
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Figura 14: VEGF não interfere na taxa de proliferação das SHED. (A) Comparação 

entre as porcentages de estruturas tubulares formadas, com relação ao número total 

de células, quando SHED foram cultivadas em colágeno e estimuladas ou não com 

VEGF (50 ng/mL) durante 7 dias. *p<0,05. Os resultados foram obtidos de três poços 

por condição e são representativos de três experimentos independentes. (B) 

Comparação entre as taxas de proliferação de SHED estimuladas ou não com VEGF 

(10 ng/mL ou 50 ng/mL), quando cultivadas em placas de 96 poços, e avaliadas por 

meio da técnica SRB. Os resultados foram obtidos de seis poços por condição e são 

representativos de três experimentos independentes. 
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O efeito de VEGF na migração de SHED foi avaliado por meio de um  

ensaio de migração celular. Diferentes concentrações de VEGF (10, 50 e 100 

ng/mL) em meio MEMα foram utilizadas como possível estímulo à migração 

das células e comparadas com o efeito produzido por MEMα puro (controle 

negativo) ou suplementado com FBS 20% (controle positivo). Observou-se que 

o número de células que migraram através da membrana porosa em direção ao 

meio contendo VEGF, independente da sua concentração, não diferiu daquele 

em que apenas o meio foi utilizado. Além disso, a migração em direção ao 

VEGF foi estatisticamente menor do que aquela em direção ao meio contendo 

FBS 20% (Figura 15). 

O efeito de VEGF na diferenciação de SHED em células endoteliais in 

vitro foi avaliado usando-se o modelo de fatias de dente e/ou matrizes 

condutivas. Em estudos preliminares, o estímulo de VEGF durante um mês em 

células cultivadas em placas de 6 cm não alterou o padrão de expressão de 

VEGFR-2, CD31 e Caderina-VE (dados não mostrados). Os resultados de RT-

PCR mostraram que SHED cultivadas em fatias de dentes + matrizes 

condutivas expressaram VEGFR-2 já após o primeiro dia de estímulo com 

VEGF. Ademais, os quatro marcadores de células endoteliais (VEGFR-1, 

VEGFR-2, CD31 e Caderina-VE) foram observados após 21 dias sob estímulo 

de VEGF, resultado ainda mais evidente aos 28 dias. Células tratadas e 

cultivadas apenas em matrizes condutivas também apresentaram os 

marcadores de células endoteliais, com exceção de Caderina-VE, após 28 dias 

de tratamento com VEGF (Figura 16). 

Para se confirmar a capacidade de diferenciação de SHED em células 

endoteliais in vivo, introduziu-se o gene LacZ nas células para possibilitar a 
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avaliação do seu destino após implantação em camundongos 

imunodeprimidos. Antes da implantação, no entanto, a efetividade do 

procedimento de infecção das SHED com este gene foi confirmada in vitro por 

meio da coloração com x-gal das células produtoras de β-galactosidase (Figura 

17).  

Confirmada a introdução estável do gene LacZ nas células, deu-se início 

ao experimento in vivo e, após 21 dias, pôde-se detectar que as células 

implantadas formaram estruturas específicas no tecido. Tais estruturas 

mostravam-se arredondadas ou tubulares e se localizavam próximas a vasos 

sangüíneos amplos, sugerindo a diferenciação de SHED-LacZ em células 

endoteliais formadoras de estruturas vasculares próximas aos vasos 

sangüíneos do camundongo (Figura 18). 
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Figura 15: VEGF não estimula a migração das SHED. Meio de cultura MEMα puro, 

MEMα suplementado com VEGF em diferentes concentrações (10, 50 ou 100 ng/mL) 

e MEMα suplementado com FBS 20% foram colocados em placas de 24 poços e 

utilizados como estímulo à migração das SHED, semeadas em insertos individuais, 

através de uma membrana com poros de 8 µm. *p<0,001. Os resultados foram obtidos 

de três poços por condição e são representativos de três experimentos independentes. 
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Figura 17: Detecção in vitro da β-galactosidase produzida por SHED transfectadas 

com o gene LacZ (a) ou LXSN (b) para checagem da inserção estável destes genes. 

As células foram fixadas e coradas com x-gal e, então, analisadas em microscópio de 

fase em aumento de 200X. 

 

 

 

 

Figura 18: Coloração por x-gal para deteção de β-galactosidase produzida por células 

contendo o gene LacZ. SHED-LacZ foram semeadas em fatias de dentes + matrizes e 

implantadas em camundongos imunodeprimidos. Após 21 dias, os espécimes foram 

recuperados e imediatamente corados com x-gal. Cortes histológicos foram 

preparados e avaliados em microscópio de fase em aumento de 400X após coloração 

com HE (a) ou safranina O 0,01%(b). As estruturas marcadas apresentavam formato 

arrdondado ou tubular, semelhante a vasos sangüíneos. 
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Com o intuito de se verificar a importância de cada um dos receptores 

para VEGF presentes em SHED nas diversas funções celulares, realizou-se o 

silenciamento dos genes VEGFR-1 e NP-1 e, posteriormente, sob estímulo do 

VEGF, avaliaram-se a fosforilação de STAT3, ERK e AKT, bem como a 

resposta das células diante de experimentos funcionais, tais como o ensaio de 

proliferação de capilares e o ensaio de proliferação SRB. 

A eficácia do silenciamento do gene VEGFR-1 foi analisada por meio 

das técnicas RT-PCR e Western Blot em SHED infectadas por dois clones 

derivados de diferentes células. Como a resposta ao silenciamento foi 

semelhante para ambas as células, optou-se por utilizar nos demais 

experimentos as células provenientes da infecção pelo clone 2 (Figura 19). 

Quando as SHED com shRNA-VEGFR-1 foram estimuladas com VEGF, 

observou-se uma alteração no padrão de fosforilação de STAT3 e AKT em 

comparação com as células controle (SHED com shRNA-c). Para STAT3, a 

fosforilação foi menor em todos os períodos avaliados para as células com 

shRNA-VEGFR-1. Já para AKT, o padrão de fosforilação não se alterou nestas 

células após serem estimuladas por VEGF, o que não ocorreu com as células 

controle, as quais apresentaram um aumento da fosforilação de AKT após 

estímulo com VEGF. Não houve diferença no padrão de fosforilação de ERK 

entre as células silenciadas e as não silenciadas (Figura 19). 

