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RESUMO
LORENCETTI-SILVA F. AVALIAÇÃO DA EXPRESSÃO GÊNICA DE CÉLULAS DA POLPA
DENTÁRIA APÓS ESTIMULAÇÃO COM MICROESFERAS DE MEDIADORES LIPÍDICOS
[DISERTAÇÃO]. RIBEIRÃO PRETO: UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, FACULDADE DE
ODONTOLOGIA DE RIBEIRÃO PRETO, 2015. 95p.
Durante a resposta inflamatória alguns mediadores lipídicos, destacando-se o Leucotrieno B4
(LTB4) e a Prostaglandina E2 (PGE2), são liberados no meio e desencadeiam uma série de
eventos moleculares e celulares. Não diferentemente do que ocorre em outros tecidos,
eventos inflamatórios na polpa também geram a produção destes mediadores lipídicos. Na
polpa, entretanto, há presença de células-tronco que persistiram e permanecem
indiferenciadas, mas com potencial capacidade de diferenciação em células odontoblast-like.
O objetivo do presente estudo foi avaliar a expressão de genes codificadores da síntese e
mineralização da matriz dentinária, bem como avaliar a viabilidade celular diante de células
indiferenciadas da polpa de camundongos (linhagem OD-21) após estimulação com
microesferas de LTB4 e PGE2. Foram preparadas microesferas contendo os mediadores
lipídicos (0,01 µM e 0,1 µM) pelo método de simples emulsão óleo-água seguido do processo
de evaporação do solvente. Células OD-21 foram mantidas em cultura com os diferentes
tratamentos por um período de estimulação de 24 horas para realização de teste de
viabilidade celular (Ensaio Colorimétrico MTT). A seguir foi realizada avaliação da expressão
gênica relativa dos genes Ibsp, Bmp2, Runx2, Alpl, Msx1 e Bglap pelo método de transcrição
reversa e reação em cadeia de polimerase em tempo real (qRT-PCR), utilizando o sistema
TaqMan® após estimulação por períodos de 3, 6, 24, 48 e 72 horas. Foi observado aumento
significativo no número de células viáveis após um período de 24 horas de estimulação com
microesferas contendo PGE2 a 0,1 µM. A estimulação com microesferas, porém, não induziu
a expressão de Alpl, Msx1 e Bglap, mas o fez para os genes Ibsp, Bmp2 e Runx2, em
períodos mais curtos de estimulação. A PGE2 encapsulada em microesferas foi capaz de
modificar o padrão de expressão gênica de Bmp2 e Runx2 em cultura de células OD-21,
sendo que o LTB4 mostrou um papel inibidor da expressão gênica de Ibsp. Estes resultados
indicam que estes mediadores podem ser importantes no processo de proliferação e
diferenciação de células da polpa dental.
Palavras-chave: Inflamação, Leucotrieno B4, Prostaglandina E2, Complexo Dentino-Pulpar

