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RESUMO

Cardoso PS. Viabilidade de fibroblastos do ligamento periodontal estimulados
com sobrenadante necrótico de células de polpa dental in vitro [dissertação].
São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 2022.
Versão Corrigida.

As células necróticas são capazes de induzir a instalação de processos

inflamatórios importantes, mesmo em ambientes estéreis, e o papel de

remanescentes necróticos pulpares ainda não é conhecido na periodontite

apical. O objetivo deste estudo foi investigar a capacidade de modulação in

vitro de fibroblastos do ligamento periodontal (FLP) pelo sobrenadante

necrótico (SN) de polpa dental. Cultura de fibroblastos de polpa dental (FPD)

(n=1) e de ligamento periodontal (n=1) foram obtidas a partir do biobanco. Os

FPDs passaram por ciclos de congelamento/descongelamento e o SN

submetido a diluições 1/2, 1/10 e 1/20. Os FLPs foram estimulados com o SN

de FPD. Para avaliar se o SN interfere na viabilidade celular do FLP foi

realizado o ensaio de alamarBlue nos períodos de 24h, 48h e 72h. Nos grupos

24h, 48h e 72h não se observou diferença estatisticamente significativa.

Porém, foi notado que no grupo de 72h o tratamento com SN resultou em uma

maior ativação celular nas concentrações 1/10 e 1/20 em relação ao controle

(p<00,5). O ensaio de MTT avaliou o efeito do SN na viabilidade celular do FLP.

No grupo de 24h o SN resultou em uma ativação celular expressiva nas

concentrações 1/2, 1/10 e 1/20 em relação ao controle. Nos grupos 48h e 72h

não houve diferença estatisticamente significativa (p< 0,05). Os FLPs foram

tratados com SN de FPD para avaliar os efeitos da produção de citocinas. A

produção de OPG se apresentou maior no grupo com diluição 1/2 em

comparação com as demais (p<0,05). A IL-6 apresentou-se aumentada no

grupo com menor diluição e reduzida nos grupos com SN mais diluído

(p<0,05). A expressão de CCL2 demonstrou-se menor nos grupos com diluição

1/10 e 1/20 (p<0,05). Diante desses resultados, observou-se que o

sobrenadante de fibroblastos de polpa dental foi capaz de ativar células de



ligamento periodontal in vitro modulando a produção de OPG, IL-6 e CCL2 de

forma diluição-dependente.

Palavras-chave: Necrose estéril. Resposta inflamatória. Ligamento periodontal.

Polpa dental. Reabsorção óssea.



ABSTRACT

Cardoso PS. Viability of periodontal ligament fibroblasts stimulated with necrotic
supernatant from dental pulp cells in vitro [dissertation]. São Paulo:
Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 2022. Versão
Corrigida.

Necrotic cells are capable of inducing the installation of important inflammatory

processes, even in sterile environments, and the role of pulp necrotic remnants

is not yet known in apical periodontitis. The aim of this study was to investigate

the in vitro modulation capacity of periodontal ligament fibroblasts (PLC) by

necrotic supernatant (SN) from dental pulp. Cultures of dental pulp (FPD)

fibroblasts (n=1) and periodontal ligament (n=1) were obtained from the

biobank. The FPDs underwent freeze/thaw cycles and the SN was subjected to

1/2, 1/10 and 1/20 dilutions. FLPs were stimulated with the SN of FPD. To

assess whether SN interferes with FLP cell viability, the alamarBlue assay was

performed at 24h, 48h and 72h. In the 24h, 48h and 72h groups there was no

statistically significant difference. However, it was noted that in the 72h group,

treatment with SN resulted in greater cell activation at concentrations 1/10 and

1/20 in relation to the control (p<00.5). The MTT assay evaluated the effect of

SN on FLP cell viability. In the 24h group, NS resulted in an expressive cell

activation at concentrations 1/2, 1/10 and 1/20 in relation to the control. In the

48h and 72h groups there was no statistically significant difference (p<0.05).

FLPs were treated with FPD SN to assess the effects of cytokine production.

OPG production was higher in the 1/2 dilution group compared to the others

(p<0.05). IL-6 was increased in the group with the lowest dilution and reduced

in the groups with the most diluted SN (p<0.05). CCL2 expression was lower in

the 1/10 and 1/20 dilution groups (p<0.05). In view of these results, it was

observed that the supernatant of dental pulp fibroblasts was able to activate

periodontal ligament cells in vitro, modulating the production of OPG, IL-6 and

CCL2 in a dilution-dependent manner.



Keywords: Sterile necrosis. Inflammatory response. Periodontal ligament.

dental pulp. Bone resorption.
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1 INTRODUÇÃO

A patogênese das lesões pulpares e periapicais é amplamente atribuída

às respostas inflamatórias do hospedeiro causadas pela infecção bacteriana da

cavidade pulpar e canais radiculares. A colonização por bactérias anaeróbias

facultativas, que superficialmente adentram a câmara pulpar e aderem às

paredes dos canais radiculares iniciam a infecção endodôntica (Kakehashi et

al., 1965; Sundqvist, 1976; Möller et al., 1981).

Em consequência da colonização microbiana da cavidade pulpar, os

tecidos perirradiculares elaboram a resposta imunológica que por sua vez

poderá resultar clinicamente em periodontite apical (Langeland et al., 1974;

Tronstad et al., 1987; Kobayashi et al., 1990). Porém, os microrganismos não

são os únicos responsáveis pelos danos aos tecidos e células, há também o

trauma, calor, frio, agressões químicas, retirada de oxigênio e/ou nutrientes. A

inflamação também é ativada por esses tipos de injúrias (Bianchi, 2007).

Embora os mecanismos que estimulam a resposta inflamatória às

células lesadas sejam pouco compreendidos, aqueles que conduzem a

inflamação em resposta à infecção são muito mais conhecidos. Conforme a

capacidade do tecido ou da célula em responder a patologia pode levar a uma

necrose total (Paiva; Antoniazzi, 1991). Quando as células morrem in vivo,

elas estimulam uma resposta inflamatória potente, incluindo um rápido influxo

de neutrófilos e, posteriormente, monócitos/macrófagos, aos tecidos lesados

(Sekido et al., 1993; Sawa et al., 1996; Jaeschke, 2006).

A inflamação na ausência de patógenos e seus produtos é chamada de

inflamação estéril e pode causar disfunção e doença. No entanto, muitos

mediadores inflamatórios que são produzidos em condições não patológicas

podem atuar na manutenção da função e homeostase (Zindel; Kubes, 2020).

A inflamação em lesões estéreis é iniciada pelos mesmos sistemas de

reconhecimento de padrões inatos usados para detectar microrganismos,

liberados durante o dano ao tecido, que iniciam uma resposta inflamatória tanto

em células não imunes, como células epiteliais, células endoteliais e

fibroblastos, quanto em células imunes inatas (Chen et al., 2007; Zindel; Kubes,

2020). A ativação dessas células leva à produção de várias citocinas e

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/homeostasis
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quimiocinas, que por sua vez recrutam células inflamatórias que induzem

respostas imunes adaptativas de forma direta ou indireta (Lau et al., 2005;

Chen et al., 2007; Denning et al., 2019).

As citocinas e os estímulos bacterianos podem influenciar a

osteoclastogênese, de proteínas envolvidas na regulação do metabolismo

ósseo e na biologia da reabsorção óssea que inclui as células de fibroblastos

do ligamento periodontal. Portanto, as células periodontais residentes podem

ser importantes na mediação da reabsorção óssea através da interação

RANKL / RANK na interface osso-tecido conjuntivo, em processos fisiológicos e

patológicos (Belibasakis et al., 2007).

Além dessas moléculas, para atingir concentrações críticas de

mediadores inflamatórios que levam à reabsorção óssea é necessária a

liberação de citocinas pró-inflamatórias como a IL-6 que induz a

osteoclastogênese e a atividade de reabsorção óssea. Neste processo

podemos citar outra proteína importante, a quimiocina CCL2, responsável pela

migração seletiva e recrutamento de monócitos do sangue periférico para a

área inflamada que induz à ativação e diferenciação destes em osteoclastos.

Em contraste, mediadores anti-inflamatórios podem diminuir a expressão de

RANKL e/ou aumentar a expressão de OPG de forma a inibir a

osteoclastogênese (Siqueira; Saboia-Dantas, 2000; Khosla, 2001; Pérez de

Lema et al., 2005; Fukushima et al., 2003; Radics et al., 2003).

Embora o processo inflamatório e o reparo subsequente sejam

precedidos por lesão e morte da polpa dental, o papel dos remanescentes

necróticos da polpa dental sobre o ligamento periodontal nesse processo não é

totalmente compreendido. Diante disto, este trabalho visa investigar in vitro a

modulação da produção de OPG, IL-6 e CCL2 por células de ligamento

periodontal estimuladas por sobrenadante necrótico de células. Com estes

resultados pretende-se contribuir para o entendimento do papel que estas

moléculas oriundas do tecido necrótico não infectado podem exercer na

modulação da patogênese e na progressão da periodontite.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0882401007000265#bib19
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0882401007000265#bib21
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2 REVISÃO DE LITERATURA

O desenvolvimento dentário é orientado pelas interações

epitélio-mesênquima que ocorrem através de processos morfológicos e

celulares específicos. Inicialmente o potencial odontogênico reside no epitélio

dentário que induz a formação do dente em qualquer mesênquima de origem

neural (Mina; Kollar, 1987). O início do desenvolvimento dentário é marcado

pela proliferação de células epiteliais e transição da fase botão até a forma de

sino. Essa fase é caracterizada pela diferenciação celular e produção das

matrizes mineralizadas (esmalte / dentina) que formam a coroa do dente. Os

dentes se formam na interface entre a camada interna do epitélio dentário e o

mesênquima dentário (papila dentária) (Balic, 2018).

As células do epitélio dental interno e da papila dentária se diferenciam

em ameloblastos e odontoblastos, e culminam na produção de esmalte e

dentina, respectivamente (Balic; Thesleff, 2015). A conclusão do

desenvolvimento da coroa dental marca o início da formação radicular e as

etapas finais do seu desenvolvimento ocorrem durante e após a erupção

dentária, sendo caracterizadas por um maior alongamento radicular e formação

de tecidos periodontais (Balic, 2018).