A eficácia do silenciamento do gene NP-1 também foi analisada por 

meio das técnicas RT-PCR e Western Blot em SHED infectadas por dois 

clones derivados de diferentes células. Como a resposta ao sileciamento foi um 

pouco melhor para o clone 1 (verificada pela menor expressão da proteína NP-

1), optou-se por utilizar nos demais experimentos as células provenientes da 
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infecção por este clone (Figura 20). 

Quando as SHED com shRNA-NP-1 foram estimuladas com VEGF, 

observou-se uma alteração no padrão de fosforilação de ERK em comparação 

com as células controle (SHED com shRNA-c), sendo que a resposta ao 

tratamento com VEGF foi menos intensa do que nas células utilizadas como 

controle. Não houve diferença no padrão de fosforilação de STAT3 e AKT entre 

as células silenciadas e as não silenciadas (Figura 20). 

Em ensaio de proliferação de capilares, observou-se que as SHED 

utilizadas como controle (shRNA-c) apresentaram o mesmo comportamento 

das células não transfectadas, ou seja, houve um aumento progressivo do 

número de estruturas tubulares, o qual foi intensificado pelo tratamento com 

VEGF (p<0,05). No entanto, as SHED transfectadas com shRNA-VEGFR-1 

praticamente não foram capazes de formar estruturas tubulares ao longo de 7 

dias, nem mesmo quando tratadas com VEGF. Já aquelas transfectadas com 

shRNA-NP-1 demonstraram o mesmo padrão de formação de estruturas 

tubulares que as células utilizadas como controle quando mantidas em 

colágeno sem qualquer tratamento. Contudo, quando estimuladas por VEGF, 

apesar de haver um aumento significativo no número de estruturas capilares 

em comparação com as células não tratadas (p<0,05), este não foi tão intenso 

quanto o que ocorreu com as células utilizadas como controle (shRNA-c) e 

estimuladas por VEGF (p<0,05). 

Para verificar se a taxa de proliferação das células transfectadas com 

shRNA-VEGFR-1 ou shRNA-NP-1 seria diferente daquela das células 

utilizadas como controle, realizou-se um ensaio de proliferação SRB. Os 
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resultados mostraram que as três células apresentaram a mesma taxa de 

proliferação, independente de tratamento com VEGF (Figura 22). 
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Figura 19: Checagem do silenciamento do gene VEGFR-1 em SHED infectadas por 

dois clones derivados de diferentes células (shRNA-VEGFR-1, clones 1 e 2) e 

comparados com o controle (shRNA-c) por meio de RT-PCR (A) e Western Blot (B) 

para posterior seleção do melhor clone a ser utilizado nos demais experimentos. (C) O 

efeito do silenciamento de VEGFR-1 nas vias de sinalização STAT3, ERK e AKT foi 

avalliado, por meio de Western Blot, em SHED estimuladas por VEGF após 15, 30, 45 

e 60 minutos. Foram utilizadas células infectadas pelo clone 2. 
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Figura 20: Checagem do silenciamento do gene NP-1 em SHED infectadas por dois 

clones derivados de diferentes células (shRNA-NP-1, clones 1 e 2) e comparados com 

o controle (shRNA-c) por meio de RT-PCR (A) e Western Blot (B) para posterior 

seleção do melhor clone a ser utilizado nos demais experimentos. (C) O efeito do 

silenciamento de NP-1 nas vias de sinalização STAT3, ERK e AKT foi avalliado, por 

meio de Western Blot, em SHED estimuladas por VEGF após 15, 30, 45 e 60 minutos. 

Foram utilizadas células infectadas pelo clone 1. 
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Figura 21: Comparação entre o número de estruturas tubulares formadas por SHED 

shRNA-VEGFR-1, shRNA-NP-1 e shRNA-c (controle)  quando cultivadas em colágeno 

e estimuladas ou não com VEGF (50 ng/mL) durante 7 dias. Os resultados foram 

obtidos de três poços por condição e são representativos de três experimentos 

independentes.  

  

 

 

Figura 22: Comparação entre a taxa de proliferação de SHED shRNA-VEGFR-1, 

shRNA-NP-1 e shRNA-c (controle), estimuladas ou não com VEGF (10 ng/mL ou 50 

ng/mL), quando cultivadas em placas de 96 poços e avaliadas por meio da técnica 

SRB. Os resultados foram obtidos de seis poços por condição e são representativos 

de três experimentos independentes. 
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5- DISCUSSÃO 

 

Com os avanços no conhecimento da biologia das células-tronco e dos 

conceitos emergentes de engenharia tecidual, diversos pesquisadores têm 

focado seus esforços em pesquisas que visam à formação de um dente 

completo (Duailibi et al., 2004; Honda et al., 2005; Young et al., 2002) como 

possível alternativa para a substituição de dentes perdidos no futuro (Yen, 

Sharpe, 2008). Contudo, se o desenvolvimento de um dente natural leva vários 

anos para ocorrer, não estamos convencidos de que o crescimento de dentes 

completos com o uso de células de origem alogênica ou xenogênica tenha 

significativa aplicabilidade clínica. Ao invés disso, acreditamos que pesquisas 

que objetivem procedimentos clínicos para regenerar um complexo dentino-

pulpar funcional provavelmente tenham maior impacto na Odontologia 

(Hargreaves et al., 2008). 