ABSTRACT
LORENCETTI-SILVA F. EVALUATION OF GENE EXPRESSION IN DENTAL PULP CELLS
AFTER ESTIMULATION WITH MICROESPHERES CONTAINING LIPID MEDIATORS
[THESIS]. RIBEIRÃO PRETO: UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE
RIBEIRÃO PRETO, 2015. 95p.
During the inflammatory response some lipid mediators, especially Leukotriene B4 (LTB4) and
Prostaglandin E2 (PGE2), are released into the environment and trigger a series of molecular
and cellular events. Inflammatory events in the pulp also generate the production of these
lipid mediators. However in the pulp there is the presence of stem cells that persisted and
remain undifferentiated, but with ability to differentiate into odontoblast-like cells. The aim of
to this study was to evaluate of gene expression encoding to the synthesis and
mineralization of dentin matrix and to assess cell viability in undifferentiated cells of mice
pulp (OD-21 strain) after stimulation with PGE2 and LTB4 microspheres. Microspheres
containing lipid mediators were prepared (0.01 µM and 0.1 µM) using an oil-in water
emulsion solvent extraction-evaporation process. OD-21 cells were maintained in culture with
the different treatments during 24 hours for cell viability test (MTT colorimetric assay). After
was made the evaluation of the relative gene expression of genes Ibsp, Bmp2, Runx2, Alpl,
Msx1 and Bglap by reverse transcription method and real-time polymerase chain reaction
(qRT-PCR), using the TaqMan® system after stimulation for 3, 6, 24, 48 and 72 hours.
There was a significant increase in the number of viable cells following a 24 hours
stimulation with microspheres containing PGE2 0.1 uM. The microspheres stimulation did not
induce the expression of Alpl, Msx1 and Bglap, but did in genes Ibsp, Runx2 and Bmp2, in
shorter periods of stimulation. PGE2 microespheres modified the pattern of Bmp2 and Runx2
gene expression in OD-21 cell culture whereas LTB4 revealed an inhibitory effect on Ibsp
expression. These findings indicate that lipid mediators might be important for dental pulp
cell proliferation and differentiation.
Keywords: Inflammation, Leukotriene B4, Prostaglandin E2, Dentin-Pulp Complex
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I NTRODUÇÃO
Os dentes decíduos iniciam sua formação entre a 3ª e 8ª semanas de vida
intrauterina, cujo desenvolvimento envolve uma série de etapas complexas reguladas por
interações entre o tecido epitelial e mesenquimal derivado da crista neural, sendo suas
células constitutivas consequentemente derivadas do ectoderma (ameloblastos) e da crista
neural (odontoblastos) (Thesleff, 2003; Larmas et al., 2013).
Para o desenvolvimento dentário propriamente dito, células ectomesenquimais
derivadas do primeiro arco branquial e da crista neural migram e formam agregações
celulares (da Cunha et al., 2013). O ectoderma fica mais espesso e gera brotos que invadem
o mesênquima derivado da crista neural. O epitélio adjacente, então, passa a enviar sinais
ao mesênquima que sofre condensação ao redor da banda epitelial, o qual sofre proliferação
e cerca o mesênquima da papila dentária (Thesleff, 2003). As células epiteliais que sofrem o
processo de diferenciação passam a secretar matriz de esmalte e são denominadas
ameloblastos, enquanto que as células mesenquimais diferenciadas, agora denominadas
odontoblastos, secretam dentina (da Cunha et al., 2013).
Após a completa diferenciação, os odontoblastos se caracterizam pela forma colunar
alta, pela polarização nuclear e das organelas citoplasmáticas, e estão unidos uns aos outros
por meio de complexos juncionais (Couve et al., 2013). Trata-se, portanto, de células pósmitóticas, organizadas sob a forma de uma camada celular periferal, presentes ao longo da
interface dentina-polpa que apresentam processos celulares que se estendem no interior de
estruturas tubulares circundadas por dentina, denominadas túbulos dentinários (Horst et al.,
2009; Couve et al., 2013; Bleicher, 2014). Após o processo de diferenciação celular, os
odontoblastos sintetizam matriz orgânica constituída por colágeno tipo I, e desempenham
um importante papel na mineralização desta matriz por meio da secreção de proteoglicanas
e proteínas não colágenas que participam da nucleação e controle do crescimento da fase
mineral (Bleicher, 2014; Kuzinski et al., 2014).
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Portanto, durante a formação da dentina os odontoblastos secretam matriz rica em
colágeno tipo I, a qual recebe a denominação de pré-dentina, constituindo assim a fase
orgânica, que por sua vez é mineralizada por meio da incorporação de cristais de
hidroxiapatita (HA) através do processo de biomineralização, o qual envolve mecanismos que
controlam tanto os sítios quanto a taxa de deposição destes cristais (Qin et al., 2007;
Kuzinski et al., 2014).
A fosfatase alcalina (ALPL) se mostra uma enzima indispensável para a
mineralização da matriz secretada, pois fornece íons fosfato que geram a precipitação de
minerais apatita, e hidrolisa o pirofosfato inorgânico, um éster fosfato inibidor da
mineralização e presente no dente (Woltgens et al., 1995). Fosfatases alcalinas se
apresentam em quatro isoformas (isozimas), incluindo a Fosfatase Alcalina Tissular NãoEspecífica (TNAP) (Hoylaerts et al., 2015). O processo de mineralização da matriz dentinária
propriamente dita se inicia em vesículas de matriz derivadas da membrana plasmática
compostas por proteínas e lipídios, o que permite o acúmulo de elevadas concentrações de
íons cálcio (Ca²+) e fosfato (PO43-), além da participação de Fosfatase Alcalina Tissular NãoEspecífica (TNAP). Esta enzima codificada pelo gene ALPL leva à modificação da matriz
extracelular e expressão de Fosfatase Orfan 1 (PHOSPHO 1), o fator iniciador da deposição
de HA no interior da vesículas de matriz (Millán et al., 2013; Kuzynski et al., 2014).
Fibras colágenas também participam da enucleação e crescimento dos cristais de
apatita (Chen et al., 2015), assim como proteínas não colágenas caracterizadas pela acidez
devido às suas altas doses de ácidos aspártico e glutâmico, além de resíduos de serina
fosforilada. Dentre elas se destacam a Proteína da Matriz Dentinária 1 (DMP-1) e a
Sialofosfoproteína Dentinária (DSPP), ambas

marcadores específicos para a dentina

(George, 1994; Couve et al., 2013). A DMP-1 é expressa tanto nas células da polpa quanto
em células odontoblásticas e é sugestivo que esta desempenhe um papel regulador
importante na diferenciação de odontoblastos, além de participar na formação e
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mineralização da dentina tubular, se mostrando essencial tanto nos estágios mais precoces
quanto mais avançados da odontogênese (Qin et al., 2007). A deposição mineral mediada
pela DMP-1 tem início quando esta proteína se liga aos íons cálcio, pois o arranjo peptídico
da enzima DMP-1 apresenta domínios correspondentes à estrutura dos cristais de HA, o que
por sua vez reduz a energia de ativação e favorece a formação de núcleos cristalinos
estruturalmente funcionais (He et al., 2003).
A DSPP, assim que secretada é rapidamente clivada em fragmentos COOH-terminal
e NH2-terminal. Este último é codificado pela porção 5’ do gene Dspp, resultando em uma
forma proteica denominada Sialoproteína Dentinária (DSP) além de proteoglicanos, enquanto
que a porção 3’ é responsável pela codificação da porção NH2-terminal, a qual gera a
Fosfoproteína Dentinária (DPP), sendo estas duas as proteínas não-colágenas mais
encontradas na matriz dentinária (von Marschal e Fisher, 2010; Tsuchiya et al., 2011; Zhu et
al., 2012).
A DSP é membro de uma família de proteínas denominadas SIBLINGs, acrônimo de