2.1 POLPA DENTAL

A polpa dentária é um tecido oral composto de tecido conjuntivo frouxo,

componentes vasculares linfáticos e diferentes tipos de células, como as

endoteliais, neurônios, fibroblastos, osteoblastos e odontoblastos. O tecido

pulpar é altamente vascularizado e situado em um ambiente inextensível

cercado por rígidas paredes de dentina, sendo o forame apical, os canais

laterais e acessórios o único acesso (Vongsavan; Matthews, 1992; Kumar,

2014; Nanci, 2014; Nuti et al., 2016; Rombouts et al., 2017). A localização

anatômica do tecido pulpar influencia suas reações fisiológicas, por estar

circundado pela dentina mineralizada. A polpa convive com momentos críticos,

pois, o substrato nutricional que provém da vascularização atravessa os

pequenos forames e foraminas limitando a capacidade de expansão do tecido

pulpar durante a vasodilatação (Estrela, 2007).
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O tecido pulpar é constituído de um material gelatinoso, de consistência

viscosa, denominado de matriz extracelular. Compondo essa matriz existem os

proteoglicanos e glicoproteínas, entrelaçados a feixes de fibras colágenas,

funcionando como uma barreira à disseminação de irritantes e produtos tóxicos

(Estrela, 2007). Os fibroblastos são as células mais numerosas da polpa dental

e são responsáveis pela formação de fibras colágenas e proteínas da matriz do

tecido pulpar, além da função de suporte estrutural, podendo secretar e

responder a citocinas, quimiocinas e fatores de crescimento para manter a

homeostase da polpa dentária e, portanto, importantes no reparo e

regeneração tecidual (Estrela, 2007; Goldberg et al., 2008; Tsai et al., 2022).

Nair (1997) afirma que através da cárie, iatrogenia e traumas do

elemento dental, os microrganismos atingem a polpa promovendo a perda da

integridade dos tecidos dentários. Uma vez que a doença inflamatória pulpar é

progressiva e compartimentada, independentemente de sua natureza, ao

atingir a polpa, o fator irritante promove reações defensivas que pode provocar

alterações patológicas dependendo da origem, tipo, duração e intensidade do

estímulo aplicado, bem como, das características e do estado do próprio tecido

para receber estes estímulos (Levin et al., 2009). A doença pulpar pode variar

desde uma inflamação reversível a uma irreversível, até a uma necrose total do

tecido pulpar (Paiva; Antoniazzi, 1991).

2.2 LIGAMENTO PERIODONTAL

Do ponto de vista do desenvolvimento do dente, o ligamento periodontal

(LP) é derivado do folículo dentário que circunda os dentes em

desenvolvimento, fornecendo um pool de células formadoras de cemento (Ryu

et al., 2014; Zheng et al., 2019). O LP é um tecido altamente vascularizado, o

que reflete a alta taxa de renovação dos constituintes celulares e

extracelulares. A maior parte dos vasos sanguíneos surgem a partir da medula

óssea do osso de suporte e de prolongamentos dos vasos periapicais. A

presença de vários tipos de células dentro do LP sugere que este tecido

contém células progenitoras que mantêm a homeostase e a regeneração dos

tecidos periodontais. Semelhante a todos os outros tecidos conjuntivos, o LP
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consiste em células e um componente extracelular de fibras colágenas, além

de uma matriz extracelular não colágena (Nanci, 2014).

O LP é uma rede fibrosa alinhada e ancorada firmemente ao cemento

radicular dos dentes e ao osso alveolar. Além disso, junto com a gengiva, forma

uma barreira protetora contra patógenos da cavidade oral, fornece estabilidade

mecânica, pois atua como um amortecedor para proteger o dente e o osso

alveolar dos danos causados pelas altas forças associadas à mastigação

(Trulsson, 2006; de Jong et al., 2017).

O colágeno representa aproximadamente 50% do peso de todo o LP. A

sua integridade é mantida pelo turnover alto do colágeno, devido aos

fibroblastos, com meia-vida de apenas alguns dias para as fibras (Everts et al.,

1996; Lekic; McCulloch, 1996). Os fibroblastos precisam de estimulação

mecânica para o alinhamento das fibrilas de colágeno, de maneira semelhante

aos osteócitos (Vatsa et al., 2008). No entanto, as fibras ligadas ao osso e ao

cemento também estão sujeitas a remodelação contínua, devido a atividade de

osteoclastos, osteoblastos, cementoclastos (contidos no ligamento, mas

associados ao osso) e cementoblastos (também contidos no ligamento, mas

associados ao cemento), células do sistema imunológico como macrófagos e

mastócitos e restos epiteliais de Malassez (Boyde; Jones; 1968; Jones; Boyde,

1974; Bartold et al., 2000; Seo et al., 2004; Han et al., 2014).

O LP é um tecido conjuntivo não calcificado que apresenta atividade de

fosfase alcalina (ALPase) semelhante a dos osteoblastos devido a presença

dos fibroblastos e colágeno (Yamaji et al., 1995). Os fibroblastos

desempenham um papel importante nas infecções crônicas, incluindo a

periodontite. Os FLPs são essenciais na formação e manutenção do LP e

respondem de maneira diferente a um desafio bacteriano em pacientes com

periodontite em comparação com indivíduos controles saudáveis (Scheres et

al., 2011). Acredita-se que o potencial regenerativo do LP esteja relacionado

com as funções dos fibroblastos, pois desempenham papel crítico na

manutenção da integridade do LP na mediação das respostas celulares a

estresses fisiológicos e mecânicos (Kook et al., 2011).

Os fibroblastos são muito sensíveis à estimulação mecânica e, sob tais

condições, produzem uma grande variedade de compostos bioativos,
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relacionados tanto à produção de matriz (COL1, decorina, fator transformador

de crescimento beta1, escleraxia) quanto à inflamação e remodelação

(interleucina-6, interleucina-8, metaloproteinase-13 da matriz) (Lohberger et al.,

2014; Proff et al., 2014). Já a inflamação da polpa dentária por cárie, trauma

ou causas iatrogênicas podem estimular sequencialmente a inflamação

periapical. Clinicamente, manifesta-se como periodontite apical, associada à

formação de cistos e granulomas. Histopatologicamente, a periodontite apical é

dominada por densos infiltrados inflamatórios e aumento do número de

osteoclastos (Nair, 2004).

Uma característica imunológica predominante nessas condições é

resposta do hospedeiro, na tentativa de neutralizar a infecção por

microrganismos que se estabelecem gradualmente, a produção massiva de

mediadores inflamatórios, como citocinas da família das interleucinas (IL)-1,

metabólitos do ácido araquidônico, a prostaglandina (PGE2) e

neuropeptídeos. Esse ambiente torna-se relativamente hostil para as células

que abrigam o tecido periodontal, ainda mais, se o LP for danificado pela

periodontite apical levando a perda tanto do ligamento e do osso de

sustentação (Stashenko et al., 1998). Vários estudos indicaram que no trauma

dentário leve e recuperação pós-inflamatória, essas células regeneram a

barreira dentinária para proteger a polpa de agentes infecciosos demonstrando

uma capacidade imunomoduladora, seja por meio da secreção de citocinas

pró-inflamatórias ou por meio de conversas cruzadas com células imunes

(Lesot, 2000; Tomic et al., 2011; Hosoya et al., 2012; Leprince et al., 2012; Li et

al., 2014 ).

2.3 INFECÇÃO ENDODÔNTICA

A polpa vital é estéril, porém quando exposta a microrganismos um

processo inflamatório ocorre como defesa (Chong; Pitt Foral; 1992). O canal

radicular que apresentar polpa desvitalizada em decorrência de necrose

provocada por cárie, trauma, doença periodontal ou iatrogenia e, portanto, sem

seus mecanismos naturais de defesa; desenvolverá uma infecção endodôntica

(Siqueira Jr; Rôças, 2009).

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2591.2012.02105.x#iej2105-bib-0041
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2591.2012.02105.x#iej2105-bib-0053
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8545885/#B91
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Dois estudos contribuíram particularmente para a compreensão do papel

dos microrganismos na etiopatogenia das alterações pulpares e periapicais

irreversíveis. Kakehashi et al. (1965) mostraram que, quando polpas de ratos

germfree expostas à cavidade bucal permaneciam vitais, nenhuma patologia

periapical pode ser observada radiograficamente. Entretanto, animais wild-type,

que apresentavam microbiota normal, desenvolveram necrose pulpar seguida

de periapicopatias. Em 1976, Sundqvist demonstrou a presença de bactérias

predominantemente anaeróbias em dentes humanos necróticos intactos com

lesões periapicais.

As bactérias são a principal causa de doenças periapicais sendo

essenciais para a progressão e perpetuação das diferentes formas de

periodontite apical (Kakehashi et al., 1965; Sundqvist, 1976; Möller et al.,

1981). A infecção endodôntica inicia-se a partir da colonização por bactérias

anaeróbias facultativas, que superficialmente adentram a câmara pulpar e

aderem às paredes dos canais radiculares. Ao passo que a infecção progride e

caminha para o ápice radicular, a comunidade bacteriana se altera,

aumentando o número de patógenos anaeróbios estritos devido à redução dos

níveis de oxigênio disponíveis (Langeland et al., 1974; Kobayashi et al., 1990).

Em consequência da colonização microbiana da cavidade pulpar, os

tecidos perirradiculares elaboram a resposta imunológica que por sua vez

poderá resultar clinicamente em periodontite apical, abscesso alveolar,

granulomas ou cistos (Kakehashi et al., 1965; Tronstad et al., 1987). As lesões

periapicais têm um perfil celular inflamatório e não inflamatório diverso,

envolvido na regulação de processos patológicos de alta complexidade.

Numerosas células imunes inatas bem como células imunes adaptativas estão

presentes em diferentes proporções nas lesões periapicais. Os PRRs

(receptores de reconhecimento de patógenos), principalmente receptores

Toll-like (TLRs), atuam na identificação de patógenos e possíveis interações em

doenças periapicais. No entanto, os mecanismos exatos de reconhecimento de

antígenos e o desenvolvimento de imunidade em lesões periapicais não são

claros (Desai et al., 2011).

Após a lesão pulpar, ocorre uma resposta inflamatória que pode

influenciar negativamente a resposta celular aos fatores de crescimento. Como
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na região coronal do periodonto, o repovoamento da área provavelmente será

dominado por um perfil celular. As células da polpa dental, do cemento, do

ligamento periodontal irão proliferar e se diferenciar em diversas taxas em

resposta a fatores de crescimento e citocinas. Esses sinais podem

desempenhar um papel na manutenção das células dentárias em um estado

indiferenciado e, assim, contribuir para a expansão celular necessária para a

regeneração do tecido (Løvschall et al., 2005; Scheller et al., 2008; Zhang et

al., 2008).