Desta forma, pesquisas adicionais sobre terapias regenerativas devem 

ser conduzidas para estabelecer métodos confiáveis e seguros para todos os 

dentes requerendo tratamento endodôntico (Murray et al., 2007). Os objetivos 

dos procedimentos endodônticos regenerativos são: regenerar um tecido 

semelhante à polpa, idealmente um complexo dentino-pulpar; regenerar a 

dentina coronária comprometida, como por exemplo após exposição por cárie; 

e regenerar raízes reabsorvidas, bem como dentina cervical e apical (Murray et 

al., 2007). Além disso, a engenharia de tecido pulpar pode fornecer um novo 

sitema para estudar e manipular os processos de reparo pulpar e de formação 

de dentina reparadora que ocorre após injúria ou manipulação cirúrgica 

(Mooney et al., 1996). 
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Para a renegeração do tecido dentinário nos procedimentos de 

engenharia de tecido pulpar utilizando-se células-tronco, é fundamental que 

estas células tenham capacidade de diferenciação em odontoblastos. Para isto, 

a migração de células progenitoras ao sítio injuriado para diferenciação em 

uma nova geração de células semelhantes a odontoblastos será um importante 

evento de recrutamento celular durante a regeneração, quando a vitalidade dos 

odontoblastos primários é comprometida (Sloan, Smith, 2007).  

Tem sido fortemente sugerido que as superfícies de dentina expostas e 

as moléculas bioativas acumuladas neste tecido forneceriam os sinais 

necessários que determinariam as funções celulares como migração e 

diferenciação (Tziafas, 2004; Smith, 2003). Isto porque fatores de crescimento 

são importantes na sinalização para diferenciação de odontoblasto e 

estimulação à secreção de matriz dentinária. Tais fatores de crescimento são 

secretados por odontoblastos e depositados na dentina, onde permanecem em 

forma ativa por meio de interações com outros componentes (Murray et al., 

2007). Em caso de injúria ao tecido dentinário, estes fatores de crescimento e 

moléculas bioativas seriam liberados e iniciariam a sinalização de regeneração 

do complexo dentino-pulpar (Tziafas et al., 2000; Smith, Lesot, 2001; Sloan, 

Smith, 2007). 

Com base nisto e no conhecimento de que o tratamento da dentina com 

EDTA pode solubilizar vários componentes não colágenos da matriz dentinária 

e fatores de crescimento (Graham et al., 2006; Beltz et al., 2003; Smith, 2002; 

Huang et al., 2006), os quais podem ter um efeito indutor na diferenciação de 

células progenitoras em odontoblastos (Smith, 2002; Huang et al., 2006), no 

presente estudo o objetivo do ensaio de migração utilizando-se de meio 
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condicionado com as fatias de dentes foi verificar a possibilidade de liberação 

destes fatores e a capacidade de migração das SHED em direção a este 

estímulo. Observamos que, de fato, EDTA foi capaz de liberar estímulos da 

dentina às células, e estas respoderam por meio de maior migração em direção 

ao meio condicionado por fatias pré-tratadas com EDTA em comparação com o 

meio condicionado por fatias sem tratamento anterior ou com o meio não 

condicionado. Apesar de não termos realizado uma análise aprofundada dos 

fatores liberados pela dentina nesse processo, possíveis candidatos são o fator 

de crescimento transformador beta (TGFβ) e as proteínas morfogenéticas 

ósseas (BMPs). Estas são importantes famílias de fatores de crescimento 

envolvidas na sinalização celular para diferenciação de odontoblastos, 

estimulação da secreção de matriz dentinária, desenvolvimento dentário e 

regeneração (Roberts-Clark, Smith, 2000; Smith et al., 1998; Nakashima, 

Reddi, 2003; Saito et al., 2004; Iohara et al., 2004). 

Para avaliar a capacidade de mineralização das SHED em cultura, 

utilizamos meio indutor contendo dexametasona, ácido ascórbico e β-

glicerofosfato e avaliamos a produção da enzima fosfatase alcalina. Em 

experimentos in vitro (Bellows et al., 1991), assim como em mutações na 

fosfatase alcalina, que levam à hipofosfatasia nos homens (Whyte, 1994), 

existem boas evidências de que esta enzima esteja envolvida no processo de 

mineralização. Por pertencer a uma classe de proteínas de superfície celular 

que se apresentam ligadas covalentemente a complexos fosfolipídicos de 

fosfatidilinositol na membrana plasmática (Turksen, Aubin, 1991), acredita-se 

que a fosfatase alcalina esteja envolvida na sinalização transmembrana, 

promovendo a formação de cristais nas vesículas da matriz e removendo 
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inibidores de nucleação (Hui et al., 1993). A presença de níveis elevados de 

fosfatase alcalina parece ser necessária para iniciar o processo de 

mineralização de tecidos conjuntivos (Liu et al., 2005), pois provê um 

enriquecimento local de fosfato inorgânico para a nucleação dos cristais de 

hidroxiapatita (Azari et al., 2008). Estudos prévios mostraram que a fosfatase 

alcalina está envolvida na indução da deposição de hidroxiapatita em matrizes 

de colágeno in vivo (Beertsen, van den Bos, 1992). Väkevä et al. (1990) 

mostraram que a fosfatase alcalina é um pré-requisito para a diferenciação e 

possível especialização das células pulpares in vivo. Além disso, acredita-se 

que ela participe na adesão, migração e diferenciação dos osteoblastos (Hui et 

al., 1993). 

A dexametasona tem sido amplamente utilizada em cultura de células da 

polpa dentária para promover sua mineralização (Kasugai et al., 1993; 

Gronthos et al., 2000; Miura et al., 2003). Alliot-Licht et al. (2005) observaram 

que a dexametasona diminuiu a proliferação celular e aumentou 

consideravelmente a atividade da fosfatase alcalina em cultura de DPSC 

(350% após 14 dias). Além disso, houve um aumento da expressão de RNAm 

para DSPP quando as células foram tratadas com dexametasona por 14 dias 

em cultura. Tais fatos são consistentes com os nossos dados, visto que, 

embora não tenhamos quantificado a produção da enzima fosfatase alcalina, 

também observamos ao microscópio o início do processo de mineralização a 

partir da segunda semana de cultura. Entretato, a expressão de RNAm para 

DSPP só pôde ser detectada após 28 dias de indução. Esta diferença pode 

estar relacionada ao diferente tipo celular utilizado ou ao fato de que, além de 
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dexametasona, também suplementamos o meio com ácido ascórbico e β-

glicerofosfato. 

