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RESUMO 

 

Em busca de novas estratégias para o reparo de tecidos pulpares com células-tronco faz-se 

necessário compreender melhor o nicho em que elas se encontram. Uma forma é observar o 

mecanismo de ativação sobre estas células durante o reparo de tecidos pulpares após sofrer 

uma injúria. Assim, foi proposto estudar a localização e composição do nicho das células-

tronco da polpa dental através da exposição pulpar induzida in vitro em dentes humanos e in 

vivo em dentes de ratos, através da incorporação de Bromodeoxiuridina (BrdU) e 

Iododeoxiuridina (IdU) e co-expressão com proteínas de células-tronco. Para o ensaio in vitro, 

33 terceiros molares humanos com rizogênese incompleta foram divididos em 3 grupos: 

dentes com exposição pulpar induzida e mantidos em cultivo (GCE, grupo cultura exposição) 

(n=15); dentes sem injúria e mantidos em cultivo (GCC, grupo cultura controle) (n=15); 

dentes hígidos apenas (GH, grupo hígido) (n=3). Os grupos GCE e GCC, foram cultivados 

com BrdU (10 µl/ml) por 24h e posteriormente analisados após 2, 5 e 14 dias. Para o ensaio in 

vivo, 12 ratos Wistar receberam IdU (1mg/ml) diluído na água por 30 dias. Após 45 dias 

foram divididos em 2 grupos: grupo in vivo com exposição pulpar (GIVE) (n=17 dentes) e 

grupo in vivo controle (GIVC) (n=16 dentes). No GIVE foi realizada a exposição pulpar no 

primeiro molar e em seguida restaurado com Coltosol. Após 2, 4 e 8 dias pós-operatórios as 

amostras foram coletadas e processadas para análise histológica e imuno-histoquímica. As 

proteínas CD90, CD146, PDGFrβ e BrdU foram analisadas em duas áreas: lesão e centro em 

molares humanos enquanto, as proteínas CD90, NG2 e IdU foram analisadas em uma área 

única, em molares de rato. As análises estatísticas foram efetuadas pelos testes de Mann-

Whitney e Kruskal-Wallis, p ≤ 5%. Em dentes humanos, na área de lesão do grupo GCE, 

células BrdU positivas foram encontradas nos três períodos, sendo presentes em maior 

número células PDGFrβ positivas nos dias 2 e 5 e células CD90 positivas no 14º dia; no 

centro pulpar, no 2º dia pós injúria houve um número semelhante de células CD90, CD146 e 

PDGFrβ positivas, sendo encontradas em maior porcentagem no 5º dia células PDGFrβ e 

CD90 positivas e 14º dia células CD90 positivas. No grupo GCC na área equivalente à lesão, 

células CD90 (2 e 5 dias) e PDGFrβ (14 dias) positivas foram encontradas em maior 

percentual; no centro pulpar, o número de células positivas para CD90, CD146 e PDGFrβ foi 

semelhante em todos os períodos, sendo encontradas células BrdU positivas no 2º dia. Em 

molares de ratos, no GIVE houveram mais células NG2 positivas no 2º dia, IdU no 4º dia e 

CD90 no 8º dia. No GIVC, o CD90 foi altamente expresso em todos os períodos analisados, a  



 

 

 

  



 

 

proteína NG2 também foi expressa em odontoblastos e CD90 na  camada  subodontoblástica  

em  molares  de  rato.  Todas  as  proteínas mencionadas coexistem no tecido pulpar humano e 

animal formando populações celulares heterogêneas perivasculares e perineurais encontradas 

em maior concentração em regiões próximas à área de injúria, sugerindo que nichos 

perivasculares e perineurais participam em conjunto na homeostase pulpar em resposta à 

injúria. 

 

 

Palavras-Chave: Nicho de células-tronco. Polpa Dentária. Bromodesoxiuridina.   

 

  



 

 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

Study of localization and composition of dental stem cell niches in response to injury 

 

In pursuit of new strategies for pulp tissue repair with stem cells, it is necessary to better 

understand the niche in which they are found. One way is to observe the mechanism of these 

cells activation during the repair of pulp tissues after suffering an injury. Thus, it was 

proposed to study the location and composition of the dental pulp stem cell niche through 

induced dental pulp exposure in vitro in human teeth and in vivo in rat teeth by incorporating 

Bromodeoxyuridine (BrdU) and Iododeoxyuridine (IdU) and co-expression with stem cell 

proteins. For the in vitro assay, 33 human third molars with incomplete rhizogenesis were 

divided into 3 groups: teeth with induced pulp exposure and maintained in culture (GCE, 

group cultured with pulp exposure) (n = 15); healthy teeth maintained in culture (GCC, 

control cultured group) (n = 15); healthy teeth only (GH, healthy group) (n = 3). GCE and 

GCC groups were cultured with BrdU (10 µl / ml) for 24 h and subsequently analyzed after 2, 

5 and 14 days. For the in vivo assay, 12 Wistar rats received IdU (1mg / ml) diluted in water 

for 30 days. After 45 days were divided into 2 groups: in vivo group with pulp exposure 

(GIVE) (n = 17 teeth) and in vivo control group (GIVC) (n = 16 teeth). In GIVE, the pulp 

exposure was performed on the first molar and then restored with Coltosol. After 2, 4 and 8 

postoperative days the samples were collected and processed for histological and 

immunohistochemical analysis. CD90, CD146, PDGFrβ and BrdU proteins were analyzed in 

two areas: injury and center in human molars whereas, CD90, NG2 and IdU were analysed in 

a single area in rat molars. Statistical analyzes were performed by the Mann-Whitney and 

Kruskal-Wallis tests, p ≤ 5%. In human teeth, in the lesion area of the GCE group, BrdU 

positive cells were found in the three periods, while a greater number of PDGFrβ positive 

cells on days 2 and 5 and CD90 positive cells on the 14th day was found; in the pulp center, 

on the second day after injury there were a similar number of CD90, CD146 and PDGFrβ 

positive cells, and found in greater percentage in the 5th day PDGFrβ and CD90 positive cells 

and in 14th day CD90 positive cells. In the GCC group, in the area equivalent to injury site, 

CD90 (2 and 5 days) and PDGFrβ (14 days) positive cells were found in a higher percentage; 

in the pulp center, the number of cells positive for CD90, CD146 and PDGFrβ was similar in 

all periods, and BrdU positive cells were found on day 2. In rat molars, GIVE presented more 

positive cells for NG2 on day 2, for IdU on day 4 and CD90 on  day  8.  In  the  GIVC,  CD90 



 

 

 

  



 

 

was highly expressed in all periods analysed, the NG2 protein was also expressed in 

odontoblasts and CD90 in the subodontoblastic layer in rat molars. All mentioned proteins 

coexist in the human and animal pulp tissue forming heterogeneous perivascular and 

perineural cellular populations found in greater concentration in regions near the area of 

injury, suggesting that perivascular and perineural niches participate together in pulpal 

homeostasis in response to injury. 

 

 

Keywords: Stem Cell Niche. Dental Pulp. Bromodeoxyuridine.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Apesar da palavra “nicho” ser citada na literatura há mais de 39 anos (SCHOFIELD, 

1978), o conhecimento sobre o funcionamento e constituição deste microambiente ainda é 

precário nos tecidos dentais humanos, seja em homeostase ou em resposta à injúria. Avanços 

no entendimento sobre nichos de células-tronco e aplicação clínica em humanos é encontrado 

principalmente com células-tronco mesenquimais derivadas de medula óssea, as quais servem 

de exemplo a ser seguido para a melhor compreensão de outros nichos de células-tronco 

mesenquimais em diferentes tecidos (SCADDEN, 2014), como a polpa dental. 

Uma peça chave para entendermos o funcionamento destes nichos é identificar as 

células que o formam. Entre outras técnicas, a expressão gênica tem se usado para purificação 

de células extraídas de tecido enquanto, marcadores de superfície utilizam-se para 

identificação de células in situ. Até hoje não existe um marcador molecular que identifique 

todas as células-tronco e, que exclua todas as que não são, além disso, devemos levar em 

consideração a heterogeneidade das populações celulares dentro de um mesmo tecido assim 

como, a expressão espaço-temporal de alguns marcadores por tanto, esta informação, muitas 

vezes deve ser suplementada com a localização anatômica. 

Alguns marcadores tem mostrado indícios de certa especificidade para células-tronco 

de origem mesenquimal e recentemente de origem glial, assim o CD90 esta associado com 

células-tronco mesenquimais (CTMs) de origem dental derivadas de células de Schwann 

(KAUKUA et al., 2014); in vitro, tem mostrado que controla a diferenciação osteogênica e 

adipogênica das CTMs atuando como um obstáculo na via do comprometimento para 

diferenciação (MORAES et al., 2016). Por outro lado,  o CD146 já é considerado um 

marcador de linhagem perivascular para CTMs (CRISAN et al., 2008) e associa-se a 

promoção e regulação da neurogênese e da angiogênese (LIU et al., 2016). Da mesma forma, 

a sinalização do PDGFrβ é necessária para o recrutamento de pericitos durante a angiogênese 

em diversos órgãos (ENGE et al., 2002; BJARNEGARD et al., 2004). Na polpa dental, é 

necessário para manter o estado indiferenciado e/ou a capacidade de proliferação de células 

progenitoras da polpa (SHIWEI et al., 2016) e associa-se a regeneração de nervos periféricos 

(YAMAZAKI et al., 2009). O NG2 é um marcador de pericitos, associado a vasos de pequeno 

calibre em tecido humano e animal (camundongos e ratos). Além disso, no sistema nervoso 

periférico, o NG2 também pode marcar células perineurais de feixes vásculo-nervosos 
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(RICHARD et al., 2014). Assim também, pericitos NG2 podem gerar CTMs dentro de áreas 

de injúria e criar um ambiente regenerativo através da liberação de fatores tróficos bioativos 

(ZHANG et al., 2013). 

Aliado aos marcadores de superfície, a utilização de marcadores de proliferação 

celular tem demonstrado ser uma ferramenta valiosa para ajudar a identificar diferentes 

populações celulares no nicho. A incorporação de análogos sintéticos da timidina como a 

Bromodeoxiuridina (BrdU) e Iododeoxiuridina (IdU) no DNA celular possibilita rastrear 

células que se dividem lentamente, uma característica das células-tronco adultas, devido a 

isso, chamadas de LRC (do inglês label-retaining cell) (COTSARELIS et al., 1990; ZHANG 

et al., 2003; TUMBAR et al., 2004).  

Muito do que é sabido na literatura acerca de nichos de células-tronco de polpa dental 

é através de experimentos em animais (FENG et al., 2011), devido às limitações técnicas e 

éticas quanto ao uso de pesquisas in vivo com humanos. Uma forma viável de reproduzir a 

análise in vivo de tecidos humanos são os modelos experimentais utilizando o cultivo de 

dentes humanos com vitalidade pulpar em laboratório (TECLES et al., 2005; TECLES et al., 

2008; ARTHUR et al., 2009). Estes dentes mostram vitalidade suficiente para analisar a 

mobilização celular e sinais de diferenciação em períodos de até 28 dias, fornecendo assim, 

uma ferramenta importante para o estudo dos mecanismos de regulação molecular em tecidos 

pulpares humanos. O cultivo de dentes em laboratório permite analisar a resposta celular em 

um ambiente controlado e removendo possíveis fatores sistêmicos (como por exemplo, 

células provenientes da circulação sanguínea). Esse controle favorece uma visualização 

objetiva da resposta tecidual e a localização das células de interesse que estão respondendo à 

determinado estímulo (como por exemplo a injúria).  

Por outro lado, o modelo animal, é mais abrangente e fornece instrumentos que 

ajudam a compreender fenômenos que ainda não podem ser estudados em seres humanos, 

permitindo verificar o que pode ocorrer in vivo, mesmo que, algumas diferenças existam no 

metabolismo entre animais e humanos (NEVES et al., 2017)  

Assim, foi proposto um estudo utilizando a técnica de cultura de dentes humanos, 

assim como um estudo em modelo animal, in vivo, para a análise dos nichos de células-tronco 

dentais com a finalidade de trazer resultados importantes, inéditos e necessários para melhor 

elucidar sobre o comportamento destas células frente à uma injúria pulpar.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

Sabe-se que após uma lesão/injúria ou trauma o organismo estabelece uma estratégia 

para reparar o defeito produzido. Dentre as estratégias incluem-se uma cascata de eventos que 

leva à resolução da lesão da melhor forma possível de acordo com as necessidades daquele 

tecido no momento, seja através do reparo/cicatrização ou a regeneração. Infelizmente, na 

maioria dos casos o mais visível é a cicatrização, o que faz com que o tecido perca a função. 

No caso de tecidos orais, como especificamente a polpa dental, não é diferente e muitas vezes 

leva à necrose tecidual. 

Como parte dos mecanismos para resolução do tecido, temos dois componentes 

importantes: 1) a ordem ou sinal para ativar toda a maquinaria celular que parte de uma 

estrutura tridimensional denominada “nicho” ou microambiente celular; e 2) quem executa a 

ordem, por exemplo, um tipo de célula com características especiais, chamada de célula-

tronco, que irá atuar na regeneração e reparação tecidual, substituindo e repopulando o 

microambiente tecidual. Nesta breve revisão vamos centrar sobre estes dois componentes do 

mecanismo de reparo/regeneração após uma lesão pulpar. 

 

 

2.1 Nichos de células-tronco 

 

Foram as observações de Schofield (1978) em medula óssea de ratos que definiram 

que as células-tronco (CsT) tinham localização anatômica específica, cunhando o termo 

“nicho” pela primeira vez. Atualmente considera-se o nicho de CsT um microambiente 

especializado, complexo e dinâmico (LANE et al., 2014) que existe nos tecidos in vivo e que 

apresenta características especiais. Sua função principal é especificar o destino das CsT 

regulando a divisão celular (GHAEMI et al., 2013). Dentro do nicho as CsT são mantidas em 

estado quiescente, protegidas de mutações aberrantes (SCHOFIELD, 1978) induzidas a 

autorrenovação ou comprometidas para um estado mais diferenciado (FERRARO et al., 

2010). O nicho é capaz de especificar se haverá divisão simétrica ou assimétrica dependendo 

da necessidade (GHAEMI et al., 2013). A divisão simétrica, produz duas CsT ou duas células 

filhas diferenciadas, e a assimétrica, produz uma célula filha idêntica a ela mesma (uma CsT) 

e outra diferenciada (KNOBLICH, 2008). A posição das células filhas dentro do nicho 
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determina se as células continuam quiescentes ou se iniciam a diferenciação celular através de 

diferentes níveis de exposição a determinados fatores/estímulos (GHAEMI et al., 2013).  

Em ocasiões especiais, o nicho pode manter suas principais funções e propriedades 

ainda na ausência temporal de CsT, como nos casos de depleção de CsT nos tratamentos de 

radiação permitindo o recrutamento e homing (habilidade da célula-tronco encontrar seu 

nicho) de CsT exógenas para o nicho preexistente (FERRARO et al., 2010). Na pele, tem se 

demonstrado que o nicho do folículo piloso disponível criado pós-ablação com laser pode ser 

repovoado com uma população de células que não são tronco que toma as funções das 

mesmas (ROMPOLAS et al., 2013) mostrando os mecanismos que o nicho tem para 

sobreviver ainda sem CsT buscando manter o equilíbrio do nicho. 

Por natureza os nichos são únicos e específicos, porém todos possuem componentes 

celulares e não celulares. Entre os componentes celulares, além das CsT, estão presentes as 

seguintes células residentes no nicho (FERRARO et al., 2010): células endoteliais, células 

neurais e fibroblastos. Também existem as células circulantes, “visitantes” do nicho que 

podem incluir: células do sistema imune, que protegem contra patógenos, ou que respondem 

ao dano tecidual. Entre os componentes acelulares encontram-se os fatores secretados no 

microambiente (quimiocinas, hormônios entre outros), o controle imunológico, a matriz 

extracelular, os parâmetros físicos (elasticidade, rigidez) e o controle metabólico (LANE et 

al., 2014). 

Por outro lado, a lista de células do nicho que contribuem com o microambiente de 

CsT continua crescendo. Por exemplo, progênies de CsT se tornam células do nicho para 

regularem o comportamento das CsT (HSU; FUCHS, 2012) (SCADDEN, 2014). Estas 

progênies fornecem sinais para manter a quiescência e prevenir a ativação excessiva da 

proliferação de CsT, desse modo, preservando um pool de CsT funcional (SO; CHEUNG, 

2018)  

 

2.1.1 Matriz extracelular (MEC) 

 

A matriz extracelular (MEC) merece um tópico a parte, pois nos últimos anos tem 

mostrado um papel fundamental no controle da quiescência e da ativação celular. A MEC atua 

como um sistema de ancoragem onde CsT, células estromais e sinais moleculares estão 

embebidas. Sua funcao é reter as CsT no local, para localizar sinais e criar gradientes que 
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possam guiar as CsT no seu processo de autorenovação e diferenciação (FERRARO et al., 

2010). Em alguns casos a MEC também ancora fatores de crescimento solúveis aumentando 

no local a concentração de agonistas aos quais as populações alvo no nicho estão expostas 

(BRIZZI et al., 2012). Por tanto, a matriz extracelular não somente serve de ancoragem para 

as CsT mas também direciona seu destino (HALLE; WATT, 1989). Estudos recentes 

mostram que sinais sistêmicos produzidos por injúria s remotas não atuam diretamente sobre 

as CsT em vez disso, eles são traduzidos em sinais que remodelam a matriz extracelular que 

rodeia as CsT e prepara as CsT quiescentes para uma ativação celular mais rápida 

(RODGERS et al., 2014).  

 

2.1.2 Quiescência 

 

Nos mamíferos adultos, a maioria das células estão fora do ciclo celular ativo, podem 

ser células terminalmente diferenciadas, ou em estado senescente, ou em quiescência (YAO, 

2014). Quando não há condições favoráveis para o crescimento das células, por exemplo na 

deficiência de soro, estas são retiradas do ciclo e entram em quiescência (PARDEE, 1974). As 

células em estado quiescente, também chamada de fase G0, se mantém por um tempo 

prolongado sem dividir-se sob condições normais. O diferencial entre elas e as outras é a 

reversibilidade da detenção do ciclo celular sendo uma característica que as distingue (SO; 

CHEUNG, 2018). 

Células quiescentes tem tamanho menor, são metabolicamente menos ativas com 

síntese de proteína e RNA total suprimido além disso, mostram aumento da autofagia 

(COLLER et al., 2006; VALENTINE; YANG, 2008). Embora tenha se pensado que o estado 

quiescente é um estado de completo repouso celular, novas descobertas estão mudando essa 

percepção. Estudos sugerem que, além de ter uma assinatura molecular da detenção do ciclo 

celular, células em quiescência ativamente expressam genes que previnem a diferenciação 

terminal e assim preservam a reversibilidade do ciclo (COLLER et al., 2006) (SO; CHEUNG, 

2018).   

As CsT derivadas de diferentes tecidos residem em nichos onde os níveis de oxigênio 

estão mais baixos que os níveis no tecido circulante, desta forma, permanecem em um 

compartimento anatômico distinto onde as células podem manter-se em baixas taxas de 

proliferação e limiar de estresse oxidativo (MOHYELDIN et al., 2010), o que favorece 

manterem-se em um estado de quiescência. 
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2.2 Células-tronco mesenquimais  

 

Os primeiros relatos da existência de células-tronco mesenquimais são atribuídos a 

Friedenstein et al. (1974) definindo-as como progenitoras mesenquimais com capacidade de 

formarunidades formadoras de colônias fibroblásticas, aderentes ao plástico, com capacidade 

clonogênica (FRIEDENSTEIN et al., 1974b). Mais tarde chamadas de células estromais da 

medula (EAVES et al., 1991) e atualmente denominadas como células-tronco mesenquimais 

(CTMs) baseada em suas capacidades clonogênicas e habilidades para se diferenciar em 

linhagens mesenquimais (CAPLAN, 1991). Podem ser facilmente isoladas de múltiplos 

tecidos como vasos do cordão umbilical, tecido adiposo, músculo, placenta, pulmão, córnea, 

vasos sanguíneos, polpa dental entre outros NIH (2016); sem a necessidade de obtê-las 

através de grandes procedimentos invasivos e, atualmente, usadas para transplantes alógenos 

pela baixa imunogenicidade e por tratarem-se de células derivadas de tecidos adultos com 

menos impedimentos éticos (SALGADO et al., 2006) (TEIXEIRA et al., 2013). 

As CTMs tem sido definidas, há mais de uma década, de acordo com os critérios da 

International Society for Cellular Therapy (ISCT) como células multipotentes, com 

capacidade para se diferenciar em pelo menos 3 linhagens, osteogênica, condrogênica e 

adipogênica, com propriedades de autorenovação, capazes de aderir a placa de cultura e 

mostrar a presença de marcadores de superfície como o CD105, CD73, CD90 assim como, a 

ausência de marcadores hematopoiéticos como CD45, CD34, CD14, CD11b, CD79a ou CD19 

e antígeno leucocitário humano (HLA-DR) (DOMINICI et al., 2006). Outras linhagens como 

células neurais (HUANG et al., 2009) (HUANG; GRONTHOS; SHI, 2009), cardiomiócitos, 

hepatócitos e células endoteliais também têm sido originadas de CTMs (NOMBELA-

ARRIETA et al., 2011). 

Inicialmente, os estudos focavam na possibilidade de aplicação clínica das CTMs 

devido a sua capacidade de gerar diferentes tecidos, podendo ser utilizadas na geração de 

substituir tecidos perdidos (DOMINICI et al., 2006), porém estas células têm demonstrado 

um potencial terapêutico além desta capacidade, mas como também pela influência que estas 

células têm de promover sobre o ambiente extracelular onde residem, através da secreção de 

fatores de crescimento (GNECCHI et al., 2005). Atualmente, aceita-se que os efeitos 

regeneradores das CTMs estão principalmente associados a seu secretoma, composto pela 

fração solúvel proteica, constituída por fatores de crescimento, citocinas e uma fração 

vesicular, composta por microvesículas e exosossomas os quais estão envolvidos na 
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transferência de proteínas e material genético (miRNA) para outras células (TEIXEIRA et al., 

2013). Este secretoma pode ter ações sobre outros nichos. Estudos mostram que a injeção do 

secretoma de CTMs, por si só, é capaz de modular a sobrevivência e a diferenciação neuronal 

dentro do hipocampo de rato adulto (TEIXEIRA et al., 2015). 

 

2.2.1 Células-tronco dentais 

 

A procura por células-tronco mesenquimais pós-natais em tecidos específicos levou a 

descoberta de populações em tecidos dentários sadios, entre eles, no tecido pulpar de  dentes 

permanentes (DPSCs do inglês, Dental Pulp Stem Cells) (GRONTHOS et al., 2000); no 

tecido pulpar de dentes decíduos (SHED do inglês, Stem Cell Human Exfoliated Deciduous 

Teeth) (MIURA et al., 2003); na papila dentária de dentes permanentes em desenvolvimento 

(SCAP do inglês, Stem Cell Apical Papilla) (SONOYAMA et al., 2006, 2008); no ligamento 

periodontal (PDLSCs do inglês, Periodontal Dental Ligament Stem Cells) (SEO et al., 2004); 

no epitélio dental (EpSCs do inglês, Epithelial Stem Cells) (IZUMI et al., 2007); no folículo 

dental (DFPCs do inglês, Dental Follicle Precursor Cells) (MORSCZECK et al., 2005); 

células progenitoras multipotentes da gengiva (GMPC do inglês, Gingival Multipotent 

Progenitor Cell) (ZHANG et al., 2009) e células mesenquimais estromais derivadas da 

medula óssea de ossos gnáticos (ABMMSC do ingles, Alveolar Bone Marrow Mesenchymal 

Stromal Cells) (HAN et al., 2009; LEE et al., 2011; EGUSA et al., 2012). 

Também há relatos do isolamento de células-tronco mesenquimais de tecidos dentais 

não sadios, como de dentes com pulpite (ALONGI et al., 2010; MALEKFAR et al., 2016) e 

até mesmo derivados de áreas de dentes com cistos periapicais (MARRELLI et al., 2013).  

No geral, células-tronco de origem dental mostram potencial de multidiferenciação, 

com capacidade para dar origem pelo menos a quatro linhagens: osteo/odontogênica, 

adipogênica, condrogênica e neurogênica. Esta última, talvez devido à interação precoce do 

mesênquima dental com a crista neural. Assim sendo, as células-tronco dentais derivadas do 

ectomesênquima dental podem possuir características semelhantes às das células da crista 

neural (HUANG et al., 2009)(HUANG; GRONTHOS; SHI, 2009). 
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2.2.2 Células-tronco da polpa dental de dente permanente (CTPD) 

 

Podem ser isoladas facilmente e de forma não invasiva, de terceiros molares e pré-

molares extraídos por ortodontia, no caso de dentes hígidos, assim como, de dentes com lesão 

cariosa com inflamação pulpar (ALONGI et al., 2010; MALEKFAR et al., 2016). Sua origem, 

motivo de intensa investigacao nos ultimos anos, está associada a crista neural e expressam 

tanto marcadores de CTMs como de CsT neuroectodérmicas (BAKOPOULOU; ABOUT, 

2016). Sua alta taxa de proliferação quando comparada com outras fontes de CTMs, como 

medula óssea (GRONTHOS et al., 2000) e tecido adiposo, facilitam sua expansão ex vivo em 

número suficiente (WANG et al., 2012; ABDULLAH et al., 2014) fazendo delas excelentes 

candidatas para o uso de terapia celular ou engenharia tecidual.  

A lista de marcadores que expressam nas CTPD só tem crescido nos últimos anos e 

parece que ainda pode aumentar. As CTPD expressam um amplo leque de marcadores 

associados à sua origem embrionária (células da crista neural e uma subpopulação de origem 

glial) (KAUKUA et al., 2014), associados a seu grau de indiferenciação (marcadores 

embrionários/pluripotentes), e a sua característica de células-tronco mesenquimais/stemness 

(marcadores mesenquimais) mostrando assim sua heterogeneidade. 

Entre os marcadores embrionários mais comumente expressos por estas células temos 

o Oct-4, Nanog e Sox-2, os dois primeiros são fatores de transcrição envolvidos na 

manutenção da pluripotencia (AL-HABIB et al., 2013; ULLAH et al., 2016). Marcadores de 

CsT neurais como nestin e marcadores de CsT da crista neural como Musashi-1, p75, Snail-1, 

-2, Slug, Sox-9 (KARBANOVA et al., 2011; ABE et al., 2012) entre outros, podem ser 

expressos pelas CTPD. Além deles, outros marcadores de linhagem neural como Doublecortin 

(DCX, células progenitoras neuronais), β III-tubulin (células neuronais precoce), NeuN 

(neuronios maduros), GFAP (proteina glial fibrilar (CsT neurais e astrócitos), S-100 (células 

de Schwann), A2B5 e CNPase (células progenitoras de oligodendrócitos) (SAKAI et al., 

2012), Tenascin C, c-FOS e (OSATHANON et al., 2014) estão associados a diferentes 

estágios de maturacao neural. 