As doenças pulpares e periapicais geralmente são abordadas

individualmente, porém, possuem semelhanças com o acréscimo da destruição

do osso periapical deste último. Esses tecidos são heterogêneos e processos

de inflamação, necrose e cicatrização podem ser observados ocorrendo ao

mesmo tempo, pois a intensidade e duração da lesão, presença de bactérias e

fatores do hospedeiro, como o nível de imunidade inata e sistêmica podem

regular a resposta aos microrganismos (Hørsted-Bindslev; Løvschall, 2002; 

Gronthos et al., 2002; Svensäter; Bergenholtz, 2004; Friedlander et al., 2009;

Lin; Rosenberg; 2011; Leprince et al., 2012).

Na ocorrência da necrose pulpar, o remanescente tecidual não mais

protegido pelas defesas naturais possibilita a instalação de infecção na polpa

dentária, que mobiliza microrganismos a proliferarem em sentido apical de

forma a invadir e colonizar os tecidos periapicais iniciando a periodontite apical

(Sauaia et al., 2000; Haapasalo et al., 2003). Sendo assim, a periodontite apical

caracteriza-se pela desordem inflamatória dos tecidos periapicais, causada por

agentes etiológicos de origem endodôntica, cuja progressão resulta na

reabsorção do osso periapical (Nair, 2004; Rossi et al., 2008). No processo de

reabsorção, as principais células envolvidas são os osteoclastos, células

especializadas derivadas dos monócitos/macrófagos da linhagem

hematopoiética que degradam a matriz óssea resultando na lesão óssea

periapical (Boyle et al., 2003; Yao et al., 2005; Kirchhof et al., 2013).

2.4 NECROSE
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A necrose é definida por ruptura da membrana plasmática, resultando na

morte de uma determinada célula. Como consequência, o conteúdo intracelular

alcança o espaço intersticial, a outras células e componentes da matriz. O

acesso das células imunes a mitocôndrias, lisossomos, peroxissomos e outras

organelas sugere que a necrose em si é um evento imunogênico. Durante esse

processo, as células metabolizam adenosina trifosfato (ATP) para impulsionar a

transcrição de moléculas incluindo citocinas pró e antiinflamatória (Sarhan et

al., 2018).

O tecido necrótico libera inicialmente mensagens inflamatórias químicas

para atrair células inflamatórias, principalmente leucócitos, e provocar uma

inflamação aguda transitória. No entanto, quando a explosão terminal de

mediadores químicos do tecido necrótico termina, nenhuma mensagem

inflamatória adicional é liberada. O tecido necrótico se transforma em uma

massa de proteína coagulada ou desnaturada, que não mais atua como

irritante para o tecido vivo e será removida pelos macrófagos (Majno; Joris,

2004).

O rompimento da membrana plasmática por

congelamento-descongelamento ou estresse mecânico torna as células

pró-inflamatórias in vivo (Chen et al., 2007). Essas descobertas levaram à

hipótese de que o sistema imunológico inato desenvolveu mecanismos para

reconhecer a lesão celular, detectando a presença de um subconjunto de

moléculas que só são expostas após a morte (Eigenbrod et al., 2008). Isso

pode explicar em parte porque as polpas desvitalizadas não infectadas não

causaríam inflamação periapical (Kirchhof et al., 2013).

Os microrganismos não são os únicos agentes causadores de danos

aos tecidos e células: há também o trauma, calor, frio, agressões químicas,

retirada de oxigênio e/ou nutrientes. A inflamação também é ativada por esses

tipos de injúrias (Bianchi, 2007). Lesões traumáticas em dentes representam

uma forma única de lesão na polpa dentária e nos tecidos periodontais. Em vez

de seguir a progressão observada pela invasão por microrganismos, a lesão

pelo trauma pode ocorrer em qualquer nível dos tecidos dentários ou

perirradiculares. A capacidade da polpa de resistir à invasão bacteriana após

lesões traumáticas depende do grau de maturação radicular, pois à

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/dental-pulp
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suscetibilidade da mesma em degenerar após trauma e o risco de reabsorção,

a urgência de diagnosticar a condição pulpar dos dentes afetados é

especialmente importante. Dentes traumatizados podem estar trincados, mas

não fraturados. As fissuras são comuns em dentes anteriores traumatizados,

bem como mésio distalmente nos primeiros pré-molares superiores devido à

oclusão traumática crônica, como bruxismo e hábitos mastigatórios incomuns.

O diagnóstico clínico de necrose e / ou infecção pulpar quando estabelecido,

podem influenciar o desenvolvimento dos sinais e sintomas da doença

endodôntica (Andreasen, 2003; Fouad, 2019).

As principais alterações pulpares secundárias ao trauma dentário são

necrose pulpar, obliteração e reabsorção do canal radicular. Como a necrose

pulpar é a mais frequente, é necessário o diagnóstico precoce antes da invasão

microbiana e do aparecimento de reabsorções externas, para obtenção de

prognóstico favorável (Bruno et al., 2009). Os dois principais estímulos da

inflamação são lesão e infecção. Embora os mecanismos que estimulam a

resposta inflamatória às células lesadas sejam mal compreendidos, aqueles

que conduzem a inflamação em resposta à infecção são muito mais

conhecidos. Conforme a capacidade do tecido ou célula em responder a

patologia pode levar a uma necrose total (Paiva; Antoniazzi, 1991). Quando as

células morrem in vivo, elas estimulam uma resposta inflamatória potente,

incluindo um rápido influxo de neutrófilos e, posteriormente, monócitos, nos

tecidos lesados. Na ausência de infecção, esta 'inflamação estéril' pode causar

disfunção e doença (Sekido et al., 1993; Sawa et al., 1996; Jaeschke, 2006).

As células necróticas são capazes de induzir a instalação de processos

inflamatórios importantes, mesmo em ambientes estéreis (Medzhitov, 2008;

Land, 2015). Embora a necrose seja geralmente acompanhada por inflamação,

o mecanismo pelo qual as células mortas a induzem está na descoberta de que

os DAMPs liberados das células mortas podem ativar a resposta imune

(Matizinger, 1994; 2002; Chen et al., 2007). Esta ativação inicia-se com o

recrutamento e adesão de neutrófilos para o local da injúria, e produção de

mediadores inflamatórios (McDonald; Kubes, 2011).

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/pulp-necrosis
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Todos os vários gatilhos de inflamação, sejam eles infecciosos ou

estéreis, acabam levando às mesmas manifestações vasculares e celulares de

inflamação. Embora a resposta inflamatória final seja semelhante em todas

essas situações, os eventos iniciais que provocam e controlam a resposta

podem ser muito diferentes (Rock et al., 2010). Entretanto, a relação

custo-benefício pode ser muito diferente em situações de inflamação estéril. O

estímulo pode não ser prejudicial ao hospedeiro e, em quaisquer casos, os

mecanismos imunológicos inatos que são mobilizados podem fazer pouco ou

nenhum bem. Como resultado, o efeito dominante da inflamação nessas

situações pode ser dano colateral infligido pela resposta inflamatória em células

saudáveis   do tecido. Este processo, se suficientemente robusto, pode causar

doença aguda e / ou exacerbar danos de outras etiologias. Além disso, se o

estímulo estéril não for resolvido, isso pode ocasionar inflamação crônica e

dano contínuo ao tecido que também pode levar a e/ou agravar a doença

(McDonald; Kubes, 2011; Land, 2015).

2.5 RESPOSTA INFLAMATÓRIA

A teoria self-non-self (próprio-não-próprio) foi formulada pela primeira

vez por Burnet em 1959. Em 1989, a teoria do reconhecimento de padrões foi

proposta por Charles Janeway Jr, na qual células imunes inatas expressam

receptores de reconhecimento de padrões codificados por linha germinativa

distintos (PRRs) que reconhecem padrões moleculares associados a

patógenos conservados (Pathogen Associated Molecular Patterns - PAMPs)

exclusivos de microrganismos (Burnet, 1959; Janeway Jr, 1989). Essa teoria foi

confirmada pela identificação de receptores Toll-like (TLRs), que atuam como

PRRs em células apresentadoras de antígenos (APCs), ativando indiretamente

a resposta imune adaptativa, promovendo a produção de citocinas

pró-inflamatórias e a expressão de moléculas co-estimuladoras (Gong et al.,

2020).

No entanto, a teoria de reconhecimento de padrões não pode explicar as

respostas imunes independentes da infecção. Matzinger (1994) propôs a teoria

do “perigo” em que os sinais liberados por células sensibilizadas ou danificadas

iniciavam respostas imunológicas, o que levou à descoberta de uma série de
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moléculas endógenas que são liberadas durante o dano ao tecido. Estes foram

chamados de padrões moleculares associados a danos (DAMPs - Danger

Associated Molecular Patterns) por Land (2003). A lesão tecidual ativa o

sistema imunológico inato que pode fornecer proteção, incluindo a morte de

patógenos invasores, remoção de células mortas, detritos celulares e o

equilíbrio de irregularidades metabólicas. Essa resposta promove o reparo

regenerativo de tecidos destruídos (Sarhan et al., 2018; Gong et al., 2020).

Nas infecções, os componentes microbianos extracelulares são

reconhecidos por receptores Toll-like (TLRs) que estimulam a inflamação,

entretanto, não se sabe até que ponto os TLRs são importantes na resposta

inflamatória provocada por células mortas (Chen et al., 2007). Também é

possível que os DAMPs sejam reconhecidos por meio da estimulação de

receptores “não clássicos”, como os receptores necrófagos. Esses DAMPs

estão associados a perturbações moleculares da homeostase do tecido, como

mudanças de pH, desequilíbrio redox, perturbações de íons intracelulares e

vias de sinalização específicas de necrose regulada. DAMPs intrínsecos

podem sinalizar intracelularmente estresse patológico perigoso (Gallo; Galluci,

2013; Sarhan et al., 2018).

A inflamação em lesões estéreis é iniciada pelos mesmos sistemas de

reconhecimento de padrões inatos usados para detectar microrganismos.

DAMPs são liberados durante o dano ao tecido e iniciam uma resposta

inflamatória. A inflamação estéril e o reparo subsequente do tecido dependem

de uma sequência de migração de neutrófilos para o local da lesão

promovendo a cicatrização do tecido. Embora seu papel seja combater

microrganismos, há evidências que sugerem que eles são imperativos para a

restauração oportuna de lesões estéreis (Zindel; Kubes, 2020).

