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RESUMO 
 

Gomes RS. Hidróxido de Cálcio na modulação de células da papila apical e 
ligamento periodontal in vitro [dissertação]. São Paulo: Universidade de São Paulo, 
Faculdade de Odontologia; 2020. Versão Corrigida. 

 

A interação entre Receptor para a Ativação do Fator de Transcrição Nuclear kappaB 

(RANK), Ligante do ativador do Receptor do Fator Nuclear kappaB (RANKL), a 

Osteoprotegerina (OPG) e Estimulador de Colônias de Macrófagos (M-CSF), tem sido 

relatadas como as principais citocinas responsáveis para remodulação óssea. 

Considera-se de extrema relevância entender a relação entre eles nas células de 

papila apical (CPA) e ligamento periodontal (CLP) considerando que eles estão 

envolvidos no processo de revascularização pulpar e reabsorção óssea periapical em 

casos de periodontite apical. Sendo assim, o presente trabalho in vitro teve como 

objetivo esclarecer o papel do lipopolissacarídeo (LPS) nas CPA e CLP, detectar a 

expressão de RANKL e OPG e compreender a modulação dessas células. Para 

elucidar esses pontos, CPA e CLP foram estabelecidas em meio de cultura e 

estimuladas por LPS. Foi realizada análise de citotoxicidade por um ensaio de 

Brometo de 3-(4,5-dimetiliazol-2-il)-2,5-difenitetrazólio (MTT). As células então foram 

estimuladas com a concentração definida após o experimento anterior com 0,01 

µg/mL e depois de 1 hora com concentrações de 1000 e 250 µg/mL de hidróxido de 

cálcio (Ca(OH)2) para avaliar e quantificar a expressão de RANK-L, M-CSF e OPG por 

um ensaio Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA). Foi realizado novamente 

ensaio de MTT para avaliação da citotoxicidade do LPS e do Ca(OH)2 . Os resultados 

demostraram aumento de OPG induzido por LPS em CPA, mas redução quando 

Ca(OH)2 foi incubado na sequência. A produção de OPG nas CLP não demonstrou 

diferenças estatisticamente significativas. RANKL e M-CSF não foram detectados 

durante o experimento. Como conclusão, este estudo demonstrou em células de 

papila apical que o LPS pode aumentar os níveis de OPG enquanto, o Ca(OH)2 pode 

diminuí-los. Esta modulação não foi detectada em células de ligamento periodontal. 

Sendo assim, LPS e Ca(OH)2 podem influenciar a modulação dos eventos 

moleculares de reabsorção óssea por células de papila apical.  

 

Palavras-chave: Hidróxido de Cálcio. RANKL. OPG. Células-tronco. Papila Apical. 

Ligamento Periodontal. 



 
 

  



 
 

ABSTRACT 
 

Gomes RS. Calcium Hydroxide in the modulation of cells of the apical papilla and 
periodontal ligament in vitro [dissertation]. São Paulo: Universidade de São Paulo, 
Faculdade de Odontologia; 2020. Versão Corrigida. 

 

The interaction between kappaB Nuclear Transcription Factor Activation Receptor 

(RANK), kappaB Nuclear Factor Receptor Activator Ligand (RANKL), Osteoprotegerin 

(OPG) and Macrophage Colony Stimulator (M-CSF), has been reported as the main 

cytokines responsible for bone remodeling. It is considered extremely important to 

understand the relationship between them in the cells of the apical papilla (CPA) and 

periodontal ligament (CLP) considering that they are involved in the process of pulp 

revascularization and periapical bone resorption in cases of apical periodontitis. Thus, 

the present in vitro study aimed to clarify the role of lipopolysaccharide (LPS) in CPA 

and CLP, detect RANKL and OPG expression and understand the modulation of these 

cells. To clarify these points, CPA and CLP were established in culture medium and 

stimulated by LPS. Cytotoxicity analysis was carried out by a 3- (4,5-dimethylazol-2-

yl) -2,5-diphenitetrazolium (MTT) Bromide assay. The Cells were then stimulated to 

the defined concentration after the previous experiment with 0.01 µg / mL and after 1 

hour with concentrations of 1000 and 250 µg / mL of calcium hydroxide (Ca (OH) 2) to 

evaluate and quantify the expression of RANK-L, M-CSF and OPG by an Enzyme 

Linked Immunosorbent Assay (ELISA) assay. CPA and CLP again by MTT assay to 

evaluate the cytotoxicity of LPS and Ca (OH) 2. The results showed an increase in 

OPG induced by LPS in CPA, but a reduction when Ca (OH) 2 was incubated in the 

sequence. The production of OPG in the PLCs did not show statistically significant 

differences. RANKL and M-CSF were not detected during the experiment. In 

conclusion, this study demonstrated in apical papilla cells that LPS can increase OPG 

levels while Ca (OH) 2 can decrease them. This modulation was not detected in cells 

of periodontal ligament. Thus, LPS and Ca (OH) 2 can influence the modulation of 

bone resorption molecular events by apical papilla cells. 

 

Keywords: Calcium hydroxide. RANKL. OPG. Stem cells. Apical papilla. Periodontal 

ligament. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A Endodontia, como uma área clínica da Odontologia, tem como objetivo 

prevenir e tratar as doenças da polpa e dos tecidos periapicais. No processo 

inflamatório da polpa, a cárie (lesão causada por microrganismos) e injúrias, são 

fatores que, sem intervenção eficaz, podem levar ao desenvolvimento de um processo 

inflamatório da polpa, necrose pulpar e consequentemente à lesão periapical (Love et 

al., 2002). Em casos de dentes permanentes jovens, onde não ocorreu o processo 

completo de rizogênese, o ápice aberto, paredes delgadas e comprimento das raízes 

curto, são problemas que interferem de maneira crucial na conservação, durabilidade, 

resistência e longevidade desse elemento dental (Iwaya et al., 2001).  

Vale ressaltar que, o tratamento de dentes com rizogênese incompleta com 

necrose pulpar é um grande desafio e a busca de técnicas, instrumentos, medicações 

entre outros, são os temas mais atuais de estudo e pesquisa na área da Endodontia. 

Os novos protocolos e métodos de terapia regenerativa para revascularização pulpar, 

viabilizam ao dente comprometido a chance de aumentar o espessamento das 

paredes radiculares, o fechamento apical, bem como o seu comprimento (Nosrat et 

al., 2011) 

Embora esses protocolos no tratamento de dentes com rizogênese incompleta 

estejam em constante avanço, os processos de interrupção do desenvolvimento do 

elemento e de regeneração pulpar ainda deixam lacunas que precisam ser 

esclarecidas. Pressupõe-se que as células-tronco são fundamentais para a formação 

de um tecido revascularizado e, consequentemente, peças fundamentais para 

melhorar o prognóstico dos elementos tratados com terapia regenerativa. Isso porque, 

as células da papila apical têm a capacidade de diferenciar-se em célula 

odontoblástica, sendo esta responsável pela rizogênese (Banchs; Trope, 2004). 

Contudo, sabe-se que os microrganismos também desenvolvem um papel importante 

no processo inflamatório e necrótico quando a polpa dental é agredida. Sendo assim, 

é de extrema importância entender a interferência das bactérias nas células da papila 

apical (Lopes; Siqueira, 2010). 



20 
 

Pesquisas atuais mostram o papel fundamental dos Lipopolissacarídeos (LPS) 

no estímulo da osteoclastogênese. O LPS é capaz de modular a produção de citocinas 

responsáveis pela remodelação óssea, como o Ligante do Ativador do Receptor do 

Fator Nuclear Kappa B (RANKL) e Osteoprotegerina (OPG), que quando em 

homeostasia, apresentam-se de forma bioequivalente promovendo constante 

reabsorção e deposição óssea. No entanto, quando existe um estímulo inflamatório, 

a relação RANKL/OPG aumenta nos tecidos periodontais e periapicais levando ao 

aumento da atividade dos osteoclastos e à reabsorção óssea patológica (Graves et 

al., 2011). 

O Hidróxido de Cálcio (Ca(OH2)) vem sendo utilizado na Odontologia por 

décadas, promovendo a inviabilidade da proliferação bacteriana (Tavares et al., 2010). 

O Ca(OH)2 também possui outras propriedades importantes para o tratamento de 

doenças infecciosas oriundas da polpa necrótica como biocompatibilidade, solvente 

de matéria orgânica, pH básico e indução de mineralização (Rodrigues et al., 2013) 

Apesar de RANKL e OPG já terem sido encontrados no tecido periodontal e 

periapical (Yasuda et al., 1998; Graves et al., 2011), ainda não existem estudos que 

detectaram como essas citocinas se organizam quando estimuladas por 

microrganismos e substâncias antibacterianas sucessivamente. Para que haja 

progresso nos tratamentos clínicos de terapia regenerativa, é imprescindível que esse 

conhecimento seja entendido. A compreensão dessas alterações e interações 

biológicas e químicas poderão trazer abordagens futuras que poderão alterar o 

processo de reabsorção óssea e reversão desse quadro. 

