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RESUMO 

 

 

Araujo, PDH. Expressão gênica de BMPR1, BMPR2 e TGFBR1 liberados de discos 

de dentina humana tratados com diferentes soluções desmineralizantes e adesão das 

células da papila apical cultivadas.[tese]. São Paulo: Universidade de São Paulo, 

Faculdade de Odontologia; 2018. Versão Original 

 

  

O sucesso dos procedimentos endodônticos regenerativos depende da adequada 

descontaminação do espaço endodôntico, da presença de  células mesenquimais 

indiferenciadas, da liberação de fatores de crescimento que atuam como moléculas 

sinalizadoras para atração, proliferação, diferenciação celular e da presença de um 

“scaffold” que propicia suporte para a organização e vascularização do tecido 

neoformado. Os protocolos de regeneração pulpar têm utilizado o EDTA (ácido 

etileno-diamino-tetracético) para remover o smear layer e liberar fatores de 

crescimento presentes na matriz dentinária. Poucos estudos analisaram se a 

utilização de soluções quelantes específicas para o cálcio ou menos agressivas, 

apresentam melhores resultados na liberação de fatores de crescimento e na adesão 

das células da papila apical à superfície dentinária. O objetivo deste estudo foi avaliar 

a expressão gênica de BMPR1, BMPR2 e TGFBR1 liberados de discos de dentina 

humana previamente tratados com EDTA, EGTA e Ácido Cítrico e a adesão das 

células da papila apical à esses discos. Foram utilizadas células criopreservadas do 

biorrepositório de células do Laboratório de Biologia Básica do Departamento de 

Dentística da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo. Os discos de 

dentina foram obtidos da porção radicular interna de pré-molares e terceiros molares 

hígidos, humanos, que foram obtidos do Biobanco da FOUSP – Divisão de Dentes 

Humanos. Após a imersão por 1 minuro nas soluções desmineralizantes, os discos de 

detina foram transferidos para placas com 90 poços e as células foram plaqueadas. A 

adesão celular foi avaliada após 48 horas empregando-se a Microscopia Eletrônica 

de Varedura. Determinou-se a expressão gênica após os períodos de 07 e 21 dias de 

cultivo celular. A análise estatística foi realizada por meio da análise de variância a 1 

critério (ANOVA) seguida de pós teste de Tukey, com nível de significância de 5%. 



 

Aos 21 dias o tratamento da dentina com EGTA resultou em significativo aumento da 

BMPR1, comparado com PBS. Nenhuma condição experimental alterou a expressão 

de BMPR2. A expressão da TGBR1 aos 21 dias foi significativamente aumentada pelo 

tratamento prévio dos discos com EGTA. Embora não tenha ocorrido distribuição 

uniforme de células ao longo dos discos, foi observada adesão celular em todos os 

grupos experimentais. Conclui-se que o tipo de solução desmineralizante interfere na 

quantidade liberada dos fatores de crescimento BMPR1 e TGFBR1, presentes na 

dentina humana, não interferindo na adesão das células da papila apical na superfície 

dentinária. 

 

 

Palavras chave: Expressão gênica. Papila dentária. Endodontia 

 



 

ABSTRACT 

 

 
Araujo, PDH. Gene expression of BMPR1, BMPR2 and TGFBR1 released from human 
dentin disks treated with different demineralizing solutions and adhesion of cultured 
apical papilla cells [thesis]. São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de 
Odontologia; 2018. Versão Original. 
 
 
 
The success of regenerative endodontic procedures depends on the proper 

disinfection of the root canal, the presence of undifferentiated mesenchymal cells, the 

release of growth factors that act as signaling molecules for attraction, proliferation, 

cell differentiation and the presence of a scaffold that provides support for the 

organization and vascularization of neoformed tissue. Pulp regeneration protocols 

have used EDTA to remove the smear layer and release growth factors present in the 

dentin matrix. A few studies have analyzed whether the use of calcium-specific 

chelating or less aggressive  solutions have better results in the release of growth 

factors and the adhesion of apical papilla cells to the dentin surface. The objective of 

this study was to evaluate the gene expression of BMPR1, BMPR2 and TGFBR1 

released from human dentin disks previously treated with EDTA, EGTA and Citric Acid 

and the adhesion of apical papilla cells to these disks. Cryopreserved cells from the 

cell biorepository of the Basic Biology Laboratory of the Department of Dentistry of the 

Faculty of Dentistry of the University of São Paulo were used. Dentin discs were 

obtained from the inner root portion of premolars and human third molars that were 

obtained from the Biobank of the Human Tooth Division (FOUSP). After 1 min 

immersion in the demineralizing solutions the discs were transferred to plaques and 

the cells were plated. The cell adhesion was evaluated after 48 hours using the 

Scanning Electron Microscopy. Gene expression was determined after the periods of 

7 and 21 days of cell culture. Statistical analysis was performed by analysis of variance 

at 1 criterion (ANOVA) followed by Tukey test post, with a significance level of 5%. At 

21 days treatment of dentin with EGTA resulted in a significant increase of BMPR1 

compared to PBS. No experimental condition altered BMPR2 expression. The 

expression of TGBR1 at 21 days was significantly increased by pretreatment of the 

EGTA discs. Although there was no uniform distribution of cells along the discs, cell 

adhesion was observed in all experimental groups. It is concluded that the type of 



 

demineralizing solution interferes with the released amount of the BMPR1 and 

TGFBR1 growth factors present in the human dentin, not interfering in the adhesion of 

apical papilla cells to the dentinal surface. 

 

 

Keywords: Gene Expression. Dental papila. Endodontics. 

 
 
 
 
 



 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 4.1 – Fotomicrografia da expansão celular das células da papila apical.....37 

 

Figura 4.2 – Disco de dentina obtido do interior da raiz..........................................39 

 

Figura 4.3 –   Discos de dentina cortados e lixados..................................................39 

 

Figura 4.4  –  Colocação individual dos discos de dentina de acordo com os grupos 

experimentais......................................................................................40 

 

Figura 5.1– Expressão gênica relativa dos receptores de BMPR1 (1A – 7 dias; 1B - 

21dias), BMPR2 (1C – 7 dias; 1D - 21dias), TGFBR1(1E – 7 dias; 1F - 

21dias). Os dados foram obtidos em triplicata e representam a média e 

o desvio-padrão de cada receptor nos diferentes tempos 

experimentais......................................................................................46 

 

Figura 5.2 – Fotomicrografias ilustrativas da aderência das células da papila apical  

nos discos de dentina tratados com PBS.  (1000 x)...........................47 

 

Figura 5.3 – Fotomicrografias ilustrativas da aderência das células da papila apical  

nos discos de dentina tratados com EDTA 17% (1000 x)...................48 

 

Figura 5.4 – Fotomicrografias ilustrativas da aderência das células da papila apical  

nos discos de dentina tratados com acido cítrico 15% (1000 x).........49 

 

Figura 5.5 – Fotomicrografias ilustrativas da aderência das células da papila apical  

nos discos de dentina tratados com EGTA 17% (1000 x)..................50 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

ANOVA 
 

Do inglês Analysis of Variance (Análise de Variancia) 

ARN  
 

Do inglês Ribonucleic acid (ácido ribonucléico) 

BMP2 
 

Do inglês Bone Morphogenetic Protein 2 (proteína 
morfogenética ossea 2) 

BMPR1 
 

Do inglês Bone Morphogenetic Protein Receptor, type IA 

BMPR2 
 

Do inglês Bone Morphogenetic Protein Receptor, type II 

cDNA 
 

Do inglês complementar deoxyribonucleic acid (ácido 
desoxirribonucleico complementar)  

CHX 
 

Clorexidina 

CO2 
 

Dióxido de Carbono 

Ct 
 

Do inglês Cycle Threshold (limiar do ciclo) 

DEPC 
 

Água tratada com 0.1% de dietilpirocarboneto 

DNAse 
 

Desoxirribonuclease 

EDTA 
 

ácido etileno-diamino-tetracético 

EGF 
 

Do inglês Epidermal Growth Factor (fator de crescimento 
epidérmico)  

EGTA 
 

ácido etileno-glicol-bis-tetra-cético 

FGF-1 
 

Do inglês Fibroblast Growth Factor (fator de crescimento do 
fibroblasto 1)  

GAPDH 
 

Do inglês glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase  

GDFs 
 

Do inglês Growth and Differentiation Factors (Fatores de 
Crescimento e Diferenciação) 

MD 
 

Meio de diferenciação 

MEV 
 

Microscopia Eletrônica de Varredura  

MIF  
 

Do inglês Müllerian inhibitory factor (Fator inibitório de Müller) 