Os neutrófilos contribuem para a reparação dos tecidos de três

maneiras. Primeiro, eles removem o material necrótico, um processo que

demonstrou ser um pré-requisito para a cicatrização eficaz de feridas em

lesões estéreis. Em segundo lugar, os neutrófilos são uma fonte importante de

fatores de crescimento e terceiro, a apoptose de neutrófilos e a eliminação

subsequente por macrófagos que contribuem para um programa de

pró-resolução, caracterizado por uma assinatura de citocinas antiinflamatórias



33

(Wang, 2018). À medida que o tecido necrótico é eliminado e os DAMPs

desaparecem, o programa local muda da inflamação para reparo e os

neutrófilos não são mais necessários, devendo ser removidos (Zindel; Kubes,

2020).

No entanto, os neutrófilos também podem aumentar significativamente o

dano ao tecido, amplificando a resposta inflamatória e liberando efetores

tóxicos. Os principais mecanismos incluem a liberação de ROS (Reactive

Oxygen Species), enzimas proteolíticas e proteínas antimicrobianas, bem como

armadilhas extracelulares de neutrófilos (NETs) (Gong; Koh, 2010; McDonald et

al., 2010; Wang, 2018; Zindel; Kubes, 2020). Embora a inflamação estéril

desempenhe um papel essencial na reparação e regeneração de tecidos, a

inflamação crônica não resolvida é prejudicial para o hospedeiro pode levar a

doenças inflamatórias estéreis, incluindo distúrbios metabólicos, doenças

neurodegenerativas, doenças autoimunes e câncer. Em muitas dessas

doenças os neutrófilos são responsáveis por causar danos aos tecidos

(Abraham, 2003).

O recrutamento de monócitos também é uma etapa crítica na sequência

para a cicatrização de lesões com sucesso. Os monócitos geralmente seguem

os neutrófilos na sequência de recrutamento para lesão estéril.  Isso é

consistente com o fato de que eles são recrutados para diferentes locais de

lesão (Dal-Secco et al., 2015; Zindel; Kubes, 2020). Semelhante à inflamação

induzida por patógenos, os DAMPs podem ativar tanto células não imunes,

como células epiteliais, células endoteliais e fibroblastos, quanto células

imunes inatas e células dendríticas (DCs) (Chen et al., 2007).

Macrófagos residentes do tecido e mastócitos tem sido descrito como

células importantes para a detecção de sinais de perigo, na produção de uma

variedade de mediadores inflamatórios como citocinas, aminas vasoativas e

eicosanóides, e recrutamento de neutrófilos para o local da injúria em vários

modelos de inflamação estéril (McDonald et al., 2008). A ativação dessas

células leva à produção de várias citocinas e quimiocinas que, por sua vez,

recrutam células inflamatórias que ativam respostas imunes adaptativas de

forma direta ou indiretamente (Chen et al., 2007; Denning et al., 2019).
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2.6 CITOCINAS E QUIMIOCINAS

A remodelação óssea é um processo dinâmico que é fortemente

regulado através do equilíbrio entre a formação e a reabsorção. As células

responsáveis   pela degradação do osso são os osteoclastos caracterizadas

como multinucleadas, positivas para fosfatase ácida resistente ao tartarato

(TRAP) e reabsorção óssea. Os osteoclastos se desenvolvem a partir de

precursores de osteoclastos hematopoiéticos que se fundem para formar uma

célula multinucleada (de Vries et al., 2006).

Após a adesão, os precursores migram para a superfície óssea onde se

fundem e formam osteoclastos multinucleados positivos para TRAP. Durante

esta sequência de eventos, a interação célula-célula entre precursores de

osteoclastos e osteoblastos é crucial. Subsequentemente, o fator estimulador

de colônias de macrófagos (M-CSF) e o ligante do receptor ativador do fator

nuclear Kappa-β (RANKL), ambos expressos pelo osteoblasto, podem se ligar

aos seus respectivos receptores c-Fms (Fator Estimulador de Colônia de

Macrófagos) e RANK nos precursores dos osteoclastos. Essa interação induz

uma série de alterações celulares que eventualmente resultam na

diferenciação dos precursores em direção à linhagem osteoclástica. No

entanto, embora haja evidências crescentes de que a célula semelhante a

osteoblastos tenha um papel importante na osteoclastogênese, pouco se sabe

sobre as consequências de tais interações célula-célula para esse processo

(Bloemen et al., 2010).

A identificação de receptores e moléculas envolvidas no sistema imune

durante a progressão da lesão periapical identificou e caracterizou o sistema

RANK/RANKL/OPG e seu papel no metabolismo ósseo (Khosla, 2001;

Fukushima et al., 2003; Menezes et al., 2008; Belibasakis et al., 2012; Estrela,

2016). A OPG (osteoprotegerina) é uma proteína homóloga aos membros da

família de receptores de TNF (fator de necrose tumoral). A OPG é uma citocina

secretada por muitos tipos celulares, dentre os quais osteoblastos. É um fator

que inibe fortemente a proliferação e a diferenciação de osteoclastos e a

reabsorção óssea associada em situações patológicas. A OPG atua como um

receptor decodificador solúvel que compete com RANK (receptor ativador do
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fator nuclear Kappa-Beta) por RANKL (ativador do receptor do ligante beta de

fator nuclear Kappa) para inibir a osteoclastogênese e a ativação de

osteoclastos. A maioria dos fatores que induzem a expressão de RANKL por

osteoblastos também regula a expressão de OPG (Ragab et al., 2002; Tat et

al., 2004; Siqueira, 2011).

Vários hormônios, citocinas e estímulos bacterianos, que são

conhecidos por influenciar a osteoclastogênese, demonstraram regular a

expressão dos níveis de RANKL e OPG em vários tipos de células, incluindo

células do LP. Portanto, essas células periodontais residentes podem ser

instrumentais na mediação da reabsorção óssea através da interação RANKL /

RANK na interface osso-tecido conjuntivo, em processos fisiológicos e

patológicos (Belibasakis et al., 2007). Os FLPs podem induzir a degradação

óssea estimulando a formação de células semelhantes a osteoclastos através

da produção de várias citocinas e enzimas ativas que são essenciais para a

diferenciação osteoclástica (Kook et al., 2009).

Rani e MacDougall (2000) localizaram in vivo OPG e RANKL em

odontoblastos, ameloblastos e células pulpares no desenvolvimento de dentes

de camundongos por imuno-histoquímica. Os dados indicaram pela primeira

vez que as células dentárias expressavam os fatores importantes na regulação

da osteoclastogênese e reabsorção óssea. Uma vez que os fatores

estimuladores (RANKL) e inibitórios (OPG) são expressos, um equilíbrio entre

os fatores positivos e negativos pode contribuir para a regulação da reabsorção

óssea (Fukada et al., 2009; de Moraes et al., 2011).

Em um estudo anterior, a interleucina (IL) -1β e o TNF-α aumentaram a

expressão de OPG pelas células da polpa dentária humana a uma

concentração de 0,5 ng mL −1, após 12 h de estimulação (Sakata et al., 1999).

Porém, este estudo falhou em detectar a expressão de RANKL pelas células.

Esses resultados iniciais implicaram em um papel potencial das citocinas na

inibição da dentina ou na reabsorção óssea, apesar de suas capacidades

pró-inflamatórias (Belibasakis et al., 2012).

A IL-6 é uma citocina sintetizada em resposta a estímulos como infecção

ou traumas. Seu papel é importante na produção de anticorpos, pois tem

função indutora da diferenciação de células B em plasmócitos. É produzida por

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0882401007000265#bib19
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0882401007000265#bib21
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macrófagos, células endoteliais, fibroblastos, osteoblastos, dentre outras

células. Esta citocina também está envolvida na reabsorção óssea, uma vez

que estimula a formação de osteoclastos a partir de células precursoras

hematopoiéticas. Mecanismos de ativação indireta, aos quais RANKL, também

são associados ao IL-6  (Siqueira; Saboia-Dantas, 2000).

IL-6 apresenta múltiplos efeitos biológicos relacionados à modulação da

resposta inflamatória do hospedeiro frente a agressões. A sua expressão está

relacionada com o aumento dos níveis de proteínas de fase aguda, renovação

(turnover) ósseo, regulação de moléculas de adesão, além da indução de

angiogênese, aumento na permeabilidade vascular e atividade clástica,

produção de anticorpos, ativação de células T. Sua expressão é ativada por

endotoxinas bacterianas, vírus, moléculas de superfície, hormônios e citocinas

inflamatórias, tais como IL-1β, TNF-α, TGF-β (Ruddy et al., 2004).

A descoberta de que as células polimorfonucleares (PMNs) em lesões

periapicais produzem IL-6 por tecidos perirradiculares pode aumentar a lesão

no local inflamado (Euler et al.,1998; Barkhordar et al., 1999; Bozkurt et al.,

2000). A concentração plasmática de IL-6 foi relatada como co-relacionada

com a gravidade da infecção em certas condições patológicas clínicas (Damas

et al., 1992; Ohzato et al., 1992). A CCL2 guia a migração de osteoclastos aos

tecidos através de interação com receptores de CCR2 expresso na superfície

dos osteoclastos. Além disso, CCL2 induz a diferenciação, ativação e atividade

de reabsorção dos osteoclastos. Macrófagos e neutrófilos são importantes

mediadores da resposta inflamatória inata (Pérez de Lema et al., 2005).

No estudo de Hosoya et al. (1996), foi determinada a produção de IL-1β

e IL-6 por células da polpa dentária humana frente ao lipopolissacarídeo (LPS)

de Porphyromonas endodontalis em diferentes concentrações. O LPS

estimulou as células a produzir essas citocinas de maneira dose dependente. A

produção de IL-6 foi independente da produção de IL-1β. Jönsson et al. (2008)

demonstraram que FLP produziram IL-6 e MCP-1 quando expostos a LPS, com

pico de identificação entre 24 e 72 horas.

Baqui et al. (1998) sugeriram um papel ativo dos macrófagos na

exacerbação aguda na presença de fator de crescimento e LPS. Macrófagos

atraídos para o local por fatores de crescimento endógenos, como GM-CSF,
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começam a expressar citocinas pró-inflamatórias, como TNF-α, IL-1β e IL-6

que podem levar a uma exacerbação da inflamação periodontal. A produção de

IL-1 e IL-6, localmente, como uma fonte de citocinas capaz de induzir à

resposta de fase aguda e ativação sistêmica de granulócitos foi relatada na

polpa humana e em lesões periapicais (Holt et al., 1996; Taguchi et al., 1998;

Radics et al., 2003). A IL-6 também é um importante mediador no estímulo de

proteínas de fase aguda e por atuar na transição do recrutamento de

neutrófilos para macrófagos pelo estímulo da produção de CCL2(MCP-1), um

potente quimiotático de monócitos (Deshmane et al., 2009).