Em 2018, Franciscone et al. analisaram a expressão e distribuição de RANK, 

RANKL e OPG em cistos perirradiculares e encontraram maior expressão de RANK e 

RANKL no tecido conjuntivo durante a presença de infiltrado inflamatório crônico em 

comparação ao infiltrado inflamatório misto. Outro estudo investigou a possível 

associação entre as expressões de RANKL e OPG e infiltrado inflamatório na 

periodontite apical crônica, demonstrando que a expressão de RANKL estava 

aumentada no infiltrado inflamatório crônico contendo linfócitos (células T e B) e 

macrófagos (Armada et al., 2015). 
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Do exposto acima, esta dissertação apresenta uma avaliação da capacidade 

de células humanas de papila apical e ligamento periodontal em cultura em modular 

a osteoclastogênese in vitro por meio da produção de citocinas envolvidas neste 

processo. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 
 

 

2.1 O tratamento endodôntico em dentes imaturos 

 

 

A preservação dos tecidos responsáveis pela formação da dentina e cemento 

ao decorrer do desenvolvimento dentário é imprescindível para o a formação completa 

da raiz. Quando a polpa dentária sofre alguma injúria tanto bacteriana como trauma, 

a formação radicular completa é interrompida. Por conta desse fator, o dente que 

passou por um processo inflamatório e necrótico, sofrerá uma formação radicular 

inadequada (raízes curtas e paredes delgadas). Essa característica tende a deixar o 

dente mais frágil (Iwaya et al., 2001). 

A apicificação é o tratamento endodôntico adequado para dentes necróticos 

com rizogênese incompleta. Este tratamento é realizado por trocas sucessivas de 

Ca(OH)₂ para que uma barreira mineralizada seja formada  possibilitando que o canal 

radicular seja obturado. A necessidade da troca de Ca(OH)₂ por várias sessões é uma 

desvantagem para esse tratamento, tornando o resultado longo, além de que, essa 

medicação a longo prazo pode fragilizar a raíz por decorrência das propriedades 

higroscópicas e proteolíticas.  O MTA surge como uma nova ferramenta para a 

formação do tampão apical por ser biologicamente compatível com os tecidos 

adjacentes e ter alta capacidade de selamento. Porém, esses dois protocolos 

terapêuticos, por mais que promovam um selamento apical, não permitem que a raiz, 

ainda em seu estado imaturo, seja capaz de se desenvolver a ponto de se tornar mais 

espessa para evitar a possibilidade de fratura do elemento dental (Nosrat et al., 2011). 

Encontrar um plano de tratamento que possa melhorar o prognóstico de dentes 

necróticos com rizogênese incompleta é um dos temas mais explorados nas 

pesquisas de tratamento endodôntico na atualidade, especialmente após a introdução 

de procedimentos denominados como regenerativos. Os atuais planos de tratamento 

regenerativos que visam continuar o desenvolvimento radicular por meio da 

revascularização pulpar tornaram-se um método promissor para o tratamento 

endodôntico de dentes necróticos e imaturos. A formação de um novo tecido no canal 
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radicular passa então a ser uma vantagem, que permitirá o aumento da espessura e 

do comprimento da parede dentária (Iwaya et al., 2001). 

Ostby (1961) publicou um dos primeiros estudos a avaliar o papel dos coágulos 

sanguíneos no tratamento endodôntico. Este estudo provou que após a desinfecção 

do canal radicular, havia sangramento ou formação de coágulo sanguíneo no interior 

do canal em dentes de cães, o que pareceu essencial para formar uma estrutura de 

suporte afim de sustentar o tecido conjuntivo fibroso no canal radicular vazio. 

Banchs e Trope (2004), propuseram uma técnica pioneira para 

revascularização de dentes permanentes jovens com periodontite apical e ápice 

aberto. De acordo com o caso relatado, uma grande quantidade de hipoclorito de sódio 

a 5,25% foi usada como substância química e, em seguida, uma pasta antibiótica tripla 

à base de ciprofloxacina, metronidazol e minociclina foi usada como medicação 

intracanal por 28 dias. Após esse período, foi realizado o debridamento apical para 

produzir sangramento e formar um coágulo dentro do canal e, em seguida, o 

selamento coronário foi realizado. O acompanhamento clínico e radiológico revelou 

que a paciente era assintomática e a radioluscência apical havia desaparecido, 

acompanhada de fechamento apical e espessamento das paredes radiculares.  

Os autores concluíram que quando esta técnica foi usada em combinação com 

a desinfecção do canal radicular, a formação de uma matriz de coágulo para fazer 

crescer um novo tecido em um selamento coronário eficaz, criou um ambiente 

suficientemente estável para uma revascularização bem-sucedida. Sendo assim, 

sugeriram que essa técnica seria uma boa alternativa para o tratamento da 

apicificação tradicional (Banchs; Trope, 2004; Kim et al., 2012) 

Com o passar do tempo, foram observados casos de necrose pulpar e 

rizogênese incompleta que com o tratamento de revascularização, obtiveram sucesso 

clínico e radiográfico através de regressão da sintomatologia e lesão periapical, 

aumento do comprimento radicular, espessamento das paredes e fechamento apical 

(Thibodeau; Trope, 2007; Jung et al., 2008; Kim et al., 2012). 

Os inúmeros casos de sucesso clínico e radiográfico na terapia regenerativa, 

despertaram a necessidade de mais investigação dos protocolos regenerativos entre 

os cientistas (Kim et al., 2012). Mas, para que esse tema seja realmente entendido, é 
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necessário que sejam explorados com mais rigor os mecanismos químicos, biológicos 

e moleculares que estão envolvidos tanto no processo de interrupção do 

desenvolvimento de dentes imaturos pós-infecção, bem como aqueles após a 

revascularização. E para que isso ocorra, é de suma importância entender a 

modulação e diferenciação das células envolvidas nesses processos.  

 

 

2.2 O papel das células da papila apical  

 

 

Em 2003, a equipe de Shi e Gronthos se tornou pioneira na pesquisa de 

células-tronco na área odontológica. Eles encontraram uma população de células 

indiferenciadas - DPSC (do inglês, dental pulp stem cells) na polpa dentária humana 

e observaram que as células foram capazes de regenerar o complexo dentino pulpar 

danificado produzindo uma espécie de matriz mineralizada com tubos finos, 

odontoblastos e tecido conjuntivo contendo vasos sanguíneos semelhantes aos 

dentes humanos (Gronthos et al., 2000). 

Atualmente, vem sendo relatado com base na literatura, que não apenas as 

células da polpa dentária de dentes permanentes têm a capacidade de se 

autorrenovar e se diferenciar em diferentes linhagens, mas também as células 

derivadas dos dentes decíduos, papilas apicais, ligamento periodontal e folículo 

dentário também possuem as mesmas características (Miura et al., 2003; Seo et 

al.,2004; Morsczeck et al., 2005; Sonoyama et al., 2008). 

Desde então, a papila apical é descrita como fonte de células-tronco 

mesenquimais, que foram isoladas pela primeira vez por Sonoyama et al. (2008). A 

equipe isolou células da papila apical e confirmou por citometria de fluxo que o tecido 

era positivo para marcadores de células-tronco mesenquimais. 

Em 2008, Sonoyama et al., também observaram a capacidade das CPA de 

formarem colônias e diferenciação osteo/odontogênica. As CPA também expressaram 

altos níveis de survinina (uma proteína com a função de inibir a apoptose) e 

telomerase (enzima que tem como função adicionar sequências específicas e 

repetitivas de DNA à extremidade 3' dos cromossomos, onde se encontra o telômero), 
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ou seja, a survinina e a telomerase desempenham um papel fundamental na 

proliferação e sobrevivência celular. Para esclarecer o papel das CPAs, os autores 

removeram a papila apical dos molares de porcos nos estágios iniciais de 

desenvolvimento. Embora o tecido pulpar ainda estivesse intacto, esse processo 

interrompeu o desenvolvimento dessa raiz. De acordo com o autor, pode-se especular 

a partir deste estudo que as CPA são a fonte celular dos primeiros odontoblastos. No 

mesmo estudo de Sonoyama em 2008, usando partículas de hidroxiapatita e fosfato 

tricálcico como transportadores, as células-tronco da papila foram transplantadas em 

camundongos imunocomprometidos. A estrutura dentinária semelhante foi 

regenerada e uma camada de dentina foi formada na superfície de 

hidroxiapatita/fosfato tricálcico com tecido conjuntivo. 