O ácido ascórbico é um indutor importante de diferenciação de 

osteoblastos, estimulando a secreção de matriz extracelular rica em colágeno e 

de efetores gênicos específicos, tais como a fosfatase alcalina, a osteocalcina 

e a osteopontina (Monsonego et al., 1997; Beck et al., 2000). Já o meio 

suplementado com β-glicerofosfato promove mineralização porque serve como 

doador de fosfato inorgânico para a deposição de fosfato de cálcio após 

degradação pela fosfatase alcalina (Orimo, Shimada, 2008). Liu et al. (2005) 

observaram que ácido ascórbico, β-glicerofosfato e extratos de dentina 

induziram a diferenciação de DPSC em células semelhantes a odontoblastos 

bem como a mineralização in vitro, estimulando significativamente a expressão 

de RNAm para DSPP. 

Além de DSPP, a análise dos nossos resultados para DMP-1 sugere a 

existência de mecanismos de regulação pós-transcripcional da expressão 

genética, visto que durante todo o período foi possível detectar RNAm para 

DMP-1, mas em apenas alguns momentos houve a produção da proteína. 

Interessantemente, a expressão de proteína foi muito mais intensa nas células 

tratadas com meio indutor de diferenciação do que naquelas mantidas em 

MEMα aos 7, 21 e 28 dias. Já aos 14 e 35 dias, a relação se inverteu, embora 

a intensidade das bandas seja muito mais fraca mesmo para as células 

mantidas em meio de cultura comum. Presume-se, portanto, que essa 

regulação pós-transcripcional tenha algum significado biológico importante, 

requerendo investigações adicionais para que este mecanismo seja 

desvendado. Assim, um melhor entendimento desses eventos moleculares na 
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biomineralização em geral e na biomineralização de dentes em particular terão 

implicações clínicas importantes no reparo e regeneração tecidual (Liu et al., 

2005). 

Tendo comprovado a capacidade de mineralização das SHED in vitro, 

realizamos um experimento in vivo utilizando o modelo de fatias de dentes e 

matrizes condutivas implantadas com SHED em camundongos 

imunodeprimidos a fim de se analisar a diferenciação das células-tronco em 

odontoblastos funcionais. Além disso, utilizamos a tetraciclina para promover a 

marcação do tecido dentinário secretado pelas células recém diferenciadas e 

em processo de mineralização, visto que ela tem sido considerada um 

marcador confiável de crescimento em estudos com dentes (Kawasaki, 1975; 

Iinuma et al., 2002; Santini, Ivanovic, 1996; Masatomi et al., 1996). 

 A tetraciclina foi introduzida em 1948 como um antibiótico de amplo 

espectro que pode ser usado no tratamento de infecções comuns em crianças 

e adultos. Um dos efeitos colaterais corresponde à sua incorporação nos 

tecidos que estão se calcificando no momento da administração. A tetraciclina 

tem a habilidade de quelar os íons cálcio e de se incorporar nos dentes, 

cartilagens e ossos (Sánches et al., 2004; Conchie et al., 1970). 

As imagens obtidas por microscopia confocal dos incisivos centrais do 

camundongo foram a primeira evidência de que nosso procedimento era 

adequado com relação à técnica de marcação da dentina durante a sua 

mineralização (especificamente a dose de tetraciclina apropriada) e ao método 

de avaliação dos espécimes pós-implantação (adequados filtros de excitação e 

de barreira no microscópio confocal para análise da fluorescência da 

tetraciclina) adotados neste estudo. 
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Surpreendentemente, o mesmo padrão com quatro linhas bem definidas 

observadas nos incisivos de camundongo também pôde ser visto nas fatias de 

dentes implantadas com SHED e matriz. Este achado sugere a diferenciação 

das células-tronco em células semelhantes a odontoblastos seguida por uma 

intensa atividade secretória, resultando em ampla separação dos incrementos 

de dentina marcados por tetraciclina.  

Comparativamente, nos espécimes implantados com polpa dentária, 

uma atividade secretória lenta, semelhante à dentinogênese secundária, em 

que há uma notável diminuição da atividade secretória dos odontoblastos 

(Arana-Chavez, Massa, 2004; Sloan, Smith, 2007; Larmas, 2008), pôde ser 

detectada por meio do padrão de linhas sucessivas de dentina marcadas muito 

próximas umas das outras, sendo difícil distinguir as linhas individuais. Para 

sanar tal dificuldade, uma alternativa seria a utilização alternada de dois 

corantes fluorescentes diferentes, tais como a tetraciclina e a calceína (Iinuma 

et al., 2002).  

Portanto, este é o primeiro trabalho demonstrando um padrão regular de 

deposição de dentina por células semelhantes a odontoblastos ao longo do 

tempo, processo esse que imita a dentinogênese primária ou secundária, em 

que a dentina é depositada camada por camada, seguindo um ritmo centrípeto 

de crescimento. 

Além da marcação da dentina em mineralização, o uso da tetraciclina 

permitiu avaliar a taxa de deposição dentinária ao longo de um período 

determinado de tempo. Como a tetraciclina é depositada na dentina em 

mineralização, a distância entre duas linhas adjacentes corresponde à taxa de 

formação de dentina durante o período entre as aplicações sucessivas da 
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droga (Kawasaki et al., 1977). Tem sido relatada uma taxa de crescimento da 

dentina primária de 4-16 µm por dia, e a da dentina secundária num ritmo mais 

lento (Kawasaki et al., 1977; Almushayt et al., 2006). Em nosso estudo, as 

taxas de crescimento foram aproximadamente 3,3 e 14,1 µm por dia para os 

espécimes implantados com polpa dentária e com SHED + matriz, 

respectivamente. 

As diferentes taxas de deposição de dentina entre ambos os grupos 

(fatias de dente implantadas com polpa dentária ou com matriz + SHED) 

podem estar relacionadas aos estágios distintos do ciclo celular em que as 

células se encontram (pré-odontoblastos, odontoblastos secretórios, 

odontoblastos transicionais e odontoblastos velhos ou em descanso) (Larmas, 

2008). Nossa hipótese é de que as células semelhantes a odontoblastos 

diferenciadas a partir das SHED estavam na fase secretória, enquanto que os 

odontoblastos presentes na polpa provavelmente já estavam passando para a 

fase de odontoblastos transicionais ou mesmo maduros. O que permanece a 

ser elucidado é se a menor taxa de deposição de dentina por odontoblastos de 

um tecido pulpar convencional ocorre devido à falta de estímulo ou inibição de 

secreção em função da fase do ciclo em que as células se encontram (Sloan, 

Smith, 2007).  