Small Integrin-Binding Ligand N-linked Glycoproteins, que inclui ainda a Sialoproteína Óssea
(BSP

ou

IBSP),

Proteína

da

Matriz

Dentinária-1

(DMP-1),

Osteopontina

(OPN),

Fosfoglicoproteína de Matriz Extracelular (MEPE) e DSPP (Suzuki et al., 2009; Suzuki et al.,
2012).
A DPP, por sua vez, contém grande quantidade de ácido aspártico e fosfoserinas, o
que permite caracterizá-la como uma molécula polianiônica. A carga negativa distribuída ao
longo desta proteína aumenta sua afinidade a íons cálcio e os expõem, desta maneira, às
fibras colágenas presentes na frente de mineralização, permitindo o crescimento dos cristais
de HA, o que lhe confere importância durante a fase de maturação da dentina mineralizada
(Prasad et al., 2010; Suzuki et al., 2012).
O aumento na expressão do gene Dspp ocorre através de vias de sinalização cuja
participação envolve a chamada Proteína Óssea Morfogenética-2 (BMP-2) e envolve ainda,
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dentre outros fatores, o Fator Transcricional 2 relacionado ao Runt (Runx2) (Staines et al.,
2012).
As Proteínas Ósseas Morfogenéticas (BMPs) são moléculas de sinalização que fazem
parte da superfamília do Fator de Crescimento Transformador β (TGF- β) (Yamashiro et al.,
2003). Além de aumentar a expressão do gene Dspp, a BMP-2 também desempenha um
papel muito importante na regulação do processo de diferenciação de células da polpa
dentária em odontoblastos, sendo que os mesmos são capazes tanto de produzir quanto
clivar esta proteína (Yang et al., 2015).
O Runx2, por sua vez, é um fator de transcrição expresso na papila e saco dental, e
está envolvido na diferenciação de odontoblastos e osteoblastos. Este fator transcricional
tem a capacidade de aumentar a expressão de DSPP em odontoblastos imaturos,
diferentemente do que ocorre nos casos de células completamente diferenciadas, o que
revela que o efeito do Runx2 sofre influência do estado de diferenciação da célula
odontoblástica (Camilleri e McDonald, 2006). Durante o desenvolvimento dentário, o Runx2
é expresso no mesênquima dental até à fase de capuz e, em seguida, tem sua expressão
cessada na papila dental durante a fase de diferenciação dos odontoblastos, sugerindo que
este gene apresenta importância na morfogênese dentária (Kim et al., 2015).
O processo de diferenciação terminal de células odontogênicas é resultante de
interações moleculares que ocorrem entre o epitélio dental e as células ectomesenquimais, e
envolvem além de BMPs, fatores de crescimento de fibroblastos (FGF) e fatores
transcricionais como o Msx, os quais auxiliam as interações epitélio-mesenquimais cruciais
para o início do desenvolvimento dentário (Lézot et al., 2000). O gene Msx corresponde a
um membro da família dos genes homeobox expressos durante os estágios inicias de
formação da região de cabeça, inclusive nas áreas de condensação do tecido
ectomesenquimal do germe dentário (Cobourne et al., 2007). O fator transcricional MSX1
gera a proliferação de células mesenquimais e impede a diferenciação de odontoblastos na
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fase de capuz por meio da inibição da expressão de BMPs, incluindo a BMP-2 (Feng et al.,
2013)
Uma proteína não-colágena presente na

matriz

dentinária secretada por

odontoblastos é a Sialoproteína Óssea (IBSP) (Chen et al., 1998). Trata-se de uma
glicoproteína ácida expressa por osteoblastos, odontoblastos e cementoblastos durante as
fases inicias da mineralização, e tem a capacidade de se ligar à HA por meio de ligações
ácidas sequenciais poliglutamínicas (Takai et al., 2014). A IBSP está presente nas vesículas
de matriz e constitui uma das proteínas iniciadoras da deposição de cristais de HA. Este
processo é possível graças à ação sinérgica com a enzima ALPL, pois na presença de IBSP,
altos níveis desta enzima são capazes de induzir o início da deposição mineral (Staines et al.,
2012).
A Osteocalcina (BGLAP) se revela como a principal proteína não colágena produzida
por odontoblastos e osteoclastos, cujo papel é regular a organização da matriz extracelular
através da interação com a HA, matriz proteica e receptores de superfície (Lombardi et al.,
2015). Assim sendo, os odontoblastos secretam proteínas específicas da matriz dentinária,
como a DSP e DPP derivadas da DSPP. Contudo, a dentina também apresenta em sua
composição proteínas colágenas, IBSP, DMP-1, BGLAP e ALPL que, por conseguinte podem
compartilhar vias regulatórias comuns, como por meio de fatores transcricionais, como
RUNX-2 e MSX-1 (Papagerakis et al., 2002; Yang et al., 2014).
No entanto, além do importante papel dos odontoblastos no processo de síntese da
matriz dentinária, como descrito anteriormente, estas células também são estruturas
sensoriais importantes do órgão pulpar, pois apresentam a capacidade de detectar a invasão
bacteriana durante o desenvolvimento da cárie dentária e, sequencialmente, iniciar a
resposta imune na polpa (Bleicher, 2014).
Os processos infecciosos no tecido pulpar geram a ativação da resposta imune inata
mediada por sinalização tanto celular quanto molecular. Os odontoblastos representam a
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primeira linha de defesa contra a invasão bacteriana neste ambiente (Farges et al., 2009;
Cooper et al., 2014).
As células do sistema imune inato possuem receptores que reconhecem padrões
moleculares associados ao patógeno (PAMPs), o que inclui os componentes bacterianos,
como o lipopolissacarídeo (LPS) e o ácido lipoteicóico (LTA) (Pääkkönen et al., 2014).
Através destes receptores de reconhecimento padrão (PRRs), os odontoblastos são capazes
de responder à invasão de patógenos invasores, destacando-se os receptores do tipo Toll-