Um estudo sequencial, caracterizou as CPA por histologia, imuno-histoquímica 

e análises de imunofluorescência, e foram comparadas com células-tronco da polpa 

dentária (CPD). A proliferação das CPA foram 2 a 3 vezes maior do que a das CPD. 

Ambas foram igualmente eficazes na formação e diferenciação óssea e dentinária, 

assim como as células-tronco da medula óssea. Além do mais, as CPA demonstram 

uma enorme diversidade de marcadores neurogênicos, como nestina e 

neurofilamento M após estimulação neurogênica. O trabalho concluiu que as CPA e 

CPD são semelhantes no que diz respeito à ambas serem fontes potentes e distintas 

de células-tronco (Sonoyama et al., 2008). 

Em 2011, Bakopoulou et al., também compararam a diferenciação em potencial 

óssea/odontogênica de MSCs (do inglês, Mesenchymal Stem Cells) derivadas da 

polpa ou papila apical dos dentes permanentes em desenvolvimento in vitro e 

descobriram um potencial maior de multiplicação e mineralização comparando com 

CPD. 

Sabe-se que as CPA podem se diferenciar em vários tecidos. Pesquisas têm 

relacionado certos fatores de crescimento à diferenciação odontogênica, osteogênica 

e condrogênica da CPA e comprovando seu grande potencial. Por mais que as CPA 

apresentem similaridades com as CPD, estudos sugerem que as CPA são a principal 

fonte de odontoblastos em dentes imaturos e que CPD são a fonte de odontoblastos 

para produzir dentina reparadora (Wang et al., 2010; Shrestha et al., 2020). 
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A papila apical, devido à sua localização (apicalmente a polpa dentária), pode 

sobreviver em casos de necrose pulpar por estar em contato com o osso alveolar e 

sua remoção em dentes imaturos, leva à interrupção do processo de desenvolvimento 

dentário (Tobias Duarte et al., 2014). Por estar localizada no ápice do dente e próxima 

ao osso alveolar, a papila dentária ainda pode sobreviver, apesar da ocorrência de 

necrose pulpar. Por outro lado, Huang et al. (2008) também descobriram que mesmo 

na presença de polpa dentária, a remoção cirúrgica do tecido nos estágios iniciais da 

formação da raiz pode causar interferência no processo de rizogênese. 

Huang et al. (2008) demonstraram que o CPA tem a capacidade de se 

diferenciar em odontoblastos e é responsável pela revascularização e concluíram que, 

mesmo com o potencial de diferenciação odontogênica das CPA, o tratamento 

regenerativo não resultará na formação de dentina e tecido pulpar e que a 

revascularização de dentes necróticos está relacionada à deposição de tecido ósseo 

e cemento no espaço anteriormente ocupado pela polpa dentária, enquanto a dentina 

só é observada em dentes com pulpite irreversível (Huang et al., 2009). 

As pesquisas citadas permitem especular que o processo inflamatório que 

ocorre no tecido pulpar que forma os dentes levará a alterações no fenótipo e na 

função das células da papila dentária, o que pode prejudicar a formação radicular 

desses dentes. 

Essas descobertas iniciam diversos questionamentos em torno dos fenômenos 

celulares e moleculares causadores da interrupção da rizogênese em dentes 

comprometido, e indica a relevância para o entendimento dos acontecidos com a 

sobrevivência e funções celulares no conjunto e células que formam a papila apical. 

 

 

2.3 Papel das Células-tronco do Ligamento Periodontal 

 

 

Nos anos de 1980, as células-tronco de ligamento periodontal (CLP) passaram 

a representar uma ferramenta promissora para terapia regenerativa no tratamento de 

lesões dos tecidos periodontais. Pesquisadores desde então, vem tentando entender 

as características dessas células em diversos estudos. Na década de 1980, as células 
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que exibiam tamanho pequeno, uma alta proporção nuclear/citoplasmática e divisão 

celular lenta foram relatados como localizados em regiões adjacentes aos vasos 

sanguíneos, e essas células foram sugeridas como CLP (Gould, 1983; Gilles et al., 

1997). 

Em 2004, CLP humanas exibindo capacidade de diferenciação e multipotentes 

foram primeiramente isoladas do tecido do ligamento periodontal humano (PDL) por 

Seo et al. (2004). Desde então, as CLP passaram a exibir propriedades únicas e 

alguns autores demonstraram a plasticidade das CLP para se diferenciar em células 

osteoblásticas e adipocíticas (Huang et al., 2009; Chadipiralla et al., 2010). 

Além disso, Seo et al. (2004), identificaram STRO-1 e CD146 como marcadores 

de superfície potentes das CLP. A porcentagem de células residentes no tecido do 

ligamento periodontal positivas para esses marcadores é muito baixa, no entanto, 

indicativa da dificuldade em adquirir um número suficiente dessas células de um 

paciente para uso clínico. Porém, depois desse trabalho, um ensaio clínico usando 

CLP humanas proliferativas foi conduzido em pacientes com perda óssea, revelando 

uma melhora significativa das doenças periodontais e sugerindo que o transplante de 

células poderia ser um tratamento seguro e promissor (Feng et al., 2010).  

Um estudo in vitro realizado por Gebhardt et al. (2009), revelou que o colágeno 

e um polímero sintético são scaffolds úteis para a sobrevivência das CLP, também 

sugerindo a viabilidade da análise de longo prazo e complementa com a questão 

relacionada ao número de células disponíveis para tratamento regenerativo na prática 

clínica que permanece ainda sem solução. 

 

 

2.4 Ativação da Resposta Imune Inata 

 

 

Com esse processo evolutivo da doença endodôntica, é desencadeada notável 

alteração bioquímica e celular que, na atribuição de autoproteção do periápice e, 

consequentemente, do organismo, iniciam, coordenadamente, a destruição tecidual, 

com reabsorção óssea e cemento-dentinária. O processo de reabsorção óssea é 

consequência da resposta inflamatória frente a infecção endodôntica, denominada 

genericamente de lesão periapical, sendo a mesma identificada, radiograficamente, 
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mediante reabsorção da medula óssea e comprometimento parcial ou total da lâmina 

dura. A doença periodontal está entre as mais prevalentes patologias infecciosas, 

constituindo-se na principal causa da perda dental com implicações significativas ao 

nível de saúde pública (Leonardo et al., 2002; Desvarieux et al., 2003; Elter et al., 

2003; Soares et al., 2006). 

O estudo de Kakehashi et al. (1965) já demonstrava a relação entre a presença 

de uma infecção bacteriana e o desenvolvimento de uma lesão periapical, resultando 

em uma resposta imunológica adaptativa aos antígenos provenientes da infecção 

endodôntica. 

Clinicamente, a rizogênese é interrompida pelo comprometimento da vitalidade 

da polpa dentária e consequente colonização de microrganismos na cavidade pulpar. 

Os microrganismos invadem o tecido pulpar levando à formação de processo 

inflamatório seguido de necrose (Sheehy et al., 1997). 

As bactérias gram-negativas são os microrganismos mais comuns na polpa 

dentária em estágio necrótico (Ricucci; Siqueira Jr, 2010). O LPS é uma combinação 

de lipídeos polissacarídeos, um componente exclusivo da parede celular das bactérias 

gram-negativas. Essas endotoxinas são antígenos liberados pela morte e divisão 

celular (Morrison; Ryan, 1987). 

Um estudo realizado por Herrera et al. (2015) confirmaram que a presença de 

bactérias e seus subprodutos em todas as amostras de dentes com infecções 

pulpares primárias, indica que as bactérias e o LPS têm uma forte correlação com a 

indução de periodontite apical. A concentração de LPS no canal radicular avaliada por 

LAL (Limulus Amebicyte Lysate) estava entre 0,001 e 0,1 μg / mL. No entanto, esta 

técnica pode coletar apenas um pequeno número de moléculas de LPS, e a 

concentração exata presente no canal radicular pode ser maior do que a concentração 

relatada por este método. 

Em 2017, um estudo conduzido por Lertchrakarn e Aguilar avaliou o efeito de 

LPS de Porphyromonas gingivalis na proliferação de células-tronco da papila apical e 

descobriu que todas as concentrações de LPS estudadas (0,001; 0,01; 0,1; 1 e 5 

μg/mL) não alteraram a viabilidade e proliferação celular. Outra pesquisa conduzida 

por Albiero et al. (2015) mostrou que a exposição a LPS de Escherichia coli reduz a 
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proliferação celular no ligamento periodontal e que a concentração de LPS também 

tem efeitos diferentes. O LPS de E. coli a 0,1 μg/mL aumentou a proliferação de 

células-tronco na polpa, já a 10μg / mL reduziu a multiplicação celular. 