Os critérios adotados para definí-las como células-tronco é através dos seguintes 

marcadores: CD13, CD29, CD44, CD73, CD90, CD105, CD146, CD166 (AKPINAR et al., 

2014); CD59, Endostatin, FGFβ, FGFR3, FGFR1, Fosfatase Alcalina, DSP, MEPE (HUANG 

et al., 2009), ALDH-1 (MACHADO et al., 2016), α Actina de Músculo Liso), colágeno tipo I, 
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Osteonectina, Osteopontina e Osteocalcina (GRONTHOS et al., 2000) e expressão negativa 

de CD14, CD24, CD34, CD45 (HUANG et al., 2009). Outras análises fenotípicas mostraram 

também a presença de HLA I e expressão negativa de CD71, HLA II (SUCHANEK et al., 

2009). Por outro lado, uma pequena população de CTPD (5 a 10%) expressa o marcador 

STRO-1 (antígeno usado para identificar precursores osteogênicos na medula óssea) dita 

como população conhecida pelo seu potencial de diferenciação osteo/odontogênico e pelas 

ótimas propriedades de “stemness” ” (HUANG et al., 2009; MATHIEU et al., 2013). Um 

pequeno resumo sobre os marcadores é mostrado na Tabela 1. 

Estudos apontam que a combinação de marcadores tem mostrado a localização de 

populações específicas dentro da polpa (imunolocalização) com maior eficiência. Sub-

populações que expressam STRO-1, CD146 e o antígeno de pericitos 3G5 residem no nicho 

perivascular da polpa dental (SHI; GRONTHOS, 2003). Células que expressam outro grupo 

de marcadores como STRO-1, CD90, CD105 e CD146 foram identificadas tanto nas fibras 

neurais como nos vasos sanguíneos (ALONGI et al., 2010). E a expressão de ALDH-1, CD90 

e STRO-1 mostra a localização em áreas perivasculares e em feixes neurais indicando a 

posibilidade da existência de mais de um nicho de células-tronco em polpa dental humana 

(MACHADO et al., 2016), visto que isso já foi demonstrado existir em polpa dental de 

camundongos (FENG et al., 2011). 

 

Tabela 1 - Perfil de marcadores encontrados em células-tronco de polpa dental, adaptada de                
Bakopoulou e About (2016). 
 
Origem Marcadores positivos Marcadores negativos 

CTPD 

CD90, CD73, CD105, CD146, STRO1, CD106, 

CD29, CD49, CD51, CD61, CD166, ALDH1, 

3G5, CD44, CD9, CD10, CD13, CD59, MSCA1, 

CD81, CD24, CD271/NGFR, Nestin, DCX, βIII-

tubulin, NeuN, GFAP, S-100, A2B5, CNPase, 

Musashi-1, p75, Snail, Slug, Sox-9, Nanog, 

Oct3/4, SSEAs (-1,-3,-4,-5), Notch (-1,-2 e-3) 

CD45, 

CD34, 

CD14, 

CD19, 

CD31, 

CD117, 

CD133, 

HLA-DR 
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As CTPD têm mostrado potencialidade ímpar, capazes de diferenciar-se em tecidos 

dos três folhetos embrionários: linhagens ectodérmica, endodérmica e mesodérmica (LAINO 

et al., 2005; D'AQUINO et al., 2007) (ARTHUR et al., 2008; ARMINAN et al., 2009) 

(STEVENS et al., 2008; PATIL et al., 2014). 

In vitro, tem demonstrado capacidade para diferenciar-se em múltiplas linhagens, 

como: osteogênica, cartilaginosa (GRONTHOS et al., 2000) e adipogênica (GRONTHOS et 

al., 2002) entre as mais comuns, outras como melanócitos, miócitos, cardiomiócitos, 

hepatócitos-like e até neuronios ativos também já foram testadas e comprovadas (LAINO et 

al., 2005; D'AQUINO et al., 2007; ARTHUR et al., 2008; STEVENS et al., 2008; ARMINAN 

et al., 2009; PATIL et al., 2014); GRONTHOS et al., 2002). Também conseguem diferenciar-

se em agregados similares a ilhotas pancreáticas mostrando liberação de insulina de forma 

dependente da glicose, confirmando sua funcionalidade de multidiferenciação tecidual in vitro 

(GOVINDASAMY et al., 2011). 

Uma característica importante das CTPD para a regeneração de tecido dental é seu 

potencial para diferenciar-se em células odontoblasto-like. In vitro, quando semeadas sobre 

dentina mecânica e quimicamente tratada, estas transformam-se em células parecidas com 

odontoblastos polarizados e com processos celulares estendendo-se dentro dos túbulos 

dentinários existentes (GRONTHOS et al., 2000; HUANG et al., 2006a). In vivo, a formação 

de tecido semelhante ao tecido dentino-pulpar foi obtido através de transplante das CTPD 

com carreador de hidroxiapatita associada ao fosfato tricálcico (HA/TCP), de forma ectópica 

subcutânea no dorso de camundongos imunocomprometidos. O tecido formado expressa 

DSPP (Sialofosfoproteína dentinária) proteína específica da dentina (BATOULI et al., 2003); 

HUANG et al., 2006b; TAKEDA et al., 2008). 

Recentemente, tem se conseguido a regeneração ortotópica de tecido pulpar in vivo 

induzida por terapia fotobiomodulatoria. A terapia foi baseada no recrutamento de CsT 

endógenas em coagulo sanguíneo, utilizado como matriz biológica, e a adição de fatores de 

crescimento das paredes do canal radicular, obtendo formação de tecido semelhante à polpa, 

com vasos, nervos e células odontoblasto-like e CsT perivasculares (MOREIRA et al., 2017).  

Outra aplicação para as CTPD, são as pesquisas que almejam a formação de tecido 

ósseo a partir de CTPD in vivo. Para isso, os animais mais usados são: rato, camundongo e 

coelho, e os locais de transplante para avaliar a engenharia de tecido ósseo mais comuns 

são: defeitos na calota craneana, defeitos maxilares e mandibulares, e subcutaneamente 
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(neste último, tentando formar osso ectópico). Um fator que pode influenciar a formação de 

tecido ósseo é o tipo de matriz condutiva ou carreador (scaffold) utilizado, dentre as mais 

empregadas temos: a HA/TCP, o colágeno, a hidroxiapatita apenas, a beta- tricálcio fosfato 

(β-TCP), polímeros como o PGLA, etc (LEYENDECKER et al., 2018). 

Em defeitos de calvária, o isolamento de uma populacao especifica da polpa dental 

humana (LNGFRLow+/THY-1High+) carreadas em Matrigel promoveram uma formação de 

novo tecido ósseo central e periférico em camundongos imunocomprometidos (YASUI et al., 

2017). Novos tipos de carreadores como as livres de solvente com poliésteres 

biodegradáveis (PLGC, ou MPEG-(PLLA-co-PGA-co-PCL -PLGC)), associados com as 

CTPD e fatores osteogênicos mostraram formação de mais de 50% de osso de novo através de 

avaliações com tomografia micro-computadorizada e histologicamente nos defeitos em 

calvária provocados em camundongos imunocomprometidos (KWON et al., 2015). 

Em defeitos mandibulares, o uso da matriz reabsorvivel de α- CSH/ACP (alfa sulfato 

de cálcio hemiidratado/fosfato de cálcio amorfo) promoveu com mais eficiência a regeneração 

de osso se comparada com matrizes de CSD (sulfato de cálcio desidratado) e CSD/β-TCP 

(Sulfato de cálcio/β-fosfato tricálcico) em suínos (KUO et al., 2015). 

A utilização de CTPD para posterior aplicação clinica em humanos é bastante escassa. 

O primeiro trabalho desta natureza foi o de d’Aquino et al. (2009) que isolou CTPD de 

terceiros molares extraídos e no local da extração aplicou matriz de esponja de colágeno com 

as CTPD do próprio paciente, com a finalidade de promover a regeneração óssea, e no lado 

contrário, como grupo controle, utilizou somente a esponja de colágeno. Três meses após 

observou-se completa regeneração e com um nível maior de osso cortical comparado com o 

lado controle. Este novo osso tinha uma arquitetura lamelar contendo canais de Havers e 

ainda expressava BMP-2, VEGF, osteopontina, osteocalcina e ostenectina. O 

acompanhamento de três anos mostrou que o tecido ósseo regenerado estava uniformemente 

vascularizado e compacto e ainda com uma altura vertical melhor se comparada com o lado 

controle (GIULIANI et al., 2013). 

Em outro âmbito, a cocultura de CTPD com células endoteliais melhora 

significativamente o potencial angiogênico das últimas, especialmente, sob condições de 

hipóxia (DISSANAYAKA et al., 2012). Já quando colocadas em cultura com células 

endoteliais da veia do cordão umbilical humano (HUVEC) ou sozinhas e encapsuladas em 

matrizes 3D (Puramatrix) foram capazes de suportar a sobrevivência, migração celular, 
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formação de cadeias de capilares e regenerar tecido semelhante à polpa, vascularizado após 

transplante em camundongos (DISSANAYAKA et al., 2015). 

Outros estudos in vivo têm demonstrado que as CTPD podem reparar lesões de infarto 

de miocárdio associado ao aumento no número de vasos e redução do tamanho do infarto, 

muito provavelmente devido a habilidade de secretar fatores proangiogênicos e 

antiapoptóticos, sugerindo o uso destas células como alternativa no tratamento deste tipo de 

lesões em modelos de infarto de miocárdio em ratos (GANDIA et al., 2008). 

 

 

2.3 Marcadores moleculares de células-tronco mesenquimais 

 

2.3.1 Marcadores de proliferação celular 

 

Durante a replicação do DNA na divisão celular existe um sistema de revisão do DNA  

que impede a contaminação das bases, este processo é rigidamente controlado e pode ser 

invadido em sua fase inicial com nucleotídeos análogos radiomarcados (CAVANAGH et al., 

2011) como a timidina tritiada. Hoje análogos sintéticos da timidina, como a 

Bromodeoxiuridina (BrdU), Iododeoxiuridina (IdU) e Clorodeoxiuridina (CldU) são 

amplamente utilizados para este fim. Quando a maquinaria celular é enganada na hora de 

selecionar e incorporar uma base “artificial/sintética” durante a síntese de DNA (fase S do 

ciclo celular), então é possível rastrear células-filhas e sua progênie após essa divisão 

(CAVANAGH et al., 2011). Dessa forma, a molécula do nucleotídeo análogo entra na 

corrente sanguínea e permeia os tecidos, uma vez dentro da corrente sanguínea, ela está 

disponível para todas as células. O BrdU pode ser fornecido através de injeção intravenosa, 

intraperitoneal, intracerebroventricular ou via oral (ALTMAN; DAS, 1965; TAUPIN, 2007). 

Assim, algumas células como as células-tronco adultas, tem a característica de reter a 

marcação dos análogos por longos períodos devido ao produto da sua divisão celular ser lenta, 

sendo chamadas de LRC (do inglês label-retaining cell), células que retém a marcação 

(COTSARELIS et al., 1990; ZHANG et al., 2003; TUMBAR et al., 2004). Contudo, a 

marcação vai se perdendo progressivamente quando as LRC são induzidas a se dividirem, 

sendo detectável ainda após 2 ou 3 divisões celulares com uma marcação mais fraca e 

denominadas como células transientes amplificadas (TAC do inglês transit amplifying cells) 
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ou células progenitoras (BRAUN et al., 2003). Embora, é importante não assumir que LRC e 

células-tronco são sinônimos (BRAUN; WATT, 2004). 

O uso concomitante de marcadores de proliferação com os marcadores expressos de 

células-tronco auxilia na identificação das diferentes populações celulares no nicho. A 

marcação com BrdU ou com outros análogos sintéticos de timidina pode ser usada para 

avaliar a proliferação de uma população celular, assim como analisar a sobrevivência das 

células marcadas por diferentes períodos. Quando combinada com marcadores fenotípicos 

pode ser usado para estabelecer o destino das células marcadas durante o período da 

administração do BrdU (MAGAVI; MACKLIS, 2008). 

 

2.3.2 Cluster de diferenciação 90 (CD90) 

 

O Cluster de diferenciação 90 (CD90), também conhecido como antígeno de 

diferenciação de timócitos 1 (Thy-1), é uma das proteínas de membrana mais altamente 

glicosiladas (HAERYFAR; HOSKIN, 2004) e está envolvida em interações célula – célula e 

célula – matriz (REGE; HAGOOD, 2006), assim como, na proliferação, diferenciação, 

apoptose, adesão e migração (WEN et al., 2013). Participa também de múltiplas funções 

biológicas como ativação de células T, cicatrização de feridas, supressão de tumores e 

fibroses (HAGOOD et al., 2005; LUNG et al., 2005; REGE; HAGOOD, 2006).  

O CD90 é expresso em vários tipos celulares principalmente em timócitos, células T, 

células endoteliais (REGE; HAGOOD, 2006) e fibroblastos (ALT et al., 2011). No sistema 

nervoso a expressão do CD90 é predominantemente neuronal, e está associada a maturação e 

a cessação do desenvolvimento da neurite em roedores (BRADLEY et al., 2009)  e em 

algumas células gliais, humanas, associa-se a estágios tardios da diferenciação (KEMSHEAD 

et al., 1982). 

O CD90 também é associado a células indiferenciadas como nas CTMs derivadas da 

medula óssea (DENNIS et al., 2007). A redução da expressão do CD90 melhora a 

diferenciação osteogênica e adipogênica das CTMs in vitro, sugerindo que ele controla a 

diferenciação das mesmas atuando como um obstáculo na via da diferenciação (MORAES et 

al., 2016), podendo estar associada às células indiferenciadas e a outras fases da maturação 

celular (BRADLEY et al., 2009). 
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Em tecidos dentais de camundongos, o tecido pulpar de molares e incisivos não 

erupcionados expressam altos níveis de CD90 e funcionalmente mostram um extenso 

potencial osteo-dentinogênico (BALIC et al., 2010; BALIC; MINA, 2010) Em ratos, células 

CD90 da camada subodontoblástica são capazes de se diferenciar em células formadoras de 

tecido duro e servir como fonte de células odontoblásticas (HOSOYA et al., 2012). 

In vitro, células LNGFR low+/Thy-1high+ isoladas da polpa dental mostraram ser uma 

população altamente enriquecida de células clonogênicas com proliferação em longo prazo e 

potencial de diferenciação multilinhagem. Já, in vivo, promoveram a formação de osso em 

defeitos de calvaria em camundongos (YASUI et al., 2017). Contudo, in vitro muitas outras 

CTMs parecem expressar CD90 já, in vivo, a expressão é escassa. Suspeita-se que isto possa 

acontecer devido a expansão clonal e a seleção de células que se dividem mais rapidamente 

em cultura (SHARPE, 2016; AN et al., 2018). Em incisivos de camundongos, a subpopulação 

de CTMs que expressam CD90 contribuem com 30% dos odontoblastos  e células pulpares, 

durante a fase precoce do desenvolvimento pós-natal e nas fases de rápido crescimento do 

incisivo, especificamente pós-injúria, período no qual é necessário restabelecer o equilíbrio 

(SHARPE, 2016) (KAUKUA et al., 2014; AN et al., 2018). 

Em humanos, recentemente a literatura tem mostrado a presença de CD90, STRO-1 e 

ALDH-1 ao longo de feixes nervosos e ao redor de vasos sanguíneos (MACHADO et al., 

2016) evidenciando a possibilidade da presença de mais de um nicho de CsT num mesmo 

tecido. 

 

2.3.3 Cluster de diferenciação 146 (CD146) 

 

Também conhecido como molécula de adesão celular de melanoma (Mel-CAM) ou 

MUC18 ou antígeno A32 ou S-Endo-1, é uma glicoproteína de membrana que pertence a 

superfamília das imunoglobulinas (Bardin et al., 2001) e está envolvido em interações célula – 

célula (SHIH, 1999), regulação da migração celular (Ouhtit et al., 2009), de CTMs e 

angiogênese (BONEBERG et al., 2009; WANG; YAN, 2013), entre outras funções. 

Inicialmente foi utilizado como marcador da progressão e metástase de melanomas 

(LEHMANN et al., 1989) (SERS et al., 1993; SHIH et al., 1998; BARDIN et al., 2001; 

YANG et al., 2001). É principalmente expresso no endotélio vascular (BARDIN et al. 2001), 

no músculo liso, na superfície de pericitos (LI et al., 2003; MIDDLETON et al., 2005; 
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SACCHETTI et al., 2007; CRISAN et al., 2008, 2012) e em células de Schwann (SHIH et al., 

1998), entre outros tecidos.  

Foi Crisan et al. (2008) que demonstrou a presença de CD146 em células 

perivasculares ao redor de capilares, arteríolas e vênulas em todos os órgãos analisados 

(pâncreas, placenta, coração, pele, pulmão, cérebro, músculo esquelético, olho, intestino, 

tecido adiposo, medula óssea e cordão umbilical). Quando analisada a co-localização com 

NG2 (marcador de pericitos) todas as células foram também positivas para NG2 

demonstrando a natureza pericítica dessas células concluindo que, células perivasculares 

CD146+/CD34-/CD45-/CD56- (negativas para marcadores hematopoiéticos) mostravam 

características de CTMs. Este foi o trabalho que definiu o uso do marcador CD146 como um 

dos marcadores perivasculares para CTMs. 

O marcador CD146 é encontrado em CTMs com alta clonogenicidade, 

multipotencialidade e capacidade de diferenciação (LV et al., 2014). Na medula óssea, a 

expressão de CD146 em células perivasculares mostrou que estas foram capazes de transferir 

(após transplante) o microambiente hematopoiético para locais heterotópicos estabelecendo 

no novo local células idênticas a elas dentro de uma medula óssea nova (em miniatura) 

(SACCHETTI et al., 2007). 

Quando comparada a expressão entre a polpa dental hígida e o cordão umbilical, o 

CD146 mostrou uma expressão 18,3 vezes maior no cordão umbilical, e esta marcação esteve 

localizada principalmente na artéria sugerindo que a maioria das células-tronco CD146+ 

provêem da microvascularização (KANG et al., 2016). Relatos in vivo, mostram que a 

expressão do CD146 em polpa dental está localizada nas paredes dos vasos sanguíneos 

(MIURA et al., 2003) e no perineuro de feixes nervosos e, quando isoladas, tem a capacidade 

de diferenciar-se em odontoblastos in vivo (SHI; GRONTHOS, 2003). 

Ensaios in vivo, mostraram que as populações celulares mais abundantes isoladas da 

polpa dental de terceiros molares com rizogênese incompleta foram CD146+/MSCA-1+, 

CD271+/MSCA-1+ e CD146+/CD271+ e quando expandidas in vitro CD146+/CD56+, 

MSCA-1+/CD56+ e CD146+/MSCA-1+ evidenciaram estar em maior quantidade (DUCRET 

et al., 2016). 
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2.3.4 Receptor β do fator de crescimento derivado de plaquetas (PDGFRβ) 

 

Os membros da família do fator de crescimento derivado de plaquetas (PDGF) 

apresentam as isoformas -A, -B, -C e -D (YAMAZAKI et al., 2009). Já os receptores do 

PDGF, membros da familia tirosina quinase, são compostos por duas subunidades PDGFRα e 

PDGFrβ, as quais formam homo e heterodímeros (HELDIN; WESTERMARK, 1999; FUNA; 

URAMOTO, 2003). 

O PDGF foi originalmente isolado das plaquetas sanguíneas como fator de 

crescimento para células de origem mesenquimal (BASCIANI et al., 2002). É um poderoso 

fator de regulação que inicia quase todos os eventos de cicatrização (NUTI et al., 2016). Sua 

principal função é estimular a replicação de CsT capazes de cicatrizar e é essencial para o 

desenvolvimento vascular (HELDIN; WESTERMARK, 1999).   

Já seu receptor, o PDGFrβ é expresso em pericitos (CRISAN et al., 2008, 2012; 

WINKLER et al., 2010), também se acredita que junto com o CD146 seja um marcador de 

CTMs do endométrio (SCHWAB; GARGETT, 2007). Além disso, é um receptor que 

participa da sobrevivência autocrina para as células de Schwann in vitro (DAVIS; 

STROOBANT, 1990; ECCLESTON et al., 1990) e sua contribuição na regeneração de nervos 

periféricos tem sido sugerida. 

O PDGF-B é liberado das células endoteliais angiogênicas e se liga ao PDGFrβ que se 

expressa na superfície dos pericitos em desenvolvimento. Camundongos Knockout com 

silenciamento dos genes PDGF-B e PDGFrβ apresentam morte perinatal devido a disfunção 

vascular causada pela deficiência de células murais (pericitos e células de músculo liso 

vasculares) (LEVÉEN et al., 1994; SORIANO, 1994). Camundongos knockin, com ativação 

de mutações no locus do PDGFrβ apresentaram indução da proliferação e inibição da 

diferenciação de células murais, sugerindo a sinalização do PDGFrβ como um importante 

regulador in vivo do potencial progenitor (OLSON; SORIANO, 2011). Uma sinalização 

deficiente de PDGF-B/PDGFrβ produz falha na camada de pericitos que recobrem os 

capilares, além de desenvolver vasos permeáveis (com vazamento) e perda da barreira 

hematoencefálica (ARMULIK et al., 2010). 

Diversos autores sugerem que o PDGF também pode ser um fator chave para o 

desenvolvimento do ectomesênquima dental e a diferenciação das células da polpa 

(NAKASHIMA, 1992; RUTHERFORD et al., 1992; HU et al., 1995; CHAI et al., 1998; 
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DENHOLM et al., 1998). O PDGF e seu receptor, PDGFR, participam do desenvolvimento 

da crista neural craniana e cardíaca (TALLQUIST; SORIANO, 2003) assim como na 

formação do palato (XU et al., 2005). Os receptores do PDGF são encontrados em vários 

tipos de células como fibroblastos, células musculares lisas, inclusive em células pulpares 

(DENHOLM et al., 1998; HELDIN et al., 1998; RUTHERFORD et al., 1992). 

Os dímeros do PDGF contendo subunidades -AB e –BB e o sistema PDGFrβ 

estimulam a diferenciação terminal de odontoblastos, enquanto que o PDGF-AA exerce um 

efeito inibitório na diferenciação odontoblástica (YOKOSE et al., 2004). Além, de ser um 

potente fator mitógeno, o PDGF-BB (TALLQUIST; KAZLAUSKAS, 2004) também é um 

poderoso agente quimiotático para CTMs e outros tipos de células (SUN et al., 2013; OZAKI 

et al., 2007; MISHIMA et al., 2008).  

Assim, CTPD humana com modificação do gene PDGF-BB podem continuamente 

secretar a proteína PDGF-BB e essa superexpressão melhorar significativamente a 

proliferação, angiogênese e a diferenciação odontoblástica das CTPD. Além disso, o PDGF-

BB secretado por estas células pode facilitar o homing das CsT através da via do PI3K/Akt e 

melhorar a regeneração in vivo do complexo dentino-pulpar (ZHANG et al., 2017) 

Por outro lado, o PDGF-BB é fundamental para manter o estado primitivo e a 

capacidade de proliferação de células progenitoras da polpa (SHIWEI et al., 2016). Em 

cultura, células pulpares PDGF positivas, junto com outros fatores de crescimento inibem a 

produção de fosfatasa alcalina (ALP) (NAKASHIMA, 1992; RUTHERFORD et al., 1992; 

DENHOLM et al., 1998) sugerindo que o PDGF não somente está envolvido na osteogênese e 

condrogênese, como também na dentinogênese na polpa dental (YOKOSE et al., 2004). 

 

2.3.5 Neural/Glial Antigeno 2 (NG2) 

 

A Neural/Glial Antigeno 2 (NG2) é uma glicoproteína de membrana primeiramente 

descrita no sistema nervoso (MILLER et al., 1995) e encontrada principalmente na superfície 

de células precursoras de oligodendrócitos no sistema nervoso central (SNC) (LEVINE;  

NISHIYAMA, 1996). No cérebro, algumas células da glia são positivas para NG2 chamadas 

comumente de glia-NG2 (NISHIYAMA et al., 2009). Este tipo de células geram astrócitos 

durante o desenvolvimento embrionário e, em condições patológicas, no cérebro adulto, 

podem gerar células de Schwann mielinizadas, além de astrócitos (DIMOU;  GALLO, 2015).  
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NG2 também é reconhecido como marcador de células de músculo liso e de pericitos 

(CRISAN et al., 2008; GRAKO et al., 1995; OZERDEM et al., 2001, 2002). A expressão de 

NG2 distingue três subtipos de pericitos humanos associados a capilares (NG2+αSMA-), 

vênulas (NG2-αSMA+) e arteríolas (NG2+αSMA+) (CRISAN et al., 2008, 2009).  

Em órgãos como pâncreas, placenta, coração, pele, pulmão, cérebro, músculo 

esquelético, olho, intestino, tecido adiposo, medula óssea e cordão umbilical foram 

encontradas células perivasculares NG2 ao redor dos capilares (menor que 10 mm de 

diâmetro) e arteríolas (entre 10 e 100 mm de diâmetro) (CRISAN et al., 2008). Embora esta 

expressão possa mudar dependendo do tecido, por exemplo, células NG2 no mesentério 

intestinal estão distribuídas preferencialmente ao redor de arteríolas (MURFEE et al., 2005), 

já na retina e no cérebro estão ao redor de todos os tipos de vasos (CUERVO et al., 2017). 

Além disso, no sistema nervoso periférico, o NG2 também pode marcar o pericitos e células 

perineurais de feixes vásculo-nervosos (RICHARD et al., 2014) 

Além disto, células NG2 tem um papel significativo na estimulação do sistema neural, 

na inflamação e neurodegeneração (BLUM et al., 2011). Na resposta seguida da 

desmielinização na medula espinhal de rato identificou-se a presença de duas populações de 

células NG2+, uma respondendo à injúria através da divisão celular e a outra sem resposta, 

sugerindo que a população que responde atua como progenitor de oligodendrócitos 

(ODERFELD-NOWAK et al., 2009). 

Na medula óssea de camundongos, aproximadamente 95% das células isoladas 

expressam NG2 e apresentam não somente autorenovação, mas também se diferenciam em 

CTMs que expressam CD90 mostrando que estas células podem formar parte da reserva de 

CTMs. Pericitos NG2 podem gerar CTMs dentro de áreas de injúria e criar um ambiente 

regenerativo através da liberação de fatores tróficos bioativos (ZHANG et al., 2013).  

Durante o desenvolvimento do incisivo de camundongo aproximadamente 12% dos 

odontoblastos são formados por pericitos NG2+. Isto, muito provavelmente, é consequência 

devida a proximidade de grandes plexos capilares do nicho de CTMs. Em áreas de injúria 

pulpar as células NG2+ são capazes de diferenciar-se em odontoblastos-like e sintetizar 

dentina reparadora-like, no entanto, os novos odontoblastos derivados de pericitos constituíam 

somente 15% do total, sugerindo uma outra fonte de CTMs que não é de origem pericítica. 