Vale ressaltar a importância da configuração espacial na apresentação 

do sinal durante a diferenciação de odontoblastos e a necessidade de se 

considerar essa característica durante qualquer tentativa de se imitar o reparo 

pulpar (Goldberg, Smith, 2004). Isto porque, em condições normais, após a 

última mitose e antes da diferenciação dos odontoblastos, os pré-odontoblastos 

se alinham perpendicularmente à membrana basal, e apenas as células-filhas 
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adjacentes à membrana basal sofrem diferenciação terminal em odontoblastos. 

Huang et al. (2006) demonstraram que o contato direto das células pulpares 

com a dentina tratada mecânica e quimicamente pareceu promover a 

diferenciação das células pulpares em odontoblastos, com os processos 

odontoblásticos se estendendo para dentro dos túbulos dentinários existentes. 

Assim, o modelo de fatias de dente tratadas previamente com EDTA utilizado 

em nosso trabalho parece ser bastante apropriado para o estudo da 

diferenciação de odontoblastos e avaliação da mineralização do tecido 

dentinário. Isto porque se a regeneração em um canal despolpado for possível 

clinicamente, então este canal precisa ser primeiramente limpo com agentes 

químicos (pelo menos com NaOCl e EDTA) e mecanicamente tratado durante 

tratamento endodôntico de rotina. A fim de se produzir nova dentina pelo tecido 

pulpar regenerado, as células-tronco pulpares teriam que ser capazes de se 

aderir às paredes dentinárias tratadas e, subseqüentemente, proliferar e 

diferenciar em odontoblastos para a produção de nova dentina (Huang et al., 

2006b). 

Ademais, é necessária uma melhor compreensão do controle ou 

regulação dos eventos regenerativos que ocorrem durante este processo para 

que futuramente tais procedimentos encontrem aplicação clínica. Isto é 

importante, pois se a regeneração ocorrer de maneira descontrolada, tornar-se-

á inevitável a obliteração da câmara pulpar e perda da vitalidade do dente 

(Sloan, Smith, 2007). 

Nas análises dos cortes histológicos corados com HE, a organização 

característica do tecido conjuntivo pulpar e da camada de odontoblastos 

(células colunares, polarizadas, com a porção distal penetrando nos túbulos 
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dentinários) não pôde ser detectada em nenhum dos grupos estudados, com 

exceção daquele em que a polpa dentária foi implantada com as fatias de 

dentes. Contudo, mesmo não colunares, uma camada de células dispôs-se 

continuamente em contato com as paredes internas da câmara coronária das 

fatias de dentes implantadas com SHED e matriz. Aliada a esse fator, a 

imunomarcação positiva utilizando-se o anticorpo DMP-1 neste mesmo local 

sugere que estas células em contato com a dentina são células semelhantes a 

odontoblastos. A marcação com DMP-1 também foi positiva no grupo 

implantado com polpa dentária, embora de maneira menos intensa do que no 

grupo SHED + matriz. Isto sugere as diferentes taxas de mineralização nestes 

grupos, visto que DMP-1 é relacionado à regulação da mineralização (He et al., 

2003; Prescott et al., 2008). 

Estes achados foram reforçados pelos resultados da RT-PCR utilizando-

se as amostras coletadas do interior das fatias de dentes para detecção de 

DSPP e DMP-1. Coletivamente, nossos dados sugerem que SHED são 

capazes de se diferenciar em odontoblastos funcionais. Assim sendo, apesar 

de o exato mecanismo envolvendo a diferenciação de odontoblastos não tenha 

sido determinado, os resultados obtidos são promissores para as aplicações de 

engenharias teciduais futuras. 

Na segunda etapa deste trabalho, estudamos a possibilidade de 

diferenciação das SHED em células endoteliais. O reparo de tecidos baseado 

em terapias com células endotelias tem sido alvo em muitas aplicações, como 

para a formação de vasos sangüíneos e válvulas cardíacas e para o tratamento 

de tecidos isquêmicos. Avanços recentes criaram a possibilidade de se usar 

células progenitoras endoteliais e células-tronco como fonte para as aplicações 
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terapêuticas, incluindo a vascularização de tecidos criados a partir da 

engenharia tecidual (Levenberg, 2005). 

Um dos princípios fundamentais em engenharia de tecidos recai na 

necessidade de se manter vascularização no tecido recém-formado suficiente 

para suportar seu crescimento. Assim, o sucesso das estratégias de 

engenharia tecidual depende criticamente da extensão de infiltração de vasos 

sangüíneos nas matrizes biodegradáveis condutivas. Esforços para estimular o 

crescimento vascular em tecidos produzidos a partir da engenharia tecidual têm 

sido dirigidos para o desenvolvimento de estratégias com a utilização de 

fatores de crescimento para induzir a migração e proliferação de células 

endoteliais e/ou a utilização de células-tronco que possam se diferenciar na 

linhagem endotelial (Jabbarzadeh et al., 2008). Em nosso estudo, utilizamos 

esta segunda estratégia, em que SHED foram induzidas por VEGF a se 

diferenciarem em células endoteliais. 

VEGF é amplamente utilizado para induzir a diferenciação endotelial de 

células-tronco embrionárias e adultas, tanto sozinho ou em combinação com 

outros fatores de crescimento (Jazayeri et al., 2008; Kano et al., 2005; Oswald 

et al., 2004; Wosnitza et al., 2007). Ele age por meio da ligação com os 

receptores específicos, sendo a molécula sinalizadora mais importante 

envolvida no desenvolvimento inicial dos vasos sangüíneos. Assim, a 

regulação apropriada do VEGF é crucial para a formação de capilares normais 

(Carmeliet et al., 1996; Shalaby et al, 1995). 