As quimiocinas são secretadas principalmente em resposta a estímulos

pró-inflamatório, e sua principal função é regular o tráfico de células, como o de

monócitos, neutrófilos e linfócitos (Deshmane et al., 2009). A MCP-1 (Proteína

Quimiotática de Monócitos -1), atualmente conhecido como MCP-1/CCL2

(Monocyte Chemoattractant Protein-1) é um membro da família de citocinas

que possui uma potente capacidade quimiotática para monócitos (McDonald;

Kubes, 2011). Pode ser produzida por macrófagos, e outros tipos celulares,

mas os neutrófilos têm sido demonstrados como maior produtor de CXCL2. As

células mostraram-se capazes de aumentar a expressão desta quimiocina em

resposta a mediadores inflamatórios (Matzer et al., 2001; Roche et al., 2007).

Tal citocina é produzida por uma variedade de tipos de células incluindo

fibroblastos, células epiteliais e endoteliais, como também do músculo liso

(Kurtiş et al., 2005; Bradley, 2008; Deshmane et al., 2009).

A CCL2 parece ser expressa em várias doenças inflamatórias crônicas.

É essencial na mediação da migração seletiva e recrutamento de monócitos

para a área com inflamação. No periodonto inflamado, é sintetizada pelas

células endoteliais e fagócitos, e está presente em níveis mais elevados em

casos de periodontite crônica severa em comparação com indivíduos

saudáveis (Pradeep et al., 2009). Estudo realizado por Kobayashi et al. (2003)

observou que os níveis de CCL2 na presença de periodontite não é um evento

característico. Alguns autores também sugerem que a CCL-2 pode atuar

sinergicamente com outros mediadores inflamatórios, como TNF-α. Este

mediador determina a intensidade da resposta inflamatória e,

consequentemente, a destruição do tecido (El-Awady et al., 2010).
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A sinalização de MCP-1/CCR2 está ligada ao desenvolvimento de

comportamentos funcionais de dor persistente no contexto de um modelo para

uma doença complexa associada à dor crônica (Miller et al., 2012; Li; Jiang,

2015). Em condições não estimuladas, MSCs secretam CCL2 (0,2–2 ng / ml)

(Kinnaird et al., 2004; Zhang et al., 2010). Quando estimulado com citocinas

inflamatórias, como TNF-α, MSCs exibiu uma expressão gênica alterada com

um aumento de quatro vezes na expressão de CCL2. O meio condicionado por

MSCs pode induzir uma resposta angiogênica em células endoteliais e pode ter

um efeito protetor em condições de hipóxia, que é dependente de CCL2

(Boomsma; Geenen, 2012).

2.7 NECROSE PULPAR E LIGAMENTO PERIODONTAL

As doenças que afetam a polpa dentária são de origem inflamatória ou

infecciosa. Em ambos os casos, a microcirculação dentro da polpa dentária

saudável inicia uma resposta inflamatória como parte de um complexo

mecanismo defensivo para manter a integridade do dente. Os estágios

alternativos de inflamação da polpa dentária foram restritos a duas opções

limitadas: necrose ou apoptose. Ambos pareciam estar intimamente associados

a quatro sinais cardinais, relatados em muitas referências encontradas na

literatura como dor, calor, tumor e perda de função. Várias pequenas moléculas

e proteínas são normalmente mantidas dentro das células. Nessas áreas,

também podem ocorrer morte celular extensa e necrose do tecido, também

chamada de necrose de coagulação (Goldberg et al., 2015).

A importância da inflamação na cicatrização pulpar tem sido

subestimada, por muito tempo considerada apenas como um efeito indesejável,

levando na maioria das vezes à necrose pulpar e outras consequências

adversas. Após o início da inflamação, as células comprometidas sofrem

diferenciação em direção a um fenótipo semelhante ao osteoblasto. A polpa

dentária saudável contém população de células heterogêneas, incluindo a

maioria das células semelhantes a fibroblastos, mas também células

inflamatórias e imunes [células dendríticas (DCs), histiócitos / macrófagos,
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linfócitos T] e células-tronco pulpar latentes ou dormentes (progenitores), que

estão principalmente envolvidos no auto-renovação (Goldberg et al., 2015).

A necrose causa leve irritação, estimulando a defesa e reparação da

polpa. A lise da membrana combinada com a liberação de conteúdos celulares,

como os macrófagos que estão implicados nos processos inflamatórios leva a

estimulação da reabsorção óssea, e este fenômeno ocorre concomitantemente

com a inibição da formação óssea estabelecendo grandes zonas de

coagulação que inicialmente causam necrose em contato com o tecido

conjuntivo pulpar (Leist et al., 1997).

A sequência observada de reações de tecido inicia-se com a migração e

proliferação das células vasculares e inflamatórias, até o controle final do

tecido, eliminando o agente irritante. Esse processo termina com o reparo

tecidual, incluindo a migração e proliferação de células da polpa mesenquimal

e endotelial, que é monitorada pela formação de colágeno. A polpa humana em

cultura expressa vários fatores de crescimento e citocinas, implicados na

síntese de DNA, colágeno tipo I, laminina, fibronectina, osteonectina / proteína

SPARC e fosfatase alcalina (ALPase) (Shiba et al., 1998).

Diante da complexidade da resposta imune, a função exata de cada

grupo de células ou citocinas específicas na infecção endodôntica causada,

estende-se para a dificuldade de entendimento dos aspectos inerentes da

doença pulpar e periapical. Cada vez mais evidências estão se acumulando

para demonstrar a capacidade de várias citocinas e fatores de crescimento

para modular: o recrutamento, a proliferação e a diferenciação de células

dentárias (Saito et al., 2004). Os fibroblastos quando estimulados contribuem

para o desenvolvimento da inflamação por meio da secreção de várias

moléculas bioativas, incluindo citocinas e enzimas proteolíticas que podem

induzir uma variedade de eventos celulares, incluindo parada do crescimento

celular, apoptose e necrose (Kim et al., 2009; Zhao et al., 2019).

Os mecanismos subjacentes à inflamação estéril induzida pela morte

celular e ao reparo na polpa dentária não são totalmente compreendidos.

Estudos sobre a cicatrização pulpar sugeriram que a presença de necrose nos

experimentos de capeamento pulpar direto é crucial para o processo de
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cicatrização e formação de dentina reparadora (Schröder; Sundström, 1974;

Mejàre; Cvek,1993). É bem conhecido que o tecido necrótico não infectado é

capaz de induzir reação inflamatória, um mecanismo de defesa dos organismos

vivos para eliminar o tecido necrótico por macrófagos antes que ocorra o

processo de reparo (Rubin et al., 2004; Lin et al., 2006).

As células necróticas liberam grandes quantidades de Ca2+ no espaço

extracelular, que atua como uma quimiocina para recrutar

monócitos/macrófagos para locais de lesão tecidual. Além disso, o Ca2+

extracelular pode funcionar como um DAMP que estimula a sua liberação no

retículo endoplasmático e a ativação do inflamassoma de NLRP3 (Lee et al.,

2012). Al Natour et al. (2021) concluíram que DAMPs liberados por

odontoblastos mortos ativaram a migração e proliferação de células da polpa

dentária (DPC) e induziram a resposta inflamatória estéril dependente de

inflamassoma de NLRP3 que aumentou a diferenciação odontogênica de

DPCs.

Eigenbrod et al. (2008) forneceram evidências de que IL-1α, uma

molécula biologicamente ativa presente no citosol da maioria das células e

órgãos, incluindo macrófagos, queratinócitos, fígado, baço, pulmão e intestino é

um importante sinal de perigo liberado de células necróticas para induzir a

secreção de CXCL1 por células mesoteliais (MCs). Propuseram que a necrose

é reconhecida diretamente por MCs através da liberação passiva de IL-1α de

células mortas. Os resultados não excluem que outras moléculas endógenas

além da IL-1α também contribuam para a detecção de necrose e indução de

inflamação.

As citocinas têm sido objeto de estudos de tratamento de algumas

doenças inflamatórias nas quais seus bloqueios ou expressão têm melhorado o

prognóstico. Portanto, embora possa haver uma via molecular comum

subjacente à inflamação desencadeada por células mortas e partículas, parece

provável que para muitos outros estímulos estéreis haverá mecanismos

moleculares adicionais e/ou distintos que fundamentam a resposta inflamatória

estéril (Kokkola et al., 2005; Chen et al., 2007).
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Embora o processo inflamatório e o reparo subsequente sejam

precedidos por lesão e morte da polpa dental, o papel da lesão dos restos

necróticos pulpares no ligamento periodontal nesse processo não é totalmente

compreendido.
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3 PROPOSIÇÃO

A literatura evidencia que o dano tecidual ou lesão pode resultar em

necrose devido a liberação de moléculas intracelulares que iniciam uma

resposta do sistema imunológico. Considerando o conhecimento fundamentado

pela literatura científica, ainda não é conhecido o papel de remanescentes

necróticos pulpares dentro da etiopatogenia da periodontite apical. Sendo

assim, este trabalho tem como objetivo elucidar a capacidade de modulação in

vitro de células de ligamento periodontal por sobrenadante necrótico de células

de polpa.

3.1 OBJETIVO GERAL

Analisar a capacidade da modulação in vitro de células do ligamento

periodontal por intermédio de sobrenadante necrótico de polpa dental.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Avaliar a viabilidade de células de ligamento periodontal in vitro perante

estímulo com sobrenadante necrótico de células da polpa;

Avaliar a quantificação das citocinas IL-6, CCL2, e OPG de células de

ligamento periodontal in vitro após estimulação por sobrenadante de células

necróticas de polpa dental;
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4 MATERIAL E MÉTODOS

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

Faculdade de Odontologia da USP (Parecer:4.568.649,

CAE:43568621.2.0000.0075) (Anexo A).