MMPs 
 

Metaloproteinases 

MP 
 

Meio de proliferação 

MTA 
 

Trióxido Mineral Agregado  

MTAD 
 

Mistura de isômero de tetraciclina, um ácido e um detergente 

NaOCL 
 

Hipoclorito de Sódio 

PBS 
 

Do inglês Phosphate Buffered Saline (tampao fosfato-salina) 

PCR 
 

Do inglês polimerase change reaction (Reação em cadeia de 
polimerase) 

PDGF 
 

Do inglês Platelet Derived Growth Factor (fator de crescimento 
derivado de plaquetas ) 

PDGF 
 

Do inglês Platelet Derived Growth Factor (fator de crescmento 
derivado de plaquetas) 

pH 
 

Potencial de hidrogênio 

qPCR 
 

Reação em cadeia de polimerase em tempo real 

RT-
qPCR 

 
Reação em cadeia da polimerase quantitativa 

SBF 
 

Soro Bovino Fetal  



 

SCAP 
 

Do inglês Stem cells from the Apical Papilla  (células-tronco da 
papila apical) 

TGF-1 
 

Do inglês Transforming Growth Factor (fator de crescimento 
transformante 1 ) 

TGFBR1 
 

Do inglês Transforming Growth Factor Beta Receptor 1 

VEGF  
 

Do inglês Vascular Endothelial Growth Fator (fator de 
crescimento vascular endotelial) 

α-MEM  
 

Do inglês α-Modified Eagle Medium (Meio Mínimo Essencial α) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

SUMÁRIO  

 

1 INTRODUÇÃO ................................................................................................... 20 

2 REVISÃO DA LITERATURA ............................................................................. 22 

3 PROPOSIÇÃO ................................................................................................... 32 

3.1  Objetivo específico ………………………………………………………..………….33 

3.2  Hipótese de Nulidade..........................................................................................33 

4 MATERIAL E MÉTODOS .................................................................................. 34 

4.1  Aspectos éticos...................................................................................................................................34 

4.2  Descongelamento e Expansão Celular ...................................................................................34 

4.3  Preparo dos discos de dentina............................................................................36 

4.4   Extração de RNA para a expressão gênica de BMPR1, BMPR2 e TGFBR1 das 

células da papila apical.......................................................................................38 

4.5  Quantificação do tRNA........................................................................................39 

4.6  Tratamento com DNAse .................................................................................................................39 

4.7  Transcrição reversa.............................................................................................40 

4.8  Reação em cadeia de polimerase em tempo real...............................................40 

4.9  Preparo dos espécimes para análise em Microscopia Eletrônica de Varredura 

(MEV).........................................................................................................................41 

4.10  Análise Estatística.............................................................................................41 

5 RESULTADOS .................................................................................................. 42 

5.1    Expressão gênica de BMPR1, BMPR2 e TGFBR1 dos discos de dentina                

humana...............................................................................................................42 

5.2  Adesão Celular sob Microscopia Eletrônica de Varredura..................................44 

6 DISCUSSÃO ...................................................................................................... 48 

7 CONCLUSÕES .................................................................................................. 53 

           REFERÊNCIAS ................................................................................................. 55 

       ANEXOS.............................................................................................................68 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

O tratamento de dentes com rizogêneze incompleta e periodontite apical sempre 

foi um grande desafio para a Endodontia. Nesses casos, a conduta convencional, 

denominada apicificação, baseia-se em procedimentos que têm como objetivo 

eliminar a infecção existente e induzir a formação de uma barreira apical calcificada. 

Para que isso ocorra, são necessárias múltiplas trocas de hidróxido de cálcio, 

prolongando o tempo de tratamento, o  que altera as propriedades mecânicas da 

dentina, deixando os dentes susceptíveis à fratura.  

O tampão apical de Trióxido Mineral Agregado (MTA) surgiu como alternativa à 

técnica de apicificação e apresenta, como principal vantagem, o fato de ser realizada 

em menos sessões, abreviando o tempo de tratamento. 

Tanto a apicificação quanto o tampão apical de MTA não induzem espessamento 

das paredes radiculares e o desenvolvimento contínuo da raiz, fatores importantes 

para prevenir futuras fraturas radiculares. 

A Endodontia Regenerativa é definida pela Associação Americana de Endodontia 

como o conjunto de procedimentos com bases biológicas que utilizam princípios da 

medicina regenerativa e da engenharia tecidual, indicados para reparar danos no 

complexo dentino-pulpar e na estruturas radicular. 

Para o sucesso dos procedimentos endodônticos regenerativos é necessário a 

desinfecção do canal radicular, a manutenção da viabilidade das células da papila 

apical, a exposição de fatores de crescimento presentes na dentina, a presença de 

uma matriz para a condução da proliferação celular e um bom selamento do acesso 

coronário.  

Nos protocolos de regeneração pulpar têm-se utilizado o EDTA (ácido etileno-

diamino-tetracético) para promover a desmineralização da dentina e liberar fatores de 

crescimento presentes na matriz dentinária. Entretanto, desconhece-se a 



 

concentração ideal a ser empregada, o tempo de contato necessário ou se a utilização 

de soluções quelantes específicas para o cálcio, como o ácido etileno-glicol-bis-tetra-

cético (EGTA), ou menos agressivas como o ácido cítrico, apresentam melhores 

resultados na liberação de fatores de crescimento e na adesão das células da papila 

apical à superfície dentinaria. 

Assim sendo, a realização de estudos que avaliem a expressão gênica de fatores 

de crescimento liberados pela dentina humana tratada com diferentes soluções 

desmineralizantes, apresenta relevância, já que o tratamanto químico superficial da 

dentina pode afetar essa liberação, bem como a adesão das células da papila apical. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

Em dentes com incompleta formação radicular, a necrose pulpar resulta na 

paralisação do processo de rizogênese, resultando em dentes com ápice aberto, 

canais amplos e paredes radiculares finas e frágeis. O tratamento endodôntico, nestes 

casos, tem como objetivo promover a formação de uma barreira apical que permita  

posterior obturação do canal radicular, sem extravasamento do material obturador. 

Este tratamento recebe o nome de apicificação, podendo ser realizado através de 

medicação intracanal com hidróxido de cálcio ou tampão apical de MTA (Bose et al., 

2009). 

Na apicificação,  a medicação intra-canal com hidróxido de cálcio induz a 

formação de uma barreira de tecido calcificado, basicamente composta por cemento, 

osso e dentina. A liberação de íons hidroxila confere ação antibateriana e eficiência 

na formação da barreira apical (Rafter, 2005). O primeiro passo é a desinfecção do 

canal radicular por meio de irrigação com hipoclorito de sódio (NaOCL) e 

instrumentação do canal radicular. Em seguida, a pasta de hidróxido de cálcio é 

colocada no canal radicular, devendo permanecer por no mínimo uma semana, para 

potencializar a descontaminação do canal radicular (Witherspoon et al., 2008). Na 

segunda sessão, utiliza-se uma pasta mais consistente de hidróxido de cálcio, 

preenchendo todo  canal radicular, verificando-se o total preenchimento do canal 

radicular através de radiografia periapical. O tempo de formação da barreira apical 

varia de 6 a 18 meses. A cada 3 meses verifica-se a presença de material no canal 

radicular, e, caso tenha sido reabsorvido, deve ser trocada a medicação por uma nova 

pasta de hidróxido de cálcio até que a barreira apical tenha sido formada. A formação 

da barreira deve ser constatada radiograficamente e clinicamente, através da 

sondagem apical com uma lima de pequeno diâmetro, procedendo-se, em seguida, à 

obturação do canal radicular (Trope, 2010). 

O tampão apical com MTA foi introduzido na Endodontia em 1998. O contato 

do MTA com os tecidos periradiculares estimula a diferenciação celular e formação de 

uma matriz dura, mais consistente que a obtida pelo uso do hidróxido de cálcio, e em 
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menor tempo (Rafter, 2005; Witherspoon et al., 2008). Após a desinfecção do canal 

radicualr, coloca-se uma camada de sulfato de cálcio na região apical (barreira 

reabsorvida usada como anteparo)  onde será compactado um incremento de 3 a 4 

mm de MTA, impedindo que este extravase para toda a região apical. Uma bolinha de 

algodão úmida é deixada no canal até que o MTA tome presa e permita a posterior 

obtutração endodôntica, que deve ser cuidadosamente realizada, evitando-se forças 

excessivas de compactação, devido à debilidade das paredes dentinárias (Trope, 

2010). 