Assim, pericitos NG2 representam uma parte da população de CTMs no mesênquima dental 

(FENG et al., 2011). 
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Em incisivos de camundongos, células periarteriais Gli1+ não expressam os 

marcadores típicos de CTMs, contudo, dão origem a pericitos NG2+ que representam uma 

subpopulação de CTMs que expressam os marcadores tradicionais e contribuem pouco na 

homeostase, mas estão ativamente envolvidas no reparo pós-injúria (ZHAO et al., 2014). Por 

outro lado, células NG2+ foram detectadas no mesênquima do incisivo, ao redor de arteríolas, 

veias e capilares (ZHAO et al., 2014) mostrando que a localização deste marcador pode 

mudar ao redor de áreas vasculares nos tecidos dentais. 

Como mecanismo de regeneração tecidual continua, em incisivos de camundongos, 

células perivasculares NG2/Nestin (NG2ERT2Cre/Nestin Cre) parecem produzir um tipo de 

dentina “restauradora” na ponta do incisivo destes animais, evidenciando nesta localização 

um possível nicho de origem perineural (PANG et al., 2016). Por outro lado, células 

perivasculares NG2+ também têm sido evidenciadas no ligamento periodontal in vivo 

contribuindo para a estabilidade da estrutura capilar (IWASAKI et al., 2013). 
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3 PROPOSIÇÃO 

 

 

Estudar a localização e composição de nichos das células-tronco da polpa dental frente 

à resposta à injúria através da exposição pulpar in vitro de dentes humanos e in vivo de dentes 

de ratos, utilizando a técnica de imuno-histoquímica e a imunoexpressão de 5-Bromo-2’-

deoxiuridina (BrdU) ou 5-Iodo-2’-deoxiuridina (IdU) com outros marcadores previamente 

associados a células-tronco. 

 

 

3.1 Objetivo Específico 

 

Em dentes humanos:  

a) Analisar a localização de células BrdU positivas (supostas células-tronco), PDGFrβ, 

CD90 e CD146 pela técnica imuno-histoquímica. 

b)  Analisar a co-expressão de células BrdU positivas com os marcadores PDGFrβ, 

CD90 e CD146, através da técnica de imunofluorescência. 

c) Comparar o padrão de imunomarcação dos marcadores analisados entre os dentes com 

exposição pulpar e os dentes hígidos in vitro em amostras de dentes humanos em 

diferentes períodos após a injúria. 

d) Verificar a composição estrutural da polpa dental de dentes hígidos e dentes com 

exposição pulpar quando mantidos em meio de cultivo celular, comparados à dentes 

hígidos não cultivados. 

 

Em dentes de rato: 

a) Analisar a localização de células IdU positivas (supostas células-tronco), CD90 e NG2 

através da técnica de imuno-histoquímica.  

b) Comparar o padrão de imunomarcação dos marcadores analisados entre os dentes com 

exposição pulpar e os dentes hígidos in vivo nas amostras de dentes de ratos em 

diferentes períodos após a injúria. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Parte I: Modelo humano 

 

4.1.1 Obtenção das amostras 

 

Para realização deste estudo, terceiros molares com rizogênese incompleta (até 50% de 

raiz formada) foram extraídos por indicação ortodôntica e obtidos pela Clínica da Pós-

graduação de Cirurgia da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo. 

Previamente, o projeto de pesquisa foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa em Humanos da FOB-USP (Instituição Proponente) número CAAE 

01331212.4.0000.5417. Após aprovação, o projeto foi re-submetido para anuência, ao Comitê 

de Ética em Pesquisa em Humanos da FOUSP (Instituição Co-Participante). Os participantes 

e/ou os responsáveis foram esclarecidos sobre os objetivos da pesquisa e somente foram 

incluídas amostras de indivíduos que assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido e que se enquadravam dentro dos critérios de inclusão e exclusão abaixo 

expostos. 

 

4.1.1.1 Critérios de inclusão: 

 

• Pacientes jovens entre 13 e 18 anos; 

• Dentes hígidos; 

• Dentes com rizogênese incompleta (até 50% de raiz formada) e com presença de 

papila apical; 

• Prioritariamente dentes semi-erupcionados, na ausência deles, dentes não 

erupicionados. 

 

4.1.1.2 Critérios de exclusão: 

 

• Dentes com histórico de pericoronarite ou inflamação ou infecção local; 

• Dentes cariados; 

• Dentes sem a presença da papila apical; 

• Dentes seccionados durante o procedimento de extração dental 

• Dentes associados às lesões (cistos ou neoplasias). 
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4.1.2 Transporte, modelo de injúria e cultivo de dentes humanos 

 

Após extração, os dentes foram armazenados em tubos Falcon contendo meio de 

transporte que consistia em: αMEM (Minimum Essential Medium Eagle – α modification, 

Sigma®, M4526) suplementado com 2% de antibiótico/antimicótico (Gibco®, A5955) (Fig. 1 

A). Os tubos contendo os dentes foram transportados em caixas térmicas a 4°C.  

Em seguida, em alguns dentes extraídos, foi preparada uma cavidade com 

profundidade suficiente para causar exposição pulpar na face oclusal (Grupo GCE). Para 

tanto, foi utilizada alta rotação (Magno 604C Kavo, Joinville, Brasil) com ponta diamantada # 

3139 (KG Sorensen, Barueri, Brasil) sob refrigeração, irrigados com solução salina estéril 

(Fig. 1 B). Outros dentes hígidos, sem cavidades (Grupo GCC), foram mantidos apenas em 

meio de cultura e serviram como grupo controle sem injúria. Dentes somente extraídos (sem 

cultivo laboratorial) foram analisados como controle positivo (Grupo GH).  

No laboratório, em capela de fluxo lâminar, os dentes foram limpos com curetas 

periodontais estéreis para retirar os tecidos que permaneceram aderidos ao dente pós extração 

(tecido gengival, ligamento periodontal, restos de capuz, fragmentos de tecido ósseo) (Fig. 1 

C) e lavados com PBS 1x contendo 2% de antibiótico/antimicótico (Gibco®, A5955) para 

remover restos de sangue e evitar a contaminação (Figura 1 D). Prontamente, os dentes foram 

colocados em placas de 12 poços, com a porção radicular submersa em meio de cultura de 

manutenção, método adaptado de Tecles et al. (2005) e Tecles et al. (2008), contendo αMEM 

suplementado com 10% de soro fetal bovino (Fetal Bovine Serum, Gibco®, 10437028), 1% 

de solução antibiótica/antimicótica (Gibco®, A5955), 100 µM de ácido ascórbico (Sigma®, 

A8960), 2 mM de L-glutamina (GlutaMAX™, Gibco®, 35050061) e 5x10-5 M de 2-

Mercaptoethanol (Sigma®, M3148) (GRONTHOS et al., 2011). O meio foi trocado 

diariamente.  

Para sustentação do dente, um fio ortodôntico foi fixado à coroa com resina 

fotopolimerizável e apoiado no topo da placa (Fig. 1 E). A parte apical dos dentes ficava, 

dessa forma, mergulhada em aproximadamente 4 ml de meio de cultura, sem tocar no fundo 

do poço, com o intuito de facilitar a difusão do meio através da parte apical, como mostrado 

na figura 1 F.  
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Figura 1 – Cultura de órgão. A) Transporte do dente em tubos Falcon™ contendo meio de transporte. 
B) Cavidade preparada em molar humano com alta rotação. C) Limpeza dos dentes com curetas 
periodontais estéreis. D) Lavagem com PBS (1x) e 2% de antibiótico/antimicótico para evitar a 
contaminação. E) Molar com exposição pulpar, mostrando o condicionamento ácido necessário para 
fixação do fio ortodôntico na superfície. E) Dente adaptado na placa de cultura contendo meio com 
BrdU.  
 

 

Para analisar a resposta à injúria causada pela exposição pulpar, o lisado contendo a 

proteína 5-Bromo-2’-deoxiuridina (BrdU) (Sigma®, B5002) foi diluído em dimetilsulfóxido 

(DMSO) (Sigma®, D2650), aliquotado na concentração de 100 mg/ml e congelado. Para a 

concentração final, a solução de estoque de BrdU foi diluída na proporção de 10 µl/ml no 

meio de cultura e adicionada ao poço contendo o dente. Após 24 horas de incorporação de 

BrdU o meio foi trocado por meio de manutenção, sem BrdU. O cultivo foi realizado em 

incubadora humidificada apropriada ao cultivo celular a 37°C e 5% CO2. Ao todo os dentes 

foram cultivados por 2, 5 e 14 dias, método que foi adaptado como mostrado na tabela 2  
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Tabela 2 – Grupos experimentais para molares humanos: 
 

Grupos Procedimento 

Períodos 
Total de 
dentes 

2 

dias 

5 

dias 

14 

dias 

GCE Exposição pulpar e mantidos em cultura 5 5 5 15 

GCC Sem exposição pulpar e mantidos em cultura 5 5 5 15 

GH  
Apenas extraídos e processados para análise 

histológica  
Não aplicado 3 

Legenda: GCE, grupo em cultivo celular com exposição pulpar. GCC, grupo em cultivo celular 
controle. GH, grupo dentes hígidos. 
 

 

4.2 Parte II: Modelo animal 

 

4.2.1 Obtenção dos animais 

 

A parte do projeto de pesquisa que versava sobre animais, foi encaminhado para a 

Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) da Faculdade de Odontologia da Universidade 

da São Paulo para sua aprovação. Somente após aprovação (# 011/2013) deu-se início a 

compra dos animas. Doze ratos Wistar com 21 dias de vida pós-natal (imediatamente após o 

desmame), foram obtidos do Biotério Central do Instituto de Ciências Biomédicas (ICB) da 

USP.  

 

4.2.2 Ensaio de incorporação de 5-Iodo-2’-deoxiuridina (IdU)  

 

Os animais foram individualmente acondicionados no biotério do Departamento de 

Cirurgia da FOUSP, em caixas com tampas de metal com ração peletizada e água Ad libitum 

por 1 semana. Na seguinte semana, ratos com 28 dias de vida, começaram a receber 5-Iodo-

2’-deoxiuridina (IdU) (Sigma®, I7125) diluído na água (1mg/ml), 50 ml por dia, durante 30 

dias e mantidos mais 45 dias com água sem IdU antes de serem submetidos ao procedimento 

cirúrgico (KURTH et al., 2011). 
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4.2.3 Procedimento cirúrgico  

 

Os animais foram previamente anestesiados via intramuscular (Fig 2 A) com solução 

do anestésico Cloridrato de Xilazina (Anasedan®) (0,8mg/kg) e de relaxante muscular à base 

de Cloridrato de Ketamina (Dopalen®) (50mg/kg). Em seguida, com ajuda de um 

estereomicroscópio (Zeiss, modelo Stemi SV11) se prosseguiu com a desinfecção da boca dos 

animais com solução antisséptica (Iodopovidona) e posicionamento de um afastador bucal 

(Fig. 2 B). Cavidades oclusais foram preparadas nos primeiros molares superiores e inferiores 

(Grupo GIVE) com ajuda da baixa rotação e broca carbide esférica # ¼ (KG Sorensen, 

Barueri, SP, Brazil), como mostrado na figura 2 C, sob refrigeração com solução salina estéril 

gelada. As cavidades foram realizadas ou na cúspide central ou na distal dependendo da 

facilidade do aceso ao primeiro molar. Os dentes da hemiarcada oposta à cavidade serviram 

como controle (Grupo GIVC) totalizando dois dentes com cavidades (um molar superior e um 

inferior) e dois dentes controle por cada animal. Cada grupo experimental foi composto por 4 

animais. Imediatamente após o preparo da cavidade foram restauradas com cimento 

temporário Coltosol (Coltene/Whaledent, Switzerland) (Fig. 2 E). O Cloridrato de Tramadol 

50mg/kg em injeção IP foi utilizado como antinflamatório e antiálgico. Os animais foram 

monitorados até acordarem da anestesia e conseguirem beber água sozinhos. Após 2, 4 e 8 

dias os animais foram sacrificados em câmara de gás e a maxila e mandíbula extraídas. A 

tabela 3 mostra a divisão dos grupos experimentais. 
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Figura 2 – Procedimento cirúrgico em aninais. A) Anestesia intramuscular em ratos. B) 
Posicionamento de afastador bucal para melhor visualização dos primeiros molares. C) Preparo 
cavitário com baixa rotação com broca #¼. D) Cavidade com exposição pulpar (seta amarela) em 
primeiro molar superior. E) Cavidade restaurada com cimento provisório Coltosol. F) Injeção IP de 
Cloridrato de Tramadol para controlar a dor. 
 

Tabela 3 – Distribuição dos grupos experimentais in vivo, de acordo com o número de molares de rato 
e de animais de acordo com os períodos analisados 
 

Grupos Procedimento 
Períodos 

Total 
2 dias 4 dias 8 dias 

GIVE 
Exposição pulpar oclusal 
restaurado com coltosol 

8 dentes 8 dentes 8 dentes 
24 

dentes 

GIVC 
Sem exposição pulpar, 

controle 
8 dentes 8 dentes 8 dentes 

24 
dentes 

Total de dentes - 16 16 16 42 

Total de animais - 4 4 4 12 

Legenda: GIVE, Grupo in vivo com exposição pulpar. GIVC, Grupo in vivo controle, sem exposição 
pulpar. 
 

 

4.3 Fixação, descalcificação e inclusão dos espécimes 

 

Ao final dos períodos indicados nas tabelas 4.1 e 4.2 os espécimes foram fixados em 

solução de paraformaldeído a 4%, (Sigma-Aldrich® P6148) por 24 a 36 horas. As amostras 

foram descalcificadas em EDTA a 10% (Titriplex III, Merck KGaA, Damstadt, Germany) 
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pelo tempo necessário sob constante agitação e troca de solução três vezes por semana. Para 

acelerar o processo de descalcificação dos molares humanos, após a fixação, foi removido o 

esmalte com alta rotação sob refrigeração. Após a descalcificação, as amostras foram hemi-

seccionadas no longo eixo do dente, permitindo a visualização de toda a extensão interna do 

dente, desde a área de injúria efetuada na face oclusal dos dentes até o ápice radicular, e 

lavadas em água corrente por 24 horas, desidratadas em concentrações crescentes de etanol a 

70%, 90% e 100%, diafanizadas em xilol e incluídas em parafina.  

 

 

4.4 Coloração por hematoxilina e eosina 

 

Foram obtidos cortes seriados de 4µm de espessura. Os cortes foram aderidos à lâmina 

silanizada (Knittel Glass, Braunschweig, Germany) e corados com a técnica de hematoxilina e 

eosina (HE) para avaliação morfológica da polpa. Para a coloração por HE, brevemente, os 

cortes foram desparafinizados com xilol, seguidos de reidratação em banhos seriados em 

concentrações decrescentes de etanol (100%, 95%, 90%, 85%, 80% e 70%) por 5 minutos 

cada e corados com hematoxilina por 30 segundos e eosina por 3 min, seguidas de lavagem 

em água corrente. Posteriormente, os cortes foram desidratados em concentrações crescentes 

de etanol (70%, 75%, 80%, 85%, 90%, 95% e 100%) por 3 minutos cada, diafanizados em 

xilol (2 banhos), montados com lamínulas para microscopia 

 

 

4.5 Imuno-histoquímica (IHQ) 

 

Os cortes teciduais cortes seriados de 4µm de espessura foram aderidos à lâmina 

silanizada (Knittel Glass, Braunschweig, Germany) e desparafinizados com banhos de xilol 

(30 e 15 minutos) seguido da reidratação em concentrações decrescentes de etanol (100%, 

95%, 90%, 85%, 80% e 70%) por 5 minutos cada. Em seguida, os cortes foram lavados em 

água destilada e incubados em solução para recuperação do antígeno de acordo com o 

especificado na tabela 5.3. O bloqueio da peroxidasse endógena foi obtido através da imersão 

dos cortes em solução de peroxido de hidrogênio e metanol (1:1) por 20 min. Em seguida, os 

cortes foram lavados em TBS e submetidos ao bloqueio de sítios inespecíficos com uso de 

solução de tampão (TBS + 0,2% Triton X-100) (Sigma-Aldrich®, X100), 1% de BSA e 10% 

de FBS por 30 minutos. Os cortes foram então incubados com os anticorpos primários em 
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condições descritas na tabela 5.3. Subsequentemente, os cortes foram lavados em solução 

tampão (3 banhos de 5 minutos) e incubados com o anticorpo secundário Advance® HRP 

(Dako, K4069, Carpinteria, CA, USA) (humanos) ou EnVison® + System-HRP (Dako, 

K4004, Carpinteria, CA, USA) (animais) por 30 minutos. Após nova lavagem dos cortes em 

solução tampão (3 banhos de 5 minutos), as reações foram reveladas pela diaminobenzidina 

(Dako Liquid DAB, K3468, Carpinteria, CA, USA) por 10 minutos e contra-coradas com 

Hematoxilina de Mayer por 3 minutos. Finalmente, os cortes foram desidratados em 

concentrações crescentes de etanol 70%, 75%, 80%, 85%, 90%, 95% e 100% por 3 minutos 

cada, diafanizados em xilol e montados com lamínulas para microscopia.  

 

 

4.6 Imunofluorescência (IF) 

 

Foram realizadas duplas marcações para dentes humanos sempre associando a BrdU 

(marcador de proliferação e células de ciclagem lenta) a um marcador de membrana 

previamente associado a células-tronco. As combinações de duplas marcações foram 

realizadas em amostras humanas com BrdU/CD90, BrdU/CD146 e BrdU/PDGFrβ. Os 

anticorpos secundários fluorescentes foram utilizados de acordo com a espécie de animal na 

qual o anticorpo primário foi produzido na concentração de 1:50 em molares humanos  por 1 

hora. Após 3 lavagens em solução tampão, os cortes foram recobertos com uma lamínula de 

vidro e solução de VectaShield® conjugado ao DAPI (4’,6-diamino-2-fenilindol, 

dihidrocloreto) (Vector Laboratories H-1200, Burlingame, CA, USA) para visualização dos 

núcleos. A descrição dos anticorpos utilizados, tempo de incubação e tratamento dos tecidos 

encontram-se na Tabela 4. 

Para aquisição das imagens de dupla marcação imagens representativas foram 

adquiridas utilizando o microscópio confocal Leica TCS SPE (Leica Microsystems IR 

GmbH, Germany) com as seguintes configurações: aumentos de 10x, 40x e 63x (zoom 2 ou 

3), step size de 0,5 µm. 
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Tabela 4 – Anticorpos primários e secundários e condições experimentais utilizadas nas técnicas de 
IHQ e IF 
 

Anticorpo Código Fabricante Diluição 
Recuperação 

antigênica 

Tempo de 
incubação 
(Horas) 

CD90 ab92574 Abcam 
1:50 (H) Citrato, pH 6 (H) 1 

1:100 (A) EDTA, pH 9 (A) 12  

PDGFrβ ab32570 Abcam 1:50 
Tris/edta/tween 

pH 9 (H) 
1 

CD146 75769 Abcam 1:40 (H) Citrato, pH 6 18 

NG2 AB5320 Millipore 1:70 (A) Citrato, pH 6 14 

BrdU ab8152 Abcam 
1:10 (H e 

A) 
Pepsina em 
0,2N HCL 

12 

Alexa Fluor 488 
Donkey anti-

rabbit 

711-545-
152 

Jackson 
Immuno 
Research 

1:50 (H) N/A 1 

Cy3 

Donkey anti-
mouse 

715-165-
151 

Jackson 
Immuno 
Research 

 
1:50 (H) 

N/A 1 

Legenda: (A), animal. (H), humano. N/A, não se aplica 

 

4.7 Análise das amostras 

 

4.7.1 Análise morfológica dos cortes teciduais da área da lesão corados por HE 

 

Para as avaliações das alterações pulpares frente à injúria foram analisados 

morfologicamente dois cortes para cada molar humano e dois cortes para cada molar de rato 

ambos corados pela técnica de HE. Os critérios para avaliação morfológica dos molares 

foram definidos baseando-se nos parâmetros apresentados pelos dentes controle (grupo GH) 

no estudo em humanos (padrão) e os dentes contralaterais hígidos no estudo em animais 

(Grupo GIVC). 
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Em ambos os estudos avaliamos os seguintes critérios: 

 

1) Camada odontoblástica:  

a. Presença e organização da camada odontoblástica 

b. Morfologia da zona acelular 

c. Morfologia da zona rica em células da polpa 

 

2) Processo inflamatório:  

a. Presença e tipo de células inflamatórias 

b. Presença de autólise ou necrose na área da lesão 

 

3) Tecido pulpar adjacente à lesão: 

a. Organização das fibras colágenas e dos fibroblastos  

b. Presença de vasos e/ou alterações vasculares  

c. Presença de nervos e/ou degeneração neural 

 

4.7.2 Determinação do percentual de células positivas para cada proteína alvo: 

BrdU, CD90, CD146, PDGFrβ e NG2 por meio da IHQ 

 

Para cada proteína expressa nos espécimes foi realizada primeiramente uma avaliação 

qualitativa do padrão de marcação (localização e tipo celular). Posteriormente, padronizou-se 

a região pulpar para determinação do percentual de células positivas para cada proteína. Nos 

dentes humanos a extensão da lesão e o volume da polpa coronária envolvida mostrou-se mais 

de 8 vezes maior em relação ao observado nos animais. Assim, nos molares de humanos foi 

possível padronizar duas áreas para contagem: 1) Lesão – área imediatamente adjacente a 

injúria (Figura 3, seta azul) no dente com exposição pulpar ou área correspondente à área de 

injúria no dente hígido, 2) Centro - área central da polpa, (Figura 3, seta amarela). Em média 

foram contabilizados 5 campos por área/por dente, como mostrado na figura 3 A e B. No caso 

dos animais foram padronizados no mínimo 3 campos para contagem nas áreas adjacentes à 

lesão, que em muitos casos ocupavam quase toda a polpa coronal e parte da radicular, devido 

ao pequeno tamanho do tecido pulpar em ratos, como mostrado na figura 3 C e D.  
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Figura 3 – Padronização da captura de imagens das áreas pulpares para quantificação. A) Grupo 
cultura exposição em molares humanos, retângulos destacando as áreas para quantificação em dois 
níveis: área de lesão (seta azul) e centro da polpa (seta amarela). B) Grupo cultura controle em molares 
humanos, retângulos destacando as áreas para quantificação em dois níveis: área semelhante à área de 
lesão (seta azul) e centro da polpa (seta amarela). C) Grupo in vivo controle em molares de ratos, 
retângulos representando as áreas para quantificação. D) Grupo in vivo exposição em molares de ratos, 
retângulos representando as áreas para quantificação.  

 

As imagens/campos foram capturadas utilizando uma câmera digital AxioCam HRc 

(Carl Zeiss MicroImaging GmbH, Göttingen, Germany acoplado ao microscópio Axioskop II 

microscope (Carl Zeiss, Oberköchen, Germany) utilizando a objetiva de 40x e armazenadas 

no formato TIF. Com ajuda do software Wright Cell Image Facility- Image J (WCIF Image J, 

NIH, USA) foram quantificadas as células positivas (NCp) e negativas (NCn). O percentual 

de células positivas para cada proteína foi determinado pela relação abaixo: 

 

 

 

  

 
NCp 

PCp = 
 (NCp + NCn) x100 
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4.8 Análise estatística 

 

Os dados quantitativos obtidos para o percentual de células positivas para cada área 

pulpar (lesão ou centro) de cada marcador foram submetidos ao teste de Mann-Whitney para 

comparação entre os grupos analisados (GCE x GCC ou GCE x GH ou GIVE x GIVC) em 

cada período experimental. Em seguida os dados obtidos para cada grupo nos diferentes 

períodos experimentais (2, 5 e 14 em dentes humanos ou 2, 4 e 8 dias em dentes de ratos) 

foram submetidos ao teste de Kruskal-Wallis para verificar possíveis alterações quanto ao 

período da injúria. Todas as análises foram realizadas através do programa Statistic 10.0 

(StatSoft Inc., Tulsa, OK, USA), adotando um nível de significância de 5%. Os dados foram 

representados pela média, desvio padrão, mediana e variação entre os elementos.  
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5 RESULTADOS  

 

 

5.1 Parte I: Resultados do modelo humano 

 

5.1.1 Análise morfológica do dente hígido com rizogênese incompleta (Grupo GH) 

corados por HE 

 

A análise morfológica dos molares em cultura foi baseada nas características 

observadas nos dentes hígidos, abaixo relacionadas: 

 

a) Na área de polpa periférica foram observados: 

• Camada de odontoblastos (CO) visíveis constituída por células colunares altas 

arranjadas em paliçada e de pré-dentina visível suprajacente (Fig. 4 B); 

• Presença de zona acelular (ZA) caracterizada por tecido pulpar bem organizado 

constituído por tecido conjuntivo frouxo com presença de raros fibroblastos 

arranjados frouxamente entre fibras colágenas evidentes;  

• Presença de zona rica em células (CRC) com abundantes fibroblastos; 

 

b) Na área de polpa central foram observados: 

• Vasos sanguíneos de calibres variados arteríolas, vênulas e capilares, raros 

encontravam-se congestos (Fig. 4 C); 

• Feixes nervosos morfologicamente bem organizados, maduros e visíveis, que 

atravessam a polpa desde a raiz até a coroa, mostrando fibras neurais e células de 

Schwann (Fig. 4 C);  

• Raras células inflamatórias estão presentes no tecido pulpar 
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5.1.2 Grupos cultura controle (GCC) 

 

5.1.2.1 Grupo cultura controle - 2 dias  

 

Na área adjacente aos odontoblastos, os dentes sem lesão após 2 dias de cultivo 

mostraram camada de odontoblastos desorganizada com perda de morfologia colunar alta, 

ausência de pré-dentina, de zona acelular e com sinais de degeneração (Fig. 4 D).  

Na área central, o tecido conjuntivo apresentou-se bastante frouxo, exibindo fibras 

colágenas delicadas. Foram encontradas algumas células de núcleos arredondados e sem 

limites celulares visíveis. Vasos sanguíneos de diversos calibres (arteríolas, vênulas e 

capilares), alguns ectásicos (Fig. 4 G), foram vistos permeando toda a região, assim como 

feixes vásculo-nervosos (FVN) preservados mostrando fibras neurais e células de Schwann. 

Não foram encontradas células inflamatórias no tecido. 

 

5.1.2.2 Grupo cultura controle - 5 dias  

 

Foi possível observar que a camada de odontoblastos encontrava-se desorganizada 

com perda de morfologia, ausência de pré-dentina e sem definição da zona acelular (Fig. 4 E). 

O tecido pulpar apresentou características semelhantes ao grupo GCC com dois dias de 

cultivo. Na área central da polpa verificou-se que estava bastante frouxa, pouco celularizada 

exibindo fibras colágenas bastante delicadas e áreas de degeneração. Observou-se também 

vasos sanguíneos com paredes vasculares menos definidas e feixes neurais com sinais de 

degeneração embora mais preservados que os vasos sanguíneos (Fig. 4 F). Não foram 

encontradas células inflamatórias no tecido. 