4.1 CULTIVO DE FIBROBLASTOS DE POLPA DENTAL E DE LIGAMENTO

PERIODONTAL HUMANOS

A cultura de fibroblastos de polpa dental (n=1) e de ligamento

periodontal (n=1) humanas foram descongeladas a partir do biobanco da

FOUSP. Tanto os fibroblastos de polpa dentária (FPD) quanto de ligamento

periodontal (FLP) foram obtidos do mesmo doador. Estavam armazenados em

meio de cultura que consistia em Dulbecco’s Modified Eagle Medium (DMEM)

(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) (meio de proliferação -

MP). Os criotubos com ambas as células (FDP / FLP) foram retirados do

nitrogênio líquido e descongelados em temperatura ambiente. Após o

descongelamento do material foi realizado movimento de up-dowm para

misturar as células que pudessem estar depositadas no fundo dos criotubos

antes de transferi-las para tubos Falcon. Estes, foram identificados com as

respectivas células (FDP ou FLP) e acrescentado em ambos 2ml de meio

DMEM 15% de SBF. Em seguida, os tubos passaram pelo processo de

centrifugação a 1200 rpm por 5 minutos. Quando finalizado o procedimento, o

meio dos respectivos tubos foi descartado. Após esta etapa foi reconstituído o

meio dos tubos Falcon com 1ml de meio DMEM a 15% de SBF e efetuado o

up-dowm (devido ao precipitado). O conteúdo de ambos foi transferido para

garrafas de cultura, que já estavam identificadas com a linhagem celular,

passagem e data da realização do experimento. Em ambas as garrafas de

cultura foram acrescentadas 10 ml de meio DMEM a 15% e levadas à

incubadora para o cultivo em 37ºC em atmosfera com 5% de CO2. O meio de

cultura das garrafas FDP / FLP foi trocado para DMEM a 10% de SBF no dia
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seguinte ao descongelamento. A renovação do meio era realizada até que

pudesse ser observado a confluência de 80% de células cobrindo o fundo das

garrafas de cultura. Após essa observação, as células passaram pelo

procedimento de repicagem.

O processo de repique ou subcultivo celular tem o objetivo de expandir o

cultivo de células. Consiste na remoção do meio de cultura e lavagem das

garrafas com 5ml de PBS para retirada dos restos de meio de cultura e células

mortas, pois o soro fetal bovino pode inativar a tripsina. Em seguida foi

realizada a remoção do PBS e adicionado 2ml de tripsina e 2ml de PBS. As

garrafas são incubadas a 37ºC por 1 minuto, a morfologia, bem como, o

desprendimento das células do fundo das garrafas de cultura é observado no

microscópio. Transcorrido o tempo de ação da tripsina, esta é inativada com o

dobro de volume de DMEM enriquecido com 10% de SBF. O conteúdo das

garrafas foi coletado e transferido para tubos Falcon que são levados para a

centrífuga a 1200 rpm por 5 minutos. Terminado o procedimento, o conteúdo

(sobrenadante) do tubo Falcon é descartado e o pellet é reconstituído com 1ml

de meio DMEM a 10% de SBF. As garrafas são armazenadas em incubadora a

37ºC em atmosfera com 5% de CO2. O meio é trocado até que se observe a

confluência das células de 80% cobrindo o fundo das garrafas de cultura.

4.2 PREPARO DO SOBRENADANTE NECRÓTICO DE CÉLULAS

PULPARES

Os fibroblastos de polpa dental (FPD) foram sub cultivados e descolados

dos frascos de cultura com tripsina (descrito na passagem anterior). Foram

preparadas suspensões de FPD ajustadas para 1 x 106 células/mL em DMEM

sem SBF. Esse ajuste foi realizado pela contagem do número de células na

câmara de Neubauer e o valor obtido da soma dos quadrantes inseridos na

fórmula: C1 x V1 = C2 x V2. Para a indução da necrose, as células foram

submetidas a cinco ciclos de congelamento-descongelamento, onde os tubos

Falcon foram colocados no freezer a -80ºC para induzir o congelamento e, em

seguida, imediatamente colocados em um banho maria a 37°C para indução do

descongelamento, conforme descrito (Liu et al., 2015). O homogenato foi

centrifugado (800 x g / 5 min / TA) e a solução estoque de sobrenadante
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necrótico (SN) de FPD utilizado como estímulo (Eigenbrod et al., 2008). Este,

por sua vez, foi previamente submetido a diluições de 1/2; 1/10; 1/20 (meio

condicionado).

4.3 ESTIMULAÇÃO DOS FIBROBLASTOS DE LIGAMENTO

PERIODONTAL (FLP)

Fibroblastos de ligamento periodontal (FLP) foram semeados em placas

de 48 poços (1,5x104 densidade de células / poços) com DMEM 10% de SBF.

Após 24h, o meio foi substituído por DMEM 1% de SBF e 24h depois os

estímulos foram inseridos. Em triplicata, FLP foram estimulados com o SN de

FPD nas diluições indicadas (1/2, 1/20, 1/20). Como controle, foi utilizado

DMEM 1% de SBF somente.

4.4 ENSAIO DE VIABILIDADE CELULAR (alamarBlue e MTT)

Foi avaliado empregando-se alamarBlue utilizando as mesmas

concentrações da etapa 3. Após 24, 48 e 72 h de estímulo, foi adicionado o

reagente alamarBlue na proporção de 10% em volume. Incubação a 37ºC / 5%

de CO2 por um período de 4h. Alíquotas de 50 uL foram removidas e

transferidas para uma placa de 96 poços para realização da leitura em 570nm

(Sinergy H1, Biotek). Os ensaios foram realizados em sextuplicatas.

O MTT [3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazólio)] foi empregado para

este ensaio utilizando as mesmas concentrações da etapa 3. Após 24, 48 e

72h de estímulo o MTT foi adicionado e a incubação ocorreu a 37ºC / 5% de

CO2 por um período de 4h protegido da luz. O MTT foi removido e colocado

DMSO. As placas (em seus respectivos tempos) foram incubadas em mesa

agitadora por 20 minutos e a realização da leitura foi feita em 570nm (Sinergy

H1, Biotek). Os ensaios foram realizados em sextuplicatas.
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4.5 DETECÇÃO DA ATIVAÇÃO CELULAR

Os FLPs estimulados com SN de FPD nas concentrações 1/2, 1/10 e

1/20 em triplicata por 24 horas. Após esse período, o sobrenadante celular foi

coletado de cada poço e centrifugado a 1000 x g / 4ºC / 10 min. Em seguida

foram transferidos para um novo tubo e armazenados a -20°C. Neste material,

foram quantificadas as citocinas IL-6, CCL2, OPG utilizando kits de Enzyme

Linked Immunosorbent Assay (ELISA – R&D Systems) de acordo com as

instruções do fabricante.

4.6 ANÁLISE ESTATÍSTICA

A análise estatística dos dados de viabilidade celular foi realizada

utilizando o programa GraphPad Prism 9. Os dados foram submetidos a testes

de normalidade (Shapiro Wilk) para detecção do padrão de distribuição das

amostras. Os dados das amostras que apresentaram distribuição normal, foram

submetidos à análise de variância a um critério (ANOVA) seguido de teste de

Tukey. As amostras que não atenderam aos requisitos da distribuição normal,

passaram pelo teste de Kruskall Wallis seguido de teste de Dunn. Foi adotado

um nível de significância de 5% para a verificação das possíveis diferenças

entre os grupos.
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5 RESULTADOS

Para avaliar se o SN de FPDs interfere na viabilidade celular dos FLPs,

a sua citotoxicidade foi avaliada por meio do ensaio de alamarBlue e MTT. O

estímulo com SN em diferentes concentrações afetou a viabilidade do FLP,

conforme demonstrado nas figuras 5.1 e 5.2.

Para o ensaio imunoenzimático, ELISA, a detecção da produção de

citocinas OPG, IL-6 e CCL2 foi avaliado. O estímulo com SN em diferentes

concentrações expressou o aumento da produção de OPG e IL-6 e redução de

IL-6 e CCL2 de forma diluição-dependente, conforme demonstrado nas figuras

5.3, 5.4 e 5.5.

Letras minúsculas iguais representam que não houve diferenças

estaticamente significantes entre os grupos. Letras minúsculas diferentes

representam diferenças estatísticas entre os grupos.

Figura 5.1 - VIABILIDADE CELULAR – alamarBlue. Avaliação do SN na interferência
da ativação celular dos FLPs

Fonte: a autora.
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Nos grupos 24h, 48h e 72h não foi observada diferença estatisticamente

significativa. Porém, foi notado que no grupo de 72h o tratamento com SN

resultou em uma maior ativação celular nas concentrações 1/10 e 1/20 em

relação ao controle. (p<00,5)

VIABILIDADE CELULAR - MTT

Figura 5.2 - VIABILIDADE CELULAR MTT. Avaliação do efeito do SN na viabilidade
celular dos FLPs

Fonte: a autora

O SN induz a ativação celular do FLP. No grupo de 24h o SN resultou

em uma ativação celular expressiva nas concentrações 1/2, 1/10 e 1/20 em

relação ao controle. Nos grupos 48h e 72h não houve diferença

estatisticamente significativa. (p < 0,05).
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Figura 5.3 - TESTE IMUNOENZIMÁTICO–ELISA: EXPRESSÃO OPG. A detecção da
produção de OPG por FLPs estimulados com SN de FPDs foi realizada através do
ensaio de ELISA, após 24h de estímulo celular nas concentrações 1/2, 1/10 e 1/20

Fonte: a autora.

Para fins de controle experimental, o SN de FPD foi testado quanto à

detecção de OPG e estes valores foram reduzidos dos grupos em que

continham FLP. A concentração de OPG foi avaliada a partir do estímulo do SN

em FLP em diferentes concentrações com meio 1% como controle. Os

resultados demonstram que houve produção constitutiva de OPG que, por sua

vez, foi aumentada na presença de sobrenadante necrótico na diluição 1/2 em

comparação com o controle (p<0,05). As demais diluições mantiveram a

produção de OPG observada no controle (meio somente).



52

Figura 5.4 - TESTE IMUNOENZIMÁTICO–ELISA: EXPRESSÃO IL-6. Detecção da
produção de IL-6 por FLPs estimulados com SN de FPDs foi realizado
através do ensaio de ELISA, após 24h de estímulo celular nas
concentrações 1/2, 1/10 e 1/20

Fonte: a autora.

A concentração de IL-6 foi avaliada a partir do estímulo do SN em FLP

em diferentes concentrações com meio 1% como controle. Redução de IL-6

nas concentrações 1/10 e 1/20 e aumento na expressão na concentração 1/2

(p<0,05). Os resultados demonstram que a produção de IL-6 apresentou-se

aumentada no grupo com menor diluição e diminuída nos grupos de menor

diluição de SN (p<0,05), demonstrando uma relação diluição/dependente.
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Figura 5.5 - TESTE IMUNOENZIMÁTICO–ELISA: EXPRESSÃO CCL2. Produção de
CCL2 pelos FLPs estimulados com SN de FPDs em diferentes
concentrações: 1/2, 1/10 e 1/20, através do ensaio de ELISA, após 24h
de estímulo celular

Fonte: a autora.