Independente do tipo de medicamento utilizado, existe um risco de fratura 

radicular durante a apicificação. Além disso, o tempo necessário para a formação da 

barreira pelo uso do hidróxido de cálcio varia de 3 a 24 meses (Witherspoon et al., 

2008), sendo que esta pode ser porosa e limitada apenas à parte apical, além da 

necessidade de múltiplas consultas (Shah et al., 2008; Wang et al., 2010). 

O MTA tem a vantagem, em relação ao Hidróxido de Cálcio, de tomar presa 

em ambiente úmido, mesmo assim, não fortalece nem permite o desenvolvimento 

contínuo de raízes, mantendo a debilidade das paredes dentinárias e, 

consequentemente, a alta incidência de fratura radicular (Rafter, 2005; Shah et al., 

2008; Wang et al., 2010). Segundo Yamauchi et al. (2011) o índice de fratura durante 

ou após a apicificação é de 30%. 

A terapia endodôntica regenerativa no tratamento de dentes não vitais emprega 

dois conceitos: a regeneração tecidual e a invaginação de células mesenquimais 

indiferenciadas (Bansal; Bansal, 2011). A regeneração pulpar estuda o 

desenvolvimento de novo tecido pulpar in vitro a partir de células indiferenciadas 

estimuladas por fatores de crescimento, com o objetivo de regenerar o tecido pulpar 

perdido (Zhang; Yelick, 2010; Bansal; Bansal, 2011). Já a invaginação de células 

indiferenciadas da região apical de dentes de pacientes jovens com ápice aberto 

(Zhang; Yelick, 2010), fundamenta-se na sobrevivência destas células à necrose 

pulpar, mesmo na presença de infecção perirradicular (Huang et al., 2008). 

Estudos realizados em dentes reimplantados ou transplantados, nas décadas 

de 50 e 60 (Hale, 1954; Myers; Flanagan, 1958), observaram a revascularização do 

tecido pulpar isquêmico e a ocorrência de revascularização desse tecido após 48 
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horas por meio de um fenômeno chamado embebição plasmática. Nygaard-Ostby 

(1961) em estudo histológico em cães, observou que após a desinfecção do canal 

radicular, a presença de sangramento com a formação do coágulo sanguíneo foi 

essencial para a formação de tecido conjuntivo fibroso no canal radicular vazio.  

A revascularização com continuação do desenvolvimento radicular e deposição 

de tecido duro no canal radicular é observada muitas vezes quando um dente é 

reimplantado após a avulsão (Cvek, 1992). O tempo extraoral e o nível de maturação 

radicular, são fatores determinantes para que isso ocorra. Quanto menor o tempo 

exposto fora da boca, menores as chances de contaminação, tendo melhores chances 

das células se manterem vitais; e  quanto maior a largura do forame, maiores as 

chances de ocorrer o restabelecimento do feixe vásculo-nervoso (Skoglund; Trontad, 

1981). 

Essas observações prelimiares foram extremamente relevantes para que a 

partir do ano 2000, a terapia endodôntica regenerativa pudesse ser estudada como 

uma alternativa à apicificação. 

Iwaya et al. (2001) relataram o casos clínico de um paciente de 13 anos de 

idade que possuia um pré-molar inferior com rizogênese incompleta e periodontite 

apical primária. Os autores não realizaram instrumentação mecânica, irrigando 

abundantemente o canal radicular e em seguida empregaram agentes 

antimicrobianos como medicação intra-canal. Assim o tecido coronário, necrótico e 

infectado, foi removido, deixando tecido pulpar apical no canal para promover 

revascularização. O canal radicular não foi obturado. Ocorreu a continuidade do 

desenvolvimento radicular, indicando a existência de potencial revascularização da 

polpa dentária em dentes permanentes jovens, em que o canal radicular esteja livre 

de contaminação.  O exame radiográfico 5 meses após a conclusão do protocolo 

antimicrobiano, mostrou o início do fechamento apical. O espessamento das paredes 

do canal radicular e fechamento apical completo foi confirmado 30 meses após o 

término do tratamento. 

O protocolo de revascularização empregado atualmente foi introduzido por 

Banchs e Trope (2004) e baseia-se na importância do coágulo reportado por Nygaard-

Ostby (1961). Os autores observaram que em dentes com necrose pulpar e 



 
 

25 

rizogênese incompleta, a continuação da formação radicular e o espessamento das 

paredes dentinárias pode ocorrer, desde que seja criado um ambiente favorável (canal 

efetivamente desinfetado), presença de matriz para o crescimento de novo tecido e o 

acesso coronário efetivamente selado para prevenção de reinfecção. 

Wang et al. (2010) avaliaram por meio de análise histológica o tipo de tecido 

formado após procedimentos endodônticos regenerativos em cães e concluíram que 

o espaço pulpar é formado por tecido duro semelhante a cemento, e somente em um 

caso, foi observado tecido pulpar parcialmente vital, porém são necessários mais 

estudos histológicos para avaliação do tecido formado.  

Gomes-Filho et al. (2013) também observaram formação de cemento na 

cavidade pulpar de dentes previamente infectados. Pelo fato de não estar claro o tipo 

de tecido formado, o termo usado para tais procedimentos é muito discutido. Os 

termos mais utilizados são: regeneração, revitalização e revascularização. O termo 

revascularização descreve o restabelecimento de suprimento vascular com o tecido 

pulpar existente em dentes permanentes imaturos (Simon et al., 2007). Revitalização 

descreve o crescimento de tecido que pode não ser semelhante ao tecido perdido 

(Wang et al., 2010) e terapia endodôntica regenerativa se refere ao restabelecimento 

de estruturas que sofreram danos, incluindo dentina e estruturas radiculares, bem 

como células do complexo dentino-pulpar (Murray et al., 2007). 

Trope escolheu o termo revascularização, não por ser um termo preciso, mas 

por não saber a natureza do tecido formado e por ter a certeza que esse tecido tem 

um suprimento sanguíneo, portanto afirma ser vascularizado (Trope, 2010). Porém 

mais recentemente sugeriu que o termo revitalização seria mais apropriado por 

descrever um tecido vital não específico formado no canal radicular (Lenzi; Trope, 

2012). 

Os termos geração tecidual guiada ou induzida e regeneração foram sugeridos 

por Huang e Lin (2008) que discordam do termo revascularização. 

Hargreaves et al. (2008) deixaram de usar o termo revascularização para o uso 

de procedimentos endodônticos regenerativos, justificando que o objetivo do 

tratamento endodôntico é regenerar o complexo dentina/polpa com propriedades 
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funcionais que são capazes de dar suporte a continuação do desenvolvimento 

radicular, enquanto soluciona a periodontite apical. 

Na literatura existem algumas teórias que tentam explicar o mecanismo de 

ação dos procedimentos endodônticos regenerativos. A primeira hipótese relaciona a 

regeneração pulpar às células mesenquimais indiferenciadas do ligamento 

periodontal, as quais podem proliferar na porção apical e se diferenciar em 

cementoblastos e depositar tecido mineralizado nas paredes dentinárias (Lieberman; 

Trowbridge, 1983). Outra teoria sugere que células mesenquimais indiferenciadas 

podem ser abundantes no tecido pulpar necrótico de dentes com rizogênese 

incompleta, as quais podem se aderir às paredes radiculares internas e se 

diferenciarem em odontoblastos, que secretariam dentina nesta região (Gronthos et 

al., 2002). Banchs; Trope (2004) sugerem que células pulpares vitais podem 

sobreviver na porção apical da raiz radcular, às quais proliferaram sobre a matriz 

formada e se diferenciam em odontoblastos sob estímulo das células dos restos 

epiteliais de Mallassez.  Por sua vez Lovelace et al. (2011), afirmam que células 

mesenquimais indiferenciadas remanescentes da papila apical, polpa dentária, 

ligamento periodontal e osso alveolar, possuem alta capacidade proliferativa quando 

estimuladas por uma sobre-instrumentação, formando tecido mineralizado dentro do 

canal radicular. 

Para o sucesso dos procedimentos endodônticos regenerativos é fundamental 

a presença da tríade: células tronco, “scaffolds” que propiciam um suporte para a 

organização, proliferação, diferenciação e vascularização celular e os fatores de 

crescimento que atuam como moléculas sinalizadoras (AAE, 2013). 