 

5.1.2.3 Grupo cultura controle - 14 dias  

 

O grupo apresentou uma camada de odontoblastos degenerada sem células visíveis, 

ausência de pré-dentina e zona acelular (Fig. 4 G). Na área central da polpa, observou-se áreas 

de degeneração com extensas áreas de autólise e as células remanescentes mostraram-se 

arredondadas e sem limites visíveis. A presença de raros e pequenos vasos sanguíneos foi 

constante, assim como de feixes neurais degenerados (Fig. 4 H). Não foram encontradas 

células inflamatórias no tecido. 
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Figura 4 - Características histológicas do tecido pulpar no grupo hígido (GH) (B e C) e os grupos 
cultura controle (GCC) nos diferentes períodos 2 (D e E), 5 (F e G) e 14 dias (H e I). A- Esquema da 
cultura de dente humano. B e C, grupo de dentes que não foram cultivados, mostrando as diferentes 
estruturas que compõem a polpa dental periférica (B) com camada odontoblástica (CO) (cabeça de 
seta), zona acelular (ZA) (*) e camada rica em células (CRC) (#). C- Área central da polpa mostra 
abundantes fibras colágenas e a presença de feixes vásculo-nervosos (seta) e vasos. D e E - Em 2 dias 
mostrando na camada odontoblástica com poucas células viáveis (cabeça de seta), ZA pouco 
preservada e a CRC com células de núcleo fusiforme e fibras colágenas (#). E- Na área central da 
polpa, após 2 dias observam-se fibras colágenas delicadas. (FC) e vasos sanguíneos congestos (seta). 
F- Em 5 dias exibindo uma camada odontoblástica com poucas células viáveis e núcleos arredondados 
(cabeça de seta), mas com presença de células viáveis na CRC (#) alguns capilares também foram 
evidentes. G- No centro da polpa, após 5 dias apresentando fibras colágenas (FC) exparsas, com 
alguns sinais de degeneração e presença de alguns capilares (seta). H- Em 14 dias foram encontradas 
poucas células viáveis, num panorama geral, na camada odontoblástica com total degeneração (cabeça 
de seta), na CRC ainda se observam alguns fibroblastos com núcleos fusiformes (#). I – Centro da 
polpa, após 14 dias foi evidente a degeneração das fibras colágenas (FC) e outras estruturas. escala = 
50µm (Objetiva de 40x).  

 

5.1.3 Grupos cultura exposição (GCE) 

 

5.1.3.1 Grupo cultura exposição - 2 dias  

 

Após 2 dias de cultivo, devido a lesão provocada intencionalmente era esperado a 

ausência de odontoblastos e zona acelular no local de injúria. Isto foi constatado nas análises 

morfológicas onde a área da lesão encontrava-se recoberta por uma camada de fibrina, com 
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áreas focais de área de necrose superficial (Fig. 5 D). A zona rica em células mostrou-se 

abundante em fibroblastos. 

A área central da polpa apresentou-se bem organizada, com fibras colágenas mais 

densas e evidentes. A morfologia celular foi semelhante à observada no grupo hígido, porém 

vasos sanguíneos congestos e ectásicos foram observados perto da área da lesão, assim como 

distante da lesão, na polpa centralmente (Fig. 5 E). Feixes vásculo-nervosos também foram 

evidentes em ambas localizações. Ocasionalmente, observamos a presença de linfócitos e 

plasmócitos sugerindo algum grau de inflamação. 

 

5.1.3.2 Grupo cultura exposição - 5 dias  

 

Após 5 dias de cultivo, observamos na área da lesão uma necrose superficial (Fig. 5 

F). Nas áreas laterais onde ainda restaram odontoblastos estes perderam a morfologia colunar 

alta e houve ausência da zona acelular. A zona rica em células apresentou um aumento de 

celularização. 

A área central da polpa apresentou-se menos celularizada se comparadas com o 

período de 2 dias e grupo controle, exibindo edema marcante entre as células, com fibras 

colágenas finas e delicadas afastadas entre si. Vasos sanguíneos congestos e ectásicos 

(hiperemia pulpar) estavam presentes mais intensamente no centro da polpa (Fig. 5 G). 

Nervos visíveis e morfologicamente bem organizados foram encontrados. Raramente se 

observou células de defesa. De um modo geral não é possível observar limites citoplasmáticos 

e os núcleos celulares são pequenos e arredondados. 

 

5.1.3.3 Grupo cultura exposição - 14 dias 

 

Após 14 dias de cultivo, ainda observamos a camada de necrose superficial sob a 

lesão, porém, ao redor da lesão, foi possível ver uma maior aglomeração de células 

fusiformes, sugerindo um sinal de migração celular ao local (Fig. 5 H). Ausência da zona 

acelular e edema acentuado na zona rica em células. 

Na área central da polpa foram evidentes, exibindo menos celularidade, fibras 

colágenas mais finas e frouxas, delicadas e áreas extensas de autólise. Foi observado também 

uma menor quantidade de vasos sanguíneos e quando presentes, em geral, de pequeno calibre 
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e todos encontravam-se congestos (Fig. 5 I). Feixes nervosos foram visíveis, mas com sinais 

de degeneração na forma de edema intracelular e autólise. Não observamos células de 

inflamatórias. 

 

Figura 5 – Características histológicas do tecido pulpar no grupo hígido (GH) e no grupo cultura 
exposição (GCE) nos diferentes períodos 2, 4 e 8 dias. A- Esquema da cultura de órgão. B e C- Tecido 
pulpar descrito na Figura 6.1.1 B e C. Grupo GCE, 2 dias (D e E) mostrando lesão pulpar (LP) oclusal, 
com polpa frouxa bem celularizada e presença de vasos (seta azul) e feixes nervosos (seta preta) 
preservados. Na polpa central após 2 dias, (E) observam-se fibras colágenas evidentes (F), 
fibroblastos, vasos de diferentes calibres, alguns congestos (seta azul). Grupo GCE, 5 dias (F e G) 
mostrando a LP notasse que em contato com a lesão existe uma faixa de maior celularidade (linha 
pontilhada azul) notasse também fibras colágenas delicadas e presença de feixes vásculo-nervosos 
(seta preta) próximo a lesão. Na polpa central, após 5 dias (G) se evidencia menor número de fibras 
colágenas (F) se compararmos com o período de 2 dias, observa-se também alguns vasos congestos 
(seta azul). Grupo GCE, 14 dias (H e I) observa-se uma maior celularidade logo abaixo da lesão pulpar 
(LP) (linha pontilhada azul) e a presença de pequenos vasos (seta azul) ao redor da lesão. Na polpa 
central, após 14 dias (I) foi evidente a degradação das fibras colágenas sendo cada vez mais finas e 
menos eosinofílicas (F) mesmo assim, ainda podem ser observados alguns vasos congestos (seta azul). 
D, F e H escala = 200µm. B, C, E, G e I Scale bar = 50µm.  
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5.1.4 Padrão da imunomarcação das proteínas alvo em molares humanos (Grupo 

Hígido, GH) 

 

Para o estabelecimento do padrão das imunomarcações no tecido pulpar normal 

utilizamos inicialmente dentes hígidos recém extraídos (GH) como controle positivo. As 

proteínas CD90 e CD146 marcaram na membrana celular de forma semelhante 

principalmente na zona acelular e na zona rica em células, em pericitos em torno de pequenos 

capilares que permeiam estas duas zonas (Fig. 6 B, G) (Fig. 6 C, D) e em feixes vásculo-

nervosos (Fig. 6 E) espalhados por todo o tecido pulpar. A proteína CD146 também foi 

observada na parede vascular de vasos de maior calibre (Fig. 6 H) distribuídos pelo tecido 

pulpar.  

A proteína PDGFrβ só foi evidenciada pela técnica de imunofluorescência (IF) 

utilizando como anticorpo secundário fluorescente o Alexa Fluor 488. Foram positivas para o 

PDGFrβ todas as membranas citoplasmáticas dos odontoblastos (Fig. 6 K) e os 

prolongamentos odontoblásticos localizados dentro dos túbulos dentinários (Fig. 6 L), assim 

como capilares pequenos e médios. Houve intensa marcação em algumas membranas e 

citoplasma de células de Schwann presentes em feixes vásculo-nervosos espalhados pelo 

tecido pulpar de forma aleatória, provavelmente devido a presença da mielina. 
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Figura 6 – Expressão de CD90, CD146 e PDGFreceptor β no grupo hígido (GH). A- Panorama geral 
da expressão de CD90 na polpa periférica. B- Capilares CD90 positivos na zona acelular e na zona 
rica em células (cabeça de seta) adjacente à camada odontoblástica na polpa periférica. Polpa central 
mostrando células perivasculares e periarteriais positivas (seta preta) (C e D). E- Detalhe do quadro 
preto em D, feixe vásculo-nervoso (círculo azul) evidenciando a membrana da célula periarterial (seta 
laranja) CD90+, além disso, a célula de Schwann (circulo vermelho) e finíssimos capilares no meio 
das fibras nervosas (circulo amarelo) todos CD90+. F- Panorama geral da expressão de CD146 na 
polpa periférica. G- Capilares CD146 positivos na zona acelular e na zona rica em células (cabeça de 
seta). Na polpa central, células perivasculares de vasos sanguíneos de diferentes calibres CD146+ (seta 
preta) (H e I). J- Detalhe do quadro preto em I, membrana de células periarteriais (setas brancas) 
positivas para CD146. K- Expressão de PDGFreceptor β na polpa periférica, observam-se as 
membranas de odontoblastos e seus prolongamento PDGFreceptor β+s (setas brancas) assim também, 
a matriz extracelular intensamente marcada desde a zona acelular até os inícios da polpa central, 
diminuindo em intensidade conforme a profundidade (linha pontilhada amarela). L) Em outro angulo, 
mostrando os prolongamentos dos odontoblastos entrando nos túbulos dentinários positivos para 
PDGFreceptor β (cabeça de seta branca). M) A membrana/citoplasma de pericitos em pequenos 
capilares mostrando expressão de PDGFReceptor β (seta vermelha). Aumentos: A, F (100x); B, C, D, 
G, H, I, K, L, M (400x); E, J (1000x). 
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5.1.5 Imunomarcação nos Grupo Experimentais Humanos 

 

5.1.5.1 Grupo cultura controle (GCC) – BrdU 

 

Algumas marcações para o BrdU puderam ser observadas em capilares e feixes 

nervosos, no período de 2 dias (Fig. 7 A e B). Não foi observada marcação nos períodos 5 e 

14 dias (Fig. 7 C e D).  

 

5.1.5.2 Grupo cultura exposição (GCE) - BrdU 

 

No período experimental de 2 dias pode ser observado discreto aumento de vasos, 

feixes nervosos e feixes vásculo-nervosos próximos à área da lesão positivos para o BrdU 

(Fig. 7 E) com marcação nuclear em células perivasculares de vasos como capilares, artérias e 

veias (Fig. 7 F) e em células perineurais de feixes vásculo-nervosos na região de polpa 

coronal adjacente à lesão (Fig 7 G, H). Nos períodos de 5 e 14 dias observou-se uma intensa 

concentração de células positivas na área da lesão (Fig. 7 I, J, M) e nas proximidades, sendo 

estas, células perivasculares encontradas em parede de capilares e células perineurais (células 

de Schawnn) de feixes vásculo-nervosos (Fig. 7 K, L, N, O, P) evidenciando-se assim, que as 

células BrdU positivas depois de 14 dias vão progressivamente se concentrando mais 

próximas à área de injúria, e permanecendo nos nervos e principalmente em vasos sanguíneos. 

Ressalta-se também que estas marcações foram tornando-se com intensidade variável, 

apresentando algumas células com marcações mais fracas com o passar do tempo de cultura. 
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Figura 7 – Expressão da proteína Bromodeoxiuridina (BrdU) no grupo cultura controle (GCC) e 
grupo cultura exposição (GCE) nos períodos de 2, 5 e 14 dias. No centro da polpa, o grupo GCC com 
2 dias, mostrou marcações fracas de BrdU na parede de capilares (cabeça de seta) (A) e no feixe 
nervoso (seta azul) (B). Com 5 dias (C) e 14 dias (D), o grupo GCC mostrou ausência de marcação de 
BrdU. No grupo GCE com 2 dias, a polpa periférica mostrou um grande número de vasos sanguíneos 
e feixes neurais que parecem estar migrando em sentido da área da lesão oclusal (seta pontilhada azul) 
(E). F- Próximo da lesão evidenciou-se células perivasculares em vasos de médio calibre (cabeça de 
seta), células perineurais em feixes nervosos (seta azul) positivos para BrdU. G- Detalhe do quadro 
preto em F, mostra algumas células BrdU+ espalhadas pelo tecido próximas às estruturas como vasos 
e feixes nervosos (cabeça de seta azul). H- Corte longitudinal do feixe vásculo-nervoso mostrando 
células perineurais (células de Schawnn) (seta azul) e células perivasculares nos vasos que 
acompanham o feixe (seta preta) positivas para BrdU. No grupo GCE com 5 dias, observou-se a 
concentração de células BrdU+ sob a lesão (setas pontilhadas azuis) (I). J- Detalhe do quadro preto em 
I, nota-se as múltiplas células BrdU+ sob a lesão (cabeça de seta azuis). K- Na polpa central, notam-se 
células perineurais (células de Schawnn) (seta azul) no feixe vásculo-nervoso assim como, células 
espalhadas no tecido (seta preta) ambas BrdU+. L- Vaso sanguíneo formando parte do feixe vásculo-
nervoso com células perivasculares BrdU+ (seta amarela) e no feixe propriamente dito também 
apreciamos células perineurais positivas (seta azul). No grupo GCE com 14 dias, observou-se 
marcação intensa sob a lesão em pequenos capilares (cabeça de seta vermelha) e células espalhadas na 
área (cabeça de seta preta) (M). N- Vários feixes vásculo-nervosos vistos transversalmente 
apresentaram marcações em células perineurais e em pequenos capilares (cabeça de seta vermelha). O- 
Detalhe do quadro preto em N, mostrando um único feixe com células perineurais (células de 
Schawnn) (seta azul) e capilares (seta amarela) BrdU+. P- Outro feixe visto longitudinalmente, na 
região central da polpa mostrando células perineurais (seta azul), células perivasculares (seta preta) e 
provavelmente um axônio (seta verde) todos BrdU+s. E e I- escala = 200µm (Objetiva de 10x). A até 
F, J e N - escala = 50µm (Objetiva de 40x). G, H, K, L, M, O e P escala=10 µm (Objetiva de 100x). 
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5.1.5.3 Grupo cultura controle (GCC) – CD90  

 

Intensa marcação foi observada difusamente por todo o tecido pulpar nos períodos de 

2 e 5 dias localizadas na camada subodontoblástica, zona acelular, zona rica em células e 

polpa central (Fig. 8 A, B). A expressão do CD90 esteve localizada na membrana celular de 

células perivasculares de vasos sanguíneos de diferentes calibres como capilares, vênulas, 

artérias, em células perineurais (membrana e citoplasma de células de Schwann) e em feixes 

vásculo-nervosos (Fig. 8 E) por toda a polpa. No período de 14 dias as marcações tornaram-se 

menos intensas ou quase desapareceram (Fig. 8 H, I). 

 

5.1.5.4 Grupo cultura exposição (GCE) - CD90 

 

No grupo com exposição pulpar induzida foi observado nos períodos experimentais de 

2, 5 e 14 dias a positividade para o CD90 na membrana celular de células perivasculares 

principalmente de capilares geralmente encontrados adjacentes à lesão (Fig. 10 J), assim 

como na parede de vasos de diferentes calibres como artérias e vênulas que acompanhavam os 

feixes vásculo-nervosos. A positividade também foi observada em células perineurais 

(citoplasma e membrana da célula de Schwann) e capilares dentro dos feixes vásculo-

nervosos (Fig. 8 K) distribuídos por toda a porção coronal da polpa. Cabe ressaltar que 

embora a maioria dos vasos sanguíneos e feixes vásculo-nervosos estivessem marcados 

houveram outros que permaneceram sem marcação ou com marcação muito fraca, quase 

imperceptível. 
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Figura 8 – Expressão da proteína CD90 nos grupos cultura controle (GCC) e grupo cultura exposição 
(GCE) nos períodos 2, 5 e 14 dias. Em um panorama geral das marcações de CD90 na polpa periférica 
e central no grupo cultura controle nos períodos de 2, 5 e 14 dias foi possível observar muitas células 
perivasculares positivas em capilares permeando a camada odontoblástica e subodontoblástica (cabeça 
de seta preta), células perivasculares em vasos sanguíneos de diferentes calibres (cabeça de seta 
branca) (D) e feixes vásculo-nervosos (cabeça de seta azul) por toda a polpa (A, D, G). Zona rica em 
células e polpa central mostrando a quantidade de células positivas em feixes vásculo-nervosos 
(cabeça de seta preta) distribuídos pelo tecido (B). Na polpa central, células perivasculares positivas 
para CD90 em vasos sanguíneos de diferentes calibres (seta verde-capilar), (C). E- Feixes vásculo-
nervosos na polpa central mostrando células perineurais CD90 positivas (membrana celular da célula 
de Schwann) (circulo vermelho) e em pequenos capilares que permeiam os feixes (cabeça de seta 
azul). F- Células perivasculares positivas em vasos sanguíneos (seta verde) e próximo uma célula 
positiva solta no tecido (cabeça de seta vermelha). Marcações fracas na polpa central do grupo GCC 
de 14 dias, células perineurais (cabeça de seta azul) e célula perivascular (seta verde) no capilar do 
feixe (H), vaso sanguíneo fracamente positivo (seta verde) (I). No grupo GCE houve maior 
intensidade nas marcações. Polpa periférica evidenciando marcações CD90 na camada 
subodontoblástica em feixes e vasos sanguíneos (J e M). K- Detalhe do quadro preto 1 em J, 
mostrando o corte transversal do feixe vásculo-nervoso com marcações em células perineurais (células 
de Schwann) (seta preta), em células perivasculares de artérias (cabeça de seta preta), de capilares 
(seta azul) e de veias (seta verde). L- Detalhe do quadro preto 2 em J, destaca-se a membrana celular 
de células perivasculares (provável artéria) (cabeça de seta preta) positivas para CD90 localizada 
adjacente à lesão. N- Feixe vásculo-nervoso evidenciando poucas células perivasculares (cabeça de 
seta preta) no vaso (artéria dilatada) e algumas células perineurais (células de Schwann) (seta azul) 
todas CD90 positivas. O- Vaso sanguíneo, no centro da polpa, mostrando células perivasculares CD90 
positivas (seta preta) rodeado de células inflamatórias. Marcações menos intensas no período de 14 
dias, observa-se positividade para CD90 na polpa periférica e central (cabeça de seta preta) em feixes e 
vasos (P). Sinais de degradação das fibras e fibroblastos na polpa central mesmo assim, evidencia-se o 
feixe com marcações em células perineurais (seta azul) e perivasculares (cabeça de seta preta) (Q), 
célula solta no tecido (seta amarela) e células perivasculares (seta preta) (R) todas CD90 positivas. 
Aumentos: D (25x); A, B, G, J, P (100x); C, E, F, H, I, M, R (400x); K, L, N, O, Q (1000x). 
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5.1.5.5 Grupo cultura controle (GCC) – CD146 

 

Nos períodos experimentais de 2 e 5 dias foram achadas marcações bem similares às 

encontradas com CD90, como capilares e vasos de médio calibre na camada 

subodontoblástica, zona acelular e zona rica em células (Fig. 9 A), além de muitos feixes 

vásculo-nervosos espalhados pela polpa periférica e coronal com células positivas para 

CD146. Quanto a intensidade das marcações de CD146, se comparadas com as de CD90, no 

geral foram menos intensas. Com 2 e 5 dias as marcações mais intensas se observaram na 

polpa central, em vasos de diversos calibres (vênulas e arteríolas) e em feixes vásculo-

nervosos (Fig. 9 B). No período de 14 dias as marcações diminuíram notavelmente de 

intensidade e foram mais evidentes na polpa central. 

 

5.1.5.6 Grupo cultura exposição (GCE) – CD146 

 

Nos grupos com lesão pode-se observar a expressão da proteína de membrana CD146 

em locais semelhantes aos encontrados com CD90. Logo abaixo da lesão, células 

perivasculares em capilares, em vasos de médio calibre, em muitas ocasiões em todas as 

células da parede do vaso (Fig. 9 I), e em feixes vásculo-nervosos (célula de Schwann e 

axônios) (Fig. 9 N). Estas marcações se repetiam no centro do tecido pulpar. Como em todos 

os outros grupos, com 14 dias, a expressão da proteína foi ficando fraca em função da 

degradação do tecido. 
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Figura 9 – Expressão da proteína CD146 nos grupos cultura controle (GCC) e grupo cultura 
exposição (GCE) nos períodos 2, 5 e 14 dias. Panorama geral das marcações de CD146 na polpa 
periférica no grupo GCC nos períodos de 2, 5 e 14 dias mostra células perivasculares CD146 positivas 
em capilares presentes na camada subodontoblástica (cabeça de seta preta) (A) em vasos de diferentes 
calibres na camada rica em células e polpa central (cabeça de seta preta) (D) e em feixes vásculo-
nervosos (seta azul) espalhados na polpa (D e G). Na polpa central do grupo GCC feixes vásculo-
nervosos mostrando células CD146+ no vaso (provavelmente artéria) e nas células perivasculares que 
a rodeiam (seta verde) (B, E e H), células dos feixes perineurais (célula de Schawnn) (seta azul) (B e 
E) exibindo marcação granular (E) e quase sem marcação com 14 dias de cultivo (H). No centro da 
polpa, células perivasculares CD146 positivas em vasos de diferentes calibres, pequenos capilares 
(cabeça de seta preta) no dia 2 (C), artéria de feixe vásculo-nervoso no dia 5 (seta verde) (F) e vasos de 
grande calibre no 14º dia (setas amarelas) (I). Grupo GCE com 2, 5 e 14 dias, visão geral da polpa 
periférica e central mostra vasos adjacentes à lesão, capilares em sua maioria (cabeça de seta preta) 
também se observou intensa marcação em feixes vásculo-nervosos próximos e distantes de lesão (seta 
azul) (J, M e P). Com 14 dias as marcações ficam fracas (P). Feixes vásculo-nervosos mostrando 
positividade próximo da lesão em células perineurais (célula de Schawnn) (seta azul), em células 
perivasculares de capilares que percorrem o caminho junto das fibras (seta amarela) (K). Prováveis 
artérias nos extremos de um feixe, de um lado (circulo vermelho) com todas as células perivasculares 
positivas e de outro (circulo verde) somente algumas células positivas (N). Com 14 dias de cultura 
ainda se evidenciam algumas células perineurais (seta azul) no feixe (Q). Vasos de variados calibres 
no centro da polpa, em sua maioria com todas suas células perivasculares positivas para CD146 (seta 
preta) (L), prováveis artérias (cabeça de seta preta) (O e R). Aumentos: D, G (50x); J, M, P (100x); A, 
B, C, E, F, H, I, L, Q, R (400x). 
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5.1.5.7 Grupo cultura controle (GCC) – PDGFrβ  

 

Nos dentes em cultura devido a rápida degradação da camada odontoblástica, poucos 

odontoblastos mostraram ser positivos para PDGFrβ ao contrário do que aconteceu no grupo 

hígido. Por outro lado, na camada subodontoblástica e no centro da polpa células 

perivasculares de vasos sanguíneos de variados calibres (arteríolas, vênulas, capilares) foram 

positivos para o marcador PDGFrβ (Fig. 10 B, E, F), assim como células perineurais (células 

de Schwann) presentes nos feixes neurais mostraram positividade para o PDGFrβ (Fig. 10 C, 

H) mantendo praticamente a mesma intensidade de marcação durante todos os períodos. 

 

5.1.5.8 Grupo cultura exposição (GCE) – PDGFrβ 

 

No grupo com exposição pulpar, identificamos células PDGFrβ positivas de aspecto 

fusiforme sob a área da lesão, junto de células perivasculares em vasos de diferentes calibres 

como capilares, artérias e veias (Fig. 10 J). Feixes nervosos também apresentam células 

perineurais (células de Schwann) positivas em áreas próximas da lesão, assim como distantes 

na área de polpa central.  

Nos feixes foi comum observar intensas marcações em artérias (células periarteriais) 

(Fig. 10 L). Quanto a intensidade, apenas no período de 14 dias diminuiu levemente. O 

marcador apresenta uma marcação granular intensa também na matriz extracelular más isto 

não é uniforme em todos os dentes. 
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Figura 10 – Expressão da proteína PDGFrβ nos grupos cultura controle (GCC) e grupo cultura 
exposição (GCE) nos períodos 2, 5 e 14 dias. No grupo GCC o PDGFrβ foi expresso em algumas 
células da camada odontoblástica e na zona rica em células observam-se células, além de pericitos em 
capilares (seta amarela) no dia 2 (A), 5 (D) e 14 (G) assim como, células perineurais (células de 
Schwann/axônios) em feixes vásculo-nervosos (seta rosa) (A). Na polpa central do grupo GCC com 5 
dias, apreciam-se com frequência feixes vásculo-nervosos com células perivasculares (seta amarela) e 
células perineurais (célula de Schwann) positivas para PDGFrβ (seta rosa) (B e C). Também 
observamos vasos de diferente calibre tendo células perivasculares positivas para o marcador (seta 
amarela) no 5º (E, F) e 14º dia (H e I) e estes podiam situar-se próximos de capilares (seta branca) (E e 
F) e de feixes neurais (seta rosa) (I). Foi evidente que com 14 dias a intensidade das marcações 
diminuiu no grupo GCC. No grupo GCE observou-se células de formato fusiforme formando uma 
camada sob à lesão (cabeça de seta branca), ao redor feixes nervosos com células perineurais 
intensamente marcadas (células de Schwann) (seta rosa) e vasos de diferentes calibres como capilares 
e veias (seta amarela/seta branca) no dia 2 (J), 5 (M) e 14 (P). Na polpa central do grupo GCE, muitos 
feixes vásculo-nervosos vistos em cortes longitudinais e transversais, exibindo sempre células 
perineurais positivas (célula de Schwann) (seta rosa) nos dias 2 (K) e 5 (N) próximas de vasos com 
paredes positivas como capilares (seta branca) (K, O) ou vasos de maior calibre (provavelmente 
artéria) (seta amarela) (L, N). Destaca-se a intensa marcação da matriz extracelular (*) em L. 
Observamos que as células com aspecto fusiforme também estavam presentes no centro da polpa 
(cabeça de seta branca) no período de 5 dias (N e O). A intensidade da marcação diminui com 14 dias 
más ainda é possível verificar a positividade de células perineurais (seta rosa) em feixes nervosos e 
vasos (seta amarela) (Q e R). (CO) camada odontoblástica, (D) dentina. Todas as imagens em aumento 
de 400x. 
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5.1.5.9  Quadro resumo das marcações em dentes humanos 

 

Quadro 1 - Resumo das marcações em dentes humanos 

 

  

BrdU 
 (nuclear) 

CD90 
 (membrana e citoplasma) 

CD146  
(membrana e citoplasma) 

PDGFrβ 
(membrana e 
citoplasma) 

Períodos (dias) 

Grupo Local 2 5 14 2 5 14 2 5  14 2 5   14 

GCC 

Lesão 

Núcleo de células 
perivasculares em 

capilares. 
Núcleo de células 

perineurais 
(células de 

Schwann) em 
FVNs 

Sem 
marcação 

 

Membrana celular de 
células perivasculares 

(capilares). 
Membrana 

celular/citoplasma de 
células perineurais 

(células de Schwann) 
em FVNs na ZA e ZRC. 