A concentração de CCL2 foi avaliada a partir do estímulo do SN em FLP

em diferentes concentrações com meio 1% como controle. Os resultados

demonstram que a produção de CCL2 permaneceu igual ao controle na

condição menos diluída (p>0,05). Por outro lado, pudemos observar redução

significativa da sua produção nos grupos com diluição 1/10 e 1/20 (p<0,05),

sugerindo papel inibitório do SN sobre a produção constitutiva de CCL2.
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6 DISCUSSÃO

Este trabalho teve como objetivo avaliar o papel de remanescentes

necróticos não infectados na etiopatogenia da periodontite apical. Estudos têm

esclarecido o processo que envolve a inflamação estéril e o tecido ósseo, na

qual, as citocinas, quimiocinas e o sistema RANK/RANKL/OPG regulam os

mecanismos de reabsorção e formação óssea. Os resultados obtidos por este

estudo nos permitem sugerir que o SN é capaz de ativar células do ligamento

periodontal in vitro. Além disso, também foi possível observar a modulação de

proteínas importantes para a modulação da osteoclastogênese como a OPG, a

IL-6 e a quimiocina CCL2. Os achados iniciais sugerem a capacidade da

inflamação estéril na modulação de eventos relacionados à osteoclastogênese.

As doenças pulpares e periapicais são amplamente atribuídas às

respostas inflamatórias do hospedeiro causadas pela infecção bacteriana da

cavidade pulpar e canais radiculares (Kakehashi et al., 1965; Sundqvist, 1976;

Möller et al., 1981). Porém, os microrganismos não são os únicos responsáveis

pelos danos aos tecidos e células: há também o trauma, calor, frio, agressões

químicas, retirada de oxigênio e/ou nutrientes. A inflamação também é ativada

por esses tipos de injúrias (Bianchi, 2007). O aspecto da interação hospedeiro/

patógeno na periodontite apical é através da avaliação simultânea da fonte de

infecção e lesão. Mecanismos que inibem a adesão bacteriana aos tecidos do

hospedeiro podem desempenhar um papel importante na prevenção de

doenças. As deficiências diagnósticas encontradas na avaliação clínica da

cicatrização pulpar e periodontal subsequentes ao trauma constituem um

grande problema em traumatologia dentária. Um traumatismo dentário pode

implicar impacto nos tecidos dentários duros e danos à polpa e ao periodonto.

Na ausência de infecção, os eventos após o traumatismo dentário visam a

reparação ou regeneração tecidual (Andreasen et al., 2003; Bruno et al.,2009).

A inflamação da polpa dentária resulta em necrose que favorece a

infecção da cavidade pulpar. Esta infecção resulta em um processo inflamatório

na região periapical e eventualmente à reabsorção óssea (Belibasakis et al.,

2012). O canal radicular que apresentar polpa desvitalizada em decorrência de

necrose e, portanto, sem seus mecanismos naturais de defesa; desenvolverá
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uma infecção endodôntica. Quando as células morrem in vivo, elas estimulam

uma resposta inflamatória potente, incluindo um rápido influxo de neutrófilos e,

posteriormente, monócitos/macrófagos, aos tecidos lesados. A inflamação na

ausência de patógenos e seus produtos é chamada de inflamação estéril e

pode causar disfunção e doença. No entanto, muitos mediadores inflamatórios

que são produzidos em condições não patológicas podem atuar na

manutenção da função e homeostase. A principal diferença é que, diante de

insultos inflamatórios, sua dinâmica de produção é alterada, geralmente

potencializando sua liberação não apenas por emigração de leucócitos, mas

também de células não imunes do tecido afetado (Sekido et al., 1993; Sawa et

al., 1996; Jaeschke, 2006; Zindel; Kubes, 2020).

Os fibroblastos desempenham um papel importante nas infecções

crônicas, incluindo a periodontite, pois desempenham papel crítico na

manutenção da integridade do ligamento periodontal na mediação das

respostas celulares a estresses fisiológicos (Kook et al., 2011; Scheres et al.,

2011). Células periodontais residentes podem ser importantes na mediação da

reabsorção óssea através da interação RANKL / RANK na interface osso-tecido

conjuntivo, em processos fisiológicos e patológicos (Belibasakis et al., 2007).

Os FPDs são os tipos de células mais abundantes da polpa dentária,

sendo reconhecidos pelo seu papel estrutural na síntese e remodelação

extracelular, além de secretar e responder a citocinas, quimiocinas e fatores de

crescimento para manter a homeostase, possuem um papel importante no

reparo e na regeneração tecidual (Goldberg et al., 2008; Tsai et al., 2022). No

entanto, pouco se sabe sobre a interação entre os fibroblastos da polpa

dentária e as células do sistema imunológico (Tsai et al., 2022), bem como seu

efeito sobre o ligamento periodontal.

Os FLPs compreendem as principais populações de células do

ligamento periodontal. São responsáveis   pela formação das fibras de colágeno,

regulação da homeostase tecidual e ativação do sistema imunológico

inespecífico. Podem produzir citocinas que se ligam a receptores precursores

de osteoclastos e estimulam sua diferenciação em direção a osteoclastos

maduros. A expressão e a produção dessas citocinas são induzidas durante a

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/homeostasis
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0882401007000265#bib19
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0882401007000265#bib21
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inflamação (Yamaji et al., 1995; Belibasakis et al., 2007, Scheres et al., 2011).

Os fibroblastos atraem e selecionam precursores de osteoclastos e os ligam a

moléculas de adesão célula-célula. Essa interação causa uma regulação

positiva de moléculas estimuladoras da osteoclastogênese, como o fator

estimulador de colônias de macrófagos (M-CSF), o fator de necrose tumoral-α

(TNF-α) e o ativador do receptor do ligante do fator nuclear-κB (RANKL) esse

estímulo de alguma forma faz com que os fibroblastos retraião, o que é seguido

pela migração de precursores de osteoclastos para a superfície óssea

(Bloemen et al., 2010).

Os fibroblastos são as principais populações celulares que entram em

contato com microrganismos patogênicos na inflamação periodontal. Quando

estimulados os fibroblastos contribuem para o desenvolvimento da inflamação

por meio da secreção de várias moléculas bioativas, incluindo citocinas

pró-inflamatórias e enzimas proteolíticas (Zhao et al., 2019). A viabilidade

celular é um indicador vital para a compreensão dos mecanismos de ação de

certos genes, proteínas e vias envolvidas na sobrevivência ou morte celular

após exposição a agentes nocivos às células. O destino das células,

principalmente sua sobrevivência ou morte, são determinados pelas respostas

celulares às condições fisiológicas e são estritamente regulados para manter o

desenvolvimento normal e a homeostase dos tecidos, bem como para proteger

contra uma variedade de doenças (Kim et al., 2009).

Mudanças no ambiente celular, como citocinas e nutrição, demonstraram

induzir uma variedade de eventos celulares, incluindo parada do crescimento

celular, apoptose e necrose. Esses eventos constituem uma ampla gama de

fenômenos de dano celular, desde a diminuição do número de células como

resultado da parada do ciclo celular até a morte celular. Como o dano celular se

manifesta por meio de uma variedade de características, incluindo população

celular variada, disfunção de mitocôndrias e membrana plasmática e

capacidade de redução intracelular gera espécies reativas de oxigênio (ROS)

resultando em morte celular irreversível (Kim et al. 2009).

A inflamação estéril induzida em células de ligamento periodontal por

células pulpares necróticas não é totalmente compreendida. Este estudo

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/peptide-hydrolases
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demonstrou que os SN de FPD ativaram FLP e induziram uma resposta

sugestiva de ativação celular. Sendo assim, nossos resultados sugerem que o

SN pode induzir uma resposta inflamatória estéril. Estudos indicam que a

presença de necrose em experimentos de capeamento pulpar direto é

fundamental para a cicatrização e formação da dentina reparadora (Schröder;

Sundström, 1974; Mejàre; Cvek, 1993).

Embora a expressão de RANKL por FLP tenha sido demonstrada em

vários estudos (Fukushima et al., 2003; de Vries et al., 2006; Kook et al., 2009;

Bloemen et al., 2011; Kook et al., 2011) a expressão da molécula inibidora da

osteoclastogênese, OPG parece ser muito maior do que a expressão de

RANKL. OPG é expresso em culturas FLPs até mais de 10.000 vezes maior do

que RANKL (de Vries et al., 2006). Em nosso estudo observamos um aumento

de OPG no grupo com diluição de sobrenadante necrótico a 1/2. Vale ressaltar

que qualquer OPG eventualmente oriunda do SN das células pulpares foi

quantificado e devidamente subtraído do valor de OPG total das amostras de

ligamento periodontal. O aumento na razão OPG é um dos fatores que

exercem um efeito inibitório na sobrevida dos osteoclastos, reduzindo assim a

capacidade de reabsorção óssea (Fukada et al., 2009; de Moraes et al., 2011).

Portanto, a partir deste estudo podemos sugerir que remanescentes necróticos

do tecido pulpar podem aumentar a síntese de OPG por células de ligamento

periodontal, resultando em um fenômeno de proteção quanto à

osteoclastogênese.

Belibasakis et al. (2012) observaram que OPG era expresso por FLP,

enquanto RANKL não era detectável nessas células. Em culturas de FLP, OPG

foi detectável ao nível de proteína em 300 pg/mL, enquanto RANKL foi

indetectável (de Vries et al., 2006). Em um estudo semelhante, Kook et al.

(2009) detectou 100 vezes a proteína OPG em comparação com RANKL. A

interação célula-célula direta entre precursores de osteoclastos e células

semelhantes a osteoblastos desempenha um papel importante na

osteoclastogênese (Bloemen et al., 2011). Fukushima et al. (2003) contribuiu

para esse entendimento ao mostrar que células do ligamento periodontal

isoladas de dentes permanentes e decíduos sem sinais de inflamação ou

reabsorção dificilmente expressavam RANKL, enquanto células do ligamento

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jre.12197#jre12197-bib-0010
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jre.12197#jre12197-bib-0016
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periodontal isoladas de dentes decíduos reabsorvidos expressavam altos níveis

de RANKL que se correlacionaram com a ocorrência de odontoclastos na

superfície do dente. Esses achados implicam que o contato célula-célula entre

FLP e células precursoras de osteoclastos é necessário para o

desenvolvimento adequado dos osteoclastos (de Vries et al., 2006).