Essencial, o coágulo sanguíneo atua como suporte para a organização celular, 

proliferação, diferenciação e vascularização (Bohl et al., 1998). A maioria  dos 

protocolos propostos na literatura envolve a manipulação dos tecidos periapicais, com 

o objetivo de promover o sangramento para induzir a formação de um coágulo 

sanguíneo no espaço do canal radicular (Banchs; Trope, 2004; Chueh; Huang, 2006; 

Petrino, 2007; Thibodeau; Trope, 2007; Cotti et al., 2008; Jung et al., 2008; Shah et 

al., 2008; Ding et al., 2009; Reynolds et al., 2009; Shin et al., 2009; Thibodeau, 2009; 

Kim et al., 2010; Petrino et al., 2010; Thomson; Kahler, 2010; Cehreli et al., 2011; 

Nosrat et al., 2011; Chen et al., 2012; Jeeruphan et al., 2012; Lenzi; Trope, 2012; 
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Nosrat et al., 2012; Nagata et al., 2014a,b). O coágulo ainda contribui para a migração 

de células indiferenciadas da papila apical ou do ligamento periodontal que atuarão 

na deposição de tecido mineralizado, nas paredes internas do canal radicular. A 

relevância da presença do coágulo tem sido sugerida por alguns estudos que 

relataram a expressão de marcadores específicos de células indiferenciadas em 

coletas de sangue do canal radicular durante procedimentos endodônticos 

regenerativos (Lovelace et al., 2011), sugerindo que o estímulo aos tecidos apicais e 

a formação do coágulo podem transportar células indiferenciadas para o espaço do 

canal radicular. 

O Plasma Rico em Plaquetas (PRP) tem sido sugerido como um “scaffold” para 

os procedimentos endodônticos regenerativos, Torabinejad e Turman (2011) 

relataram sucesso após quase seis meses de tratamento, com desenvolvimento de 

tecido mineralizado completo. Também é uma alternativa para os casos em que não 

se obtêm sangramento ao estimular o tecido apical. Relata-se que o PRP apresenta 

fatores de crescimento, produz agentes anti-inflamatórios, inicia a vascularização, 

induz diferenciação celular, controla a resposta inflamatória local e melhora o reparo 

por tecido mole e duro, entretanto traz como desvantagens a necessidade de coleta 

de sangue de pacientes jovens, aquisição de equipamentos especiais e aumento do 

custo do tratamento (Torabinejad; Turman, 2011). 

Há também outros tipos de “scaffolds” biodegradáveis ou permanentes 

disponíveis como colágeno, ácido hialurônico ou sintéticos, como o ácido poliglicólico 

ou hidroxiapatita (Gotlieb et al., 2008; Chandrahasa et al., 2011). Petrino et al.  (2010) 

estimularam o sangramento para a formação do coágulo e sobre ele inseriram uma 

membrana colágena (CollaTampe, Zimmer Dental, Carlsbad, CA). Jung et al. (2008) 

em um dos seus casos relatou que a presença da membrana facilita a inserção 

posterior do MTA. 

Por outro lado, há relatos de casos clínicos de tratamento sem o estímulo do 

sangramento para a formação do coágulo que relatam sucesso, como o término do 

desenvolvimento radicular (Chueh; Huang, 2006). 

A descontaminação constitui etapa fundamental para o sucesso do tratamento 

endodôntico, sendo alcançada pela utilização instrumentos endodônticos e 
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substâncias químicas auxiliares. Porém, para dentes imaturos, a remoção de 

microrganismos por meios mecânicos é limitada devido à fina espessura das paredes 

dentinárias fazendo com que a limpeza seja obtida por meio de irrigação e medicação 

intracanal (Zhang; Yelick, 2010). O hipoclorito de sódio é a substância mais utilizada 

mundialmente (Clarkson; Moule, 1998) e apresenta propriedades antimicrobianas 

contra os principais patógenos endodônticos, podendo ser utilizado em várias 

concentrações de cloro livre (Gavini et al., 2016). 

Na grande maioria dos casos reportados de regeneração pulpar, foram 

utilizadas concentrações elevadas de hipoclorito de sódio. Reynolds et al. (2009), Shin 

et al. (2009) e Nagata et al. (2014a,b) empregaram hipoclorito de sódio a 6%. Iwaya 

et al. (2001); Cotti et al. (2008) e Iwaya et al. (2011) por sua vez, utilizaram NaOCL a 

5% associado a peróxido de hidrogênio a 3%. Banchs e Trope (2004), Petrino (2007), 

Jung et al. (2008), Ding et al. (2009), Petrino et al. (2010), Nosrat et al. (2011), 

Torabinejad e Turman (2011), Chen et al. (2012) e Nosrat et al. (2012) indicam a 

solução de NaOCL a 5,25%. Chueh e Huang (2006), Jung et al. (2008), Chueh et al. 

(2006), Cehreli et al. (2011), Lenzi e Trope (2012) e Jeeruphan et al. (2012) utilizaram 

o NaOCL a 2,5%. Shah et al. (2008) utilizaram o NaOCL a 2,5% associado ao peróxido 

de hidrogênio a 3%. Thibodeau e Trope (2007) e Thibodeau (2009) utilizaram NaOCL 

a 1,25%. Thomson e Kahler (2010) fizeram uso de NaOCL a 1%, com auxílio de 

ultrassom. 

Também existem relatos do emprego da clorexidina nas concentrações de 

0,12% a 2%, onde apesar das propriedades antimicrobianas satisfatórias, esta 

substância não é biocompatível, podendo inviabilizar as células-tronco presentes no 

tecido pulpar, impedindo as mesmas  de se aderirem à superfície dentinária 

intraradicular (Ring et al., 2008). Treviño et al. (2011) comprovaram que o emprego 

do NaOCL não afeta a sobrevivência das células mesenquimais indiferenciadas, ao 

contrário da Clorexidina (CHX), que talvez por sua substantividade, parece interferir 

na adesão dessas células. 

Além do uso de soluções antimicrobianas, faz-se necessário também o uso de 

agentes desmineralizantes para a remoção da smear layer, sendo os mais comuns o 

ácido etileno-diamino-tetracético (EDTA), o ácido cítrico e MTAD®. Essa última é 

composta por solução de tiossulfato 3%, ácido cítrico 4,25% e o detergente polisorbato 
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0,5%, utilizada por Torabinejad et al. (2011). O EDTA é capaz de liberar vários fatores 

de crescimento presentes na matriz dentinária (Tziafas et al., 1995; Zhao et al., 2000), 

portanto é indicado seu uso pela American Association of Endodontics (AAE, 2013). 

Wingler et al. (2013) afirmam que para o sucesso da revascularização é 

fundamental a eliminação do tecido pulpar necrótico acompanhado da desinfecção 

química do canal radicular, sendo a instrumentação contraindicada. Essa 

descontaminação será alcançada na primeira sessão de atendimento pelo emprego 

do hipoclorito de sódio (NaOCL), que além da ação antimicrobiana promove a 

dissolução da matéria orgânica sem contudo afetar as células mesenquimais 

indiferenciadas da papila dentária. A desinfecção obtida nessa etapa é 

complementada pela medicação intra-canal, que segundo os autores pode ser a pasta 

tri-antibiótica ou o Hidróxido de Cálcio. Na segunda sessão a medicação é removida 

com irrigação abundante com NaOCL e soro fisiológico. Antes de induzir o 

sangramento apical, é utilizado o ácido etileno-diamino-tetracético (EDTA), para 

descalcificar a dentina e expor sua matriz orgânica, rica em fatores de crescimento 

que atrairão células mesenquimais indiferenciadas e promoverão sua diferenciação. 

O coágulo formado a partir do sangramento apical faz o papel de scaffold para que as 

células e os vasos possam povoar o canal radicular, observando-se em seguida a 

diferenciação, o crescimento e a maturação dos fibroblastos, odontoblastos e 

cementoblastos. 

O tratamento da dentina com EDTA, além de expor a matriz orgânica liberando 

fatores de crescimento, também pode facilitar a adesão das células mesenquimais 

indiferenciadas e induzir sua diferenciação. Pang et al. (2014) demonstraram que o 

tratamento prévio de discos de dentina com EDTA favorece a adesão das células da 

polpa dental e sua diferenciação em odontoblastos e osteoblastos, ao liberar fatores 

de crescimento da matriz orgânica dentinária, como BMP2, PDGF, VEGF conhecidos 

por promover a proliferação e diferenciação celular. 

Ácidos orgânicos e condicionadores são usados para expor estes fatores de 

crescimento, entre os quais estão o fator de crescimento do fibroblasto 1 e 2 (FGF-1, 

FGF- 2), fator de crescimento transformante 1 (TGF-1), a proteína osteomorfogenética 

2 (BMP-2), o fator de crescimento derivado de plaquetas (PDGF) e fator de 

crescimento epidérmico (EGF), bem como de fatores angiogénicos tais como fator de 
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crescimento vascular endotelial-fator (VEGF), que regulam as respostas 

imunológicas, angiogênicas, recrutamento celular, proliferação e diferenciação, que 

servirão de guia celular em protocolos que visam a regeneração tecidual (Galler et al., 

2015). 