like (TLR), mais especificamente os receptores TLR2 e TLR4, e Nucleotídeos Ricos em
Leucina (NLRs), sendo os de maior destaque os receptores NOD2, capazes de reconhecer
peptideglicanos presentes em bactérias Gram-positivas e Gram-negativas e, assim, ativarem
as vias de sinalização MAPK e NF- B, de modo a produzir citocinas pró-inflamatórias
(Staquet et al., 2011). A interação do TLR-2 com o LTA, uma estrutura presente na parede
celular de bactérias Gram-positiva e Gram-negativas, promove a translocação nuclear do
fator de transcrição NF- B, e gera a produção de quimiocinas, incluindo CCL2, CXCL1,
CXCL2, CXCL8 e CXCL10, e recruta células dendríticas imaturas (Durand et al., 2006; Farges
et al., 2009; Keller et al., 2010), além de reduzir a expressão de colágeno tipo 1 e DSPP,
componentes da matriz dentinária (Durand et al., 2006). O receptor TLR4 reconhece o LPS
presente em bactérias Gram-negativas e, consequentemente, aumenta a expressão de
importantes citocinas pró-inflamatórias como IL-1β, TNF-α e IL-8 (Veerayutthwilai et al.,
2007). Além disso, receptores TLR4 podem desempenhar um papel crucial na resposta
imune através da ativação e regulação dos processos de proliferação e migração de célulastronco da polpa (Liu et al., 2014).
O processo inflamatório gerado diante de estímulos nocivos deve ser entendido
como um evento natural da resposta imune, resultando no recrutamento de células
hematopoiéticas, as quais atravessam a barreira endotelial e atingem o local afetado pela
injúria com o intuito de eliminar o dano e propiciar um ambiente adequado para o
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restabelecimento da homeostase (Farges, 2013). Assim é necessária a ativação dos PRRs, a
liberação de mediadores, como o Leucotrieno B4 (LTB4), principal mediador no recrutamento
de polimorfonucleares (PMNs), e Prostaglandinas (PGs), como a Prostaglandina E2 (PGE2)
(Crean and Godson, 2015).
PGs e LTs são moléculas bioativas derivadas da oxigenação do ácido araquidônico
(AA) (Figura 1), um ácido graxo poli-insaturado derivado de fosfolipídios da membrana
celular, por ação da enzima Fosfolipase A2 (PLA2), um grupo de proteínas que têm a
capacidade de hidrolisar o ácido graxo na posição sn-2 de glicerofosfolípideos, especialmente
o grupo PLA2 IV (cPLA2), em decorrência de uma gama variável de estímulos celulares
(Uozumi et al., 1997; Haeggström et al., 2010; Guijas et al., 2014). Por se tratarem de
moléculas geradas a partir da oxidação do carbono 20 do ácido graxo poli-insaturado são
denominados eicosanóides (do grego eikosi= vinte) (Harizi et al., 2008; Haeggström et al.,
2010; Hammond and O’Donnel, 2012).
O AA livre pode ser metabolizado por meio das vias Cicloxigenase-1 (COX-1) e
Cicloxigenase-2 (COX-2) e gerar Prostaglandinas (PGs) ou Tromboxanos (TX), ou pode ser
oxidado ao longo da via Lipoxigenase (LO), que inclui a enzima 5- Lipoxigenase (5-LO), para
produzir diferentes classes de LTs e Lipoxinas (Haeggström et al., 2010) (Figura 1).
Uma das vias de metabolismo do AA é a via 5-LO. Na presença de FLAP, uma
proteína nuclear associada à membrana, a enzima 5-LO é ativada e oxida o AA,
convertendo-o em ácido 5S- hidroxiperoeicosatetraenóico (5S-HpETE), o qual é ainda
reduzido pela enzima peroxidase a ácido 5S- hidroxieicositetraenóico (5S-HETE) ou é
convertido em LTA4, que por ação da LTA4 hidrolase, resulta em LTB4 (Powell e Rokach,
2015). Estes mediadores estão envolvidos na quimiotaxia de neutrófilos, células dendríticas e
células T, aumentam a permeabilidade vascular e atuam diretamente sobre células
apresentadoras de antígenos (Rådmark et al., 2015). A quimiotaxia é correlacionada à
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ativação do receptor BLT1, além do receptor BLT2, sendo que este último revela baixa
afinidade para LTB4 (Bäck et al., 2014).
As PGs, por sua vez, são produzidas por uma sequência de eventos que envolvem a
ação das enzima COX-1 e COX-2 e têm sua base estrutural constituída pelo ácido
prostanoico, o qual é composto por um anel de ciclopentano e duas cadeias de carbono,
sendo conhecidas como prostanoides (Kawahara et al., 2015).
É importante salientar que a enzima COX-2 tem sua expressão induzida por uma
gama de estímulos relacionados à resposta inflamatória, como fatores de crescimento e
citocinas, e por isso é considerada a isoforma induzível da COX. Esta enzima é responsável
pela síntese de PGs envolvidas na resposta inflamatória, embora sejam expressas em órgãos
como o cérebro e os rins em condições fisiológicas. As PGs derivadas da COX-1 estão
envolvidas na manutenção de funções biológicas (Clària, 2003). A enzima COX-2 metaboliza
o AA e o converte na isoforma intermediária da PGE2: a PGH2, a qual é convertida em PGE2
por meio das Prostaglandinas E sintases microssomais 1 e 2 (mPGE-1 e mPGE-2), sendo que
este mediador, então, atua em 4 diferentes tipos de receptores de membrana (EP1, EP2,
EP3 e EP4) acoplados à proteínas G (Gαs, Gi e Gq)

e, a depender do tipo de receptor

estimulado, diferentes vias celulares são ativadas (Legler et al., 2010)
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Figura 1. Representação esquemática do metabolismo do Ácido Araquidônico (adaptado de Haeggtröm et al.,
2010).