Lertchirakarn e Aguilar (2017) observaram a diferenciação osteogênica de 

células papilares na presença de lipopolissacarídeo a 0,001; 0,01; 0,1; 1 e 5 µg / mL, 

não houve diferença na mineralização até 14 dias demonstrada pelo ensaio Vermelho 

de Alizarina. A presença de toxinas também não causou diferenças na expressão dos 

genes DSPP e OPN (osteopontina), ambos relacionados à mineralização da matriz 

extracelular. 

He et al. (2015), descobriram nas células pulpares, o LPS de E. coli a 0,1; 1 e 

10 µg/mL, comparado com o controle, os depósitos mineralizados aumentaram. Nas 

células do ligamento periodontal, não há alteração na mineralização do LPS (Albiero 

et al., 2020). Entre as células do folículo dentário, o processo de maturação do fenótipo 

osteoblástico/cementoblástico é prejudicado pela exposição ao LPS de P. gingivalis, 

levando à redução da formação de matriz mineralizada. 

Esses trabalhos concluem que as toxinas bacterianas podem afetar o processo 

de proliferação e diferenciação celular em duas direções, e os resultados observados 

estão diretamente relacionados à origem das células mesenquimais, à concentração 

e ao tipo de LPS utilizado. É de grande importância entender que a interação entre as 

células localizadas na papila apical e as toxinas bacterianas, pois essas células 

desenvolvem papel essencial no processo de regeneração. 

 

 

2.5 Produção de Citocinas na Resposta Inflamatória 

 

 

A periodontite apical é uma lesão óssea infecciosa e inflamatória que ocorre na 

região do ápice de uma raiz dentária e promove a destruição do ligamento periodontal 

e osso apical. Essas lesões ocorrem seguindo os estágios: colonização bacteriana, 

inflamação e necrose da polpa, progressão da inflamação para a região periapical e 

reabsorção óssea dessa área. A resposta inflamatória envolve o recrutamento e 

ativação de leucócitos, promovendo a osteoclastogênese e consequentemente lesão 
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óssea no ápice do dente (Graves et al., 2011). No processo de reabsorção, as 

principais células envolvidas são os osteoclastos, que são células especializadas 

derivadas dos monócitos/macrófagos de linhagem hematopoiética que degradam a 

matriz óssea resultando na lesão óssea periapical (Boyle et al., 2003; Yao et al., 2005) 

A diferenciação dos osteoclastos se dá pela fusão de seus precursores 

mononucleares, encontrados tanto na medula óssea como no sangue periférico, e 

pela capacidade de diferenciação que leva a um processo chamado 

osteoclastogênese (Yasuda et al., 1998). São células multinucleadas que descendem 

de precursores hematopoiéticos CD14+. Essas células são encontradas na medula 

óssea e na circulação do sangue periférico e se ligam na superfície óssea previamente 

à fusão e diferenciação. Os osteoclastos expressam níveis elevados de fosfatase 

ácida resistente ao tartarato (Tartrate Resistant Acid Phosphatase - TRAP) e acabam 

por causar reabsorção através da secreção de íons hidrogênio e enzimas líticas que 

são responsáveis pelo início dos eventos de remodelação. Esse processo exige uma 

interação de mecanismos parácrinos e celulares. Entre eles o (Macrophage Colony- 

Stimulating Factor - M-CSF) e (Receptor Activator of NF-kB Ligand - RANKL) que são 

fatores chaves no processo da osteoclastogênese (Rodrigues et al., 2013). 

O M-CSF é um polipeptídeo de ação local que estimula a diferenciação de 

células precursoras da medula em macrófagos. É uma proteína do grupo de citocinas 

produzida por várias células, como, fibroblastos, osteoblastos, granulócitos, linfócitos, 

células endoteliais e tumorais (Siqueira Jr; Soboia-Dantas, 2000; Teitelbaum, 2007). 

Regula a osteoclastogênese por ser uma molécula que se liga ao seu receptor c-Fms 

(colony-stimulating factor-1 receptor) nas células precursoras osteoclásticas, 

promovendo sinais essenciais para sobrevivência e proliferação destas células 

(Teitelbaum, 2007). Significa que a expressão de M-CSF por células estromais 

osteoblásticas é necessária para células progenitoras se diferenciarem em 

osteoclastos (Boyce; Xing, 2008). 

O RANKL é um polipeptídeo codificado pelo gene TNFSF11 com 317 

aminoácidos (Tyrovola et al., 2008; Chen et al., 2014; Guerrini; Takayanagi, 2014), se 

apresentando em duas formas: ligada a membrana (a mais comum), com 40-45 kDa 

e a forma solúvel, com 31kDa (Teitelbaum, 2007; Khosla, 2001). Ele foi descoberto 

em 1998, sendo considerada a mais importante citocina, atuando como indutor 
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fisiológico da osteoclastogênese, onde se liga diretamente ao RANK na superfície 

celular dos pré-osteoclastos e osteoclastos. Ao ativar o RANK, participa ativamente 

no processo de maturação e desenvolvimento destas células (Menezes et al., 2006; 

Giner et al., 2009; Braun; Schett, 2012; Rechenberg et al., 2014). 

RANKL é expresso por osteoblastos, fibroblastos, linfócitos T e B e macrófagos. 

É uma citocina osteoclastogênica, considerada um fator crítico na diferenciação 

terminal dos osteoclastos (Kikuta et al., 2013; Guerrini; Takayanagi, 2014). Membro 

da superfamília TNF, é uma proteína residente na membrana de osteoblastos e em 

precursores que reconhecem seu receptor, RANK, nos macrófagos na medula, 

havendo a mudança para o fenótipo de osteoclasto. Embora seja expressa 

fisiologicamente, principalmente por células mesenquimais da linhagem dos 

osteoblastos, esta citocina osteoclastogênica é produzida em abundância por 

linfócitos T em processos inflamatórios. Nestes casos, podendo ser clivados da 

membrana celular e se apresentar como um ligante solúvel (Teitelbaum, 2007). A 

maioria dos fatores conhecidos para estimular a formação e ativação de osteoclastos 

induz a expressão de RANKL por células osteoblásticas (Boyce; Xing, 2008). Honma 

et al. (2014) sugerem que os osteócitos são fonte principal de RANKL em processos 

patológicos e fisiológicos da osteoclastogênese. Osteócitos irão fornecer RANKL aos 

precursores de osteoclastos através de interação direta de suas extremidades 

dendríticas. 

OPG é representado por 380 aminoácidos, expressa pelo gene TNFRSF11b. 

É uma proteína solúvel, homóloga e membro da família de receptores do TNF 

encontrada principalmente no osteoblasto, é um receptor de RANKL que tem a função 

de inibir a ligação de RANK e RANKL. Os níveis de RANKL e OPG estão em equilíbrio 

em condições homeostáticas, onde há osteoclastogênese e reabsorção óssea de 

forma bioequivalentes promovendo a remodelação óssea. Quando existe um estímulo 

inflamatório, a relação RANKL/OPG aumenta nos tecidos periodontais e periapicais 

levando à estimulação da atividade dos osteoclastos e à reabsorção óssea patológica 

(Graves et al., 2011). Como o RANKL, a OPG é modulada por citocinas inflamatórias. 

A OPG é expressa por osteoblastos, linfócitos, fibroblastos e células endoteliais (Kuntz 

et al., 2001; Menezes et al., 2006; Boyce; Xing, 2008; Cochran, 2008; Giner et al., 

2009). 
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RANK é uma proteína com 616 aminoácidos, sendo expressa pelo gene 

TNFRSF11a, encontrado na membrana de células precursoras dos osteoclastos e 

quando ativadas, promovem e orientam a diferenciação destes, aumentando sua 

atividade celular, como também retardando o seu processo de apoptose (Menezes et 

al., 2006; Tyrovola et al., 2008; Giner et al., 2009; Tekkesin et al., 2011; Guerrini; 

Takayanagi, 2014).  

A ligação entre RANKL e OPG apresenta papel fundamental na biologia dos 

osteoclastos, sendo que a interação RANKL/RANK é essencial para a estimulação da 

osteoclastogênese e indução da reabsorção óssea. Esse evento acontece, pois, a 

ligação RANK/RANKL faz com que o monócito, célula precursora encontrada na 

medula óssea, se diferencie em osteoclasto. No entanto OPG também tem a 

capacidade de se ligar a RANKL inibindo a ligação RANK/RANKL e 

consequentemente a indução da osteoclastogênese. Em condições de homeostasia, 

a quantidade de OPG e RANKL é bioequivalente, ou seja, o processo de remodulação 

óssea são iguais no que se diz respeito à deposição e reabsorção óssea (Graves et. 

al., 2011). 