O EDTA além de expor fatores de crescimento presentes na matriz dentinária, 

lava os resíduos dos irrigantes utilizados para a descontaminação da dentina  (Kim et 

al., 2015). 

Alghilan et al. (2017) ao testaram vários protocolos de endodontia, observaram 

que  a utilização do EDTA é essencial para reverter os efeitos citotóxicos dos irrigantes 

e medicamentos empregados, além de viabilizar a liberação de fatores de crescimento 

e a migração e diferenciação celular.  

Galler et al. (2016) salientam que o condicionamento da dentina favorece a 

migração celular, porque ao promover a liberação dos fatores de crescimento, estes 

podem difundir no sangue do canal radicular, estabelecendo um gradiente, que 

promove a migração celular dentro do canal e adesão às paredes dentinárias. Além 

disso os fatores de crescimento expostos na dentina, promovem a diferenciação das 

células aderidas. 

Para neutralizar os efeitos deletérios dos irrigantes na dentina, Shrestha et al. 

(2016) constataram que o condicionamento da dentina com duas associações de 

dexametasona com quistosona, melhora a aderência, viabilidade e diferenciação das 

células da papila apical. O tratamento de superfície com as nanopartículas associado 

ao tratamento com EDTA e NaOCL, parece promover uma superfície hidrofílica, 

melhorando as propriedades mecânicas da dentina, aumentando a reatividade 

química, ocorrendo a liberação de moléculas bioativas essenciais para os 

procedimentos regenerativos. 

A regeneração é uma cascata de eventos onde há uma interdependência entre 

inflamação e angiogênese onde, as proteínas da matriz orgânica da dentina, que 

podem ser liberadas, induzem recrutamento célular, pois são moléculas quimiotáticas, 

que sinalizam a localização espacial das células tronco ao longo das paredes 

dentinárias (Smith et al., 2016) 
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Prompreecha et al. (2018), ao compararem vários protocolos de irrigação 

dinâmica, observaram que a adesão foi significativamente aumentada em protocolos 

onde a solução salina foi utilizada como irrigador final. 

Wei et al. (2009) demonstraram que a adesão dos osteoblastos aumentou com 

a elevação da molhabilidade da superfície, em particular, em uma superfície super-

hidrofílica, na qual ocorreu adsorção de fibronectina no modo competitivo. Estes 

resultados sugerem que a adsorção de fibronectina pode ser responsável por 

aumentar a adesão celular em superfícies hidrofílicas num fluido corporal ou meio de 

cultura sob condições fisiológicas. 

Resultados semelhantes foram observados por Huang et al. (2012), que ao 

avaliarem o efeito da molhabilidade da dentina intracanal na adesão de células 

pulpares humanas, após a utilização de diferentes irrigantes, observaram aumento 

significativo da adesão celular, quando do emprego de soluções como MTAD e EDTA. 

Hashimoto et al. (2018) concluíram que a irrigação final com EDTA por 10 

minutos, de discos de dentina bovina pré-tratados com NaOCL a 1,5%, aumenta a 

adesão e diferenciação celular, pois além de eliminar o smear layer e expor fatores de 

crescimento, expõe também os componentes da matriz, como o colágeno tipo I, III e 

V, ou glicosaminoglicanos,  havendo uma subsequente ativação da sinalização 

integrina / PI3K, que são essenciais para a recuperação da superfície da dentina, 

alterada pelo pré-tratamento com NaOCL. A maior adesão celular está relacionada 

com o aumento da molhabilidade da superfície provocada pelo emprego do EDTA.  

O efeito quelante do EDTA depende de fatores como pH, temperatura, 

concentração, apresentação e suas associações, além do tempo de contato, 

salientando que o tempo ótimo de desmineralização é de 15 minutos (Serper, Çalt, 

2002; Sousa-Neto et al., 2002; Sousa, Silva, 2005). 

O interesse sobre o ácido etileno-glicol-bis-tetra-cético (EGTA) está 

relacionada com sua capacidade quelante específica sobre o íon Cálcio enquanto o 

EDTA possui capacidade de quelar íons metálicos em geral como são Pb2+, Zn2+, 

Co2+, Ni2+, Cd2+, Sn2+, Ca2+, Sr2+, Ba2+, Mg2+, Bi3+ e Fe3+ (Segura et al, 1996; 

Segura et al, 1997; Segura-Egea, 2003) 
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Calt e Serper (2000) relatam que o EDTA quela os íons Ca + bem como outros 

cátions divalentes, desmineralizam a dentina e removem componentes inorgânicos do 

smear layer. O EGTA liga-se mais especificamente aos íons cálcio e comparou a 

remoção da smear layer entre 17% de EDTA e 17% de EGTA e os dois 

subsequentemente irrigados com NaOCL a 5% e mostrou que o EDTA o removeu 

completamente causando erosão, e o EGTA também removeu o smear layer sem 

causar erosão. 

Cruz Filho et al. (2002), relata que na área médica quando é necessário um 

meio isento de cálcio, o EGTA (ácido etilenoglicol-bis-tetra-acético) tem sido utilizado 

em baixas concentrações a pH neutro, mostrou ação semelhante em diminuir a 

microdureza da dentina EDTA em concentrações mais baixas, mesmo que sempre 

ser escolhida para ser menos tóxicos. 

Outro desmineralizante empegado na Endodontia é o ácido cítrico, que é um 

ácido orgânico fraco que apresenta propriedades descalcificantes semelhantes ao 

EDTA, sendo menos citotóxico (Scelza et al., 2001; Scelza et al., 2003; Amaral et al., 

2007). 

Diante do exposto, fica evidente que o tratamento de superfície da dentina 

intracanal com soluções irrigantes com capacidade desmineralizante, pode interferir 

positivamente na adesão e diferenciação celular, desempenhando importante papel 

nos procedimentos endodônticos regenerativos. Encontrar a solução 

desmineralizante mais efetiva, menos citotóxica, que promova aumento da 

molhabilidade da superfície dentinária, sem provocar sua erosão, liberando os fatores 

de crescimento presentes na matriz orgânica, mostra-se de extrema importância para 

o sucesso da regeneração pulpar.  

 

3 PROPOSIÇÃO 

 

 

Diante da revisão da literatura apresentada, observa-se a importância da 

realização de trabalhos que avaliem a expressão gênica de fatores de crescimento 
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liberados pela dentina humana, que modularão a diferenciação celular durante a 

realização dos procedimentos regenerativos pulpares. O tratamento químico 

superficial da dentina pode afetar essa liberação, bem como a adesão das células da 

papila apical. 

 

3.1  Objetivo específico 

 

 

 Avaliar a expressão gênica de BMPR1, BMPR2 e TGFBR1 liberados de 

discos de dentina humana previamente tratados com EDTA, EGTA e Ácido Cítrico. 

 Avaliar a adesão das células da papilla apical aos discos de dentina humana, 

tratatados com EDTA, EGTA e Ácido Cítrico. 

 

 

 3.2 Hipótese de Nulidade 

 

 

 O tipo de solução desmineralizante não interfere na quantidade liberada de 

fatores de crescimento (BMPR1, BMPR2 e TGFBR1) presentes na dentina 

humana.  

 O tipo de solução desmineralizante não interfere na adesão das células da 

papila apical em discos de dentina humana.  
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

 A metodologia utilizada neste estudo baseou-se em artigos já expostos na 

Revisão da Literatura. Todos os procedimentos foram cuidadosamente realizados, 

seguindo criteriosos protocolos de assepsia e de manuseio dos materiais a fim de  

garantir a reprodutibilidade e confiabilidade dos resultados. 

 

4.1 Aspectos éticos 

 

O projeto foi iniciado após aprovação do Comitê de Ética da Faculdade de 

Odontologia da Universidade de São Paulo (Parecer No. 2.253.947, CAAE: 

73429617.0.0000.0075. Anexo A). 

Para esse experimento foram utilizadas células da linhagem SCAP (células-

tronco da papila apical) previamente caracterizadas que se encontravam 

criopreservadas no biorrepositório de células do Laboratório de Pesquisas Básicas do 

Departamento de Dentística da Faculdade de Odontologia da Universidade de São 

Paulo. 