Assim, a indução do processo inflamatório gera liberação de PGs, de modo
preferencial PGE2 (Rodríguez et al., 2014), a qual se correlaciona ao aumento do fluxo
sanguíneo local, aumento da permeabilidade vascular (quando associada a outros fatores
solúveis, como os leucotrienos) e à sensibilização de fibras nervosas aferentes, gerando
hiperalgesia por atuar em neurônios sensoriais periféricos e em sítios da medula espinhal e
cérebro, sem contar que estes mediadores contribuem para a amplificação do padrão de
resposta inflamatória, de modo a promover tanto o aumento quanto a prolongação dos
efeitos e sinais produzidos por agentes pró-inflamatórios (Clària, 2003).
Sabe-se que, experimentalmente, a presença de LPS gera na polpa aumento no
metabolismo do AA, resultando em maior expressão gênica e proteica de COX-2 e produção
aumentada de PGE2 no meio com inflamação, estando esta envolvida no aumento de
permeabilidade vascular da polpa (Okiji et al., 1987; Okiji et al., 1992 Santos, 2015). A
produção de LTB4 se mostrou quase que paralela à infiltração de neutrófilos, o que revela
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envolvimento deste mediador na infiltração destas células em inflamação pulpar
experimental (Okiji et al., 1992).
É bem estabelecido que polpa e dentina constituem uma só unidade, capaz de
responder frente a estímulos externos, o que torna o complexo dentino-pulpar uma
importante barreira estratégica e dinâmica às várias injúrias sofridas pelos dentes, sendo a
cárie a causa mais comum de lesão a este complexo que resulta em alterações patológicas
pulpares (Chogle et al., 2012).
Diante de agressões, os odontoblastos passam a produzir matriz dentinária próxima
aos locais injuriados na tentativa de proteger o tecido pulpar da infecção microbiana
(Charadram et al., 2013). A capacidade de resposta do complexo dentino-pulpar é possível
graças à estimulação dos odontoblastos, os quais passam a sintetizar e secretar matriz
dentinária reacional, matriz dentinária esta secretada por odontoblastos primários que
sobreviveram à injúria tecidual sofrida via moléculas de sinalização semelhantes àquelas
envolvidas na fase de dentinogênese (Téclès et al., 2005; Chogle et al., 2012). Esse
processo de reparo ocorre diante do adequado suprimento sanguíneo, ausência de infecção
(Smith e Lesot, 2001), e participação de citocinas pró-inflamatórias, fatores de crescimento
(TGF-β e BMPs), componentes da matriz extracelular e outras moléculas biologicamente
ativas (Bleicher, 2014).
Por outro lado, em quadros pulpares inflamatórios intensos, a deposição de dentina
reacional pelos odontoblastos pode ser cessada (Cooper et al., 2010; Bleicher, 2014), e o
reparo dentinário pode ser realizado a partir de células-tronco presentes na polpa dental. Por
meio da modificação do ambiente local, estas células têm seu comportamento e potencial de
diferenciação afetados, pois diante da morte de odontoblastos primários, são capazes de
sofrer diferenciação em células denominadas odontoblast-like, as quais passam a secretar
matriz dentinária e depositá-la sob a forma de dentina reparadora (Teclès et al., 2005;
Yalvac et al., 2010; Chogle et al., 2012; Chmilewiky et al., 2014). Deve-se destacar que as
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células-tronco mesenquimais são estruturas potencialmente imunorregulatórias, dotadas de
função anti-infamatória, com capacidade de autorrenovação e diferenciação multilinhagem, e
capazes de produzir estruturas similares às originais na polpa dental (Li et al., 2014).
Desta forma, o tecido pulpar se revela um ambiente com ampla capacidade de
reparo, especialmente por apresentar células progenitoras e vias de sinalização de reparo
induzidas pela dissolução da dentina cariada, o que gera a secreção de mediadores que
propiciam a secreção de dentina reparadora, angiogênese e inervação (Chmilewsky et al.,
2014).
Diante do exposto, os odontoblastos se mostram células de fundamental
importância para iniciação e amplificação dos eventos da resposta imune inata na busca de
proteção do órgão pulpar diante da presença de patógenos (Bleicher et al., 2014), assim
como células indiferenciadas presentes na polpa e precursoras de odontoblastos, ambas
sendo capazes de responder à injúrias por meio da modulação da resposta imune (Li et al.,
2014). Além disso, mediadores lipídicos pró-inflamatórios como PGE2 e LTB4 estão envolvidos
no padrão de resposta inflamatória, sendo seus mecanismos de ação bem conhecidos e
amplamente descritos na literatura (Funk, 2001). Porém, não existem estudos que
investigaram o papel dos mediadores lipídicos no comportamento celular pulpar,
mimetizando a resposta destas células a um processo inflamatório.
Assim, a investigação da influência dos mediadores lipídicos no comportamento
celular na polpa dental, de modo especial através da avaliação da expressão de genes
codificadores de proteínas importantes para síntese e deposição de matriz dentinária em
células indiferenciadas, se fez necessária.
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P ROPOSIÇÃO
Objetivo Geral:
O objetivo geral do presente estudo foi avaliar a expressão de importantes genes
codificadores e necessários para a síntese e deposição de matriz dentinária utilizando, para
tanto, células indiferenciadas da polpa de camundongos (Linhagem OD-21) estimuladas com
mediadores lipídicos (LTB4 e PGE2) encapsulados em microesferas e em diferentes
molaridades.

Objetivos Específicos:


Avaliar a viabilidade e proliferação celular após a estimulação com mediadores
lipídicos encapsulados sob a forma de microesferas pelo ensaio MTT.