Em síntese a reabsorção óssea é iniciada a partir da ação de receptores e 

ligantes relacionados à grande família TNF (Fator de Necrose Tumoral), 

representados pelas proteínas RANK (Receptor Ativador Nuclear kB), RANKL 

(Ligante do Receptor Ativador Nuclear kB) e OPG (Osteoprotegerina) (Rechenberg et 

al., 2014). RANK, RANKL e OPG são moléculas-chave reguladoras da atividade 

biológica dos osteoclastos e metabolismo ósseo. A presença do RANKL ativará seu 

receptor RANK, que estimulará a diferenciação dos precursores dos osteoclastos. Em 

contrapartida, o receptor OPG se liga ao RANKL, bloqueando a ligação 

RANK/RANKL, inibindo a diferenciação dos osteoclastos e consequentemente a 

reabsorção óssea (Silva; Branco, 2011; Rechenberg et al., 2014). 

Estudos sugerem que processos patológicos variados, como osteólise, 

periprotética, artrite reumatóide, talassemia, mieloma múltiplo, metástases tumorais, 

doença periodontal e periodontite apical tenham a proporção RANKL/ OPG como fator 

importante no processo de reabsorção óssea. (Goranova-Marinova et al., 2007; Ainola 

et al., 2008; Canon et al., 2008; Skordis et al., 2008; Wang et al., 2010; Rechenberg 

et al., 2014).  
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Belibasakis et al. (2013) conduziram uma revisão sistemática relacionada a 

RANKL e/ou OPG na polpa dentária e em doenças periapicais no período entre 1948 

e 2011. Foram utilizadas as bases de dados da Medline, Biosis, Cochrane, Embase e 

Web Sciences. Os autores concluíram que há relativamente escassez de informação 

disponível que enfatize a participação específica do RANKL e OPG na polpa dentária 

e em lesões periapicais. Constataram também que a OPG pode agir de forma 

protetora contra a reabsorção radicular interna e que se a razão entre RANKL e OPG 

estiver crescente, poderá indicar a presença de um processo de reabsorção óssea. 

Nos tecidos periodontais e periapicais, o balanço de RANKL/OPG é um fator 

importante para a regulação da reabsorção óssea. A diferenciação e ativação de 

osteoclastos são direcionadas pela interação do ativador do receptor do fator nuclear-

κB (RANK) presente nos monócitos com seu ligante, RANKL (Yasuda et al., 1998). A 

inibição de RANKL diminui a perda óssea na doença periodontal. Acredita-se que a 

progressão da doença periodontal se dá pela interação de vários fatores, incluindo a 

presença de bactérias, altos níveis de citocinas pró- inflamatórias e prostaglandinas, 

produção e ativação de metaloproteinases de matriz (MMPs) e RANKL e níveis 

relativamente baixos de interleucina-10 (IL-10), fator de crescimento transformador-β 

(TGF-β), inibidores teciduais de metaloproteinases (TIMPs) e OPG (Graves et al., 

2011). 

A presença de patógenos microbianos promove uma produção inicial de 

citocinas pró-inflamatórias, como TNF-α e IL1β, que estimulam a expressão e ativação 

de MMPs que degradam a matriz do tecido conjuntivo extracelular. As citocinas, como 

o TNF-α, estimulam a osteoclastogênese de forma independente, enquanto outras 

citocinas promovem a expressão do RANKL, que leva à diferenciação de osteoclastos 

e a exercer sua função (Graves et al., 2011). 

Buck et al. (2001) em um estudo de LPS sobre o RANKL uma citocina do grupo 

TNF em osteoblastos de camundongos revelou um aumento do LPS no nível de 

RNAm para ODF. Demonstrando que a expressão do gene ODF está diretamente 

aumentada nos osteoblastos pelo LPS o que pode desempenhar papel importante na 

patogênese dos distúrbios ósseos. Wada et al. (2004) demonstraram que em 

fibroblastos de ligamento periodontal, o LPS induziu o aumento do RNAm de OPG e 

RANKL devido a estímulos de IL - 1β ou TNF - α, no entanto, estas células não são 
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capazes de induzir a osteoclastogênese. Também resultados similares de aumento 

de RNAm de OPG e diminuição de RNAm de RANKL foram observados em 

cementoblastos estimulados com LPS de P gingivalis. 

O início de uma cascata de inflamação em lesões endodônticas tem como 

gatilho a interação de vários tipos de células envolvendo a ativação de células 

endoteliais, polimorfonucleares, macrófagos, linfócitos e osteoclastos, levando à 

rápida destruição óssea. A resposta do hospedeiro envolve células da resposta imune 

inata e adaptativa. A destruição do osso encontrada nas lesões endodônticas é 

iniciada por múltiplas bactérias ou seus subprodutos, incluindo lipopolissacarídeos 

(LPS) (Graves et al., 2011). 

O LPS é uma endotoxina liberada na multiplicação e na morte celular dos 

microrganismos, causando efeitos que promovem uma reação inflamatória e 

reabsorção óssea. Esses microrganismos responsáveis pela necrose pulpar e 

periodontite apical são em grande parte bactérias Gram-negativas que liberam 

endotoxinas no interior do canal radicular infectado (Oliveira et al., 2012). 

O hidróxido de cálcio (Ca(OH)2 vem sendo utilizado na Odontologia por 

décadas, tendo como mecanismo de ação principal a manutenção do pH alcalino 

promovendo assim, a inviabilidade da proliferação bacteriana. O hidróxido de cálcio 

também possui outras propriedades importantes para o tratamento de doenças 

infecciosas oriundas da polpa necrótica como biocompatibilidade, solvente de matéria 

orgânica e devido ao seu pH elevado tem capacidade de inibir a reabsorção óssea e 

induzir consequentemente a sua mineralização. Esse mecanismo está relacionado 

com a sua dissociação em íons hidroxila e íons cálcio e à mudança do pH do meio 

(Rodrigues et al., 2013). 

Safavi et al. (1993) avaliaram os efeitos do hidróxido de cálcio sobre o LPS 

bacteriano da bactéria Salmonella typhimurium com hidróxido de cálcio em pó ou água 

esterilizada. Como resultado, o LPS tratado com Ca(OH)2 mostrou elevadas 

quantidades de ácidos graxos hidrolisados, concluindo-se que o MIC é capaz de 

hidrolisar a cadeia lipídica do lipopolissacarídeo bacteriano. A alta efetividade do 

Ca(OH)2 como MIC é atribuída ao grupo hidroxila que promove um ambiente alcalino. 

Além da baixa solubilidade, a dissociação do íon hidroxila aumenta o PH do meio, o 

suficiente para eliminar as bactérias e inativar o LPS bacteriano. 
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O Ca(OH)2 tem a capacidade de aumentar a taxa de mineralização in vitro 

(Rahhal et al., 2019). O aumento na mineralização celular por Ca(OH)2  pode ser 

devido à modulação da liberação do fator de crescimento (Jaunberzins et al., 2000) e 

em células da polpa dentária in vitro, os materiais contendo cálcio aumentaram a 

produção de TGF-β1 (Rashid et. al., 2003). 
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3 PROPOSIÇÃO 

 

 

3.1 Objetivo geral 

 

 

Investigar a capacidade de células humanas da papila apical e ligamento 

periodontal em cultura em modular a osteoclastogênese por meio da produção de 

citocinas envolvidas neste fenômeno. 

 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

 

Investigar a produção de OPG, RANKL e M-CSF por células de papila apical e 

ligamento periodontal moduladas por LPS de E. coli e tratamento com hidróxido de 

cálcio. 

 





 
 





39 
 

4 MATERIAL E MÉTODOS  
 

 

Este estudo obteve aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade 

de Odontologia da USP (Parecer n°3.612.591, CAAE 21469419.0.0000.0075, Anexo 

A). 

A execução do experimento foi dividida em seis fases. Na primeira, as células 

da papila apical e ligamento periodontal foram obtidas. Em seguida, as células da 

papila apical e ligamento periodontal foram ativadas com LPS e submetidas ao ensaio 

de MTT e para avaliação da viabilidade celular. Na terceira fase, foi realizada a 

quantificação de RANKL para escolha da concentração de LPS. Na quarta fase desse 

experimento, as CPA e CLP foram estimuladas com LPS e Ca(OH2). Na quinta fase, 

as CPA e CLP foram submetidas ao ensaio de MTT e por fim, foi realizada a 

quantificação das citocinas. 