 

4.2 Descongelamento e Expansão Celular 

 

Para o descongelamento e cultivo das células da papila apical foi utilizado o 

meio de cultura -Modified Eagle Medium (Gibco, Invitrogen, Life Technologies, 

Carlsbad, CA, EUA) suplementado com 15% de Soro Bovino Fetal (SBF) (Gibco), 2 

mM de L-glutamina (Invitrogen, Life Technologies, Carlsbad, EUA), 100 µM de L-

ascorbato-2-fosfato (Sigma-Aldrich, St. Louis, EUA), 100 U/mL de penicilina e 100 

µg/mL de estreptomicina (Invitrogen). As células foram transferidas para frascos de 

cultivo celular de 25 cm2 de área cultivável e mantidos em incubadora a 37OC com 5% 
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de CO2 e 100% de umidade. As culturas foram mantidas neste primeiro frasco até que 

as células alcançassem subconfluência, ou seja, quando 70% da área cultivável do 

frasco estava coberto por células, com trocas de meio a cada 2-3 dias. A expansão foi 

realizada da seguinte forma: a camada celular foi lavada com PBS (1X, Tampão 

Salina-Fosfato pH= 7,2; LGC Biotecnologia) e para a remoção das células aderidas 

ao fundo do frasco foi utilizada solução de tripsina (1mL) a 0,25% contendo ácido 

etilenodiaminotetracético (EDTA) 1mM (Invitrogen/Gibco), por 3 minutos a 37OC. A 

tripsina foi inativada utilizando-se meio de cultura contendo SBF e as células em 

suspensão foram transferidas para tubos de ensaio de 15 mL e centrifugadas a 800 x 

g/5min/TA. O sobrenadante foi descartado e o precipitado de células ressuspenso em 

1 mL de meio de cultura fresco. Alíquotas dessa suspensão de células foram 

distribuídas em frascos de 25 cm2 contendo 3 mL de meio de cultivo. Os frascos foram 

novamente mantidos em estufa a 37OC com 5% de CO2 e 100% de umidade. Cada 

procedimento de subcultura deu origem a uma nova passagem das linhagens 

celulares. A utilização das células ocorreu a partir da quarta passagem. 

 

Figura 4.1 -  Fotomicrografia da expansão celular das células da papila apical 

 

. 
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4.3 Preparo dos discos de dentina 

 

Pré-molares e terceiros molares hígidos humanos foram obtidos do Biobanco 

fa FOUSP – Divisão de Dentes Humanos, e foram estocados em solução de 

Cloramida ao 0.5%  

A coroa foi removida (Isomet; Buehler Ltd, Evanston, IL) e a raiz foi seccionada 

longitudinalmente em 2 metades por meio de discos de diamante sob refrigeração. A 

partir da superfície interna de cada raiz foram obtidos discos de 4mm de largura e 1 

mm de espessura, para se ajustarem ao diâmetro dos poços das placas de 96 poços. 

Em seguida, os discos foram polidos em lixas de gramatura decrescente (600-, 800-, 

1000- e 2000). As amostras foram mantidas em EDTA 17% por 1 min em banho 

ultrassônico para a remoção de smear layer e enxaguadas em PBS por 1 min.  

Com o intuito de mimetizar o protocolo de revascularização, os discos foram 

irrigados com 100 L de NaOCL 1,5% por 1 min. Os discos de dentina foram lavados 

com 200 µL de PBS e divididos em 4 grupos experimentais: PBS (controle negativo), 

EDTA 17%, EGTA 17% e Ácido cítrico 15%. Os espécimes foram imersos em 100 L 

de solução e incubados durante 01 minuto a temperatura ambiente. Em seguida, os 

espécimes foram removidos e colocados individualmente em poços de placas de 96 

poços contendo 100 µL de α-MEM 15% de SBF.  

As células foram descoladas dos frascos, centrifugadas a 800 x g / 5 min/ TA e 

contadas em hemocitômetro. Em seguida, as células foram ajustadas na 

concentração de 8 x 104 células/mL e distribuídas em cada poço em volume de 100 

L totalizando 8 x 103 células/ poço. Após 4 h para permitir a adesão, 100 L de meio 

completo foi adicionado totalizando 200 L. 

As células foram cultivadas durante 48 horas para análise em MEV da adesão 

nos discos e 7 e 21 dias para a extração de RNA. 

                      Figura 4.2 -  Disco de dentina obtido do interior da raiz 
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Figura 4.3 -  Discos de dentina cortados e lixados 
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Figura 4.4  –  Colocação individual dos discos de dentina de acordo com os grupos 

experimentais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Extração de RNA para a expressão gênica de BMPR1, BMPR2 e TGFBR1 

das células da papila apical 

 

A expressão gênica de BMPR1, BMPR2 e TGFBR1 das células de papila apical 

foi avaliada por transcrição reversa seguida de reação em cadeia da polimerase 

quantitativa (RT-qPCR) nas amostras coletadas aos 7 e 21 dias após cada um dos 4 

tratamentos propostos (PBS, EDTA, Ácido cítrico e EGTA) sobre os discos de dentina.  

O RNA total (RNA) foi obtido pela homogeneização das amostras em Trizol 

[isotiocinato de guanidina (TCG) em solução de fenol-Invitrogen Brasil LTDA (1mL/ 

100μL de amostra)]. O meio de cultura de cada espécime foi descartado e  em seguida 

foram adicionados 100 µL de Trizol. A solução foi transferida para tubos de 

microcentrífuga onde foram adicionados 900 L de Trizol totalizando  1000 µL conforme 

recomendação do fabricante. Nos poços contendo discos, estes foram transferidos 

para os tubos e vigorosamente agitados em vórtex. As amostras foram armazenadas 

a -80 o C. 
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Previamente à extração de RNA, os discos de dentina foram  descartados com 

a ajuda de uma pinça. Foram adicionados 300 mL de clorofórmio e após vigoraosa 

agitação por 15 s, as amostras foram centrifugadas a 13000 g /15 min / 4oC (Eppendorf 

Centrifuge 5417 R – Eppendorf, Califórnia, EUA).  A fase aquosa sobrenadante (≈ 

300 μL) foi recuperada em novo tubo e adicionada de 600 µL de isopropanol. Seguiu-

se nova centrifugação a 13000 g / 10 min/ 4oC e a solução foi descartada. O pellet foi 

lavado com 1 mL de solução de álcool 75% em água acrescida de dietilpirocarboneto 

(DEPC) 0,01% por duas vezes seguido de centrifugação a 7000 g / 5 min / 4oC. Após 

secagem, o RNA foi reconstituído com água DEPC 0,01% (12 µL). 

 

4.5 Quantificação do tRNA 

Para a padronização da quantidade de RNA previamante à transcrição reversa, 

o RNA total foi quantificado.  Alíquotas de 2uL foram analisadas por meio da  

absorbância a 260 nm e 280 nm em espectrofotômetro (Synergy HT, Biotek, Winooski, 

EUA), sendo as concentrações de RNA calculadas considerando a relação 1 AU = 

40 μg/ mL, conforme a fórmula: 

[RNA μg/ mL] = Abs X Fator de diluição X 40 

Foram consideradas adequadas aquelas razões 260RNA/280PROT entre 1,8 

e 2,0. 

 

4.6 Tratamento com DNAse 

Para o tratamento com DNAse (Sigma), foram adicionados 1μL do Tampão 

10X, 8μL de RNA + DEPC e 1 μL de DNAse I – Invitrogen Brasil LTDA) sendo o volume 

final de 10 μL. Em seguida, as amostras foram incubadas a 37oC por 30 min. 

Posteriormente, foi adicionado 1 μL de solução de parada (EDTA 25 μM) e em seguida 

esta solução foi incubada a 65o C por 10 min..  
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4.7  Transcrição reversa 

Para a confecção da fita de DNA complementar (cDNA) foi utilizado (High 

Capacity RNA to cDNA kit) no produto da reação anterior RNA tratado com DNAse, 

de acordo com as recomendações do fabricante. O mix foi preparado em tubos de 

microcentrífuga contendo 10 μL de RT Buffer, 1 μL de Enzyme Mix e 9 μL RNA total 

+ H2O, totalizando 20 μL. O mix foi incubado  a 37 º C por 60 min e 95º C por 5 min.As 

amostras foram armazenadas a 4oC. 

 

4.8 Reação em cadeia de polimerase em tempo real 

As reações de qPCR  foram realizadas em um volume final de 10μL contendo 

1 μL de cDNA (transcrito anteriormente), 0,5 μL do oligonucleotídeo, 3,5 μL de H2O 

ultrapura e por fim 5μL  de Taqman Universal Mastermix (Thermofisher). 