Cada tipo de receptor é responsável por um conjunto de moléculas 

sinalizadoras controladas de maneira temporal e espacial, as quais dão origem 

à transdução específica de sinal na membrana plasmática. Além disso, o 
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desencadeamento do sinal também é determinado pela competição entre os 

vários receptores pelo VEGF e pela estrutura tridimensional exata formada pelo 

complexo ligante-receptor-co-receptor, a qual determina a eficácia com que os 

resíduos de tirosina intracelulares são fosforilados e, subseqüentemente, 

expostos às moléculas sinalizadoras subjacentes. Todos esses fatores 

exercem impacto na intensidade e cinética com que vias de sinalização 

individuais são ativadas e executam suas funções (Cébe-Juarez et al., 2006). 

Assim sendo, diferenças na ativação das vias de sinalização induzidas 

por VEGF em SHED estudadas neste trabalho em comparação com HDMEC já 

eram esperadas, visto que HDMEC, além de expressar uma quantidade muito 

grande da forma solúvel do VEGFR-1, também apresenta VEGFR-2. A forma 

solúvel de VEGFR-1 não é uma proteína transmembrana e não contém o 

domínio tirosina quinase, não sendo, portanto, capaz de transdução de sinal. 

Entretanto, ela tem a capacidade de se ligar ao VEGF, regulando 

negativamente a atividade deste fator de crescimento pela prevenção de sua 

interação com VEGFR-2 (Karamysheva, 2008). Desta forma, os eventos 

fosforilativos observados em SHED devem-se à ligação do VEGF com VEGFR-

1 e NP-1, enquanto que em HDMEC, há também uma interação com outros 

dois receptores (VEGFR-2 e VEGFR-1 solúvel). Assim, a resposta ao VEGF 

pareceu ocorrer mais rapidamente (15 a 30 minutos após o estímulo) em 

HDMEC do que em SHED, principalmente em relação às vias de STAT3 e 

ERK. Nossa hipótese é de que tal diferença esteja intimamente relacionada à 

ligação do VEGF aos diferentes receptores, resultando na transdução de sinais 

ao núcleo da célula e ultimamente influenciando o comportamento celular 

diferentemente de SHED e HDMEC. 
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A formação de vasos sangüíneos envolve vias sinalizadoras e 

regulatórias que não foram completamente elucidadas. Contudo, pesquisas 

nessa área têm fornecido um melhor entendimento deste processo (Levenberg, 

2005).  

STAT3 tem um papel essencial na manutenção da capacidade de auto-

renovação de células-tronco embrionárias, sendo que a ausência de sua 

ativação induz à diferenciação celular (Matsuda et al., 1999; Niwa et al., 1998). 

Em nosso trabalho, a função de STAT3 não foi determinada em SHED, mas 

observamos uma diminuição de sua fosforilação sob estímulo do VEGF. Se em 

SHED esta molécula tiver função semelhante à observada em células-tronco 

embrionárias, esta ausência de ativação poderá ser um evento importante para 

a diferenciação das células. 

A ativação de ERK nas células endoteliais medeia eventos proliferativos 

(Zhang et al., 2008; Takahashi et al., 2001) e promove a sobrevivência celular e 

a ramificação de capilares (Mavria et al., 2006). Nas SHED, a ativação de ERK 

pelo VEGF provavelmente não está relacionada à proliferação celular, visto 

que, apesar de aumento da fosforilação de ERK após estímulo por VEGF, o 

uso deste fator de crescimento não alterou a taxa de proliferação das células 

mantidas em cultura. Esta é uma das importantes diferenças em relação às 

células já diferenciadas. Contudo, vale ressaltar que células endoteliais 

apresentam VEGFR-2, e que as vias de sinalização ativadas por VEGFR-1 são 

pouco caracterizadas, e apenas efeitos proliferativos e migratórios fracos são 

mediados por este receptor (Cébe-Juarez et al., 2006). Além disso, células-

tronco embrionárias de camundongo mostraram alta atividade de ERK quando 

estimuladas a se diferenciarem, sendo que a supressão desta via promoveu a 



Discussão 

 

124 

auto-renovação destas células (Burdon et al., 1999; Liu et al., 2007). Xu et al. 

(2008) observaram que a ativação sustentada por até 14 dias de ERK é 

necessária para a diferenciação de células-tronco da medula óssea em células 

endoteliais. Nossa análise das vias de sinalização restringiu-se à primeira hora 

após o estímulo com VEGF, mas, em estudos futuros, seria importante a 

verificação destas vias por um período maior. 

Nas células endoteliais, AKT é ativado por uma variedade de estímulos e 

regula múltiplas etapas críticas na angiogênese, incluindo a sobrevivência 

celular, migração e formação de estruturas capilares (Shiojima, Walsh, 2002). 

Da mesma forma, essa via de sinalização foi relacionada à sobrevivência, 

mitogênese e migração de células progenitoras endoteliais (Qi et al, 1999). 

Mukherjee e Rotwein (2009) demonstraram que a ativação de AKT constitui 

parte do programa molecular necessário para provocar a diferenciação de 

células-tronco mesenquimais em osteoblastos. 

Conforme observado em SHED e em HDMEC, as vias STAT3 e ERK 

tiveram eventos fosforilativos antagônicos simultâneos, sugerindo-se possível 

comunicação entre elas. Liu et al. (2007) relataram que o sinal de MAPK-ERK 

pode ser um mecanismo de regulação negativa para STAT3. Contudo, estas 

são apenas especulações, visto que apenas por meio de experimentos com a 

utilização de inibidores específicos dessas vias de sinalização ou pela 

transdução celular para silenciamento de STAT3, ERK ou AKT, por exemplo, 

seria possível se especificar as funções celulares relacionadas a elas. 

O entendimento das vias de sinalização celular relacionadas ao 

processo de diferenciação de células-tronco em células endoteliais bem como 

a possibilidade de manipulação das condições do meio de modo que tais vias 
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sejam ativadas ou bloqueadas serão fundamentais para se poder controlar os 

mecanismos necessários para se guiar o destino celular. Apesar do nosso 

conhecimento limitado atual, certamente os mecanismos moleculares que dão 

origem às propriedades únicas das células-tronco serão desvendados e, então, 

estes poderão ser explorados como ferramentas poderosas nas descobertas 

básicas e aplicações clínicas (Liu et al., 2007). 