 

 

4.1 Obtenção das células da papila apical e ligamento periodontal 

 

 

Terceiros molares com ápice incompleto foram doados por voluntários da 

clínica de cirurgia da FOUSP mediante assinatura de Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido (Apêndice A) (n=2). Os dentes foram lavados, a papila apical e o 

ligamento periodontal foram removidos gentilmente da raiz dentária com auxílio de 

pinça clínica e bisturi do tipo 15C com técnica asséptica. Os tecidos foram 

fragmentados em porções menores que 1mm, novamente com o auxílio de um bisturi, 

e dispostos em placas de tipo Petri (Corning Inc., NY, EUA) (Figura 4.1). As culturas 

celulares de papila apical ou ligamento periodontal foram obtidas por meio de técnica 

de explante. As células foram cultivadas em α-Modified Eagle Medium (α-MEM) 

(Gibco) 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), 100U/mL de penicilina (Invitrogen), 100 µg/mL 

de estreptomicina (Invitrogen). Essa composição de meio de cultura foi nomeada Meio 

de Proliferação (MP). Os fragmentos, ou explantes, foram então mantidos em cultivo, 
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incubados em estufa a 37°C em atmosfera com 5% de CO2, para que células 

começassem a migrar dos explantes para o fundo das placas (Figura 4.2). Após 

atingirem 90% de confluência, 20 dias após o início do experimento, células foram 

subcultivadas empregando solução de tripsina a 0,25% e ácido 

etilenodiaminotetracético (EDTA) a 0,05% (Invitrogen) (Sonoyama et al., 2008).  

 

 
Figura 4.1 – Processo de coleta de tecido para obtenção de células de papila apical (CPA) a partir de 

cultura primária com explantes. Papila apical de um terceiro molar com raiz dentária com 
rizogênese incompleta (A). Papila apical sendo removida da raíz dentária (B). Papila apical 
fragmentada na Placa de Petri (C). Papila apical fragmentada e tratada com antibiótico 
(D). Fragmentos de papila apical sendo posicionadas no frasco de cultivo celular (E). 
Tecido fragmentado da papila apical aderido no frasco de cultivo celular (F) 

 

 
Fonte: Cardoso, PS; Gomes, RS; Santos, LM. 

 
  

A B C 

F E  D 
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Figura 4.2 – Processo de coleta de tecido para obtenção de células do ligamento periodontal (CLP) a 
partir de cultura primária com explantes. Ligamento periodontal sendo removida da raíz 
dentária (A). Tecido do ligamento periodontal na Placa de Petri (B). Ligamento periodontal 
sendo fragmentado com bisturi (C). Fragmentos de ligamento periodontal sendo tratados 
com antibióticos (D). Tecido fragmentado do ligamento periodontal no Falcon de 25mL 
para ressuspensão (E) 

 
 

 
Fonte: Cardoso, PS; Gomes, RS; Santos, LM. 

 

4.2 Ativação das células de papila apical e ligamento periodontal 

 

 

Células foram distribuídas em placas de 48 poços na quantidade de 1 x 104 

cels/poço. As células foram cultivadas em α-Modified Eagle Medium (α-MEM) (Gibco) 

suplementado com 15% de Soro Bovino Fetal (SBF) (Gibco). Depois de 24, horas foi 

realizada a troca de meio α-Modified Eagle Medium (α-MEM) (Gibco) sem 

suplementação com SBF. 

Após 24 h, as células foram estimuladas com concentrações decrescentes (1 

µg/mL – 0,001 µg/mL) de LPS de Escherichia coli (L4391 – Sigma-Aldrich) (Sipert et 

al., 2014) e as células foram cultivadas novamente com α-Modified Eagle Medium (α-

MEM) (Gibco) ainda sem SBF  por 1 dia para detecção da viabilidade celular e coleta 

de sobrenadantes. 

 

 

A B C 

E D 
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4.3 Viabilidade Celular – estímulo com LPS 

 

 

As placas onde as CPA e CLP foram estimuladas e em seguida houve a coleta 

de sobrenadantes. As células foram usadas para a realização do ensaio de MTT (3-

(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyl-2H-tetrazolium bromide) para avaliação da 

viabilidade celular e atividade metabólica. Foi adicionado em cada poço 20 µL de uma 

solução de MTT (Sigma) a 5mg/mL em Phosphate Buffered Saline (PBS) diluídos em 

180 µL de meio de cultura suplementado com 10% de SBF. As placas foram incubadas 

a 37°C em atmosfera úmida com 5% de CO2 e protegidas da luz por quatro horas.  

 

Em seguida, o sobrenadante foi descartado e imediatamente foram 

adicionados 200 µL de DMSO em cada poço, para dissolver os cristais de formazan 

formados após redução do sal de MTT. A leitura de absorbância foi feita em 

espectrofotômetro (Synergy H1. Biotek, Winooski, EUA) no comprimento de onda 

570nm. 

 

 

4.4 Quantificação de RANKL nos sobrenadantes de CPA e CLP 

 

 

Para quantificação de RANKL nos sobranadantes de CPA e CLP, foi 

empregado ensaio imunoenzimático (Enzyme Linked Immunosorbent Assay – ELISA). 

Foi utilizado o kit Duoset (R&D Systems). Placas de 96 poços foram cobertas e 

incubadas com anticorpos de captura diluídos em PBS durante 15-18 h a TA. Após 

essa incubação, as placas foram lavadas com PBS Tween 20 0,5% (PBS-T) e 

incubadas com solução bloqueadora (PBS com BSA a 1%) durante 2 h/TA. As placas 

foram lavadas e incubadas com os sobrenadantes das células ou com quantidades 

conhecidas de proteínas recombinantes durante 1h/TA. Após esse período, as placas 

foram lavadas e incubadas com anticorpos de detecção por 2h/TA. Foi feita nova 

lavagem seguida de incubação com peroxidase em PBS/BSA por 30 min. As placas 

foram lavadas novamente e o substrato adicionado. A leitura foi realizada em 

espectrofotômetro ajustado para o comprimento de onda a 490 nm em um 
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espectrofotômetro para placas (Bio-Rad, Hercules, EUA) (Sipert et al. 2014; Meneses 

et al. 2020; Pizzatto et al. 2020). 

 

 

4.5 Ativação das CPA e CLP – estímulo com LPS e Ca(OH)2 

 

 

As CPA e CLP foram distribuídas em placas de 24 poços cada. As células foram 

cultivadas em α-Modified Eagle Medium (α-MEM) suplementado com 15% de SBF. 

Depois de 24 horas, foi realizada a troca de meio sem suplementação.  

Após 24 h, a placa foi dividida em dois grupos de células, sendo o primeiro 

grupo mantido em meio somente enquanto no segundo, as células foram estimuladas 

com LPS a 0,01ug/mL. Após 1 h, foi adicionado Ca(OH)2 (1000 µg/mL e 250 µg/mL).  

Após 24 horas de estímulo, foi realizada a coleta dos sobrenadantes celulares 

e eles foram armazenados a -20°C para realização no próximo experimento enquanto 

as células foram submetidas a ensaio de MTT. Estes experimentos foram realizados 

empregando-se meio de cultura sem SBF. 

 

 

4.6 Viabilidade Celular – após estímulo com LPS e Ca(OH)2 

 

 

As placas onde as CPA e CLP foram estimuladas e, em seguida, houve a coleta 

de sobrenadantes. As placas foram usadas para a realização do ensaio de MTT para 

uma nova avaliação de viabilidade celular por meio da atividade metabólica. Foi 

adicionado em cada poço 20 µL de uma solução MTT (5mg/mL em PBS) diluídos em 

180 µL de meio de cultura suplementado com 10% de SBF. As placas foram incubadas 

a 37°C em atmosfera úmida com 5% de CO2 e protegidas da luz por quatro horas.  

Em seguida, o sobrenadante foi descartado e imediatamente foram 

adicionados 200 µL de DMSO em cada poço, para dissolver os cristais de formazan 

formados após redução do sal de MTT. A leitura de absorbância foi feita em 
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espectrofotômetro (Synergy H1. Biotek, Winooski, EUA) no comprimento de onda 

570nm. 

 

 

4.7 Quantificação de RANKL, M-CSF e OPG nos sobrenadantes de CPA e CLP 

 

Para a quantificação de RANKL, M-CSF e OPG no meio condicionado de CPA 

ou CLP, foi empregado ensaio ELISA. Foram utilizados os kits Duoset (R&D Systems) 

para RANKL (DY626), M-CSF (DY 215) e OPG (DY626).  

 

Placas de 96 poços foram recobertas e incubadas com os anticorpos de 

captura diluídos em PBS durante 15-18 h a temperatura ambiente (TA). Após essa 

incubação, as placas foram lavadas com PBS Tween 20 0,5% (PBS-T) e incubadas 

com solução bloqueadora (PBS com BSA a 1%) durante 2 h / TA. As placas foram 

lavadas e incubadas com os sobrenadantes das células ou com quantidades 

conhecidas de proteínas recombinantes durante 1 h / TA. Após este período, as placas 

foram lavadas e incubadas com os anticorpos de detecção por 2 h / TA.  

Foi feita nova lavagem seguida de incubação com peroxidase em PBS/BSA por 

30 min. As placas foram lavadas novamente e o substrato adicionado. A leitura foi 

realizada em espectrofotômetro ajustado para o comprimento de onda de 490 nm em 

um espectrofotômetro para placas (Bio-Rad, Hercules, EUA) (Sipert et al., 2014; 

Meneses et al. 2020; Pizzatto et al. 2020).  