Os oligonucleotídeos para TGFBR1, BMPRIA, BMPRIA2, GAPDH utilizados 

foram comercialmente adquiridos (Taqman assays – Thermofisher). As referências 

são: TGFBR1 (Hs00610320_m1), BMPRIA (Hs01034913_g1), BMPRIA2 

Hs00176148_m1 ) normalizados com base na expressão gência de GAPDH 

(Hs02758991_g1 ). 

As reações de qPCR foram realizadas em triplicada em placas de 96 poços 

nas seguintes condições: 95oC por 10 min, 40 ciclos de 95o C por 15 s e 60o C por 2 

min. Todas as reações foram realizadas e analisadas usando o equipamento ABI 

PRISM 7000 (Applied Biosystems). Foi determinado para cada amostra, o primeiro 

ponto abaixo do corte fixo do produto de PCR ( cycle threshold, Ct). As alterações na 

expressão do gene alvo foram calculadas usando 2-Ct, no qual o Ct da amostra 

experimental (Ct gene alvo -Ct GAPDH) foi subtraído pelo Ct da amostra controle (Ct 

gene alvo- GAPDH).  
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4.9 Preparo dos espécimes para análise em Microscopia Eletrônica de 

Varredura (MEV) 

 

Os discos de dentina foram removidos dos poços e fixados com 

paraformaldeído a 4% por 30 min e desidratados por meio de diluições seriadas de 

etanol (30%, 50%, 70%, 80%, 90% e 100% por 10 min cada). Em seguida, as 

amostras foram secas e recobertas com ouro. A adesão celular foi observada por meio 

de MEV (1000x) (Kitikuson, Srisuwan, 2016). 

 

 

4.10  Análise Estatística 

 

A análise estatística da expressão gênica foi realizada utilizando o programa 

GraphPad Prism 7.0. As diferenças estatisticamente significantes foram determinadas 

por meio de análise de variância a um critério (ANOVA) seguida de teste de Tukey 

para as comparações entre as soluções desmineralizantes testadas. Foi adotado nível 

de significância de 5% para a verificação das possíveis diferenças entre os grupos 

experimentais. 

 

A análise da adesão das células da papila dental aos discos de dentina foi 

apenas visual. 
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5 RESULTADOS 

 

 

5.1 Expressão gênica de BMPR1, BMPR2 e TGFBR1 dos discos de dentina 

humana 

 

Aos 7 dias a expressão de BMPR1 não foi estatisticamente significante entre 

as amostras, embora mostre uma tendência de aumento para Ácido Cítrico (Fig.1A). 

Aos 21 dias nota-se redução da expressão desse receptor no grupo onde os discos 

de dentina foram tratados com PBS (Fig.1B). O tratamento da dentina com EGTA 

resultou em significativo aumento do receptor em comparação com PBS. 

 

Em relação a expressão de BMPR2 nenhuma condição experimental induziu 

alteração na expressão gênica do receptor para ambos os períodos experimentais 

(Figura 5.1 C e D). 

 

No período de 7 dias a expressão da TGBR1, não apresentou alterações 

estatisticamente significantes (Figura 5.1 E). Aos 21 dias, nota-se redução significativa 

da expressão do receptor nos espécimes de dentina tratada com PBS em comparação 

a MP e MD.  Dentre os grupos de dentina tratados, o EGTA foi o único capaz de induzir 

aumento significativo da expressão do receptor da TGBR1 (Figura 5.1 F). 

 



 
 

43 

 

Figura 5.1- Expressão gênica relativa dos receptores de BMPR1 (1A – 7 dias; 1B - 21dias), BMPR2 
(1C – 7 dias, 1D - 21dias), TGFBR1(1E – 7 dias; 1F - 21dias). Os dados foram obtidos em triplicata e 
representam a média e o desvio-padrão de cada receptor nos diferentes tempos experimentais 
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5.2 Adesão Celular sob Microscopia Eletrônica de Varredura 

 

A adesão celular foi observada em todos os grupos experimentais, embora 

não tenha havido distribuição uniforme de células ao longo dos discos. O pequeno 

número de células observadas nas fotomicrografias não permitiram a realização da 

análise estatística (Figuras 5.2, 5.3, 5.4 e 5.5). 

Figura 5.2 – Fotomicrografias ilustrativas da aderência das células da papila apical  nos discos de                                 

dentina tratados com PBS.  (1000 x) 
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Figura 5.3 – Fotomicrografias ilustrativas da aderência das células da papila apical  

nos discos de dentina tratados com EDTA 17% (1000 x) 
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Figura 5.4 – Fotomicrografias ilustrativas da aderência das células da papila apical  

nos discos de dentina tratados com acido cítrico 15% (1000 x) 
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Figura 5.5 – Fotomicrografias ilustrativas da aderência das células da papila apical  

nos discos de dentina tratados com EGTA 17% (1000 x) 
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6 DISCUSSÃO 

 
 

A análise dos resultados da expressão gênica de BMPR1, BMPR2 e TGFBR1 

dos discos de dentina previamente tratados com EDTA, EGTA e Ácido Cítrico, 

evidencia que a solução desmineralizante pode interferir na liberação desses fatores 

de crescimento.  

O EDTA (ácido etileno-diamino-tetracético) é um composto orgânico que age 

como agente quelante, formando complexos muito estáveis com diversos íons 

metálicos. Entre eles estão magnésio e cálcio, em valores de pH acima de 7 e 

manganês, ferro(II), ferro(III), zinco, cobalto, cobre(II), chumbo e níquel em valores de 

pH abaixo de 7. Sua estrutura química é composta por quatro grupamentos 

carboxílicos que reagem quimicamente com os íons metálicos da dentina através de 

reações covalentes e coordenadas. Esta reação é conhecida por quelação e resulta 

em compostos estáveis e solúveis, principalmente devido a ligação entre os 

compostos que apresentam íons metálicos na sua porção central e perifericamente 

mais de um par de elétrons livres. A ação quelante do EDTA é auto-limitante devido a 

alteração do pH durante o processo de desmineralização da dentina até a saturação 

da solução (Gavini et al., 2016) 

O Ácido Cítrico (ácido 2-Hidroxi-1,2,3-propanotricarboxílico)  é considerado um 

ácido tricarboxílico (C6H8O7) e sua capacidade desmineralizante é proporcionada por 

estes três grupamentos carboxílicos que perdem prótons na presença de íons 

metálicos, como por exemplo o cálcio da superficie dentinária, colaborando para seu 

efeito desmineralizador. Como produto final desta reação formam-se sais de citrato 

de cálcio (Gavini et al., 2016). 

Os resultados deste estudo são concordantes aos obtidos por  Zhao et al. 

(2000) que ao estudarem a liberação e a localização ultraestrutural da TGF-β1, 

observaram que o tratamento da dentina com EDTA a 17% proporcionou boa 

exposição deste fator de crescimento na superfície dentinária, enquanto o Ácido 

Cítrico a 10% e o Hipoclorito de Sódio a 3% liberaram quantidades significativamente 

menores. Salientam os autores que diferença entre os efeitos do EDTA e Ácido Cítrico 

sugerem que a liberação da TGF-β1 não ocorre apenas pelo efeito desmineralizante 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Org%C3%A2nico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Quelante
https://pt.wikipedia.org/wiki/Complexo
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Don
https://pt.wikipedia.org/wiki/Metal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Magn%C3%A9sio
https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1lcio
https://pt.wikipedia.org/wiki/PH
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mangan%C3%AAs
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ferro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Zinco
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cobalto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cobre
https://pt.wikipedia.org/wiki/Chumbo
https://pt.wikipedia.org/wiki/N%C3%ADquel
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das soluções, mas poderia estar relacionada com a capacidade do EDTA em 

solubilizar componentes da matriz orgânica da dentina (Smith, Leaver, 1979). 

Estudos mais recentes demonstram que o EDTA é um potente inibidor das 

metaloproteinases (MMPs), sendo capaz de removê-las e neutralizá-las (Pashley et 

al., 2004; Erhardt et al., 2008). Além disso, este ácido não desmineraliza a fibra de 

colágeno em profundidade e somente dissolve o cálcio extrafibrilar respeitando o 

intrafibrilar  (Mazzoni et al., 2009). 

Metaloproteinases representam um conjunto de 23 endopeptidases zinco e 

cálcio dependentes, que apresentam capacidade de degradação de componentes da 

matriz extracelular. Na dentina, são encontradas as MMP-2 (gelatinase-A), MMP-8 

(colagenase-2), MMP-9 (gelatinase-B), MMP-14 e MMP-20 (enamelisina) (Tjaderhane 

et al., 1998; Martin-de Las Heras et al., 2000). 