As mesmas 
marcações 

diminuíram de 
intensidade ou 
desapareceram 

Membrana celular 
de células 

perivasculares 
(capilares, artérias, 

veias). 
Membrana celular 

de células 
perineurais (células 

de Schwann) em 
FVNs na ZA e ZRC. 

Marcações 
pouco 

evidentes 
 

Membrana celular de 
células perivasculares 

(capilares) na ZA e ZRC. 
Membrana 

celular/citoplasma de 
células perineurais 

(células de Schwann 
/axônios) em FVNs. 

Centro 
Sem 

marcação 

Sem 
marcação 

 

Membrana celular de 
células perivasculares 

(capilares, artérias, 
veias). 

Membrana 
celular/citoplasma de 
células perineurais 

(células de Schwann) 
em FVNs. 

As mesmas 
marcações 

diminuíram de 
intensidade ou 
desapareceram 

Muitas membranas 
celulares de células 

perivasculares 
(capilares, artérias, 

veias). 
Membrana celular 

de células 
perineurais (células 

de Schwann). 

Marcações 
pouco 

evidentes 
 

Membrana 
celular/citoplasma de 
células perineurais 

(células de Schwann 
/axônios) em FVNs. 

Membrana celular de 
células perivasculares 

(capilares, artérias, 
veias). 
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GCE 

Lesão  

Núcleo de células 
perivasculares 

(capilares, artérias, 
veias). 

Núcleo de células 
perineurais 
(células de 

Schwann) em 
FVNs adjacente à 

lesão. 

Intensa marcação 
na área da lesão. 
Núcleo de células 

perivasculares 
(capilares, artérias, 
veias). Núcleo de 

células perineurais 
(células de 
Schwann) e 

algumas células 
adjacentes a 

estruturas como 
vasos e FVNs. 

Membrana celular de 
células perivasculares 

(capilares, artérias, 
veias). 

Muitas membranas 
celular/citoplasma de 
células perineurais 

(células de Schwann) 
em FVNs adjacentes à 

lesão. 

As mesmas 
marcações 

diminuíram de 
intensidade ou 
desapareceram 

Membrana celular 
de células 

perivasculares 
(capilares, artérias, 
veias). Membrana 
celular de células 

perineurais (células 
de Schwann) 

adjacentes à lesão 

Marcações 
pouco 

evidentes 
 

Células fusiformes sob à 
lesão/ membrana celular 
de células perivasculares 

(capilares, artérias, 
veias). Membrana 

celular/citoplasma de 
células perineurais 

(células de Schwann 
/axônios) em FVNs. 

Centro  
Escassa marcação 

 

Membrana celular de 
células perivasculares 

(capilares, artérias, 
veias). 

Membrana 
celular/citoplasma de 
células perineurais 

(células de Schwann) 
em FVNs. 

As mesmas 
marcações 

diminuíram de 
intensidade ou 
desapareceram 

Membrana celular 
de células 

perivasculares 
(artérias, veias com 

toda a parede 
positiva). 

Membrana celular 
de células 

perineurais (células 
de Schwann). 

Marcações 
pouco 

evidentes 
 

Células fusiformes/ 
membrana celular de 
células perivasculares 

(capilares, artérias, 
veias). Membrana 

celular/citoplasma de 
células perineurais 

(células de Schwann 
/axônios) em FVNs. 

Legenda: GCC, grupo cultura controle. GCE, grupo cultura exposição pulpar. FVNs, feixe vásculo-nervoso. ZA, zona acelular. ZRC, zona rica em células 
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5.1.6 Percentual e dados estatísticos de células imunomarcadas para cada 

proteína em molares humanos  

 

5.1.6.1 BrdU 

 

Os dados numéricos e estatísticos (Tabela 5 A e B) obtidos para o marcador de 

proliferação celular (BrdU) mostraram que não houve diferenças significativas entre os 

períodos dos experimentais dentro do mesmo grupo, tanto para grupo GCE (p = 0.57) quanto 

para o grupo GCC (p = 0.30). Com relação aos grupos, no mesmo período, observou-se a 

ocorrência de diferenças estatísticas entre GCE e GCC apenas na área de lesão em todos os 

períodos experimentais 2 dias (p = 0.03), 5 dias (p = 0.01) e 14 dias (p = 0.02). Na área do 

centro da polpa não houve diferenças estatísticas significativas em nenhuma das condições 

avaliadas. 

 

Tabela 5 A – Dados estatísticos obtidos para o percentual de células marcadas para BrdU (%) na área 
da LESÃO para os grupos GCE e GCC nos diferentes períodos experimentais. 
 

Percentual de células marcadas para BrdU na área da LESÃO 

Grupo 
Experimental 

Dados 
estatísticos 

 
Períodos experimentais 

Kruskal 
Wallis 

(p) 2 dias 5 dias 14 dias 

 
GCE 

Média 6.8 5.0 7.8 
 

p = 0.57 
DP 1.4 2.9 7.4 
Mediana 6.1 3.9 5.4 
Variação 5.60 – 8.85 2.95 – 9.34 2.10 – 18.5 

      
 

GCC 
Média 1.1 0.1 0.2 

 
p = 0.30 

DP 1.4 0.1 0.3 
Mediana 0.2 0.1 0.2 
Variação 0.26 – 2.80 0.0 – 0.29 0.0 – 0.60 
     

 Mann Whitney 
(p) 

 
p = 0.03 

 
p = 0.01 

 
p = 0.02 
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Tabela 5 B – Dados estatísticos obtidos para o percentual de células marcadas para BrdU (%) na área 
do CENTRO da polpa para os grupos GCE e GCC nos diferentes períodos experimentais. 
 

Percentual de células marcadas para BrdU na área do CENTRO 

Grupo 
Experimental 

Dados 
estatísticos 

 
Períodos experimentais 

Kruskal 
Wallis 

(p) 2 dias 5 dias 14 dias 

 
GCE 

Média 5.9 2.4 6.5 
 

p = 0.52 
DP 6.5 3.4 6.4 
Mediana 2.0 1.1 5.5 
Variação 0.0 – 14.16 0.0 – 7.52 0.0 – 14.94 

      
 

GCC 
Média 3.8 0.4 1.9 

p = 0.29 DP 3.4 0.9 2.9 
Mediana 4.6 0.0 0.7 
Variação 0.0 – 6.74 0.0 – 2.0 0.0 – 6.2 
     

 Mann Whitney 
(p) 

 

p = 0.88 

 

p = 0.22 

 

p = 0.30 

 

 

 

5.1.6.2 CD90 

 

Os dados numéricos e estatísticos (Tabela 6 A e B) obtidos para o marcador de 

membrana CD90 mostraram que não houve diferenças significativas entre os períodos 

experimentais para o grupo GCE (p = 0.24), porém houve diferença estatística para o grupo 

GCC (p = 0.01). Adicionalmente, houve diferenças estatísticas entre os grupos GCE e GCC 

na área de Lesão no período de 14 dias (p = 0.00). No Centro da polpa houve também 

diferenças significativas entre os períodos experimentais para o grupo GCE (p = 0.00) e com 

relação aos grupos houve diferença estatística entre GCE e GCC aos 14 dias (p = 0.00). 
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Tabela 6 A – Dados estatísticos obtidos para o percentual de células marcadas para CD90 (%) na área 
da LESÃO para os grupos GCE e GCC nos diferentes períodos experimentais. 
 

Percentual de células marcadas para CD90 na área da LESÃO 

Grupo 

Experimental 

Dados 

estatísticos 

 

Períodos experimentais 

Kruskal 

Wallis 

(p) 2 dias 5 dias 14 dias 

 

GCE 

Média 22.9 14.1 27.2 

 

p = 0.24 

DP 18.2 7.6 14.7 

Mediana 16.8 11.4 21.2 

Variação 5.56 – 53.05 8.21 - 25.40 13.63 -51.89 

      

 

GCC 

Média 19.9 9.0 2.3 

p = 0.01 
DP 12.1 7.5 1.5 

Mediana 17.9 7.5 2.3 

Variação 6.72 - 33.33 1.77 - 18.16 0.93 -4.71 

     

 Mann 

Whitney 

(p) 

 

p = 1.00 

 

p = 0.41 

 

p = 0.00 

 

 
Tabela 6 B – Dados estatísticos obtidos para o percentual de células marcadas para CD90 (%) na área 
do CENTRO para os grupos GCE e GCC nos diferentes períodos experimentais 
 

Percentual de células marcadas para CD90 na área do CENTRO 

Grupo 

Experimental 

Dados 

estatísticos 

 

Períodos experimentais 

Kruskal 

Wallis 

(p) 2 dias 5 dias 14 dias 

 

GCE 

Média 15.96 6.62 27.58 

 

p = 0.00 

DP 8.98 2.79 12.02 

Mediana 13.87 5.76 20.62 

Variação 6.29 – 30.41 4.28 – 10.67 17.92 – 41.91 

      

 

GCC 

Média 11.40 13.64 6.49 

p = 0.61 
DP 6.15 13.47 4.33 

Mediana 11.61 8.15 6.53 

Variação 4.30 – 19.05 3.97 – 37.24 0.0 – 12.18 

     

 Mann 

Whitney 

(p) 

 

p = 0.54 

 

p = 0.41 

 

p = 0.00 
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5.1.6.3 CD146 

 

Os dados numéricos e estatísticos (Tabela 7 A e B) obtidos para o marcador de 

membrana CD146 mostraram que não houve diferenças significativas entre os períodos 

experimentais tanto para grupo GCE (p = 0.93) quanto para o grupo GCC (p = 0.40). Se 

compararmos os grupos experimentais GCE e GCC em cada período observaremos que houve 

diferenças estatísticas apenas na área de lesão em todos os períodos experimentais 2 dias (p = 

0.01), 5 dias (p = 0.01) e 14 dias (p = 0.01). Na área do Centro da polpa não houve diferenças 

significativas entre os períodos experimentais de um mesmo grupo e nem entre os diferentes 

grupos. 

 

Tabela 7 A – Dados estatísticos obtidos para o percentual de células marcadas para CD146 (%) na 
área da LESÃO para os grupos GCE e GCC nos diferentes períodos experimentais 
 

Percentual de células marcadas para CD146 na área da LESÃO 

Grupo 
Experimental 

Dados 
estatísticos 

 
Períodos experimentais 

Kruskal 
Wallis 

(p) 2 dias 5 dias 14 dias 

 
GCE 

Média 15.90 13.86 13.49 
 

p = 0.93 
DP 7.02 3.39 1.39 
Mediana 12.73 14.93 13.65 
Variação 9.19 - 24.49 9.02-16.55 11.67-14.99 

      

 
GCC 

Média 5.37 2.36 3.63 

p = 0.40 DP 3.49 0.78 3.88 
Mediana 4.46 2.36 1.58 
Variação 1.23-9.60 1.51-3.56 0.0-8.44 
     

 Mann Whitney 
(p) 

 
p = 0.01 

 
p = 0.01 

 
p = 0.01 
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Tabela 7 B – Dados estatísticos obtidos para o percentual de células marcadas para CD146 (%) na 
área do CENTRO para os grupos GCE e GCC nos diferentes períodos experimentais 
 

Percentual de células marcadas para CD146 na área do CENTRO 

Grupo 
Experimental 

Dados 
estatísticos 

 
Períodos experimentais 

Kruskal 
Wallis 

(p) 2 dias 5 dias 14 dias 
 

GCE 
Média 14.67 11.69 15.71 

 
p = 0.76 

DP 10.70 7.24 7.17 
Mediana 12.71 9.48 16.16 
Variação 2.38-29.10 5.75-22.04 7.80-22.73 

      
 

GCC 
Média 15.52 12.00 11.64 

p = 0.20 DP 4.66 4.06 12.60 
Mediana 15.15 10.67 7.17 
Variação 11.59-23.07 7.44-16.38 0.87-33.34 
     

 Mann Whitney 
(p) 

 
p = 0.84 

 
p = 0.90 

 
p = 0.28 

 

 

 

5.1.6.4 PDGFrβ 

 

Os dados numéricos e estatísticos (Tabela 8 A e B) obtidos para o marcador de 

membrana PDGFrβ mostraram que não houve diferenças significativas entre os períodos 

experimentais de um mesmo grupo, tanto para grupo GCE (p = 0.24) quanto para o grupo 

GCC (p = 0.62). Comparando os diferentes grupos (GCE vs GCC) observou-se a ocorrência 

de diferenças estatísticas apenas na área de lesão nos períodos experimentais de 2 dias (p = 

0.01) e 5 dias (p = 0.02). Na área do Centro da polpa não houve diferenças estatísticas 

significativas em nenhuma das condições avaliadas. 
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Tabela 8 A – Dados estatísticos obtidos para o percentual de células marcadas para PDGF-receptor β 
(%) na área da LESÃO para os grupos GCE e GCC nos diferentes períodos experimentais 
 

Percentual de células marcadas para PDGFreceptor β na área da LESÃO 

Grupo 
Experimental 

Dados 
estatísticos 

 
Períodos experimentais 

Kruskal 
Wallis 

(p) 2 dias 5 dias 14 dias 

 
GCE 

Média 27.19 17.72 16.09 
 

p = 0.24 
DP 13.89 7.72 8.90 
Mediana 24.24 16.49 11.24 
Variação 15.18-51.05 9.93-27.94 8.66-29.96 

      

 
GCC 

Média 7.38 4.75 9.58 

p = 0.62 DP 4.03 3.30 7.63 
Mediana 6.92 3.38 12.05 
Variação 2.96-12.73 2.59-9.66 1.02-15.69 
     

 Mann Whitney 
(p) 

 
p = 0.01 

 
p = 0.02 

 
p = 0.78 

 

 

Tabela 8 B – Dados estatísticos obtidos para o percentual de células marcadas para PDGF-receptor β 
(%) na área do CENTRO para os grupos GCE e GCC nos diferentes períodos experimentais 
 

Percentual de células marcadas para PDGFreceptor β na área do CENTRO 

Grupo 
Experimental 

Dados 
estatísticos 

 
Períodos experimentais 

Kruskal 
Wallis 

(p) 2 dias 5 dias 14 dias 

 
GCE 

Média 15.9 13.94 21.90 
 

p = 0.26 
DP 4.24 2.21 10.04 
Mediana 16.04 14.65 19.07 
Variação 11.23-20.33 10.87-15.58 14.71-39.17 

      

 
GCC 

Média 14.0 15.06 14.93 

p = 0.89 DP 6.63 5.39 8.95 
Mediana 14.56 17.23 19.59 
Variação 5.39-21.48 7.06-18.72 4.60-20.59 
     

 Mann Whitney 
(p) 

 
p = 0.90 

 
p = 0.34 

 
p = 0.78 
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5.1.6.5 Gráficos estatísticos 

 

Para comparar os resultados de forma simples, foram construídos gráficos dos dados 

numéricos obtidos para cada marcador nas diferentes áreas, como mostrado nas figuras 5.4.5, 

5.4.6 e 5.4.7.  

 

 
 
Gráfico 1 – Porcentagem da expressão das diferentes proteínas analisadas em tecido pulpar humano 
nos grupos GCC e GCE na área de Lesão. 
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Gráfico 2 – Porcentagem da expressão das diferentes proteínas utilizadas em tecido pulpar humano 
nos grupos GCC e GCE na área Centro. 
 

 
 
Gráfico 3 – Comparação das porcentagens expressas pelas diferentes proteínas analisadas em tecido 
pulpar humano por áreas: Lesão e Centro nos grupos GCC e GCE. 

 

 

5.1.7 Dupla marcação por imunofluorescência em molares humanos (co-

expressão) 

 

Após avaliação da expressão das proteínas individualmente, foram realizadas as 

duplas marcações (co-expressão) nos os grupos GCE em todos os períodos (2, 5 e 14 dias) e 

no grupo GCC apenas no período de 2 dias, pois os resultados prévios de expressão de BrdU 

foi observada somente no período de 2 dias de cultivo e ausente nos períodos experimentais 
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de 5 e 14 dias. Para os marcadores de membrana (CD90, CD145 e PDGFrβ) foi usado o 

anticorpo secundário o Alexa Fluor 488 evidenciando cor verde fluorescente, para o marcador 

de nuclear (BrdU) foi utilizado o anticorpo secundário Cianidina (Cy3) evidenciando cor 

vermelha fluorescente. Para contracorar os núcleos, foi utilizado o meio de montagem 

conjugado a DAPI evidenciado em cor azul. Assim, a co-expressão positiva mostrava a 

membrana celular/citoplasma em verde, o núcleo em vermelho sobreposto ao núcleo azul, 

dando um tom arroxeado.  

 

5.1.7.1 CD90/BrdU 

 

Grupo cultura controle CD90/BrdU 

 

No período de 2 dias, a camada odontoblástica que ainda permanecia viável mostrava 

odontoblastos BrdU+ permeados por capilares com células perivasculares duplamente 

marcadas (CD90/BrdU+) como mostrado na Fig. 11 B. Na camada subodontoblástica 

observou-se feixes vásculo-nervosos com algumas células perineurais duplamente positivas 

(CD90/BrdU) outras apenas BrdU+ ou somente CD90+, e da mesma forma, foi comum 

observar capilares, as vezes vistos longitudinalmente, com paredes duplamente marcadas. No 

centro da polpa, as marcações dos feixes vásculo-nervosos se repetiam como mostrado na Fig. 

11 D. 

 

Grupo cultura exposição CD90/BrdU 

 

Adjacente e distante da lesão, feixes vásculo-nervosos e vasos sanguíneos de 

diferentes calibres evidenciaram co-expressão de CD90/BrdU em todos os períodos 

experimentais 2, 5 e 14 dias. Na camada subodontoblástica que ainda permanecia viável, 

podiam distinguir-se células esparsas positivas para BrdU ou para CD90 apenas e raras 

células duplamente positivas em capilares (com apenas uma célula) evidenciando co-

expressão dos marcadores (Fig. 11 F).  

Adjacente à lesão, também foram observados feixes vásculo-nervosos exibindo células 

perineurais, duplamente positivas (CD90/BrdU) cercadas por células positivas para apenas um 

dos marcadores (CD90 ou BrdU). Vasos de médio calibre apresentaram algumas células 

perivasculares duplamente positivas na camada externa (pericitos) enquanto que na camada 

interna somente se visualizou células CD90+ ou BrdU+ (Fig. 11 G). Pequenos vasos, com 
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somente duas camadas de células perivasculares, quando observados sob grande aumento 

(63x zoom 2), mostraram a camada mais externa da parede vascular (pericitos) duplamente 

positiva e algumas células da camada interna BrdU+ (células endoteliais) (Fig. 11 L). Distante 

da área da lesão grandes feixes vásculo-nervosos e vasos de médio calibre evidenciaram 

também co-expressão dos marcadores citados. 

 

Figura 11 – Co-expressão de CD90/BrdU em tecido pulpar de molares humanos com e sem exposição 
pulpar. A até D- grupo cultura controle (GCC). E até P- grupo cultura exposição pulpar (GCE). HE do 
grupo GCC. B e C- Alguns odontoblastos BrdU positivos (seta amarela) e capilares mostrando co-
expressão de CD90/BrdU (seta branca). D- Feixe vásculo-nervoso no centro da polpa evidenciando 
célula perineural com dupla marcação (seta branca) e algumas células BrdU positivas (seta amarela). 
E, I, M- HE do grupo GCE. F- Capilares co-expressando CD90 e BrdU (seta branca) na camada 
subodontoblástica. G- Feixe neural com células perineurais duplamente positivas (seta branca) e 
algumas células apenas BrdU positivas (seta amarela) e vaso sanguíneo de médio calibre com células 
duplamente positivas (seta branca). H- Feixes e capilares no centro da polpa evidenciando células 
duplamente positivas (seta branca). J- Sob a lesão, capilares co-expressando CD90/BrdU (seta branca) 
e poucas células BrdU positivas (seta amarela). K- Em maior aumento células duplamente positivas 
(seta branca). L- Pequeno vaso sanguíneo no centro da polpa evidenciando pericitos CD90/BrdU (seta 
branca) e célula endotelial BrdU positiva (seta amarela). N- Área sob a lesão, com intensa marcação 
CD90 positiva (seta vermelha) e capilares duplamente positivos (seta branca). O- Destaque em maior 
aumento do Quadro apontado com seta vermelha em N, mostrando capilares positivos (seta branca). P- 
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Feixes nervosos com células perineurais BrdU positivas (seta amarela) e poucas duplamente positiva 
(seta branca) no centro da polpa. Quadros brancos mostram simples marcação. 

 

5.1.7.2 CD146/BrdU 

 

Grupo cultura controle CD146/BrdU 

 

No período de 2 dias, a camada odontoblástica e subodontoblástica viável mostrava 

células positivas para CD146, BrdU e algumas poucas duplamente positivas. Muito próximo 

foram evidenciados vasos sanguíneos de calibres variados entre eles capilares co-expressando 

CD146 e BrdU na parede vascular (Fig. 12 C). No centro do tecido pulpar observamos feixes 

nervosos com células perineurais CD146/BrdU positivas acompanhados de vasos sanguíneos 

e capilares dispersos no tecido ambos com células perivasculares co-expresando CD146 e 

BrdU.  

 

Grupo cultura exposição CD146/BrdU 

 

Em todos os períodos avaliados (2, 5 e 14 dias) evidenciamos a co-expressão dos 

marcadores CD146 e BrdU em diferentes estruturas que compõem o tecido pulpar, seja em 

áreas imediatas à lesão ou distante dela. A camada subodontoblástica encontrou-se permeada 

por capilares duplamente positivos (CD146/BrdU) e células BrdU positivas apenas (Fig. 12 

F). Muito próximo desta área, foram observados feixes nervosos apresentando células 

perineurais CD146+/BrdU+ e algumas células BrdU+ dentro e fora dos feixes (Fig. 12 G). 

Vasos de pequeno calibre também apresentaram células duplamente positivas na parede 

vascular interna e externa. Na área central da polpa, feixes vásculo-nervosos e vasos 

sanguíneos exibiram co-expressão de CD146 e BrdU da mesma forma que na periferia (Fig. 

12 L). Com 14 dias de cultura, as marcações ficaram fracas e pouco precisas embora ainda 

podiam distinguir-se feixes vásculo-nervosos e vasos sanguíneos duplamente marcados (Fig. 

12 P). 
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Figura 12 – Co-expressão de CD146/BrdU em tecido pulpar de molares humanos. A-HE do grupo 
cultura controle. B- Capilares co-expresando CD146/BrdU na camada subodontoblástica (seta branca). 
C- Detalhe do quadro branco em B, vista longitudinal do capilar evidenciando co-expressão de 
CD146/BrdU na parede vascular (seta branca). D- Feixe vásculo-nervoso, na polpa central, mostrando 
o vaso sanguíneo com células da camada externa co-expressando CD146/BrdU (seta branca) e células 
perineurais também positivas (seta amarela). E, I, M - HE do grupo cultura exposição. F- Capilares 
muito próximos da lesão mostrando co-expressão de ambos marcadores. Perto é possível observar 
células BrdU positivas (seta amarela). G- Próximo da lesão, feixe nervoso com algumas células 
perineurais co-expressando ambos marcadores, junto com muitas células BrdU positivas no interior e 
fora do feixe (seta amarela). H- Centro da polpa, mostrando pequeno vaso sanguíneo com células 
perivasculares co-expressando CD146 e BrdU na camada externa e interna (seta branca). Feixes 
nervosos evidenciando células perineurais co-expressando ambos marcadores (seta branca) 
imediatamente sob à lesão em J, proximo da lesão em K, e no centro em corte transversal em L, 
próximo de todos os feixes células BrdU positivas (seta amarela). N- Após 14 dias de cultura, sob a 
lesão, poucas células duplamente positivas (seta branca) O- Feixe nervoso com uma célula perineural 
duplamente positiva, próximo da lesão e P- Capilares com células perivasculares (seta vermelha) e 
feixe (seta branca) ambos co-expressando ambos marcadores no centro da polpa. Quadros brancos 
mostram simples marcação. 
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5.1.7.3 PDGFRβ/BrdU 

 

Grupo cultura controle PDGFrβ/BrdU 

 

O PDGFrβ foi o marcador que melhor conseguimos visualizar em todos os períodos e 

grupos experimentais. Sua expressão foi intensa até os 14 dias do experimento e observou-se 

frequentemente em FVNs. Na camada subodontoblástica viável puderam ser observadas, 

espalhadas no tecido, células PDGFrβ/ BrdU positivas perto de capilares e parede vascular 

(Fig. 13 B). Imediatamente sob esta área, feixes nervosos evidenciando células perineurais co-

expressando ambos marcadores e em muitos casos axônios duplamente positivos sem que o 

DAPI co-localizasse foram observados. No centro, mais FVNs foram vistos 

longitudinalmente ou transversalmente sempre mostrando células perineurais co-expressando 

ambos marcadores (Fig. 13 D). 

 

Grupo cultura exposição PDGFrβ/BrdU 

 

A expressão de ambos os marcadores foi consistente em todos os períodos (2, 5 e 14 

dias). Sob à lesão, células BrdU (em maior quantidade) ou PDGFrβ positivas espalhadas entre 

muitos capilares co-expressando ambos marcadores (Fig. 13 J). Muito próximo foram 

evidentes grandes feixes nervosos com células perineurais duplamente positivas (Fig. 13 K). 