 

 

4.8 Análise estatística 

 

 

Os ensaios foram realizados em triplicatas. A análise dos resultados obtidos foi 

realizada por meio de análise de variância seguido de teste de Tukey. Foram adotados 

como significativos valores de p<0,05. 
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5 RESULTADOS 

 

 

5.1 Obtenção das células da papila apical e ligamento periodontal 

 

 

A técnica usada para realização e estabelecimento de cultura primária de 

células da papila apical e ligamento periodontal a partir de explantes se mostrou 

passível de reprodução durante a execução do trabalho. As células começaram a 

soltar na segunda semana após o início do processo. Os experimentos foram iniciados 

após a células terem atingido a segunda passagem. A Figura 5.1 ilustra cultura de 

células da papila apical em dois estados ainda na cultura primária. A Figura 5.2 ilustra 

a cultura de células do ligamento periodontal em seu processo de expansão para que 

também fossem usadas durante o estudo. 

 

Figura 5.1 – Primeiras células de papila apical (CPA) a soltarem do explante a partir de cultura primária 
(A). Células da papila apical expandidas no frasco de cultura celular (B). Imagens 
capturadas em microscópio óptico com contraste de fases em aumento de 100X 

 

 
Fonte: O autor. 

 

  

A 
 

B 
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Figura 5.2 – Primeiras células do ligamento periodontal (CLP) a soltarem do explante a partir de cultura 
primária (A). Células do ligamento periodontal expandidas no frasco de cultura celular 
atingindo 90% de confluência (B). Imagens capturadas em microscópio óptico com 
contraste de fases em aumento de 100X 

 

 
Fonte: O autor. 

 

 

5.2 Ativação das células de papila apical e ligamento periodontal com LPS e 

avaliação da Viabilidade Celular 

 

 

Os resultados obtidos pelo ensaio de MTT demonstraram que o uso de 0,01 

µg/mL de LPS para os experimentos seguintes seria adequado. 

A representação do ensaio de MTT realizado para análise das CPA ativadas 

com LPS está demonstrada na Figura 5.3. As mesmas análises do ensaio de MTT 

nas CLP estão representadas na Figura 5.4. Tanto para o ensaio realizado com CPA 

quanto CLP, o resultado demonstra que não houve diferença significativa entre as 

amostras. A Figura 5.5 está representando e comparando os níveis de atividade 

metabólica das CPA e CLP frente ao estímulo de LPS e o resultado indicou que as 

CLP têm mais atividade metabólica que as CPA desde o grupo controle até o grupo 

com 1 µ/mL de LPS. 

O estímulo com LPS nas diferentes concentrações não afetou a viabilidade das 

CPA e CLP. 

  

A 
 

B 



47 
 

Figura 5.3 – Viabilidade e atividade metabólica de CPA frente ao estímulo com LPS. Células foram 
mantidas em meio de proliferação na presença de LPS nas concentrações de 1; 0,1; 0,01 
e 0,001 µ/mL por 24 horas. Não houve diferença significativa pela análise de variância de 
dois critérios 

 

Fonte: O autor. 

 
 

Figura 5.4 – Viabilidade e atividade metabólica de CLP frente ao estímulo com LPS. Células foram 
mantidas em meio de proliferação na presença de LPS nas concentrações de 1; 0,1; 0,01 
e 0,001 µ/mL por 24 horas. Não houve diferença significativa pela análise de variância de 
dois critérios 

 

Fonte: O autor. 



48 
 

Figura 5.5 – Comparação dos níveis de viabilidade e atividade metabólica das CPA e CLP indicadas 
por (A) e (B) respectivamente. O resultado demonstrou-se satisfatório e indicou que as 
CLP têm mais atividade metabólica que as CPA desde o grupo controle até o grupo com 
1 µ/mL de LPS 

 
 

 
 

 
Fonte: O autor. 

  

A 
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5.3 Quantificação de RANKL para escolha de concentração de LPS 

 

 

No ensaio ELISA realizado para a quantificação de RANKL, foi possível 

observar sua expressão em maior quantidade quando as células foram estimuladas 

com LPS em concentração de 0,01 µ/mL. 

 

Figura 5.6 – Quantificação da expressão de RANKL para escolha da concentração de LPS 
 

 

 
Fonte: O autor. 

 

 

5.4 Quantificação de RANKL, M-CSF e OPG nos sobrenadantes e ensaio de 

viabilidade celular após estímulo com LPS e Ca(OH)2 

 

 

Os resultados obtidos pelo ensaio de MTT demonstraram que as células se 

encontraram viáveis entre todos os grupos (Figura 5.9). Porém, nas CPA foi possível 

verificar que o grupo α-MEM+1000 de Ca(OH)2 sofreu uma queda em sua atividade 

metabólica (Figura 5.10).  
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As CLP também demonstraram viabilidade e atividade metabólica e todos os 

grupos não apresentaram diferença significativa entre eles.  

Após estímulo das CPA e CLP com 0,01 µ/mL de LPS e Ca(OH)2 nas 

concentrações de 1000 e 250 µ/mL, as citocinas RANKL e MCS-F não foram 

expressas em quantidade relevantes. 

No entanto, a citocina OPG, que desenvolve um papel importante na 

reabsorção óssea, foi produzida pelas CPA e CLP e passível de avaliação de 

quantificação tanto no grupo controle como nos grupos estimulados com 0,01 µ/mL 

de LPS e Ca(OH)2 nas concentrações de 1000 e 250 µ/mL. Nas CPA é interessante 

ressaltar que, mesmo sem estímulo, as células já expressam por si só uma alta 

quantidade de OPG. Quando as células foram expostas ao estímulo de LPS e 

Ca(OH)2, as mesmas demonstraram uma queda significativa de expressão de OPG, 

o que nos leva a entender que o Ca(OH)2 teve papel fundamental em sua diminuição 

(Figura 5.7). 

 

Figura 5.7 – Quantificação da expressão de OPG nas CPA. Os grupos LPS+1000 e LPS+250 
demonstraram uma queda significativa na expressão de OPG comparados aos outros 
grupo. Grupo α-MEM+1000 também demonstrou ligeira queda na produção de OPG 

 

 
Fonte: O autor.  
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Já nas CLP, a expressão de OPG sofreu um aumento nas células estimuladas 

com LPS e uma ligeira queda nos grupos LPS+1000 e LPS+250 sem diferença 

significativa entre os grupos (Figura 5.8). 

 

Figura 5.8 – Quantificação da expressão de OPG nas CLP. O gráfico demonstra que houve um pequeno 
aumento na produção de OPG pelas células no grupo LPS e em seguida outra queda nos 
grupos LPS+1000 e LPS+250. Não houve diferença estatisticamente significativa entre os 
grupos 

 

 
Fonte: O autor. 
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Figura 5.9 – Viabilidade e atividade metabólica de CPA frente ao estímulo com 0,01 µg/mL de LPS  e 
Ca(OH)2 em concentrações de 1000 e 250 µg/mL. Células foram mantidas em meio de 
proliferação por 24 horas. Foi possível verificar uma ligeira queda na viabilidade do grupo 
α-MEM+1000. Não houve diferença significativa pela análise de variância de dois critérios 

 

 
Fonte: O autor. 
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Figura 5.10 - Viabilidade e atividade metabólica de CLP frente ao estímulo com 0,01 µg/mL de LPS  e 
Ca(OH)2 em concentrações de 1000 e 250 µg/mL. Células foram mantidas em meio de 
proliferação por 24 horas. Foi possível verificar uma ligeira queda na viabilidade do grupo 
α-MEM+250. Não houve diferença significativa pela análise de variância de dois critérios 

 
 

 
Fonte: O autor 
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6 DISCUSSÃO 
 

 

As respostas nos tecidos pulpares e perirradiculares causadas pelo contato da 

polpa dental com microrganismos gera uma série de eventos esta região que se inicia 

com um processo inflamatório, em seguida com necrose pulpar e, quando esse 

processo não é interrompido com um tratamento endodôntico, lesão periapical (Love, 

2002). Além disso, em casos de dentes imaturos, onde não ocorreu a rizogênese 

completa ou a formação completa da raiz, o contato bacteriano também interrompe o 

desenvolvimento natural no elemento dentário. Essa interrupção causa diversos 

efeitos deletérios como: paredes delgadas, ápice aberto e comprimento da raiz curto. 