O EGTA (ácido etileno glicol-bis-(β-aminoetil éter)- N,N,N’,N’- tetracético) 

apresenta uma maior especificidade para quelar íons cálcio que a solução de EDTA 

(Cruz Filho et al., 2002) sendo utilizada na medicina para obtenção de meios isentos 

de cálcio (Carini et al., 1997; Lvik et al., 2001). A solução de EGTA é, ainda, capaz de 

remover smear layer intracanal sem provocar a erosão da superfície dentinária tratada 

(Çalt & Serper, 2000; Viswanath et al., 2003). O EGTA também é um inibidor das MMPs 

(de Sousa et al., 2010). 

EDTA e EGTA são duas substâncias similares, formados por  ácidos poliamino 

carboxílicos. Ambos atuam ligando-se a íons metálicos. O EGTA tem maior 

especificidade de quelar íons cálcio e contém na sua formulação mais carbono, 

hidrogênio e oxigênio do que o EDTA. O EGTA tem 14 átomos de carbono, 24 átomos 

de hidrogênio, 10 átomos de oxigênio e 2 átomos de nitrogênio (C14 H24N2O10). O 

EDTA, por outro lado, contém 10 átomos de carbono, 16 átomos de hidrogênio, 8 

átomos de oxigênio e 2 átomos de nitrogênio (C10H16N2O8). Por outro lado, o EDTA 

tem maior especificidade pelo magnésio (Picoli, 2007). 

EDTA e EGTA ao quelarem o cálcio, diminuiem a disponibilidade deste cofator 

necessário para a atividade das metaloproteinases. 

Dentre as soluções testadas o EGTA, aos 21 dias induziu aumento da 
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expressão dos receptores da BMPR1e da TGBR1. A maior especificidade do EGTA 

em quelar cálcio pode explicar os resultados encontrados neste estudo.  

Nos casos de revascularização pulpar de dentes com necrose e rizogênese 

incompleta células mesenquimais indiferenfiadas possuem a capacidade de se 

diferenciarem em odontoblastos-like produzindo proteínas de matriz dentinária. Estes 

processos são modulados por diversos fatores de crescimento (Cassidy et al., 1997; 

Roberts-Clark & Smith, 2000) que são capazes de regular o comportamento das 

células pulpares. O reparo pulpar é um fenômeno complexo, uma vez que muitos 

destes fatores estão envolvidos como Transforming Growth Factor (TGF-)s, Bone 

Morphogenetic Protein (BMP)s, Insulin Growth Factor (IGF)s, Fibroblast Growth Factor 

(FGF) e Platelet Derived Growth Factor (PDGF) (Tziafas et al., 2000).  

A importância de TGF-1 na odontogênese e reparo da polpa dental vêm sendo 

demonstrada pela literatura. Cassidy et al. (1997) detectaram isoformas de TGF- no 

conteúdo inorgânico e orgânico de dentina, sendo TGF-1 a predominante. Os 

receptores tipo I e II para TGF- foram relatados em células de polpa por Toyono et 

al. (1997), o que sugere fortemente a funcionalidade deste fator de crescimento no 

tecido pulpar. Estes autores correlacionam ainda a expressão de TGF-1 durante a 

fase de síntese protéica por células odontoblastos-like. A aplicação de TGF-1 e TGF-

3 em tecido pulpar de ratos em cultura induziu a produção de dentina reparadora 

(Sloan & Smith, 1999). De fato, TGF-1 levou ao aumento da síntese de DNA por 

células pulpares in vitro, o que sugere seu potencial indutor de proliferação (Shirakawa 

et al.; 1994). Shiba et al. (1998) demonstraram o aumento do conteúdo protéico, 

produção de fibronectina, e indução de proliferação. Este último fenômeno induzido 

por TGF-1 também foi demonstrado por Melin et al. (2000), em cultura tecidual de 

polpa dental humana. A implantação de TGF-1 em polpas de cães induziu a 

formação de dentina reparadora e a diferenciação em células com aspecto polarizado 

e alongado (Tziafas et al., 1998). 

A família TGF- inclui um grande número de fatores de crescimento 

relacionados estrutura e funcionalmente, que agem como reguladores multifuncionais, 

de um vasto número de processos biológicos (Huminiecki et al., 2009; Kang et al., 

2009). Mais de 40 membros desta família são descritos, os quais possuem em comum 
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a estrutura dimérica e a presença de um motivo cisteína. A família TGF- é subdividida 

em: TGF-s, BMPs, GDFs (growth and differentiation factors), MIF (Müllerian inhibitory 

factor), activinas ou inibinas (Galat, 2011). Dentre a subfamília TGF-, foram descritas 

6 isoformas sendo que apenas TGF-1, TGF-2 e TGF-3 são expressas em 

mamíferos (Roberts, 1998).  

O sistema TGF- regula uma gama de processos biológicos, incluindo 

morfogênese, desenvolvimento embrionário, reparo tecidual e inflamação (Santibanez 

et al., 2011). Dentro do processo de reparo, um dos eventos sabidamente 

desencadeados por TGF- é a diferenciação de fibroblastos em miofibroblastos. Em 

fibroblastos pulpares, a estimulação com TGF-1 levou ao aumento da marcação de 

α-SMA (Martinez et al., 2007) sendo que a expressão desta proteína pode estar 

relacionada com o fenótipo mineralizador de células pulpares (Alliot-Licht et al., 2001). 

Miofibroblastos estão presentes em tecidos de granulação e constituem um elemento 

celular central no reparo tecidual, sendo responsáveis pela contração da ferida em 

reparo e pelo aumento da síntese de diversas proteínas de matriz extracelular e 

fatores de crescimento (Vaughan et al., 2000; Hinz, 2007) e ainda pela deposição 

excessiva de colágeno e levando o tecido à fibrose (Desmouliere, 1995;  Hinz, 2007).  

Citocinas liberadas têm sido sugeridas como potenciais moduladores da 

biologia de células tronco de papila apical. O fator de crescimento transformador (TGF-

β)1 se mostrou quimiotático para células de papila apical murina (MDPC-23) (Kwon et 

al., 2010). Esta citocina é capaz de aumentar a formação óssea induzida por BMP-2 

(Tachi et al., 2011). 

As BMP’s constituem a maior subfamília da superfamília do TGF-β (Kim & Choe, 

2011), excetuando-se a proteína BMP-1, que participa no processo de lise de fibras 

maduras de colagénio e cuja estrutura não se assemelha à da família das TGF-β 

(Solofomalala et al., 2007; Chen et al., 2004; Matthews, 2005). 

No processo de regeneração é fundamental que aconteça a adesão celular, 

para que em seguida possa ocorrer a proliferação e diferenciação das células 

mesenquimais indiferenciadas em odontoblastos, que irão produzir nova dentina. A 

adesão celular é mediada pela interação com proteínas pré-adsorvidas tais como 

fibronectina, vitronectina, colágeno, laminina e fibrina, provenientes dos meios de 
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cultura, sangue e fluídos corporais ou depositados pelas próprias células (Bacakova 

et al., 2011). A adesão celular é afetada pelas propriedades da superfície, tais como 

estrutura química, topografia (Roach et al., 2005), e molhabilidade (Wei et al., 2009 ; 

Huang et al., 2012). Soluções desmineralizantes, como o EDTA, aumentam a 

molhabilidade superficial da dentina, podendo induzir maior adesão celular (Huang et 

al., 2012). O aumento da adesão celular pode estar relacionado ao aumento da 

adesão de fibronectina, que é a principal proteína de adesão e é propensa a adsorver 

preferencialmente em superfícies hidrofílicas (Wei et al., 2009). 

Embora não tenha havido distribuição uniforme das células da papila apical, 

ocorreu adesão celular em todos os grupos experimentais em que os discos foram 

tratados com as soluções desmineralizantes. O aumento da molhabilidade da 

superfície dentinária, promovido por estas substâncias, explica esses resultados. 

Novos estudos devem ser realizados, para esclarecer como o emprego dessas 

soluções desmineralizantes afeta a proliferação e diferenciação das células da papila 

apical. 

 

 

 

 

 

 



 
 

7 CONCLUSÕES 

 

Diante dos resultados obtidos nesse estudo, podemos concluir que: 

 O tipo de solução desmineralizante interfere na quantidade liberada dos fatores 

de crescimento BMPR1 e TGFBR1, presentes na dentina humana, sendo que 

o EGTA foi capaz de induzir aumento significativo da expressão do receptor da 

TGBR1. 

 

 A natureza química da solução desmineralizante não interfere na adesão das 

células da papila apical na superfície dentinária. 
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