A produção de IL-6 tem um papel regulador importante na reabsorção

óssea. Vários estudos demonstraram que mediadores inflamatórios modificam

a capacidade do FLP de produzir moléculas associadas à osteoclastogênese

(Sokos et al., 2015). Nossos resultados também encontraram modulação da

IL-6 de forma diluição/dependente com aumento da IL-6 no grupo com diluição

1/2 de SN e redução de sua produção nas diluições de 1/10 e 1/20. Os efeitos

da IL-6 são interconectados com a IL-1 e TNF-α. Ela age estimulando a

diferenciação do progenitor mesenquimal da linhagem osteoblástica (Taguchi et

al., 1998), além de ser um potente agente anti-apoptótico para essas células. A

principal fonte de IL-6 no tecido ósseo é o estroma celular dos osteoblastos

(Holt et al., 1996). A produção de IL-1 e IL-6 atua localmente na indução da

resposta de fase aguda da inflamação, incluindo a ativação sistêmica de

granulócitos em lesões periapicais (Radics et al., 2003).

A semelhança de outros mediadores de reabsorção, a IL-6 estimula a

atividade osteoclástica e a reabsorção óssea por meios indiretos, aumentando

as interações entre osteoblastos e os osteoclastos. A primeira ação da IL-6 é

estimular os osteoblastos na produção de mediadores que atuam nos efeitos

em cascata que ativam os osteoclastos, dentre os quais, RANKL. Os efeitos

produzidos, portanto, podem ativar diretamente a atividade osteoclástica ou

promover a estimulação de osteoblastos na produção de fatores que ativam os

osteoclastos (Tat et al., 2004). As citocinas pró-inflamatórias estimulam a

osteoclastogênese de forma sinérgica, aumentando a produção de RANKL. A

ação dominante das citocinas TNF-α, IL-1 e IL-6 resulta no aumento direto da

atividade de RANKL. As citocinas regulam a sua própria expressão, podendo

agir não apenas por ação sobre o estroma celular, mas também diretamente

sobre os osteoclastos e seus precursores (Ragab et al., 2002; Tat et al., 2004).

Esses achados em nosso estudo sobre o aumento de OPG e IL-6 são de

interesse, pois a mesma condição que contribuiria para a ativação da
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osteoclastogênese, também induziu o aumento de OPG, ao mesmo tempo,

ativando e possivelmente protegendo o tecido periapical do processo de

reabsorção. Podemos especular que o SN contribuiria para a ativação da

resposta imunológica contra os eventuais patógenos que colonizam a cavidade

pulpar, mas protegendo o tecido ósseo do processo reabsortivo. Bloemen et al.

(2010) propõe que OPG pode bloquear RANKL em células ainda não ligadas

às células semelhantes a osteoblastos, e portanto, impedindo a formação de

osteoclastos em locais onde isso não é desejado.

A IL-6 é um importante mediador no estímulo de proteínas de fase

aguda da inflamação e por atuar na transição do recrutamento de neutrófilos

para macrófagos por meio do estímulo da produção de CCL2(MCP-1)

(Deshmane et al., 2009). Alguns autores sugerem que a CCL2 também pode

atuar sinergicamente com outros mediadores inflamatórios, como TNF-α.

Sendo determinante para a intensidade da resposta inflamatória e,

consequentemente, a reabsorção do tecido (El-Awady et al., 2010).

De forma igualmente interessante, nossos dados demonstraram redução

de IL-6 nas condições mais diluídas (1/10 e 1/20) juntamente com CCL2 em

comparação ao grupo controle. Em condições não estimuladas, MSCs

secretam CCL2 (0,2–2 ng / ml) (Kinnaird et al., 2004; Zhang et al., 2010).

Quando estimulado com citocinas inflamatórias, como TNF-α, MSCs exibem

uma expressão gênica alterada com um aumento de quatro vezes na

expressão de CCL2. O meio condicionado por MSCs pode induzir uma

resposta angiogênica em células endoteliais e pode ter um efeito protetor em

condições de hipóxia, que é dependente de CCL2 (Boomsma; Geenen, 2012).

A CCL2 é uma quimiocina essencial na mediação da migração seletiva e

recrutamento de monócitos/macrófagos para a área sob inflamação. No

periodonto inflamado, é sintetizada pelas células endoteliais e fagócitos, e está

presente em níveis mais elevados em casos de periodontite crônica severa em

comparação com indivíduos saudáveis (Pradeep et al., 2009). Estudo de Li e

Jiang (2015) relatou que os níveis de líquido sinovial de CCL2 (ou MCP-1) se

correlacionaram positivamente com dor e incapacidade física em pacientes

com osteoartrite. Em consonância com isso, foi demonstrado que a deficiência
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de CCR2, o principal receptor de CCL2, reduz a dor relacionada à osteoartrite

em camundongos (Miller et al., 2012).

A CCL2 medeia preferencialmente o tráfego de monócitos/macrófagos e

promove inflamação e dano aos tecidos. Nosso estudo, observou diminuição

de CCL2 na estimulação de FLP com SN diluído 10 e 20 vezes.  A CCL2 pode

ser encontrada em locais de degradação óssea, é expressa por osteoclastos

maduros e osteoblastos, sendo um importante indicativo de osteoclastos.

Estudos anteriores também sugerem que a supressão dessa quimiocina pode

contribuir para a intervenção terapêutica de várias doenças (Pérez de Lema et

al., 2005). Nossos resultados encontraram efeito inibitório do SN diluído sobre

a produção de CCL2, em contrapartida, ocorreu um aumento de OPG no FLP

estimulados com SN de polpa dentária sugerindo sua ação no controle da

diferenciação osteoclástica, contribuindo possivelmente para redução da

reabsorção óssea. De maneira interessante podemos observar que o SN

auxilia de forma positiva para uma proteção do tecido ósseo. O eixo RANKL

RANK/RANKL/OPG é sem dúvida o principal regulador da diferenciação

osteoclástica, sendo este eixo afetado por muitos agentes que incluem as

citocinas e quimiocinas citadas (Belibasakis et al., 2012).

A resposta inflamatória desempenha um papel importante na defesa do

hospedeiro. É uma das primeiras linhas de defesa recrutadas para combater

uma ameaça potencial (Chen et al., 2007). No entanto, pode ser muito

diferente em situações de inflamação estéril (McDonald; Kubes, 2011). Essas

mudanças no perfil pró-resolutivo podem ser explicadas por uma sequência de

interações entre neutrófilos, macrófagos teciduais, monócitos recrutados e as

citocinas do microambiente (Rock et al., 2010). De fato, o SN pode induzir uma

resposta de ativação celular e consequentemente os mediadores inflamatórios

podem ser influenciados por uma resposta inflamatória estéril. O aumento de

OPG e IL-6 pelo sobrenadante menos diluído ao mesmo tempo que pode ativar

o processo inflamatório, mas protegendo o tecido da osteoclastogênese. Além

disso, a diminuição de IL-6 e CCL2 no sobrenadante diluído podem ajudar a

atenuar a inflamação, podendo agir diretamente sobre os osteoclastos e seus

precursores (Deshmane et al., 2009). Também observamos um efeito diluição -

dependente, o aumento de SN pode aumentar a OPG e IL-6 e diminuir CCL2,
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enquanto, que o sobrenadante diluído reduz IL-6 e CCL2. Assim, esse

equilíbrio pode ser importante para coordenar os fenômenos envolvidos com o

processo inflamatório, resposta imune e a função da osteoclastogênese no

tecido periapical de dentes com necrose pulpar.

Embora a necrose seja geralmente acompanhada por inflamação, o

mecanismo pelo qual as células necróticas a induzem está na descoberta de

que DAMPS liberados pelas células necróticas podem ativar a resposta imune

(Chen et al., 2007). Até o momento, muitos DAMPs, incluindo trifosfato de

adenosina extracelular (eATP), proteínas de choque térmico (HSPs), proteínas

S100A8 / A9, ácidos nucleicos e proteoglicanos, entre outros, foram

identificados (Sarhan et al., 2018).

A inflamação induzida por DAMPs é considerada essencial para

restaurar a homeostase do tecido que ativa os seus mecanismos de reparo.

DAMPs são moléculas não microbianas nucleares ou citoplasmáticas do

hospedeiro que, quando liberadas da célula após lesão de tecido, servem como

ativadores potentes do sistema imunológico, iniciando e perpetuando uma

resposta inflamatória não infecciosa para causar inflamação sistêmica, lesão de

órgão e morte. A necrose aponta a lise da membrana, combinada com a

liberação de conteúdos celulares que estão implicados nos processos

inflamatórios (Goldberg et al., 2015; Denning et al., 2019; Al Natour et al.,

2021).

O papel preciso desses eventos de sinalização adicionais na geração da

resposta inflamatória estéril não está claro. Eles podem contribuir para alguns

dos eventos revisados acima, no momento não há informações suficientes

disponíveis para compreender todas as várias vias de sinalização e seus

papéis na resposta inflamatória estéril. Portanto, embora possa haver uma via

molecular comum subjacente à inflamação desencadeada por células mortas e

partículas, parece provável que para muitos outros estímulos estéreis haverá

mecanismos moleculares adicionais e/ou distintos que fundamentam a

resposta inflamatória estéril (Rock et al., 2010).

A literatura tem contribuído ao esclarecer os eventos moleculares e

celulares da inflamação estéril. Entretanto, o aprofundamento deste
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conhecimento é necessário para desvendar o modo de interação entre

reabsorção e formação óssea. Os sistemas ósseo e imunológico compartilham

vários sinais celulares e mecanismos regulatórios. Uma compreensão

osteoimunológica exata da reabsorção óssea fornecerá estratégias para o

tratamento da periodontite apical em casos de inflamação estéril. Sendo assim,

demonstramos que o SN de FPD, pode ativar os FLP e contribuir para o

aumento dos sinais inibitórios da osteoclastogênese causando uma menor

reabsorção óssea. Apesar do seu suposto efeito na redução de danos ósseos,

devem ser avaliados, pois o SN pode ser uma característica de equilíbrio para

modular a inflamação e a osteoclastogênese e o retorno do tecido lesado   ao

estado fisiológico.
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7 CONCLUSÃO

O sobrenadante de fibroblastos de polpa dental induziu in vitro a

ativação celular de fibroblastos de ligamento periodontal com aumento da

produção de osteoprotegerina e interleucina-6 e redução de Il-6 e da

quimiocina CCL2 de forma diluição-dependente.
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