No centro, FVNs claramente marcados co-expressando ambos marcadores em células 

perineurais, também foi possível observar em alguns casos células BrdU positivas no interior 

do vaso sanguíneo que acompanha o feixe assim como, células perivasculares na parede de 

vasos sanguíneos de médio calibre (Fig. 13 L). Foi comum observar o fato de ter não ter co-

localização do DAPI em prolongamentos celulares (axônios) embora sejam duplamente 

positivos. 
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Figura 13 – Co-expressão de PDGFreceptor β/BrdU em tecido pulpar de molares humanos. A-HE do 
grupo cultura controle. B- Camada odontoblástica permeada por muitos capilares positivos para 
PDGFrβ/BrdU (seta branca) e células espalhadas no tecido BrdU positivas (seta amarela). C- Célula 
perineural co-expressando os marcadores PDGFrβ/BrdU (seta branca) no feixe nervoso, próximo da 
camada subodontoblástica. D- Vista transversal do FVN mostrando estruturas duplamente positivas 
sem co-localização do DAPI (seta laranja), algumas células perineurais co-localizando PDGFrβ/BrdU 
(seta branca) e células BrdU positivas perto do feixe (seta amarela). E, I, M - HE do grupo cultura 
exposição. F- Após 2 dias, sob à lesão, algumas células BrdU positivas (seta amarela), feixes nervosos 
mostrando células perineurais positivas (seta branca). G- Feixe nervoso mostrando suas fibras em 
contato com à lesão com células duplamente positivas (seta branca), algumas sem DAPI (seta laranja) 
e perto do feixe de células BrdU positivas. H- Vista transversal do FVN na polpa central, evidenciando 
células perineurais positivas (seta branca). J- Após 5 dias, sob à lesão, capilares duplamente positivos 
(seta branca). K- Perto da lesão, vista longitudinal do feixe nervoso evidenciando muitas células 
perineurais positivas (seta branca). L- FVN na polpa central, após 5 dias mostrando no interior do vaso 
sanguíneo células BrdU positivas (seta amarela), células perineurais duplamente positivas (seta 
branca) e células positivas sem DAPI (seta laranja). O- Após 14 dias, sob a lesão poucas células BrdU 
positivas (seta amarela), e algumas células duplamente positivas (seta branca) que parecem pertencer a 
um feixe em degeneração. P- Feixes nervosos próximos da lesão, evidenciando células perineurais 
duplamente positivas (seta branca) e células positivas sem DAPI (seta laranja). Q- Pequeno feixe no 
centro da polpa, também com células perineurais duplamente positivas (seta branca). 
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5.1.7.4 Desenho esquemático das marcações encontradas en molares humanos 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Parte II: Modelo animal 

 

O número de amostras apresentada no material e métodos reduziu devido a alguns 

acontecimentos. Alguns dentes foram excluídos devido à contaminação pulpar, por advento 

da queda do cimento obturador, inviabilizando o uso das amostras. Outros foram excluídos 

das análises devido a problemas técnicos no momento da inclusão na parafina e corte. A 

tabela 9 mostra o número real de amostras que foram analisadas na pesquisa.  
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Tabela 9 – Número final de amostras nos grupos experimentais de animais 
 

Grupos Procedimento 
Períodos 

Total 
2 dias 4 dias 8 dias 

GIVE 
Exposição pulpar oclusal 
restaurado com coltosol 

6 dentes 6 dentes 5 dentes 17 dentes 

GIVC 
Sem exposição pulpar, 

controle 
4 dentes 5 dentes 7 dentes 16 dentes 

Total de dentes - 10 11 12 33 

Total de animais - 3 3 4 10 

Legenda: GIVE, Grupo in vivo com exposição pulpar. GIVC, Grupo in vivo controle, sem exposição 
pulpar. 

 

 

5.2.1 Análise morfológica dos cortes teciduais de ratos corados por HE.  

 

Diferente das amostras humanas, nos animais foi possível obter peças anatômicas 

evidenciando, além dos molares, o cemento, o ligamento periodontal e estruturas de suporte 

como o processo e osso alveolar. Portanto, nos animais descreveremos em detalhes o tecido 

pulpar que é o foco do nosso estudo, e de forma geral as estruturas adjacentes. 

 

5.2.1.1 Análise morfológica do grupo in vivo controle (GIVC) em ratos  

 

Morfologicamente, foi observado primeiros molares com densa camada de dentina e 

fina pré-dentina, com maioria das cúspides exibindo formação constante de dentina terciária 

(Fig. 14 A), provavelmente, devido ao desgaste que sofrem pela atrição como forma de 

mastigação normal dos roedores. 

Circundado pela dentina, encontra-se o tecido pulpar formado pela camada de 

odontoblastos constituída por células colunares altas arranjadas em paliçada que revestem a 

periferia da polpa, intercalada com a presença de finíssimos capilares, seguida de zona 

acelular composta de feixes de colágeno. Continuando, a zona rica em células mostra alta 

densidade celular onde foram observados fibroblastos com núcleos proeminentes (ativos) 

arranjados frouxamente entre fibras colágenas (Fig. 14 B). A região central da polpa foi 

caracterizada por vasos e feixes vásculo-nervosos que atravessam a polpa inteira (Fig. 14 C). 
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Embora existir a presença esparsa de macrófagos e linfócitos, não houveram sinais de 

inflamação. Na polpa coronal, observou-se também a presença frequente de estruturas ovóides 

“semelhantes a osso”, com algumas células que revestindo a periferia e outras incluídas na 

estrutura. Essas estruturas diferem dos conhecidos cálculos pulpares humanos que se 

apresentam como estruturas concêntricas. Em nosso estudo, convencionamos chamá-las de 

osteodentina (Fig. 14 D). 

Recobrindo a dentina radicular observou-se cemento avascular exibindo feixes de 

fibras colágenas densas do ligamento periodontal aderidas ao cemento e simultaneamente ao 

osso alveolar (Fig. 14 E). No ligamento propriamente dito, notou-se fibroblastos, fibras 

colágenas, abundantes feixes nervosos e vasos de variados calibres (capilares e vênulas) (Fig. 

14 F). O processo e osso alveolar mostrou-se com suas características normais como 

osteoblastos na periferia e osteócitos incluídos dentro da matriz, rodeados de capilares e 

feixes nervosos. No centro do osso foram observadas cavidades preenchidas com medula. 

Finalmente, áreas de epitélio gengival pavimentoso estratificado paraqueratinizado de aspecto 

normal fazendo parte do periodonto de proteção também foram observadas (Fig. 14 G). 
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Figura 14 – Características histológicas do tecido pulpar no grupo in vivo controle (GIVC). A- 
Primeiro molar de rato mostrando todas suas estruturas, dentina (D), polpa (P), dentina terciária (DT) 
nas pontas das cúspides e, adjacente às raízes, cemento (C), ligamento periodontal (LP) e osso alveolar 
(OA). B- Em maior aumento, a dentina terciária (DT) comumente formada nas pontas das cúspides, 
abaixo a fina pré-dentina (PD) seguida da camada de odontoblastos (CO) intercalada com finíssimos 
capilares (cabeça de seta azul), a zona acelular (*) e a zona rica em células (ZRC). C- Polpa central 
mostrando seus principais componentes, feixes de fibras colágenas (círculo preto), fibroblastos (cabeça 
de seta preta), vasos sanguíneos (seta preta) e feixes nervosos (seta azul). D- Área central da polpa 
mostrando o provável início da formação de osteodentina e uma concentração de vasos sanguíneos 
com hiperemia ao redor que parecem estar aportando suprimento vascular para a formação desta 
estrutura (seta azul). E- Área radicular, evidenciando em menor aumento a polpa radicular (PR), 
ligamento periodontal (LP) e osso alveolar (OA). F- Em maior aumento, o ligamento periodontal 
mostrando suas fibras inseridas no cemento (C) e no osso alveolar (OA) (seta preta). G- Epitélio 
gengival paraqueratinizado semelhante ao epitélio humano, apresentando camada espinhosa e basal 
(seta preta) e lâmina própria constituída por tecido conjuntivo denso apresentando fibroblastos, vasos 
sanguíneos e raras células inflamatórias. PC = polpa central.  Aumentos: A, E (50x); D (100x); B, C, 
F, G (400x). 

 

 

5.2.1.2 Análise morfológica do grupo in vivo exposição (GIVE) em ratos  

 

Grupo in vivo exposição (GIVE) com 2 dias  

 

Decorrido 2 dias após a lesão pulpar, observou-se uma área de necrose sob a cavidade 

(Fig. 15 B) circundada por infiltrado inflamatório com predominância de neutrófilos (Fig. 15 

C) restrito à cavidade pulpar, tudo isso, cercado por alterações no calibre vascular, 

vasodilatação de médios e pequenos vasos, hiperemia (Fig. 15 E), edema, pequenas áreas de 

hemorragia e também proliferação fibroblástica, caracterizando assim, uma inflamação aguda. 
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Por outro lado, nas vertentes das cúspides próximas à lesão, notou-se neoformação de células 

semelhantes à odontoblastos, com núcleos proeminentes e citoplasma eosinofílico (Fig. 15 F), 

sob ampla proliferação angioblástica num intento de reparo da lesão. 

 

Grupo in vivo exposição (GIVE) com 4 dias  

 

Transcorrido 4 dias após a lesão pulpar notou-se uma área de necrose sob a cavidade 

semelhante a encontrada no período de 2 dias (Fig. 15 G), com infiltrado inflamatório misto 

(mononucleares e polimorfonucleares), (Fig. 15 I) mostrando o início da transição da 

inflamação da fase aguda para crônica. Nesta fase observou-se a presença de macrófagos na 

área de lesão, assim como fenômenos vasculares como hiperemia e algumas áreas de 

hemorragia ao redor da lesão (Fig. 15 J). Concomitantemente, adjacente à lesão notou-se a 

presença de células odontoblastos-like, com núcleos proeminentes e citoplasma eosinofílico 

(Fig. 15 L). Númerosos vasos sanguíneos semelhante ao observado no período de 2 dias 

completam o quadro. Em alguns casos, confirmou-se que o cimento restaurador foi perdido 

nos dias subsequentes à restauração. 

 

Grupo in vivo exposição (GIVE) com 8 dias 

 

Aos 8 dias, ainda notou-se infiltrado inflamatório misto composto de neutrófilos 

(polimorfonucleares), eosinófilos e plasmócitos, linfócitos e alguns macrófagos 

(mononucleares) (Fig. 15 N, O, Q). Foi observado também destruição tecidual sempre 

circunscrita à área da lesão além de vasos sanguíneos congestos, hiperêmicos e ectásicos (Fig. 

15 P). Contudo, existem focos de reparo pulpar com formação de matriz dentinária pelos 

odontoblastos-like da mesma forma que nos períodos de 2 e 4 dias, como mostrado na Figura 

15 R.  
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Figura 15 – Características histológicas do tecido pulpar no grupo in vivo exposição (GIVE). A- 
GIVE com 2 dias, observa-se um panorama geral da lesão no molar (seta preta). B- Em maior aumento 
à área de necrose, caracterizada pela destruição da arquitetura tecidual formada sob a lesão (N). C- 
Quadro preto em A, em maior aumento, apresentando infiltrado inflamatório polimorfonuclear 
(neutrófilos) (seta amarela) acompanhado de vasodilatação, hiperemia e congestão vascular (seta 
preta). D- Área adjacente à lesão, mostrando proliferação fibroblástica em detalhe (seta preta). E- 
Próximo à lesão, abundante proliferação vascular (seta preta). F- Perto da lesão, neoformação de 
odontoblastos-like (seta preta) e númerosos vasos sanguíneos (seta azul). G- GIVE com 4 dias, 
mostrando uma visão geral do molar com lesão (seta preta). H- Maior aumento do quadro preto em G, 
nota-se, além da área de infiltrado inflamatório (seta preta), a osteodentina com algumas células na 
periferia (seta azul) e outras como inclusões celulares (seta amarela). I- Em maior aumento, o 
infiltrado inflamatório com inúmeros neutrófilos (seta preta) e alguns macrófagos (seta azul). J- Área 
próxima da lesão, mostrando vasodilatação, hiperemia e congestão vascular (seta preta); dentro dos 
vasos é possível observar neutrófilos (cabeça de seta azul); entre os vasos observa-se um feixe nervoso 
(seta azul). K- Área adjacente à lesão mostrando o infiltrado inflamatório (seta preta) e a osteodentina 
(seta azul). L- Na vertente das cúspides, neoformação de odontoblastos-like (seta preta) agora 
mostrando uma pequena quantidade de matriz formada (seta amarela) sempre sob ampla proliferação 
vascular (seta azul). M- GIVE com 8 dias, evidenciando a lesão pulpar (seta preta). N- Em detalhe, a 
necrose do tecido (seta preta). O- Área da lesão evidenciando presença de infiltrado inflamatório 
misto, neutrófilos (seta azul), plasmócitos (seta vermelha) e macrófago (seta preta). P-Mostra os vasos 
ectásicos, congestos e hiperêmicos (seta preta). Q- Infiltrado inflamatório crônico mostrando 
eosinófilos (seta azul) e linfócitos (seta vermelha). R- Área de reparo tecidual, neoformação de 
odontoblastos-like (seta preta), formação de matriz dentinária (seta amarela) sempre sob proliferação 
vascular (seta azul). Aumentos: A, G, M (50x); P (100x); B, C, D, E, F, H, I, J, K, L, N, O, Q, R 
(400x).  

 

5.2.2 Padrão da imunomarcação das proteínas alvo em molares de ratos 

 

A metodologia utilizada permitiu que as mesmas proteínas fossem avaliadas em 

tecidos hígidos e lesionados nos mesmos animais. Assim, os tecidos hígidos serviram como 

controle positivo (padrão), incluindo a iododeoxiuridina (IdU) que foi incorporada nos 

animais através da água de beber. Por tanto, avaliamos as células positivas para os marcadores 

IdU, CD90 e NG2. 

 

5.2.2.1 Grupo in vivo controle (GIVC) – IdU 

 

A imunomarcação para a proteína IdU (nuclear) foi semelhante em todos os períodos 

analisados (2, 4 e 8 dias), ocupando diferentes localizações na polpa dental (Fig. 16 A). No 

corno pulpar foram observado alguns odontoblastos, células perivasculares, em capilares da 

camada subodontoblástica, parede de vasos de médio calibre na ZRC que expressavam IdU. 

No centro da polpa, feixes vásculo-nervosos (núcleos de células de Schwann), (Fig. 16 D), 
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células perivasculares e endoteliais e, em alguns casos, células soltas no tecido muito 

próximas de vasos, dando impressão que acabaram de sair também foram encontradas com 

marcação positiva para IdU. 

Além disso, como já mencionado na descrição histológica, observamos em diversos 

animais estruturas interpretadas como osteodentina. Frequentemente essas estruturas 

apresentavam-se rodeadas por células IdU positivas (Fig. 16 D). Alguns odontoblastos na 

base da câmara pulpar, também foram IdU positivos. Na raiz, também observou-se células 

IdU positivas na parede de vasos de médio calibre (Fig. 16 E). Outros locais de marcação 

foram células no ligamento periodontal, osso alveolar e medula óssea como mostrado na 

figura 16 F, H, I, J. 

 

  



Resultados  105 

 

 

 

Figura 16 – Expressão da proteína Iododeoxiuridina (IdU) no grupo in vivo controle (GIVC). A- 
Visão geral expressão da proteína IdU no molar de rato. B- Corno pulpar, mostrando alguns 
odontoblastos IdU+ (seta preta), na camada subodontoblástica e células perivasculares (cabeça de seta 
azul). C- Na polpa central, observa-se feixe vásculo-nervoso mostrando o núcleo de células de 
Schwann IdU+ (seta azul), células perivasculares IdU+s em volta da artéria (cabeça de seta verde) e 
uma célula positiva solta no tecido (cabeça de seta vermelha) muito próxima do vaso e odontoblastos 
na base da câmara pulpar também IdU+ (seta preta). D- Na polpa central, observa-se osteodentina 
exibindo células IdU+ na periferia (seta vermelha) e próximo, uma célula IdU+ solta no tecido (cabeça 
de seta vermelha) muito perto de vasos; o FVN apresenta células de Schwann positivas (seta azul) e 
adjacente notam-se células perivasculares também positivas (cabeça de seta verde e cabeça de seta 
azul). E- Na polpa radicular, inúmeras veias de médio calibre, com células IdU+ na parede (cabeça de 
seta amarela). F- Papila interdental e crista óssea alveolar evidenciando microcapilares IdU+ na 
camada basal (seta preta) e na lâmina própria (seta amarela), assim como, fibroblastos positivos para 
IdU no tecido conjuntivo (seta verde). G- Células IdU+s no ligamento periodontal (seta verde). H- 
Osso alveolar evidenciando marcações positivas nos osteócitos (seta preta), osteoblastos (seta roxa) e 
no capilar (seta laranja). I- Células IdU+s de morfologia alongada na medula óssea (seta azul). 
Aumentos: A (25x); B (100x); C, D, E, F, G, H, I (400x). 
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5.2.2.2 Grupo in vivo exposição (GIVE) – IdU 

 

Os locais de marcação com IdU foram semelhantes em todos os períodos, a diferença 

principal esteve no número de células marcadas por período e na intensidade das mesmas. 

Assim, com 2 dias o número de células positivas foi aproximadamente duas vezes maior se 

comparado com o período de 4 dias e aproximadamente 4 vezes maior se comparado com o 

período de 8 dias. Quanto a intensidade, os períodos de 2 e 4 dias mostraram intensa 

marcação, enquanto o período de 8 dias mostrou uma marcação fraca. Quanto a localização, 

as células positivas estiveram sempre próximas da lesão pulpar (Fig. 17 B). Ao redor da lesão 

era comum observar vasos dilatados de diversos calibres com células positivas nas paredes 

(Fig. 17 D). Além disso, células soltas no tecido, sempre muito próximas a vasos, foram 

constantemente encontradas. Da mesma forma, embora com menor frequência, feixes 

vásculo-nervosos apresentavam células de Schwann IdU+. Quando presente, a osteodentina 

mostrava células positivas na periferia. 
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Figura 17 – Expressão da proteína Iododeoxiuridina (IdU) no grupo in vivo exposição (GIVE). A- O 
GIVE com 2 dias evidenciando a lesão pulpar (seta preta). B- Área adjacente á lesão, onde 
observamos células perivasculares IdU+s em volta de pequenos capilares (cabeça de seta azul), da 
mesma forma, células espalhadas no tecido vinculadas à vasos (cabeça de seta vermelha) ou no meio 
do infiltrado inflamatório e na parede de vasos de maior calibre (cabeça de seta amarela). Quadro preto 
em detalhe ao lado, célula IdU+ em mitose (cabeça de seta verde). C- Área de destruição tecidual 
mostrando três feixes nervosos com células perineurais (células de Schwann) (seta azul) e células 
perivasculares (cabeça de seta verde) todas IdU+s. D- Cúspide distal, com infiltrado inflamatório e 
células perivasculares (cabeça de seta amarela e azul) IdU+s. Células IdU+se disseminadas no tecido, 
algumas próximas a vasos e outras contíguas ao infiltrado inflamatório (cabeça de seta vermelha). 
Distante na camada odontoblástica um único odontoblasto IdU+ (seta preta). E- GIVE com 4 dias, 
área adjacente à lesão mostrando o feixe nervoso com células perineurais (células de Schwann) IdU+s 
(seta azul), duas células soltas muito próximas de vasos (cabeça de seta vermelha) e uma célula 
perivascular IdU+ (cabeça de seta amarela). F- GIVE com 8 dias, campo próximo da lesão, exibindo 
somente duas células IdU+s espalhadas no tecido, ambas próximas de vasos ou capilares (cabeça de 
seta vermelha) e adjacente ao infiltrado inflamatório. Não foi encontrada marcação na osteodentina 
(seta preta). Aumentos: A (25x); B, C, D, E, F (400x). 

 

5.2.2.3 Grupo in vivo controle (GIVC) – CD90 

 

Para a proteína de membrana CD90, foi evidente a intensa marcação nas cúspides dos 

molares, mais precisamente na camada subodontoblástica, abrangendo a zona acelular (ZA) e 

parte da zona rica em células (ZRC) parecendo formar uma rede/plexos de microcapilares/ 

nervos associados a fibroblastos e fibras colágenas (Fig. 17 B). Na polpa central, observou-se 

feixes vásculo-nervosos em cortes transversais e longitudinais mostrando em seu interior 

células perineurais (células de Schwann/ axônios) CD90+ além disso, pericitos em volta de 

capilares mostraram-se positivos para CD90 (Fig. 17 C). Não houve célula marcada que não 

estivesse associada a estas estruturas. Da mesma forma que no marcador anterior, os períodos 
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de 2 e 4 dias exibiram maior intensidade de marcação, enquanto que com 8 dias todas as 

marcações ficaram fracas. Uma característica das células positivas achadas foi o reduzido 

tamanho que apresentavam se comparadas com as IdU+ por exemplo. Outros locais de 

marcação foram o epitélio gengival, ligamento periodontal e osso alveolar (Fig. 17 G, H, I).  

 

Figura 17 – Expressão da proteína CD90 no grupo in vivo controle (GIVC). A- Em menor aumento, 
observam-se as marcações de CD90 nas cúspides dos molares hígidos (seta preta) e algumas estruturas 
no interior da polpa. B- Quadro preto em detalhe, mostrando a cúspide central apresentando uma rede 
formada por plexos capilares e fibras nervosas na camada subodontoblástica (cabeça de seta azul) 
positivos para CD90. Também é possível observar alguns prolongamentos odontoblásticos no interior 
dos túbulos CD90+ (seta preta). Quadro preto mostrando maior detalhe do plexo de capilares. C- Feixe 
neural visto longitudinalmente, mostrando células perineurais (célula de Schwann/ axônio) CD90+ 
(seta azul), não foi observada positividade para CD90 na osteodentina (seta preta). D- Na polpa 
central, feixes vásculo-nervosos CD90+ (seta azul) e ao redor pericitos também positivos (cabeça de 
seta azul). E- Quadro preto em detalhe mostrando, provavelmente, células de Schwann CD90+ (seta 
preta), e pequeníssimos capilares entre os feixes, todos CD90+ (cabeça de seta azul). F- Epitélio 
gengival mostrando, na lâmina própria, células perivasculares CD90+ (cabeça de seta azul). G- Papila 
interdental evidenciando pericitos CD90+ na parede de capilares (cabeça de seta azul) entre as fibras 
colágenas do ligamento periodontal. H- Células perivasculares CD90+ (cabeça de seta amarela) na 
parede do vaso sanguíneo percorrendo entre as fibras colágenas do ligamento periodontal. I- Osso 
alveolar, mostrando células da parede vascular de vasos de diferentes calibres positivas para CD90 
(seta azul). Aumentos: A (100x); B, C, D, F, G, H, I (400x). 
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5.2.2.4 Grupo in vivo exposição (GIVE) - CD90 

 

Nos grupos com exposição pulpar (GIVE) os locais de marcação foram semelhantes 

em todos os períodos. Quanto ao número de células marcadas, o período de 2 dias teve quase 

1,5x vezes mais células positivas se comparada com 4 dias. Os períodos de 4 e 8 dias tiveram 

números semelhantes. Como em todas as proteínas anteriores, a maior intensidade ficou nos 

períodos de 2 e 4 dias diminuindo consideravelmente com 8 dias. Os principais locais de 

marcação estiveram ao redor da lesão, em células perivasculares de vasos de diferentes 

calibres (capilares, veias e artérias) (Fig. 18 B, E), e menos frequente em feixes vásculo-

nervosos (Fig. 18 C). O tamanho reduzido das células positivas foi novamente uma 

característica presente. 
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Figura 18 – Expressão da proteína CD90 no grupo in vivo exposição (GIVE). A- Menor aumento 
mostrando a lesão tecidual na polpa (seta preta). B- Grupo GIVE com 2 dias, área adjacente à lesão, 
com infiltrado polimorfonuclear cercado por vasos congestos e áreas de hemorragia (seta preta). Além 
disso, observamos células perivasculares em vasos de diferentes calibres (veia- cabeça de seta 
amarela), (capilares- cabeça de seta azul) CD90+ espalhados pelo tecido; quadro preto mostra em 
maio aumento o detalhe do quadro amarelo mostrando parede capilar com células CD90+ (linha 
pontilhada azul). C- Detalhe do quadro vermelho em B, evidenciando células perineurais CD90+ no 
feixe vásculo-nervoso (célula de Schwann) (cabeça de seta verde) junto de capilares (cabeça de seta 
azul) também positivos. D- Grupo GIVE com 4 dias, campo adjacente à lesão apresentando dilatação e 
congestão vascular, dentre os vasos notam-se células perivasculares CD90+ (veias- cabeça de seta 
amarela) (capilares- cabeça de seta azul). Observamos também a presença de osteodentina que foi 
negativa para este marcador (seta preta). E- Região radicular mostrando a intensa marcação na parede 
vascular de vasos de variados calibres (veias- cabeça de seta amarela) (capilares- cabeça de seta azul). 
F- GIVE com 8 dias, área próxima à lesão exibindo a típica dilatação e congestão vascular onde se 
evidenciam pequenos capilares com células CD90+ (cabeça de seta azul) na camada 
subodontoblástica. G- Outra área adjacente à lesão onde observa-se um vaso muito dilatado e congesto 
(seta preta) e ao lado pequenos vasos com células perivasculares CD90+ (cabeça de seta amarela). H- 
Maior aumento do quadro amarelo em G, evidenciando células da parede vascular CD90+ (seta 
amarela). I- Maior aumento do Quadro vermelho em G mostrando, na parede do vaso, células 
perivasculares CD90+ (seta amarela). Aumentos: A (100x); B, D, E, F e G (400x). 

 



Resultados  111 

 

5.2.2.5 Grupo in vivo controle (GIVC) - NG2 

 

A proteína de membrana NG2, mostrou escassos locais de marcação. Algumas 

membranas de odontoblastos e seus prolongamentos entrando na pré-dentina foram positivos. 

Estes podiam foram localizados nas cúspides ou na base da câmara pulpar coincidentemente 

sempre na área se estava formando matriz dentinária. Na camada subodontoblástica, foram 

encontrados pericitos NG2+ em torno de pequenos capilares (pequeníssimas células 

semelhantes em tamanho às CD90+) (Fig. 19 B). No centro da polpa, o feixe vásculo-nervoso 

exibia células NG2+ na parede dos capilares que permeiavam o feixe (Fig. 19 D) da mesma 

forma, alguns dentes apresentaram osteodentina com células NG2+ na periferia (Fig. 19 G). 