Avaliar a expressão de genes codificadores de fatores transcricionais e de
importantes proteínas indutoras da síntese e deposição da matriz dentinária em
cultura de células de linhagem utilizando a técnica de RT-PCR por meio da
análise do RNA mensageiro.
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M ATERIAL E M ÉTODOS
Mediadores Lipídicos
Os mediadores lipídicos utilizados para o estímulo celular foram o Leucotrieno B4
(LTB4) e a Prostaglandina E2 (PGE2), sob a forma de microesferas nas molaridades de 0,01
µM e 0,1 µM.
Para obtenção das microesferas foi utilizado o método de simples emulsão óleoágua seguido do processo de evaporação do solvente. Foram utilizados os mediadores LTB4
e PGE2 a partir de uma solução estoque (5mg; Cayman Chemical Company, Michigan, USA),
nas concentrações de 3×10-5M e 7×10-3M, respectivamente, dissolvidos em etanol absoluto.
O ácido polilático-coglicólico (PLGA 50:50) (Boehringer Ingelheim, Germany) foi o polímero
utilizado para proteger o mediador lipídico da degradação. Assim, 30 mg de PLGA foram
dissolvidos em 9mL de Diclorometano P.A. A.C.S. (Synth®, Diadema, São Paulo, Brasil), um
hidrocarboneto clorado que funciona como solvente. Os mediadores foram adicionados ao
PLGA e ao solvente, constituindo dessa forma, a emulsão.
Cerca de 40 mL de álcool polivinílico a 3% (PVA a 3%) (Sigma-Aldrich CO., St.
Louis, MO, USA) foram acondicionados em um becker e as hastes do agitador RW-20 (Ika®Werke GmbH & CO. KG, Staufen, Germany) foram posicionadas de maneira tal que não
encostassem na parede inferior do Becker. O aparelho foi então ligado até atingir velocidade
de 600 rpm.
Com auxílio de um bastão de vidro, a emulsão foi adicionada ao PVA (fase aquosa
externa) e permaneceu sob constante agitação por um período de 4 horas, de modo a
promover a evaporação do solvente e constituir a emulsão final óleo-água. Após a agitação,
a emulsão final foi cuidadosamente transferida para tubos de 50 mL de fundo redondo
autoclavados e previamente tratados com solução de NaOH 1M, por uma hora, para evitar a
contaminação por LPS. Sequencialmente, os tubos contendo a emulsão foram centrifugados
a 16.000 rpm por cinco minutos, com o intuito de lavar o PVA e eliminar qualquer resquício
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de substância não encapsulada (Centrifuge 5810R-Eppendorf, Hamburg, Germany). Este
passo técnico foi repetido três vezes, sendo que o sobrenadante foi descartado após cada
lavagem seguido da adição de 25 mL de água ultrapura (Milli-Q®, Merck Millipore,
Darmstadt, Germany) para ressuspender o precipitado no agitador de tubos.
Ao final das lavagens, 500 µL de água ultrapura foram adicionados em cada tubo,
para ressuspensão do precipitado e transferência para frascos autoclavados. Cada frasco foi
vedado com parafilm e mantido sob refrigeração a -80ºC até passar pelo processo de
liofilização. O processo de liofilização foi realizado por 30 minutos, a vácuo em liofilizador
Liotop (Liobras, São Carlos, São Paulo, Brasil), de modo a gerar a sublimação da água
presente nas amostras. Após a etapa de liofilização as amostras foram mantidas a -20ºC e
protegidas da luz até sua utilização na etapa de experimentos.
Microesferas vazias foram usadas como controle, e também foram obtidas pelo
método descrito anteriormente.

Grupos Experimentais
A detecção da expressão de genes que transcrevem proteínas indutoras da
mineralização da matriz dentinária foi avaliada após a exposição das células da linhagem OD21 aos mediadores lipídicos em diferentes períodos experimentais (3, 6, 24, 48 e 72 horas).

Tabela 1. Grupos experimentais e tratamentos utilizados em
experimentos
Grupos

Material

L001

Microesferas de LTB4 com molaridade de 0,01µM

L01

Microesferas de LTB4 com molaridade de 0,1µM

P001

Microesferas de PGE2 com molaridade de 0,01µM

P01

Microesferas de PGE2 com molaridade de 0,1µM
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Como controle negativo, as células foram expostas a microesferas vazias com
relação massa/volume semelhante à mesma relação obtida com microesferas com
molaridades de 0,01 µM e 0,1 µM, além do uso de Dulbecco’s Modified Eagle Medium
incompleto (DMEM-i).

Preparo das Amostras
O presente estudo foi realizado de acordo com o protocolo descrito anteriormente
por Nicolete et al., 2007 e Nicolete et al., 2008a no tocante à descrição e eficiência de
encapsulação dos mediadores lipídicos utilizados. Estes estudos foram realizados no
Laboratório da Inflamação e Imunologia das Parasitoses (LIIP), da Faculdade de Ciências
Farmacêuticas de Ribeirão Preto (FCFRP) da Universidade de São Paulo (USP), sob
supervisão da Profa. Dra. Lúcia Helena Faccioli.
Tomando como base o estudo de Nicolete et al. (2008a), sabe-se que a eficiência
de encapsulação da PGE2 é de 75.7%, o que representa uma concentração de 12,8×10-3
µg/mL em 2 mg de massa total da microesfera solubilizadas em 1 mL de acetonitrila/etanol.
Esse valor representa uma molaridade de 3,8×10-8 M. Portanto, para obtenção de 0,1 µM de
microesferas de PGE2, 0,033 g de microesferas foram solubilizadas em um volume de 6 mL
de meio DMEM-i. A partir desta solução mais concentrada diluição foi realizada para obter
molaridade de 0,01 µM. De maneira semelhante, as amostras contendo LTB4 foram
preparadas.
Nicolete et al. (2007) determinaram que a concentração de LTB4 era de 0,5 µg/mL,
o que representa uma molaridade de 1,5×10-6 M. Assim, para obtenção de solução com
molaridade de 1 µM, 0,0012g de massa total de microesferas foi acrescido em volume 6mL
de DMEM-i, sendo que a partir desta solução diluição foi realizada para obter a molaridade
de 0,01 µM.
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Análise da Contaminação de Microesferas
Teste de Esterilidade
Para avaliação de contaminação por bactérias das microesferas preparadas foi
realizado o teste de esterilidade. Para tanto, placas de Petri foram preparadas com ágar para
cultura de bactérias. O ágar foi preparado conforme descrito na Tabela 2.