O conceito de crescimento de células endoteliais em matriz de colágeno 

surgiu da observação de que, in vivo, células endoteliais estão constantemente 

em contato com componentes da matriz extracelular. Assim, para que essas 

células apresentem um fenótipo mais semelhante ao observado in vivo, elas 

precisam estar rodeadas de matriz extracelular (Delvos et al., 1982). Como o 

colágeno é o principal componente da matriz extracelular, pesquisadores 

decidiram semear células endoteliais em matrizes de colágeno e notaram 

mudança drástica na sua morfologia, de forma que se assemelhavam à 

microvasculatura in vivo (Delvos et al., 1982; Montesano et al., 1983). 

A formação de tubos é um processo complexo que requer a 

vacuolização das células em cultura, o que se acredita ser específico de 

células endoteliais (Hirsch et al., 2008). Desta forma, ensaios in vitro para a 

formação de estruturas tubulares têm sido utilizados para revelar o potencial 

endotelial de populações específicas de células (Hirsch et al., 2008). Em nosso 

estudo, observou-se a formação de diversas estruturas tubulares quando 

SHED foram semeadas em colágeno, mas um número maior pôde ser 

detectado quando as células foram tratadas com VEGF. Além disso, como 

observada nas fotos, parte das estruturas estavam desfocadas, indicando que 

segmentos dos estruturas tubulares estavam em um diferente plano devido à 
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natureza tridimensional dos vasos. Contudo, testes mais rigorosos do 

verdadeiro potencial de diferenciação celular são necessários, tais como a 

detecção de marcadores específicos e a aplicação em modelos in vivo. 

No experimento de diferenciação de SHED em células endoteliais sob 

estímulo do VEGF, observou-se que as células adquiriram marcadores 

específicos ao longo do tempo, o que sugere que os marcadores endoteliais 

são expressos em etapas seqüenciais, conforme já observado por Kim et al. 

(2008). Assim, VEGFR-2 mostrou-se um marcador de diferenciação inicial, 

seguido de CD31 e caderina-VE, a qual pode ser considerada um marcador de 

células mais maduras, totalmente diferenciadas (Kim et al., 2008). Vale 

ressaltar que, in vivo, as células liberam VEGF no local em que se localizam de 

maneira bem controlada, tanto espacial como temporalmente, o que permite a 

formação de complexos ligante-receptor. Isto difere significativamente dos 

modelos de cultura de células, onde fatores de crescimento são administrados 

de uma única vez, o que requer grande cautela na extrapolação dos dados 

obtidos in vitro para situações in vivo (Cébe-Juarez et al., 2006). 

Diversos modelos animais têm sido utilizados para se testar o potencial 

endotelial de prováveis células progenitoras ou células-tronco, tais como a 

implantação de células de interesse em matrizes poliméricas condutivas no 

dorso de camundongo. Tais modelos são úteis para se determinar se uma 

população-alvo específica pode contribuir para neovascularização de um 

determinado tecido. Para esse propósito, é imperativo que a população-alvo 

seja distinguível de células vasculares do hospedeiro, permitindo-se determinar 

se as prováveis células progenitoras incorporaram-se na vasculatura existente, 

bem como quantificar a que extensão isso ocorreu.  Uma das formas utilizadas 
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é a marcação genética das células progenitoras que serão implantadas no 

animal (células que expressam LacZ ou GFP, por exemplo). A marcação das 

células permite a análise microscópica posterior da vasculatura existente no 

local do implante para se determinar se houve a incorporação das células 

marcadas na camada do endotélio ou de células murais dos vasos sangüíneos 

(Hirsch et al., 2008). 

Para aplicações de engenharia tecidual, é importante o conhecimento da 

seqüência de eventos que ocorrem ao longo do tempo e que levam à formação 

de vasos funcionais. A presença de estruturas semelhantes a vasos marcadas 

pela coloração x-gal, diferenciadas a partir das SHED-Lacz, e sem a presença 

de células sangüíneas no seu interior sugere que estas ainda não se 

anastomosaram com os vasos sangüíneos do camundongo para reestabelecer 

o fluxo de oxigênio e nutrientes. 

Malero-Martin et al. (2007) observaram em análises ao longo do tempo 

de implantes contendo uma mistura de células progenitoras endoteliais e de 

músculo liso da veia safena que as células pareciam dispersas no implante até 

o dia 2, organizavam-se em estruturas tubulares sem células sangüíneas até o 

dia 4, e formavam vasos funcionais, contendo glóbulos vermelhos até o dia 7. 

Em nosso estudo, a ocorrência tardia da formação de vasos e a ausência de 

fluxo sangüíneo até o dia 21 podem estar relacionadas com a presença da 

matriz de PLLA, a qual deve ser reabsorvida e substituída por um tecido 

funcional, com a necessidade de diferenciação das células na linhagem 

endotelial, visto que implantamos células-tronco e não células precursoras 

endoteliais, e com a disponibilização de fatores de crescimento, como o VEGF, 

de maneira não controlada. Acreditamos que, se os implantes tivessem sido 
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deixados por um tempo maior do que 21 dias, talvez tivesse sido possível 

detectar vasos sangüíneos com fluxo  de sangue no seu interior. 

É importante salientar que a existência de células marcadas na camada 

de células endoteliais por si só não é indicativa de diferenciação em células 

endoteliais funcionais. A fim de se demostrar que a alteração fenotípica ocorreu 

in vivo, é crítico se avaliar a expressão de genes e/ou proteínas indicativos de 

células endoteliais maduras e funcionais, tais como caderina-VE, VEGFR-2 e 

CD31, entre outros (Hirsch et al., 2008). Assim, reconhecemos que um dos 

pontos fracos deste trabalho foi a ausência de comprovação, por meio de 

técnica imunohistoquímica, por exemplo, de que as estruturas marcadas em 

azul (células que expressam β-galactosidase) também apresentariam os 

marcadores de células endoteliais. Contudo, apesar de nossa análise restringir-

se apenas à observação do fenótipo (características morfológicas) das 

estruturas marcadas, acreditamos que esta não é uma especulação infundada, 

visto que Cordeiro et al. (2008) observaram a presença de vasos funcionais 

utilizando a mesma metodologia que a empregada neste trabalho. 