Na porção radicular da polpa também foram visualizadas células NG2+ na parede de vasos de 

maior calibre (Fig. 19 F1-F2). Foi encontrada marcação positiva somente nos períodos de 2 e 

4 dias. Outros locais de intensas marcações foram o epitélio e o ligamento periodontal, como 

mostrado na figura 19 H, I.  
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Figura 19 – Expressão da proteína NG2, no grupo in vivo controle (GIVC). A- Mostra áreas com 
odontoblastos NG2+ (seta preta). B- Em maior detalhe, a membrana de odontoblastos NG2+ e seus 
prolongamentos entrando nos túbulos (seta preta) são mais evidentes nas cúspides. Quadro preto em 
detalhe, mostra pequenos pericitos NG2+ (cabeça de seta amarela) na parede de microcapilares na 
ZRC. C- Odontoblastos na base da câmara pulpar com membrana e prolongamentos NG2+ (seta preta) 
nas áreas correspondentes a marcação aprecia-se a formação de matriz dentinária (circulo azul). 
Quadro preto em maior aumento, a membrana e o citoplasma dos odontoblastos positivos para NG2. 
D- Centro da polpa, mostrando pericitos NG2+ na parede vascular de capilares (cabeça de seta azul). 
Em detalhe quadro amarelo, no quadro preto, evidenciando pequeníssimos pericitos NG2+ nos 
capilares que permeiam o feixe nervoso (seta azul). E- Área radicular, mostrando também 
odontoblastos radiculares NG2+ (seta preta). F-1- Aumento do quadro amarelo em E, evidenciando 
pequenas células endoteliais NG2+ na parede do vaso (cabeça de seta amarela). F-2- Aumento do 
quadro vermelho em E, mostrando pequenos pericitos NG2+ no feixe nervoso (cabeça de seta azul). 
G- Osteodentina onde distinguimos dois tipos de células, umas com núcleo maior e 
membrana/citoplasma NG2+ na periferia e no centro da estrutura (seta vermelha) e as outras também 
com membrana/citoplasma NG2+ (seta verde) localizadas na periferia e com tamanho muito menor. 
H- Células da camada basal do epitélio gengival positivas para NG2 (seta preta). I- Osteoblastos (seta 
preta) e osteócitos (seta amarela) NG2+. LP = ligamento periodontal. OA = osso alveolar. Aumentos: 
A (100x); B, C, D, E, G e H (400x); I (1000x).  
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5.2.2.6 Grupo in vivo exposição (GIVE) - NG2 

 

Grupos com exposição pulpar (GIVE) evidenciaram locais de marcação similares 

entre os períodos. Somente os períodos experimentais de 2 e 4 dias foram reativos para a 

proteína NG2. No que refere-se ao número de células, o período de 2 dias teve 3 vezes mais 

células positivas se comparada com o período de 4 dias. As áreas de marcação mais comuns 

estiveram ao redor da lesão, em células perivasculares (pericitos) em pequenos capilares, 

vasos de diferente calibre (vênulas, arteríolas) e feixes vásculo-nervosos. Além disso, células 

da camada odontoblástica, foram positivas para NG2 em locais onde presumivelmente 

estavam formando matriz (Fig. 20 B, I). Distinguimos dois tipos de células positivas para 

NG2, as de tamanho similar às IdU+ e as de tamanho menor, similar às células CD90+ (Fig. 

20 C, E). Estas células encontravam-se presentes tanto nos pequenos vasos como nos feixes 

vásculo-nervosos. Quando presente na polpa, a osteodentina mostrava células pequenas 

positivas para NG2 na periferia (Fig. 20 I).  
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Figura 20 – Expressão da proteína NG2, no grupo in vivo exposição (GIVE). A- Visão geral da lesão 
pulpar oclusal (seta preta). B- GIVE com 2 dias, campo adjacente à lesão, que evidencia múltiplos 
microcapilares NG2+ na camada subodontoblástica (circulo pontilhado azul); ao lado, um capilar 
mostrando pericitos NG2+ em torno da parede (cabeça de seta amarela) e feixe vásculo-nervoso 
mostrando pequeníssimos capilares NG2+ (seta azul); região com odontoblastos positivos para NG2 
na base da câmara pulpar (seta preta). C- Quadro amarelo em B em maior aumento, exibindo parte de 
feixe com pequenos capilares (seta azul) e capilares de maior calibre (seta verde) todos NG2+. D- 
Área com congestão vascular, próxima da lesão que mostra células perivasculares NG2+, na parede 
interna de vênulas (cabeça de seta amarela), ao lado um feixe vásculo-nervoso (corte transversal) 
mostrando duas pequenas células NG2+ na parede da arteríola (cabeça de seta verde). E- Quadro 
amarelo em D em detalhe, exibindo capilares NG2+ (seta verde) entre as fibras nervosas. F- área 
próxima à lesão com vasodilatação, mostrando duas células NG2 positivas na parede da vênula 
(células endoteliais) (cabeça de seta amarela), adjacente ao que parece ser o início da formação de 
osteodentina, células NG2+ com núcleo volumoso, arredondado e arranjadas em forma de racemo ou 
cacho de uva, formando matriz (seta vermelha). G- Polpa radicular, mostrando intensa marcação nos 
odontoblastos radiculares e seus prolongamentos entrando nos túbulos (seta preta), assim como nos 
feixes nervosos evidenciando células de Schawnn com membrana NG2+ (seta azul). Células 
perivasculares NG2+ na parede de veias (cabeça de seta amarela). H- GIVE com 4 dias, polpa central 
adjacente à lesão, mostrando alguns odontoblastos NG2+ (seta preta) próximo às pequenas vênulas 
com células perivasculares NG2+ (cabeça de seta amarela). I- Outra área adjacente à lesão, mostrando 
vênulas com células perivasculares NG2+ (cabeça de seta amarela) ao lado osteodentina com células 
NG2+ na periferia (seta verde) e na base da câmara pulpar observamos intensa marcação na membrana 
e citoplasma de alguns odontoblastos (seta preta) precisamente formando matriz dentinária (circulo 
pontilhado azul). Aumentos: A (100x); B, D, F, G, H e I (400x). 
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5.2.2.7 Quadro resumo das marcações em molares animais 

 

Quadro 2 - Resumo das marcações em molares animais 
 
 BrdU (nuclear) CD90 (membrana e citoplasma) NG2 (membrana e citoplasma) 

Grupo 2d 4d 8d 2d 4d 8d 2d 4d 

GIVC 

Corno pulpar: alguns odontoblastos 
na camada odontoblástica.  

Camada subodontoblástica: células 
perivasculares (capilares, venas, 
artérias) na ZRC. 

Polpa central: células perivasculares 
(capilares, veias, artérias); células 
perineurais (cél. de Schwann) em 
FVNs. 

Células soltas no tecido próximas de 
vasos/ osteodentina 

Base da câmara pulpar: 
odontoblastos  

Raiz: células endoteliais na parede 
de vasos sanguíneos.  

Cúspides molares/ camada 
subodontoblástica: rede/plexos de 
microcapilares, fibroblastos. 

Polpa central: células perivasculares 
(capilares, veias, artérias), células 
perineurais (cél. de Schwann e 
axônio) em FVNs. 

Células de tamanho reduzido. 

Algumas membranas/citoplasma de 
odontoblastos nas cúspides ou na 
base da câmara pulpar (área que 
formava matriz). 

Pericitos em torno de capilares na 
ZRC 

Polpa central: células perivasculares 
(microcapilares entre as fibras 
nervosas) em FVNs. 

Osteodentina (células + na periferia) 

Raiz: células endoteliais na parede 
de veias. 

Células de tamanho reduzido. 

GIVE 

Ao redor da lesão: células 
perivasculares (capilares). 

Células soltas no tecido perto de 
vasos e do infiltrado inflamatório. 

Células perineurais (cél. de Schwann) 
nos FVNs ; células perivasculares 
(artéria, veia). 

 

Ao redor da lesão: células 
perivasculares (capilares, artérias, 
veias).  

Células perineurais (cél. Schwann/ 
axônio) em FVNs.  

Raiz: células endoteliais na parede 
de veias. 

Células de tamanho reduzido. 

Ao redor da lesão: camada 
odontoblástica  

base da câmara pulpar: 
membrana/citoplasma de 
odontoblastos, que formavam matriz. 

Células perivasculares (capilares, 
veias e artérias).  

Membrana da célula neural nos 
FVNs.  

Osteodentina (células + na periferia) 

Células de tamanho reduzido. 

Legenda: GIVC, grupo in vivo controle, sem exposição pulpar. GIVE, grupo in vivo com exposição 
pulpar.ZRC, zona rica em células. FVNs, feixes vásculo-nervosos. 
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5.2.2.8 Percentual de células imunomarcadas para cada proteína alvo em molares 

animais  

 

Expressão de IdU em molares de ratos  

 

Os dados numéricos e estatísticos (Tabela 10) obtidos para o marcador de proliferação 

celular IdU mostraram que não houveram diferenças significativas entre os períodos 

experimentais dentro de um mesmo grupo para GIVE (p = 0.18) e para o GIVC (p = 0.12). 

Também não houve diferenças estatísticas comparando os GIVE e GIVC nos diferentes 

períodos (2, 4 dias p =1.00 e 8 dias p = 0.40).  

 

Tabela 10 – Dados estatísticos obtidos para o percentual de células marcadas para IdU (%) para os 
grupos GIVE e GIVC nos diferentes períodos experimentais. 
 

Percentual de células marcadas para IdU  

Grupo 
Experimental 

Dados 
estatísticos 

 
Períodos experimentais 

Kruskal 
Wallis 

(p) 2 dias 4 dias 8 dias 

 
GIVE 

 

Média 8.36 4.74 2.83 
 

p = 0.18 
DP 3.81 2.24 0.17 
Mediana 9.66 4.89 2.82 
Variação 2.78 – 11.33 2.29 – 6.92 2.66- 3.01 

      

GIVC 

Média 8.80 4.25 4.35 

    p = 0.12 
DP 4.49 1.68 1.39 
Mediana 7.62 3.65 4.45 
Variação 5.25 – 14.73 2.96 – 6.72 2.59- 5.90 
     

 Mann Whitney 
(p) 

 
p =1.00 

 
p =1.00 

 
p = 0.40 

 

 

 

Expressão de CD90 em molares de ratos  

 

Os dados numéricos e estatísticos (Tabela 11) obtidos para o marcador de membrana 

CD90 mostraram que não houve diferenças significativas entre os períodos experimentais 

dentro de um mesmo grupo GIVE (p = 0.39) e GIVC (p =0.33), ou comparando os grupos 

entre si em cada períodos (2 dias p = 0.40; 4 dias p = 0.22; 8 dias p = 0.11).  
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Tabela 11 – Dados estatísticos obtidos para o percentual de células marcadas para CD90 (%) para os 
grupos IVE e IVC nos diferentes períodos experimentais. 

Percentual de células marcadas para CD90  
Grupo 

Experimental 
Dados 

estatísticos 
 

Períodos experimentais 
Kruskal 
Wallis 

(p) 2 dias 4 dias 8 dias 
 

GIVE 
 

Média 6.49 4.32 3.52 
 

p = 0.39 
DP 3.34 1.61 1.01 
Mediana 6.32 3.80 3.25 
Variação 3.23 - 9.92 3.04 – 6.14 2.67 – 4.64 

      

GIVC 

Média 9.90 6.86 5.94 

    p = 0.33 DP 4.85 3.07 1.65 
Mediana 10.39 6.52 6.25 
Variação 3.85 – 14.99 3.94 – 10.48 3.67 – 7.59 
     

 Mann Whitney 
(p) 

 
p = 0.40 

 
p = 0.22 

 
p = 0.11 

 

 

Expressão de NG2 em molares de ratos  

 

Os dados numéricos e estatísticos (Tabela 12) obtidos para o marcador de membrana 

NG2 mostraram que houve diferenças significativas entre os períodos experimentais para 

grupo GIVC (p = 0.02). Comparando os grupos entre si, houve também diferença estatística 

entre GIVE e GIVC aos 2 dias (p = 0.02).  

 

Tabela 12 – Dados estatísticos obtidos para o percentual de células marcadas para NG2 (%) para os 
grupos IVE e IVC nos diferentes períodos experimentais. 
 

Percentual de células marcadas para NG2  
Grupo 

Experimental 
Dados 

estatísticos 
 

Períodos experimentais 
Mann 

Whitney 
(p) 2 dias 4 dias 8 dias 

 
GIVE 

 

Média 10.46 3.22  
 

   p =  0.05 
DP 4.96 1.47  
Mediana 9.24 2.71 - 
Variação 6.02 – 17.34 2.06 – 4.87  

      
 
 

GIVC 

Média 2.64 4.58  

    p = 0.02 
DP 0.42 0.78  
Mediana 2.70 4.54 - 
Variação 2.13 – 3.04 3.80 – 5.44  
     

 Mann Whitney 
(p) 

 
p = 0.02 

 
p = 0.22 
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5.2.2.9 Gráficos estatísticos 

 

Para compararmos os resultados de forma simples, realizamos gráficos dos dados 

numéricos obtidos para cada marcador, como mostrado nas figuras 6.8.4 e 6.8.5. 

 

 
 
Gráfico 4 – Porcentagem da expressão das diferentes proteínas utilizadas em tecido pulpar animal nos 
grupos in vivo exposição (GIVE) e grupo in vivo controle (GIVC). 

 

 
 

Gráfico 5 – Comparação das porcentagens expressas pelas diferentes proteínas utilizadas em tecido 
pulpar animal nos GIVC e GIVE. 
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5.2.2.10  Desenho esquemático das marcações encontradas en molares de ratos 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

As células-tronco adultas permanecem em estado quiescente, praticamente em 

repouso, ativadas apenas para manter a homeostase do tecido em condições normais, ao 

contrario, após à injúria ou estresse são mobilizadas e proliferam intensamente para reparar os 

efeitos da lesão (KURTH et al., 2011; ISHIKAWA et al., 2012). As células-tronco de polpa 

dental respondem à injúria estimulando a proliferação e diferenciação de odontoblastos 

(PANG et al., 2016). Embora alguns mecanismos do reparo tecidual já terem sido 

descobertos, ainda temos muitas dúvidas sobre a participação de células-tronco neste 

complexo processo. Conhecer os mecanismos que controlam o comportamento destas células 

para o reparo tecidual nos ajudarão a aprender a desenvolver melhores formas de induzir o 

processo de reparo e regeneração tecidual.  

Nosso objetivo foi estudar a localização e composição de nichos das células-tronco da 

polpa dental frente à resposta à injúria através da exposição pulpar e cultivo de dentes 

humanos e por ensaios in vivo de dentes de ratos, através da técnica de incorporação de BrdU 

e IdU para localizar células de ciclagem celular lenta (supostas células-tronco) que co-

expressavam marcadores também identificados em células-tronco mesenquimais (CD90, 

CD146, PDGFrβ e NG2). 

Para atingir nosso objetivo utilizamos duas metodologias, a cultura organotípica de 

molares humanos e a experimentação animal in vivo. A cultura de órgão, também chamada de 

cultura ex vivo ou in situ, consiste em cultivar órgãos inteiros (na maioria das vezes em estado 

embrionário) ou fragmentos de órgãos (órgãos adultos) conservando dessa forma, a 

arquitetura do tecido e sua atividade funcional (GANGAL, 2010). A cultura de órgão é bem 

estabelecida como metodologia de pesquisa na área médica, para estudar áreas de 

desenvolvimento, condições fisiológicas e patológicas. Exemplos de cultura de órgãos são: 

cultura de retina (MORITOH et al., 2010; ENGELSBERG; GHOSH, 2011) (THANGARAJ 

et al., 2011) de sistema nervoso central (ZHANG et al., 2011), de figado (BAPTISTA et al., 

2011), de tecido ósseo (PAPADIMITROPOULOS et al., 2011) entre outras.  

Em relação a tecidos orofaciais, é possível realizar cultura de fatias de tecidos duros, 

moles ou ambos (MAGLOIRE et al., 1996), cultura de dentes inteiros (TECLES et al., 2005) 

(TECLES et al., 2008), de metades de dentes (IDA-YONEMOCHI et al., 2014), de germe 
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dentário (SUN et al., 2014), cultura de várias estruturas dentais juntas (fragmentos de dente, 

ligamento periodontal e osso) (CHOKECHANACHAISAKUL et al., 2012; MOORE et al., 

2015), e cultura de esferoides organotípicos (3D) (SHIN et al., 2017). Esse tipo de cultivo 

tecidual é bastante útil para explorar mecanismos como a odontogênese, dentinogênese 

(MAGLOIRE et al., 1996), proliferação e diferenciação celular, mecanismos de reparo 

tecidual, engenharia tecidual, regeneração (SLOAN; LYNCH, 2012) assim como, 

biocompatibilidade e citotoxicidade de materiais dentais (MURRAY et al., 2000). 

Pelo fato de reproduzir muitas das condições teciduais in vivo, a cultura organotípica 

permite melhor entendimento do microambiente onde células e tecidos dividem o mesmo 

arranjo espacial, sem alguma influencia sistêmica proveniente da inflamação (SLOAN; 

LYNCH, 2012). Além disso, permite a análise do comportamento celular complexo, respostas 

celulares e moleculares (COLOMBO et al., 2015), estabelecendo assim, uma ponte entre a 

cultura de células padrão (2D) e modelos animais in vivo (GRIFFITH et al., 2006; 

YAMADA; CUKIERMAN, 2007). Um fato importante é que o desenvolvimento de modelos 

de cultura ex vivo, que reduz significativamente o uso de animais necessários para 

experimentação (CHOKECHANACHAISAKUL et al., 2012), seguindo a tendência atual de 

reduzir ao máximo o número de animais ou substituí-los por outros métodos de pesquisa 

NC3Rs ([2014?]). 

Em nosso estudo, a cultura do órgão dentário permitiu manter, por certo período, 

integridade estrutural e parcialmente a integridade funcional do nicho ou nichos de células-

tronco in situ, assim como, conservou a interação célula-célula e célula-matriz extracelular. 

Sabe-se que a matriz dentinária, preservada na cultura organotípica, possui uma reserva de 

moléculas bioativas (SMITH et al.,2 012) funcionando como um disco rígido biológico 

(AUSTIN et al., 2013), capaz de direcionar o reparo tecidual. Assim, a manutenção do íntimo 

contato da matriz dentinária com os odontoblastos é essencial para a manutenção da 

morfologia fenotípica e atividade secretória dessas células (HEYWOOD; APPLETON, 1984). 

Essa manutenção morfológica e funcional permite a liberação de fatores de crescimento que 

sinalizam para a mobilização e proliferação celular simulando o que acontece in vivo. 

Estudos anteriores realizados usando a mesma metodologia de cultura organotípica 

demonstraram que células progenitoras perivasculares BrdU positivas podem ser ativadas em 

resposta à lesão dos odontoblastos e podem migrar ao local da injúria após exposição pulpar, 

fato que não acontece em cavidades limitadas à dentina sem exposição pulpar (TECLES et al., 
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2005). Mobilização e proliferação celular também foram observadas a partir de locais 

pericapilares em tecido conjuntivo de diversas origens em cultura 3D com hidrogel (CHOI et 

al., 2012). 

Uma limitação do método de cultura organotípica é manter a viabilidade celular 

através do tempo. Os dentes humanos em cultura organotípica analisados em nosso estudo 

apresentaram degeneração tecidual a partir de 5 dias de cultivo. Em geral, em modelos de 

cultura de órgão, o tempo de cultivo tem que ser curto e vai depender do tipo de tecido e das 

condições de cultura. Via de regra de 0 até 14 dias (SLOAN et al., 1998; 

CHOKECHANACHAISAKUL et al., 2012; IDA-YONEMOCHI et al., 2014) embora, 

existem relatos de 21 dias (SMITH et al., 2010) e 28 dias (TECLES et al., 2005). 

No caso específico do tecido pulpar que está envolvido entre paredes rígidas que 

dificultam a nutrição, a preservação da morfologia tecidual é ainda mais difícil 

(CHOKECHANACHAISAKUL et al., 2012). O órgão que foi removido do tecido natural tem 

a desvantagem de perder o suprimento de oxigênio, nutrientes e outros fatores necessários 

para atividade funcional promovida pelo suprimento sanguíneo (GANGAL, 2010). De forma 

similar, as células podem ser estressadas pelo baixo pH, fato que pode influenciar na resposta 

geral ao estimulo e à resposta inflamatória (TECLES et al., 2008). Em nosso estudo, 

conseguimos em parte manter a viabilidade celular gotejando meio de cultura pela cavidade 

realizada na superfície oclusal dos dentes, adicionalmente à nutrição do meio de cultivo pela 

porção radicular do dente; levando assim, nutrição ao tecido pulpar. 

A difusão de nutrientes no meio de cultura não é eficiente na porção central do órgão 

em cultura culminando muitas vezes em necrose nessa área (GANGAL, 2010). Em culturas 

esferoidais (3D), células que proliferam são encontradas principalmente na zona periférica 

enquanto células apoptóticas e hipóxicas estão no centro (core zone). No entanto, sabe-se que 

em condições hipóxicas a manutenção do estado de indiferenciação (ou “stemness”) das 

células-tronco é facilitada (YAMAMOTO et al., 2014). 

Nossos resultados mostraram que em cultura organotípica de dentes humanos hígidos, 

a expressão de BrdU foi escassa e a porcentagem de células positivas diminuiu de acordo com 

o tempo de cultivo. As estruturas marcadas corresponderam às células perivasculares e células 

de feixes vasculho-nervosos (FVNs) localizados na camada sub-odontoblástica e na polpa 

central. A baixa expressão está associada provavelmente a pouca atividade celular dessa 

região, que ocorre somente para manutenção da homeostase. Adicionalmente, com o passar 
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do tempo em cultura era possível observar autolise celular em consequência da falta de 

nutrição. Em humanos, sabe-se que a bromodeoxiuridina é um radiosensibilizante e por vezes 

pacientes que apresentam neoplasias e que necessitam de irradiação recebem aplicações.  

Pesquisas com metodologia similar a nossa mostraram resultados semelhantes e 

marcação perivascular nas mesmas regiões (sub-odontoblástica e polpa central) de células 

BrdU positivas (MAGLOIRE et al., 1996). Há também estudos que mostraram nenhuma 

reatividade a proteína BrdU em dentes hígidos ou com cavidades somente em dentina (1 a 3 

mm de EDR) (TECLES et al., 2005). Contudo, culturas de tecido conjuntivo frouxo (músculo 

esquelético, vasos sanguíneos, nervos periféricos e tecido adiposo) mostram também que as 

LRCs estão localizadas na região perivascular e essas mesmas células co-expressam 

marcadores de CTMs e de pericitos (CHOI et al., 2012).  

Em nossas amostras de dentes com lesão submetidos à cultura organotípica, o número 

de células marcadas pelo BRdU foi significantemente maior em todos os períodos analisados, 

2 dias (p = 0.03), 5 dias (p = 0.01) e 14 dias (p = 0.02). Esse resultado mostra como que a 

injúria provocou uma migração/mobilização celular no sentido da lesão, semelhante ao que 

acontece in vivo. Como anteriormente descrito, as estruturas reativas para a proteína BrdU 

foram células perivasculares e células de feixes-vasculo nervosos (FVNs). A reatividade foi 

tornando-se mais intensa imediatamente sob a área de injúria conforme os períodos de cultura 

avançavam. Formou-se assim, sob à a área de injúria, um gradiente positivo de marcação 

entre os dias 5 e 14. Na polpa central, houve o oposto e as mesmas estruturas foram perdendo 

intensidade com o tempo de cultura. A marcação por BRdU não é uma técnica quantitativa, 

mas esse resultado pode sinalizar que não existe somente um maior número de células, mas 

também pode existir uma maior atividade proteica nessa região sub-odontoblástica. Estudos 

subsequentes com metodologias especificas para quantificação proteica são necessários.   

No entanto, o uso de BrdU para fins de pesquisa diretamente em humanos é proibido 

pois trata-se de uma substância que é teratogênica (RUFFOLO; FERM, 1965). Assim, o 

melhor modelo de estudo in vivo que dispomos é o uso de roedores. Inúmeras pesquisas 

utilizam a incorporação de BrdU em animais e em cultura de células com o intuito de marcar 

DNA sintetizado e rastrear células que retém a marcação (LRCs, do inglês, label-retaining 

cells). Acredita-se que as células-tronco adultas se dividem raramente podendo ser 

visualizadas como LRCs (TUMBAR et al., 2004). In vivo as estratégias mais utilizadas para 

incorporação de BRdU são a injeção intraperitoneal pré e pós-natal em camundongos ou ratos 
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(ISHIKAWA et al., 2010; ISHIKAWA et al., 2012; SAITO et al., 2013) ou a incorporação 

dessa substância na água oferecida aos animais (KURTH et al., 2011). Nosso estudo se 

baseou na segunda estratégia e a Iododeoxiuridina foi fornecida aos animais via oral. 

As análises in vivo de dentes hígidos mostraram que o número de LRCs é maior na 

fase imediata após a lesão (2 dias de análise) e que após esse período o número de células 

positivas se estabiliza (4,25% após 4 dias e 4,35% após 8 dias).  Se compararmos esses 

resultados com a literatura pertinente veremos que em polpas humanas a porcentagem de 

células em fase S é de apenas 5% (CASASCO et al., 1997), o que sugere que os dentes 

hígidos quando extraídos e colocados em cultura estão de alguma forma respondendo ao 

estímulo causado pela extração, mas que eventualmente há a estabilização dessa resposta em 

torno do quarto dia em cultivo.  

Além de células perivasculares e perineurais, as LRCs já foram descritas também em 

outros locais que incluem a camada odontoblástica (algumas células) e camada 

subodontoblástica incluindo a ZRC (SAITO et al., 2011). Assim, podemos supor que as LRCs 

podem ser populações heterogêneas que podem depender das funções e necessidades do 

tecido onde se encontram. 

No nosso modelo de injúria in vivo houve exposição pulpar, para igualar as condições 

dos molares humanos. Nesse caso, as LRCs mostraram números semelhantes aos molares 

hígidos, com 2 (8,36%) e 4 dias (4,74%) diminuindo progressivamente até os 8 dias (2,83%) 

sem diferença estatística entre eles (p = 0,18). Em trabalhos semelhantes, modelos com injúria 

pulpar leve/moderada (cavidades com 200 - 300µm de dentina remanescente) também não 

mostraram diferença estatística no número de LRCs entre todos os períodos avaliados, 1 a 5 

dias pós injúria (SAITO et al., 2013). A explicação para a baixa porcentagem de LRCs 

poderia estar no número de células que foram perdidas (morte celular) durante a exposição 

pulpar, parte da camada odontoblástica, junto com células que sofreram apoptose logo após o 

preparo (SAITO et al., 2013) e nos dias subsequentes. Além disso, o próprio processo 

inflamatório desencadeado provoca necrose em pequenas áreas. Todo este cenário faz com 

que algumas células que certamente responderiam a uma lesão não sejam contabilizadas.  

Assim, de acordo a gravidade da lesão e a sobrevivência das LRCs haverá também 

diferenças nos tempos da diferenciação de odontoblastos e subsequente reparo do tecido. 

Após injúria leve as LRCs presentes na camada subodontoblástica primeiro migram e se 

diferenciam em novos odontoblastos-like sem proliferação para compensar a perda da camada 
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odontoblástica. Alguns trabalhos conseguem ver o inicio da diferenciação com 3 a 5 dias pós 

lesão (HARADA et al., 2008; SAITO et al., 2013). No nosso modelo, 2 dias após a lesão 

houve intensa marcação de LRCs adjacentes ao local da lesão coincidindo com outros 

trabalhos (HARADA et al., 2008; SAITO et al., 2013) além de indícios de formação de 

dentina terciaria na camada odontoblástica que não foi afetada pelo preparo cavitário (Fig. 17 

F) Nesse período, além de LRCs muito provavelmente havia também células de ciclagem 

rápida, células progenitoras ou células transientes amplificadas (TACs do inglês transit 

amplifying cells) fazendo parte da resposta rápida do tecido frente à lesão. 