Tabela 2. Protocolo para preparo de Ágar
Ágar (100 mL)
3,7 g de BHI
1,5 g de Ágar
95 mL de água destilada

O ágar preparado foi autoclavado a 120ºC, por um período 15 minutos, e
sequencialmente cerca de 8mL foram dispensados em placas de Petri abertas em fluxo de
cultura laminar. Após geleificação, as placas com ágar foram mantidas em estufa úmida a
37ºC por um período de 24 horas para verificar a presença de contaminação durante o
preparo das mesmas. Após este período, as placas foram envolvidas em filme plástico e
estocadas em geladeira até uso.
Para a realização do teste de esterilidade propriamente dito, uma pequena
quantidade das microesferas preparadas foi colocada em 500 µL de solução salina fosfatada
tamponada (PBS) e, após solubilização, 100 µL da solução foram dispensados sobre a placa
de Petri contendo ágar e espalhados por toda a área da mesma. Após estes passos, as
placas foram mantidas em estufa úmida a 37ºC por um período de 24 horas.

Detecção de LPS
Em fluxo de cultura laminar, 1 mg de cada lote das microesferas preparadas e
liofilizadas foi transferido com auxílio de espátula muflada para microtubos de 1,5 mL
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esterilizados e mantidos em freezer a -20ºC até o momento da realização do teste de
contaminação por LPS.
Para tanto foi utilizado o kit Limulus Amebocyte Lysate (LAL) QCL-1000™ (Lonza
Walkersville, Inc., Olten, Switzerland) conforme instruções do fabricante, utilizando o método
de microplacas.
As amostras pesadas e mantidas sob refrigeração foram diluídas na proporção 1:1
em água apirogênica, de modo a obter uma concentração de 1 µg/mL. Para obtenção da
curva, foi adotado o regime de diluição descrito na Tabela 3 da Endotoxina de E. coli
0111:B4 (E50-640). Para tanto, diluições seriadas da endotoxina foram realizadas a partir de
1,0 UE/ml.
A microplaca onde foram realizados os testes foi previamente aquecida até atingir a
temperatura de 37°C (± 1 ° C) e, sequencialmente, 50 µl das amostras foram pipetadas em
seus respectivos poços, sendo realizadas duplicatas biológicas de cada amostra analisada.
Ainda, como controle foram utilizados 50 µl de LAL Reagent Water. Sequencialmente, 50 µl
de LAL foram adicionados por poço utilizando para tanto uma pipeta multicanal, e a
microplaca incubada a 37ºC, onde permaneceu por 10 minutos. Neste momento, 100 µl das
soluções contendo os substratos previamente aquecidos foram pipetados e a microplaca
novamente mantida sob as mesmas condições de incubação. Após 6 minutos, 100 µl do
reagente de parada da reação foram colocados em cada poço e a densidade óptica foi
analisada em cada poço num comprimento de onda de 405 nm em espectrofotômetro
µQuant™ (BioTek® Instruments Inc., Winooski - USA), utilizando o software KC4™ Data
Analysis Software (BioTek® Instruments Inc., Winooski – USA), onde foi possível determinar
a concentração de unidades de endotoxina a cada mL de solução contendo microesferas
analisada ([EU/mL]).
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Tabela 3. Protocolo de diluição da E. coli 0111:B4 (E50-640)- Segundo fabricante (Lonza Inc.)
Concentração da
Endotoxina
(EU/ml)

Solução de
Estoque

1,0

0,1 mL

_____

(X-1)/10 mL

0,5

_____

0,5 mL

0,5 mL

0,25

_____

0,5 mL

1,5 mL

0,1

_____

1,0 mL

0,9 mL

Solução Padrão
1,0 EU/ml

LAL Reagent
Water

Para determinação da concentração de unidades de endotoxina em cada
micrograma de microesferas ([Endotoxina EU/µg]) foi utilizada a seguinte fórmula, onde a
concentração da amostra após análise da densidade óptica era obtida em EU/mL, e a
concentração da amostra inicial em µg/mL:
[

]

[

]

(
[

)
]