Apesar da impossibilidade de se controlar a liberação de fatores de 

crescimento no local dos implantes, sugere-se que a hipóxia relativa gerada 

localmente estimulou a expressão de VEGF, presumivelmente através da 

ativação do fator induzível de hipóxia 1 alfa. Esse fator transcripcional é 

conhecido por estimular a expressão de VEGF e iniciar a cascata angiogênica 

nos tecidos em hipóxia (Maxwell, Ratcliffe, 2002; Marti, 2005; Bao et al., 2008), 

resultando na ramificação vascular em direção à área hipóxica (Srisuwan et al., 

2006).  
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Alternativamente, sabe-se que a matriz dentinária contém VEGF e que 

este fator de crescimento é bioativo quando liberado (Roberts-Clark, Smith, 

2000). Portanto, as atividades funcionais potenciais dos fatores de crescimento 

seqüestrados na matriz dentinária parecem ser extensas. Além da indução da 

diferenciação de odontoblastos, conforme descrito anteriormente, essas 

moléculas podem sinalizar a proliferação, a migração e a diferenciação celular 

na polpa. Assim, a presença de fatores angiogênicos pode ser importante na 

estimulação da formação de novos capilares nos locais de reparo. Deve ser 

reconhecido, entretanto, que as células estão sendo expostas a um coquetel de 

fatores de crescimento, os quais podem levar a interações complexas e 

respostas celulares diversas. Tais respostas podem não ser facilmente 

previsíveis com base apenas na somatória de atividades conhecidas de fatores 

de crescimento individuais (Smith, 2003). 

 Após observar que SHED responde ao estímulo do VEGF por meio da 

formação de estruturas tubulares e da diferenciação em células endoteliais in 

vitro, decidimos checar a importância dos receptores presentes nesta célula 

(VEGFR-1 e NP-1) para o desencadeamento das respostas observadas. Para 

isto, silenciamos individualmente tais receptores em SHED e as estimulamos 

com VEGF. Inicialmente, verificamos as alterações ocorridas nas vias de 

sinalização celular nas células silenciadas em comparação àquelas utilizadas 

como controle. Interessantemente, o padrão de fosforilação de STAT3 e AKT 

nas células transduzidas com shRNA-VEGFR-1 foi diferente daquele 

observado nas células com shRNA-controle, enquanto que, para as células 

transduzidas com shRNA-NP-1, a única via estudada que se mostrou alterada 

em relação às células controle foi a de ERK. 
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A análise das vias de sinalização celular neste trabalho permitiu obter 

apenas dados preliminares, os quais merecem um estudo mais aprofundado  

para se poder determinar a função de tais vias em SHED e verificar sua 

importância na diferenciação destas células. Até o presente momento, 

nenhuma conclusão pode ser tomada com base nestes resultados. 

Nos ensaios de proliferação de capilares, ficou evidente a importância do 

receptor VEGFR-1 na formação das estruturas tubulares observada quando as 

SHED são cultivadas em colágeno, visto que a capacidade de formação 

dessas estruturas foi praticamente insignificante quando houve o silenciamento 

deste receptor (shRNA-VEGFR-1), independente de qualquer tratamento com 

VEGF. Diferentemente, SHED transduzidas com shRNA-NP-1 comportaram-se 

de forma semelhante às células controles (shRNA-controle) quando mantidas 

sem tratamento, ou seja, foram capazes de formação das estruturas tubulares 

em um ritmo lento. Já quando estimulada por VEGF, houve uma intensificação 

da formação das estruturas, mas não em ritmo suficiente para atingir os níveis 

observados nas células controles. Estes resultados sugerem que o receptor 

VEGFR-1 exerce papel fundamental na capacidade de formação das estruturas 

tubulares em SHED, e que esta função é aumentada em função da habilidade 

de interação do VEGF com o co-receptor NP-1. Adicionalmente, observou-se 

que o silenciamento destes receptores não teve qualquer influência na taxa de 

proliferação das células. 

Embora a engenharia de vasos sangüíneos constitua grande promessa 

para as aplicações terapêuticas em diversas áreas, desde a produção de vasos 

isolados ou de uma rede vascular até a neovascularização in vivo de vários 

tecidos, ainda existem diversos desafios que precisam ser enfrentados antes 
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que esses métodos possam ser utilizados para o tratamento de doenças e 

regeneração de tecidos perdidos (Levenberg, 2005). 

Em nosso estudo, usamos fatias de dentes com apenas um milímetro de 

espessura para começar a entender o potencial de SHED nas aplicações de 

engenharia pulpar. Obviamente, a translação desta estratégia para a clínica irá 

requer testes animais adicionais, o desenvolvimento de modelos in situ e a 

habilidade de se fabricar um tecido em toda a extensão do canal radicular para 

as pesquisas clínicas. Contudo, estamos otimistas de que tecnologia igual ou 

semelhante à empregada neste estudo poderá eventualmente fornecer 

ferramentas clínicas para tratamentos endodônticos que visem à regeneração 

de um tecido pulpar completo e formação de tecido dentinário num futuro não 

muito distante. 
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6- CONCLUSÕES 

 

A análise conjunta dos dados obtidos permite sugerir que:  

 

I. SHED pode ser estimulada a se diferenciar em odontoblastos funcionais; 

a. SHED produz tecido mineralizado decorrente da enzima fosfatase 

alcalina in vitro quando estimulada com dexametasona, ácido 

ascórbico e β-glicerofosfato; 

b. In vivo, após a diferenciação de SHED em odontoblastos, há a 

formação progressiva de estrutura mineralizada semelhante à 

dentina. 

 

 

II. VEGF auxilia na indução da diferenciação de SHED em células 

endoteliais; 

a. VEGF estimula um aumento da fosforilação de ERK e AKT e 

diminuição da fosforilação de STAT3 em SHED in vitro; 

b. VEGF estimula a formação de estruturas tubulares e 

diferenciação de SHED em células endoteliais, mas não a 

proliferação e migração de SHED; 

c. SHED-LacZ são capazes de se diferenciar em células endoteliais 

in vivo. 
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