Os locais ocupados pelas LRCs adjacentes à lesão, foram principalmente feixes 

vásculo-nervosos, mas foi comum observar células espalhadas no tecido muito próximo de 

vasos, dando a impressão de ter recém-saído dessas estruturas. A localização 

perivascular/perineural ocorre provavelmente devido aos fenômenos inflamatórios vasculares 

em resposta a agressão externa. Embora os números de LRCs (porcentagens) sejam 

semelhantes aos da homeostase o cenário histológico após a lesão era completamente 

diferente devido a presença de inflamação  

Escassa informação é encontrada na literatura sobre a taxa de renovação celular do 

tecido pulpar. Em polpas humanas hígidas (terceiros molares de adultos jovens com 

rizogênese incompleta) a média de células em fase G0-G1 é de 91%; fase S 5% e fase G2-M 

4% mostrando que as células em fase G2-M representam uma porcentagem insignificante e 

são mais encontradas na polpa radicular onde ainda há desenvolvimento tecidual (CASASCO 

et al., 1997). Ainda nesse sentido, os odontoblastos são células terminalmente diferenciadas 

que não proliferam (COUVE; SCHMACHTENBERG, 2011). Em camundongos, que 

apresentam incisivos que crescem continuamente, odontoblastos e ameloblastos têm uma taxa 

de renovação de 30 dias (SMITH; WARSHAWSKY, 1975; HARADA et al., 1999). Os 

camundongos sobrevivem em média 1 ano e, portanto, análises de algumas semanas nesses 

animais significam proporcionalmente grandes períodos da vida do animal (HARADA et al., 

1999) 

A expressão individual de proteínas de superfície nos molares humanos em cultura ex 

vivo e nos dentes de animais analisados in vivo mostrou que populações de células 

BrdU/IdU+, CD90+, CD146+, PDGFrβ+ e NG2+ estão presentes no tecido pulpar hígido e 

após injúria. A diferença entre estas duas condições esteve primeiramente na localização e na 

quantidade de células positivas para cada proteína durante os períodos avaliados. Quanto a 
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intensidade, os períodos de 2 e 5 dias em humanos e, 2 e 4 dias em animais mostraram maior 

intensidade de marcação, de forma geral. As análises realizadas com esse grupo de 

marcadores perivasculares nos permitiram ter uma visão mais ampla do comportamento de 

células de LCRs no tecido pulpar na homeostase tecidual após injúria. 

Os resultados da expressão das proteínas avaliadas em tecido pulpar humano 

mostraram de forma geral, que nos grupos com lesão houve um aumento de células positivas 

se comparadas com os grupos hígidos no mesmo período sendo esta diferença 

estatisticamente significante para CD90 (lesão e centro) e PDGF-receptor β (lesão). Já os 

resultados dos mesmos marcadores de células perivasculares em tecido pulpar animal, 

mostraram apenas diferença estatística para o NG2. Nossos resultados não mostraram 

diferenciação odontoblástica nos tempos analisados. No entanto, alguns trabalhos mostram 

que essa diferenciação é possível somente em períodos de cultivo mais extensos Maglorie et 

al. (1986) mostrou que após 21 dias de cultura uma camada de células cuboides em contato 

com a dentina foi formada e após 30 dias células fusiformes estavam alinhadas com o tecido 

mineralizado. Já Sloan et al. (1998) sugere que o fenótipo odontoblástico e a viabilidade 

celular é mantida e demonstrada através da atividade secretória continua durante os 14 dias de 

cultura. Da mesma forma, Ida-Yonemochi et al. (2014) mostrou a capacidade de diferenciação 

das LRCs no processo de reparo pulpar em cultura organotípica. O local onde odontoblastos 

tinham degenerado, devido a separação do corpo celular dos seus prolongamentos, 

apresentava-se 7 dias depois no início da cultura células similares à odontoblastos 

(“odontoblasto-like”) que expressavam também nestina. Os autores afirmam, portanto, que as 

LRCs localizadas no centro da polpa e associadas a vasos sanguíneos estavam comprometidas 

com linhagem de odontoblástica.  

Nossos resultados tanto em animais quanto em dentes humanos mostraram que a 

expressão de CD90 ocorre em localização perivascular/perineural onde nichos de células 

tronco já foram descritos em animais (SHI; GRONTHOS, 2003; YOSHIBA et al., 2012). 

Alguns trabalhos em tecido pulpar humano mostram que além do CD90 marcadores de 

células-tronco como o ALDH-1 e STRO-1 também são encontrados em áreas perivasculares e 

ao longo de feixes nervosos (MACHADO et al., 2016) e ainda descrevem mais 

especificamente a presença do STRO-1 no perineuro, ao redor do feixe nervoso (SHI; 

GRONTHOS, 2003; YOSHIBA et al., 2012). 
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Até o momento o mecanismo pelo qual o CD90 é regulado é parcialmente 

desconhecido. Sabe-se que a injúria no nervo ciático em ratos jovens, causa um declínio 

inicial da expressão de CD90 seguido de um aumento nos neurônios ganglionares da raiz 

dorsal que coincide com a recuperação da função sensorial (CHEN et al., 2005), mesmo 

decline inicial e aumento posterior foi observado em nosso estudo e nos leva a supor que a 

maior quantidade de células positivas com o passar do tempo está provavelmente relacionada 

a diferenciação celular. Assim, o CD90 pode atuar também como um marcador de células já 

comprometidas com alguma linhagem progenitora (do inglês, transit amplifying cells).  

Morfologicamente, um fato que chamou a nossa atenção, foi o pequeno tamanho das 

células que expressavam CD90. Além do tamanho reduzido, notamos também formações de 

pequeníssimas alças (loops) (que pareciam orelhinhas do Mickey) ao redor de capilares 

CD90+ próximos do local da injúria. A literatura mostra que em lesões cariosas crônicas 

existe uma resposta angiogênica caracterizada pela remodelação adaptativa de todos os 

elementos da barreira-sanguínea (do inglês blood-barrier) junto com mudanças 

perivasculares, como a formação de alças vasculares (loops) originados da microcirculação 

terminal em proximidade a odontoblastos adjacentes à dentina afetada. Em seguida forma-se 

uma anastomose entre o loop e vasos adjacentes guiados pela micróglia perivascular 

aumentando assim, a atividade de síntese dos odontoblastos (FARAHANI et al., 2011) para 

produzir dentina terciaria. Esses loops vasculares pericíticos não estão presentes em polpas 

hígidas (FARAHANI et al., 2012). No nosso estudo, a formação dos loops não ocorreu 

adjacente a camada odontoblástica das cúspides pois muitas células foram destruídas durante 

a lesão, mas ocorreu perto da camada odontoblástica do piso pulpar, como mostrado na Fig. 

18 B. 

Ainda em relação ao CD90, acredita-se que a população de CTMs de origem dental 

derivadas de células de Schwann são CD90+ (KAUKUA et al., 2014). Camundongos 

modificados geneticamente mostram que células de ciclagem lenta CD90+ são responsáveis 

pelo crescimento do incisivo. Porém, essas células somente contribuem com uma proporção 

de odontoblastos e células pulpares (ao redor de 10 a 20%) mantendo a correlação com a 

proporção de células de ciclagem lenta que expressam CD90. Embora, a proteína CD90 seja 

muito utilizada como marcador de CTMs em cultura, sua expressão é muito mais ampla in 

vivo (SHARPE, 2016). Recentemente, tem-se mostrado que in vitro a proteína CD90 controla 

a diferenciação (osteogênica e adipogênica) das CTMs atuando como um obstáculo na via do 
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comprometimento para diferenciação (MORAES et al., 2016) reforçando ainda mais o CD90 

como marcador de CTMs. 

A análise de proteina CD146 mostrou diferenças significativas (p = 0,01) nos grupos 

grupo cultivo controle e dente hígido, sem cultivo, na área lesão em humanos em todos os 

períodos avaliados (2, 5 e 14 dias). Assim, os valores encontrados no grupo cultivo exposição 

pulpar (lesão) foram em média 3 a 6 vezes maiores com relação ao grupo HC (sem lesão) o 

que estaria mostrando uma possível migração de CsT em resposta à injúria produzida (UEDA 

et al., 2014).  

Os resultados observados no estudo ex vivo em dentes humanos foi semelhante aos 

achados e in vivo em animais, e corroboram com achados da literatura. Em nossos resultados 

observamos um aumento na expressão de células CD146+ quando comparado com o grupo 

controle. A literatura mostra que mesmo com a ausência de componentes vasculares nos 

dentes humanos, o comportamento do tecido em cultivo pode se assemelhar com o que 

acontece com polpas inflamadas, sendo observada uma elevada expressão de CD146 quando 

comparada com polpas sadias (UEDA et al., 2014; LEE et al., 2016). Essa expressão está 

associada ao incremento da formação de vasos sanguíneos (COVAS et al., 2008). 

Os locais de marcação para o CD146 foram semelhantes aos encontrados com a 

proteína CD90 nos dentes humanos, ou seja, ambos foram encontrados em células 

perivasculares, ao redor de pequenos capilares, vasos de pequeno calibre e na membrana e 

prolongamentos de axônios, da célula de Schwann, em FVNs todos presentes próximos à área 

lesionada. No centro da polpa, a marcação também foi encontrada nas mesmas estruturas, mas 

de forma aumentada na área próxima à lesão em todos os períodos analisados quando 

comparado ao grupo sem injúria. Células Gli1+ localizadas próximas de FVNs centradas 

principalmente em artérias que acompanham as fibras nervosas (ausentes em veias ou 

capilares), são consideradas CTMs quiescentes que mantêm a homeostase e participam do 

reparo pós-injúria formando a dentina reparadora. Algumas células CD44+ e CD146+ são 

Gli1/LRCs+, porém nem todas células Gli1/LRCs+ são positivas para CD44 e CD146, 

mostrando a diversidade das populações de células LRCs+. Células Gli1+ dão origem a todas 

as células perivasculares CD146+ e NG2+ em incisivos de camundongos in vivo (ZHAO et 

al., 2014). Outros marcadores como MAP1B (proteína associada a microtubulos 1B) 

identificada em fibras nervosas e alguns odontoblastos co-localizam com CD146 

predominantemente em áreas perivasculares. Isso, associado a maior expressão do RNA 
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mensageiro de CD146, CD105 e CD166 na polpa coronal (P<0.05) em comparação com 

outras regiões (polpa radicular, ligamento periodontal) sugere que a polpa coronal possui 

maior número de células-tronco em comparação com outras regiões (KANEKO et al., 2013). 

Assim como nosso estudo, muitas outras pesquisas mostram a associação do CD146 com a 

linhagem perivascular (MIURA et al., 2003). Um exemplo, in vitro, são pericitos 

CD146+/CD34- isolados, que são capazes de formar e manter vasculogênese no matrigel 

(Blocki et al., 2013).  

A literatura referente a marcações de CD146 em células derivadas da glia como as 

células de Schwann e axônios em tecido pulpar é escassa, mas existem evidencias da presença 

da proteína CD146 como neuroprotetor em outros tecidos e espécies. A superexpressão do 

CD146 ocorre após 14 dias da lesão do nervo ciático em galinhas (HIROI et al., 2003), e após 

7 a 14 dias da injúria no nervo hipoglosso em ratos (LI et al., 1999) e, em zebrafish, após 6 a 

11 dias de lesão da medula espinhal (LIU et al., 2016). De forma interessante nossos achados 

mostraram células perineurais positivas e com a expressão aumentada nas áreas próximas à 

lesão pulpar de dentes humanos em todos períodos analisados (2, 5 e 14 dias). A inibição de 

CD146 (MCAM) pode retardar o crescimento de novo e a recuperação locomotora na medula 

espinhal lesionada em zebrafish além de hipo-regular a expressão de fatores relacionados a 

angiogênese e a inflamação sugerindo que a proteína CD146 tem um papel benéfico na 

recuperação na lesão da medula espinhal através da promoção e regulação da neurogênese e 

da angiogênese em zebrafish (LIU et al., 2016), sugerindo a participação de células CD146+ 

presentes no processo de reparo da polpa como neuroprotetor.  

Diferenças significativas de expressão repetiram-se para proteína PDGFRβ nas áreas 

lesão e centro, mostrando mais uma vez a resposta celular no grupo lesado. Assim, nos grupos 

GCE e GCC (lesão) 2 e 5 dias houve diferenças significativas p = 0.01 e p = 0.02 

respetivamente. Já aos 14 dias, o grupo EPC (lesão) mostrou valores semelhantes a 5 dias, 

diferente do grupo HC (lesão) que apresentou quase o dobro do valor apresentado com 5 dias. 

Na área centro, ambos os grupos apresentaram valores semelhantes, exceto o grupo EPC, 14 

dias que mostrou 21,9% de células positivas bem mais do que aos 5 dias (13,94%) e mais 

também do que o grupo HC aos 14 dias (14,93%) mostrando que poderia haver um nicho seja 

perivascular ou neurovascular no centro da polpa que envia as células para a periferia com o 

intuito de reparar o tecido lesado, como já relatado em outros trabalhos. 

Entre as estruturas positivas para PDGFRβ encontramos novamente células 
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perivasculares (pericitos) em volta de capilares e células de Schwann formando parte dos 

FVNs na camada subodontoblástica. Sabe-se que o fator de crescimento derivado de plaquetas 

(PDGF) é um poderoso fator regulador que inicia quase todos os eventos de cicatrização de 

feridas. Sendo sua principal função a de estimular a replicação de células-tronco capazes de 

cicatrização (HELDIN; WESTERMARK, 1999) dessa forma, PDGF parece ter um papel 

importante na cicatrização e promoção da regeneração de tecidos. Na polpa dental, tem sido 

sugerida a estreita relação entre PDGF e a diferenciação de odontoblastos durante o processo 

de reparo e desenvolvimento (NAKASHIMA, 1992; DENHOLM et al., 1998). Mais 

especificamente a via PDGF-BB/PDGFRβ parece ter um papel importante durante a 

diferenciação terminal de odontoblastos (YOKOSE et al., 2004). In vivo, células-tronco de 

polpa dental humana transduzidas com PDGF-BB incrementam a regulação de marcadores 

como DMP1, DSPP, ALP e OCN confirmando que o PDGF-BB pode promover a 

diferenciação odontoblástica (ZHANG et al., 2017). De fato, nosso estudo encontrou 

expressão do PDGFRβ em membranas dos odontoblastos no grupo controle (GC) em 

humanos. 

PDGF-BB tambem é conhecido como um agente quimiotático (HELDIN; 

WESTERMARK, 1999; OZAKI et al., 2007) assim, células transfectadas com PDGF-BB 

secretaram no meio de cultura a proteina PDGF-BB, a qual atuava como fator quimiotatico 

estimulando a migracao de hDPSCs atraves da ativacao da via de sinalizacao PI3K/Akt. A 

quimiotaxia tambem foi demonstrada in vivo, hDPSCs foram recrutadas nos locais onde 

estavam as células hDPSC modificadas por PDGF-BB promovendo regeneracao do complexo 

dentino pulpar, in situ, em parte devido a inducao endogena do homing das celulas-

tronco/progenitoras (ZHANG et al., 2017). É possivel que possamos ter observado o efeito 

quimiotatico desta proteina, pois nos grupos EPC, 5 e 14 dias notamos a presença de células 

fusiformes PDGFRβ positivas sob a lesão (Fig. 10 M e P) indicando que migraram para o 

local após algum tipo de sinalização. A respeito, observamos que justamente houve intensa 

positividade de PDGFRβ na matriz extracelular dos grupos lesados (Fig. 10 L) a qual ia se 

perdendo conforme se aprofundava no tecido pulpar, mesmo assim, a marcação não foi 

uniforme para todos os dentes do grupo.  

PDGF-BB é reconhecido por promover angiogênese, aumentando a expressão de 

fatores angiogenicos como VEGF em alguns tipos de células como fibroblastos, células 

endoteliais vasculares (NAUCK et al., 1997; WANG et al., 1999; GUO et al., 2003) e células 

pulpares transfectadas com PDGF-BB (ZHANG et al., 2017) sendo assim, a sinalização de 
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PDGF-B/PDGFRβ é necessária para o recrutamento de pericitos durante a angiogênese em 

diversos órgãos (ENGE et al., 2002; BJARNEGARD et al., 2004). Nosso estudo observou 

que além de células perivasculares adjacentes à lesão houve muitas células PDGFRβ+ 

formando parte de feixes vasculo-nervosos localizadas ao redor da lesão e em áreas mais 

distantes, como no centro da polpa, que permaneceram intensamente marcadas após 14 dias. 

Recentemente, tem se descoberto, no incisivo de camundongos, que células localizadas ao 

redor de arteríolas (células periarteriais) são CTMs que expressam o marcador Gli1e que são 

reguladas pelo nicho neurovascular no feixe nervoso (ZHAO et al., 2014). 

Sabe-se da importância do papel dos PDGFRs na regeneração de nervos periféricos 

lesados porém, os mecanismos e vias de sinalização ainda não tem sido bem caracterizados 

(YAMAZAKI et al., 2009). Experimentos em ratos, provocando lesão de nervos periféricos 

(ciático) mostraram que PDGFRα e PDGFRβ foram ativados nos períodos iniciais da injúria, 

porém, PDGFRβ esteve também abundantemente expresso durante a fase final da injúria 

(YAMAZAKI et al., 2009). Nosso experimento mostrou resultados semelhantes no que se 

refere ao grande aumento de células PDGFRβ (21,9%) aos 14 dias no grupo lesado 

localizadas principalmente em células perivasculares e células perineurais ambas nos FVNs.  

Não foi possível realizar as marcações com a proteína NG2 em tecido pulpar humano 

(ex vivo). Nos experimentos in vivo, numericamente os resultados evidenciaram que houve 

diferença estatística entre os grupos GIVE e GIVC com 2 dias (p = 0.02) demonstrando como 

na maioria dos marcadores uma rápida resposta à lesão provocada, comparada com o controle. 

Respeito ao grupo GIVE não houve diferença estatística entre os dias 2 e 4 más esteve muito 

perto (p = 0.05) pois os valores foram bem diferentes (10,46 vs 3,22%) evidenciando uma 

queda deste marcador com 4 dias. Suspeitamos que essa diminuição no número pode refletir a 

parada no ciclo celular em favor da diferenciação necessária nesse momento.  

Usualmente a proteína NG2 é utilizada como marcador de pericitos, associada a vasos 

de pequeno calibre em tecido humano e animal (camundongos e ratos).  Sua localização pode 

mudar conforme o tecido (MURFEE et al., 2005) e os anticorpos anti-NG2 também marcam 

pericitos vasa nervorum (dentro dos feixes nervosos periféricos) (RICHARD et al., 2014). 

Assim como observado nos resultados dos outros marcadores, células NG2 positivas 

foram observadas próximas a lesão sempre em células perivasculares e perineurais. Nossos 

achados coincidem com os de Zhao et al. (2014) que mostraram que tanto em incisivos como 

em molares de camundongos células NG2+ foram detectadas ao redor de arteríolas, veias e 
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capilares na forma de pericitos Após à injúria células NG2+ (pericitos) estiveram ativamente 

envolvidas na formação de dentina reparadora embora, elas não representam toda a população 

de odontoblastos-like evidenciando que existe uma outra fonte de CTMs de origem não 

pericítica (FENG et al., 2011).  

No grupo hígido, notamos que poucas membranas de odontoblastos e seus 

prolongamentos foram NG2+ alguns localizados nas pontas das cúspides e outros na base da 

câmara pulpar. Coincidentemente as mesmas áreas mostravam formação de matriz dentinária 

(Fig. 19 C). Além disso, observamos a presença de “osteodentina” na região central da polpa 

(Fig. 19 G) com células de tamanhos diferentes na periferia e no centro todas NG2+. A 

literatura mostra que são células odontoblastos-like secundarias derivadas de pericitos 

NG2/Nestin (camundongos NG2ERT2Cre/Nestin Cre) que produzem um tipo de dentina 

restauradora, na ponta do incisivo de camundongo que sofre desgaste continuo, como 

mecanismo de regeneração tecidual continua (PANG et al., 2016).  

A literatura também mostra que durante o desenvolvimento de incisivos somente 12% 

dos odontoblastos são formados a partir de pericitos NG2+ (FENG et al., 2011) e na 

homeostase células NG2 contribuem principalmente com a vascularização de molares e tem 

pouca influencia nos odontoblastos e no mesénquima pulpar em camundongos (NG2-

Cre;ZsGreen) (ZHAO et al., 2014). Dessa forma explica-se porque nem todos os 

odontoblastos que observamos foram NG2+.  

Durante o embriogenese, células da crista neural (CCN), contribuem para a formacao 

de estruturas das tres camadas germinativas, ectoderme, mesoderme e endoderme (DUPIN et 

al., 2006; PIERRET et al., 2006). Além das CCN uma outra fonte celular tem surgido 

recentemente como fator chave para a formação de um tecido craniofacial. São as células 

derivadas da crista neural associadas a nervos ou células gliais associadas a nervos 

periféricos, também chamadas de células precursoras das células de Schwann (CPCS). Essas 

células, que residem nos nervos, podem produzir outros tipos celulares e através deste 

mecanismo participar no desenvolvimento que modela e integra as cavidades cranianas 

(ADAMEYKO; FRIED, 2016). Na odontogênese, células derivadas das CPCS  contribuem 

com células pulpares e odontoblastos em incisivos de camundongos, com padrão clonal, 

continuando assim na vida (KAUKUA et al., 2014). Observou-se que a denervacao da hemi-

mandíbula seguida da extração de dentes em ciclídeos (peixes que apresentam substituição 

continua dos dentes) provocou a falta de regeneração do dente perdido, diferente do que 
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aconteceu no lado controle, com o nervo intacto (TUISKU; HILDEBRAND, 1994), 

mostrando assim a ligação que existe entre a inervação periférica e a formação/regeneração de 

tecidos ou órgãos dentais. Em incisivos de camundongos, uma semana após a denervação a 

expressão de Sonic hedgehog (Shh) e a atividade de Gli1 diminuiram significativamente no 

mesénquima. Após um mês o número de LRCs diminuíram significativamente reduzindo 

assim o número de células que proliferavam. O perfil de transcrição também foi alterado 

mostrando baixa regulação de Amelogenin (Amg), Enamelin (Enam), Dspp e Dmp 

envolvidos na diferenciacao terminal do esmalte e a dentina, consequentemente, houve 

tambem reducao na formacao de esmalte e dentina (ZHAO et al., 2014).  

Assim as CPCS, podem ser componentes importantes do nervo responsáveis pela 

comunicação entre, o nervo e o tecido inervado durante o reparo e a regeneração 

(ADAMEYKO; FRIED, 2016). Além disso, estrategicamente as CPCS acompanham os 

nervos por todo o corpo, podendo servir como fonte de células embrionárias para células 

gliais e não gliais (KAUCKA et al., 2016) (KAUCKA; ADAMEYKO, 2016). Zhao et al. 

(2014) zhaomostrou em modelo de incisivo de camundongo que CTMs estão localizadas ao 

redor de arteríolas e são sustentadas pelo feixe vásculo-nervoso que atua como nicho. Os 

nervos sensitivos do feixe secretam a proteína Shh que ativa a expressão de Gli1 nas células 

periarteriais que contribuem com todos os derivados do mesenquima. Essas CTMs 

periarteriais participam tanto na homeostase e no reparo pós-injúria do mesénquima do 

incisivo in vivo e dão origem a toda a população de CTMs in vitro (ZHAO et al., 2014).  

Em nosso estudo observamos que todas as proteinas que usamos em tecido pulpar 

humano e animal (CD90, CD146 PDGFRβ, e BrdU) estavam expressas ao redor de vasos 

sanguíneos de diferentes calibres, o que era esperado pois tínhamos focado em marcadores 

perivasculares (CD90, CD146 e PDGFRβ). Inesperadamente observamos expressão também 

em células do FVN, assim como Zhao et al. (2014) observaram em incisivos de 

camundongos. Além disso, fomos notando com o avanço dos experimentos que os mesmos 

marcadores também estavam expressos em diferentes partes do feixe vásculo-nervoso 

permanecendo até os 14 dias do experimento com diferentes intensidades.  

A marcação descrita em ambos tipos celulares e estruturas poderiam revelar uma 

origem comum de ambos nichos perivascular e glial. Para ilustrar este fato fizemos um 

desenho da genealogia/ascendência de pericitos baseado na literatura atual (Figura 21). 
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Figura 21 - Esquema baseado nos artigos de Blocki et al. (2013); Loibl et al. (2014); Petersen e 
Adameyko, (2017).  

 

Da mesma forma como acredita-se que os nichos perivasculares apresentem esta 

localização pela distribuição massiva dos vasos por todo o organismo facilitando a migração 

de células-tronco para áreas que as necessitam, assim também os nervos periféricos podem ser 

vistos como estruturas presentes virtualmente em todo o organismo que podem funcionar 

como nichos.  Identificamos em tecido pulpar humano, nichos perivasculares que abrigam 

CTMs constituídos por células perivasculares. Observamos também nichos gliais, formados 

pelo tecido conjuntivo frouxo que envolve os feixes e artérias formando o feixe vásculo-

nervoso (FVN) que atua tanto na homeostase e na injúria. Ambos nichos podem funcionar 

harmonicamente, concordando com os artigos supracitados de Zhao et al. (2014) e Kaukua et 

al. (2014). Sabendo que a vascularização craniofacial e da polpa dental percorre os mesmos 

caminhos que os nervos; que vasos e nervos exibem um mecanismo sofisticado de 

comunicação (LI et al., 2013) e; que no desenvolvimento e na regeneração o sistema que 

recruta pericitos dos vasos se assemelha ao mecanismo pelo qual células gliais periféricas são 

mobilizadas a partir de nervos nas mesmas situações (ADAMEYKO; FRIED, 2016) é logico 

pensar que este sistema poderia funcionar junto no desenvolvimento e pós-injúria. 

Até o presente momento não há estudos mostrando a localização de nichos gliais em 

tecido pulpar humano, portanto, mostramos aqui a primeira evidência da existência deste 

nicho, de forma semelhante ao que já existe na literatura em incisivos de camundongos com 

crescimento continuo e em ligamento periodontal humano (COURA et al., 2008). 
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7 CONCLUSÕES 

 

 

a) O cultivo de dentes humanos demonstra ser uma técnica viável de modelo de 

estudo 3D da estrutura pulpar, porém sugerimos um tempo de cultivo do órgão 

menor que 14 dias, devido à degeneração tecidual observada com o decorrer dos 

períodos analisados. 

b)  Populações de células CD90+, CD146+, PDGFRβ+, NG2+ coexistem no tecido 

pulpar humano e de ratos e constituem populações heterogêneas de células que 

compõem o nicho perivascular e perineural. 

c) Todas as proteínas analisadas estavam presentes de forma aumentada nas 

estruturas perivasculares e perineurais, principalmente na área próxima a área de 

lesão pulpar. 

d) A presença de células positivas para cada marcador foi espaço-temporal 

dependente nos ensaios in vitro e in vivo, tal e como é esperado nos processos de 

desenvolvimento e reparo tecidual. 

e) Foi possível identificar nichos perivasculares e perineurais que participam 

ativamente da homeostase pulpar e funcionam em conjunto e harmonicamente em 

resposta a injúria. 
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