Esses interferem na conservação, durabilidade, resistência e longevidade do 

elemento dental (Iwaya et al., 2001).  Os métodos e protocolos novos para tratamento 

endodôntico de dentes com rizogênese incompleta viabilizam a chance a esse 

elemento dentário de formar uma raiz mais espessa, longa e fechamento apical 

(Nosrat et al., 2011). O ligamento periodontal e papila apical exercem um papel crucial 

nesse processo. Esses tecidos podem sobreviver apesar da ocorrência de necrose 

pulpar graças a sua proximidade com o osso alveolar (Alshiwaimi et al., 2009). Isso 

porque, a papila apical (Gilles et al., 1997) e o ligamento (Stashenko et al., 1992) 

periodontal tem a capacidade diferenciação. De fato, as CPA e CLP são células-tronco 

multipotentes altamente proliferativas e capazes de se diferenciarem em diversos 

tecidos (Gilles et al., 1997). Porém, é necessário que sejam entendidos os processos 

imunológicos que ocorrem em casos de dentes com rizogênese incompleta desde o 

início da infecção até a resposta frente a um tratamento endodôntico regenerativo. 

A presença bacteriana no tecido resulta em uma resposta inflamatória. Durante 

esse processo, as células presentes liberam citocinas, quimiocinas, leucotrienos e 

prostaglandinas para a área. Esses mediadores inflamatórios elaboram a defesa do 

tecido infectado o que ocasionalmente resulta em perda tecidual local (Nair, 2004). 

Em tecido ósseo, RANKL e OPG são citocinas que participam desse processo, pois o 

balanço entre elas é um fator importante na regulação da reabsorção óssea nas 

regiões periodontais e periapicais (Menezes et al., 2006). A diferenciação de 

osteoclastos e sua ativação está diretamente ligada a interação de RANKL/RANK. 

OPG por sua vez, é um receptor-isca que se liga à RANKL e inibe a interação 
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RANKL/RANK impedindo assim a osteoclastogênese (Lacey et al., 1998; Silva; 

Branco, 2011). Em um ambiente de homeostase, existe um equilíbrio entre essas 

citocinas favorecendo a remodulação óssea. Já em um ambiente infectado por 

microrganismos e com o estímulo inflamatório, a proporção RANKL/OPG aumenta nos 

tecidos periapicais e periodontais e leva ao estimulo de atividade de 

osteoclastogênese e reabsorção óssea patogênica (Takahashi et al., 1999; Graves et 

al., 2011; Recehnberg et al., 2014).  

Um dos principais fatores relacionados à resposta imunológica elaborada em 

frente a uma infecção bacteriana é o LPS:   uma toxina liberada na multiplicação e na 

morte celular dos microrganismos e exerce um papel fundamental na ativação da 

resposta inflamatória desencadeando o processo de defesa do hospedeiro e 

interferindo na regulação da bioequivalência de RANKL/OPG (Graves et al., 2011). 

Neste presente trabalho foi possível verificar, de forma inédita, um aumento de RANKL 

quando as células de papila apical foram estimuladas com 0,01 µg/mL de LPS.  

Uma das ferramentas usadas na Endodontia para o tratamento da infecção que 

resulta na periodontite apical é o uso do Ca(OH2) como medicação intracanal por ter 

propriedades essenciais para o tratamento de dentes infectados por microrganismos: 

antimicrobiana, manutenção do pH alcalino promovendo a inviabilidade da 

proliferação bacteriana e propriedade anti-endotoxina (Safavi; Nichols, 1993; Tavares 

et al., 2010). Sabe-se também que o Ca(OH2) tem a capacidade de inibir a reabsorção 

óssea e induzir a sua mineralização (Rodrigues et al., 2013), mas nenhum trabalho 

avaliou se o Ca(OH2), quando usado como medicação intracanal, alterou a modulação 

de de RANKL e OPG induzida pelo processo inflamatório. RANKL é um fator regulador 

da osteoclastogênese e diferenciação de osteoclastos e as células T ativadas podem 

induzir diretamente os pré-osteoclastos a osteoclastos, expressando os altos níveis 

de RANKL (Li et al., 2019). No periodonto, a expressão de RANKL é de importância 

fisiológica e exerce função na adaptação do periodonto às forças oclusais, durante a 

erupção dentária (Wise et al., 2000) e ordenando a movimentação dentária ortodôntica 

(Garlet et al., 2008). No tecido periodontal, RANKL também é produzido por células 

mesenquimais como osteoblastos e CLP (Kajiya et al., 2010). RANKL também tem 

papel fundamental em regiões com doença periodontal e estudos in vitro 

demonstraram seu envolvimento na reabsorção óssea bem como seu aumento e 

interação com OPG quando células de ligamento periodontal e fibroblasto gengival 
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foram estimuladas com LPS (Belibasakis et al., 2013). Porém, nenhum trabalho 

investigou a influência da medicação de Ca(OH2) na expressão de RANKL/OPG em 

células estimuladas com LPS.  Neste presente trabalho, as CPA e CLP estimuladas 

com LPS bacteriano e em seguida com Ca(OH2) passaram por um processo de 

quantificação de citocinas (RANKL/OPG) para que pudesse ser elucidado o efeito que 

essa medicação tem sobre elas e como essas citocinas se comportam quando em 

contato com uma medicação usada com tanta frequência em procedimentos 

endodônticos em casos de necrose pulpar e periodontite apical e inclusive terapia 

regenerativa de dentes com rizogênese incompleta. No ensaio de concentração-

resposta para detecção de RANKL, esta proteína foi detectada em células de papila 

apical quando estimuladas com 0,01ug/mL de LPS. Entretanto, no segundo bloco de 

experimentos, RANKL não foi detectado em nenhuma condição experimental, 

inclusive na condição eleita como controle positivo (0,01ug/mL de LPS). Estes 

achados sugerem que a produção de RANKL in vitro por células de papila apical e 

ligamento periodontal pode ser considerado um achado eventual e inconsistente. 

Condições como a ausência total de SBF e outros estímulos, como prostaglandina, 

deverão ser futuramente investigadas.  

OPG é produzido por células mesenquimais e por outros tipos de células 

incluindo as células de linhagem osteoblástica (Georges et al., 2009). OPG pertence 

à família dos receptores TNF e é descrita como uma citocina anti-reabsorção 

(Baud'huin et al., 2013). OPG também é expressa e exerce papel importante em 

outros tecidos como no periodonto saudável onde OPG é continuamente produzida 

por fibroblastos de tecido conjuntivo periodontal residentes e células potencialmente 

endoteliais (Kobayashi-Sakamoto et al. 2004), mas não células epiteliais (Sakata et 

al.,1999), ou células T (Belibasakis et al. 2017). Estudos in vitro investigaram 

expressão de OPG em células de ligamento periodontal quando estimuladas com LPS 

e demonstraram o aumento de expressão dessa citocina em níveis altos (Lerner, 

2004; 2006; Garlet et al., 2008). No entanto, nenhum estudo avaliou a medicação de 

hidróxido de cálcio na regulação desta citocina. Neste presente trabalho, no ensaio 

para quantificação de OPG o resultado mostrou-se diferente, inclusive entre as CPA 

e CLP. Nas CPA, OPG mostrou uma queda importante quando estimulado com LPS 

e Ca(OH2), porém essa diminuição não foi grande a ponto de impedir a quantificação 
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de OPG. Nas CLP, os estímulos não foram capazes de alterar significativamente a 

produção de OPG.  

Os resultados do presente estudo demonstram que, nas condições 

experimentais empregadas, células de papila apical e ligamento periodontal 

produziram quantidades importantes de OPG sendo que a medicação de hidróxido de 

cálcio reduziu a produção desta proteína, de forma ainda mais expressiva em células 

pré-ativadas com LPS. Este fenômeno não foi observado em células de ligamento 

periodontal. Por fim, estes dados sugerem que a medicação intracanal de hidróxido 

de cálcio utilizada no controle da infecção pode reduzir a produção constitutiva de 

OPG em células de papila apical, mas não no ligamento periodontal. Estes dados 

podem trazer conhecimento importante em relação à participação de diferentes 

populações celulares na inibição da reabsorção óssea periapical em dentes com 

rizogênese incompleta. 

Esse conhecimento é primordial para o desenvolvimento dos protocolos 

regenerativos, pois as CPA e CLP são essenciais para o processo de rizogênese. Isso 

porque, abordagens com foco direcionados às citocinas responsáveis pela 

remodulação óssea são positivas para a revascularização pulpar em dentes 

necróticos com rizogênese incompleta.   
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7 CONCLUSÕES 
 

 

 O LPS na concentração de 0,01µg/mL foi capaz de produzir o aumento de 

OPG e RANKL nas CPA e CLP. 

 As CPA quando estimuladas com LPS e Ca(OH)2 não expressaram RANKL 

e diminuíram a quantidade de OPG. 

 As CLP não expressaram queda na quantidade de OPG e RANKL não foi 

produzido. 

 O Ca(OH)2 não regula de forma bioequivalente a quantidade de RANKL e 

OPG. 
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