Cultura de Células
Estudo em Cultura de Células Indiferenciadas da Polpa de Camundongos (OD-21)
Células indiferenciadas da polpa são de extrema importância para o meio em que
estão inseridas e isto se deve ao fato de apresentam a capacidade de proliferação e
diferenciação em células odontoblásticas ativas, fato este que resulta na deposição de
dentina e consequente manutenção da integridade estrutural deste tecido (Ferreira et al.,
2015).
Para avaliar a expressão gênica nestas células frente a estímulos com mediadores
lipídicos próinflamatórios (LTB4 e PGE2), foram utilizadas células indiferenciadas da polpa de
camundongos (OD-21), gentilmente cedidas pela Profª.Drª Karina Fittipaldi Bombonato
Prado do Departamento de Morfologia, Fisiologia e Patologia da Faculdade de Odontologia
de Ribeirão Preto (FORP/USP).
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Estas células foram mantidas congeladas em vial acondicionado em nitrogênio
líquido (criopreservação) e conservadas em solução de congelamento composta por 90% de
Soro Fetal Bovino (FBS; Gibco, Carlsbad, CA, EUA) e 10% de Dimetilsulfóxido (DMSO)
(Mallinckodt Chemicals, Mallinckrodt Baker Inc., Phillipsburg, USA) até início da cultura.
As células foram descongeladas e o conteúdo presente no vial foi transferido para
um tubo cônico (FalconTM,Corning Inc., NY, EUA) contendo 10 mL de DMEM com o penicilina
(100 µg/ml) (Gibco, EUA) e estreptomicina (100 µg/ml) (Gibco, EUA), suplementado com
10% de FBS (DMEM-c). Após a transferência das células, o tubo cônico que as continha foi
centrifugado a 1.200 rpm, por 10 minutos, a 10ºC. Após este passo, o sobrenadante foi
descartado e as células constituintes do pellet foram ressuspendidas em 30 mL de meio
DMEM-c.
As células foram transferidas para garrafa de cultura de 150 cm² (FalconTM, Corning
Inc., NY, EUA) e mantidas em estufa com controle de temperatura e pressão, 5% de CO2 e
fluxo de ar de 95%, até atingirem 80% de confluência. O meio era trocado a cada 2-3 dias,
sendo que a cada troca de meio de cultura a garrafa era lavada com 30 mL de solução salina
fosfatada tamponada (PBS), a fim de remover debris e células mortas presentes na cultura.
Assim que a cultura atingiu a confluência, o meio de cultura foi retirado, e a garrafa
foi lavada com 30 mL de PBS. Sequencialmente, 15 mL de DMEM-c foram colocados na
garrafa, e com auxílio de um scraper esterilizado (Cell Scraper, Corning Glass Workers, NY,
EUA), as células aderidas na superfície da garrafa foram destacadas. Após este passo, o
sobrenadante foi transferido para um tubo cônico e centrifugado a 1.200 rpm, por 10
minutos, a 10ºC. Então, o sobrenadante foi descartado e o pellet ressuspendido em 10 mL
de DMEM-c.
A contagem do número de células viáveis foi realizada em Câmara de Newbauer
(BOECO Germany,Hamburg, Alemanha). Para tanto, 10 µL da solução que contém as células
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foram adicionados a 90 µL da solução de azul de Tripan (Gibco, NY, EUA), o que resulta em
uma diluição na proporção 1:10.
As células, então, foram transferidas para placas de cultura celular de 96 poços para
Ensaio de MTT na densidade de 1×105 células/poço e em placas de 48 poços na mesma
densidade (Cell Wells, Corning Glass Workers, NY, EUA), para realização da avaliação da
expressão gênica relativa. As placas de cultura foram mantidas em DMEM-c overnight em
incubadora à temperatura de 37ºC, com 95% de ar e 5% de CO2.
Após este período o meio de cultura foi retirado e os poços lavados com PBS 1×.
Posteriormente, os estímulos foram adicionados e as placas incubadas em estufa à
temperatura de 37ºC, com 95% de ar e 5% de CO2 por 24 horas para ensaio de MTT, e
quando realizada avaliação da expressão gênica relativa pelo período de 3, 6, 24, 48 e 72
horas, sendo que nestes períodos citados os estímulos foram removidos e o sobrenadante
recolhido e mantido congelado a -80ºC. As placas contendo as células também foram
congeladas a -80ºC até o momento de realizar a avaliação da expressão de importantes
genes para a síntese e mineralização da matriz dentinária Ibsp, Bmp2, Alpl, Bglap, Runx2 e

Msx1 pelo método de Reação em Cadeia da Polimerase em Tempo Real.

Teste de Viabilidade celular – Ensaio Colorimétrico MTT
Após lavagem da garrafa de cultura com PBS 1×, 7mL de Tripsina a 0,25% com
EDTA (Gibco) foram colocados na cultura e mantidos cerca de 2 minutos em estufa para
cultura e esterilização à temperatura de 37ºC e 5% de CO2. Após este período a tripsina foi
neutralizada com 21 mL de DMEM-c e o conteúdo foi centrifugado a 1.500 rpm, por 10
minutos, a 4ºC.
Após contagem das células utilizando de método previamente descrito, as células
foram plaqueadas em placas de cultura de 96 poços, a densidade de 1×105 células por poço,
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sendo mantidas em 200 µL de meio DMEM-i incubadas a 37ºC e 5% de CO2 overnight para
adesão das mesmas.
Após este período o estímulo foi adicionado. Para tanto, utilizou-se de microesferas
de PGE2 e LTB4 solubilizadas em DMEM-i com as seguintes molaridades: 0,01 µM e 0,1 µM.
Como controles negativos, foram utilizados DMEM-i e microesferas vazias (sem os
mediadores lipídicos). Os estímulos foram mantidos por um período de 24 horas, quando os
mesmos foram retirados e adicionada a solução de MTT [Brometo de 3-(4,5 dimetiltiazol-2il)2,5-difenil-tetrazólio], preparada conforme descrito na Tabela 5.

Tabela 4. Preparo da solução para teste de viabilidade.
Preparo da solução (por poço)
150 µL de RPMI
10 µL de MTT

Assim, o meio de cultura foi substituído por RPMI (Roswell Park Memorial Institut)
incolor (RPMI-I, cat. 11835030, 500 mL) (Gibco, EUA) contendo o corante MTT – Brometo
de 3-(4,5 dimetiltiazol-2il)-2,5-difenil-tetrazólio a 0,5 mg/mL (Ensaio Colorimétrico MTT
Sigma M-5655), um sal que é reduzido por proteinases mitocontriais ativas somente em
células viáveis. (Mosmann, 1983). As células foram incubadas por 3 horas envoltas em papel
alumínio, quando então foram adicionados 40 µL de Dodecil sulfato de sódio (SDS) 20% em
0,01N de HCl em cada poço, sendo mantido à temperatura ambiente para solubilização
completa do precipitado formado, para então proceder à medição colorimétrica em
espectrofotômetro. A absorbância de cada poço foi determinada no comprimento de onda de
570 nm em espectrofotômetro SpectraMax® Paradigm® (Molecular Devices, LLC, Sunnyvale
CA, USA). A viabilidade celular foi expressa em porcentagem e comparada ao controle (meio
de cultura), o qual teve a absorbância obtida ajustada para 100% de viabilidade.
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Estímulo Celular com Microesferas de Mediadores Lipídicos (LTB4 e PGE2)
Inicialmente as microesferas preparadas pelo método de simples emulsão óleo-água
seguido do processo de evaporação do solvente, como já descrito, foram pesadas e
solubilizadas em DMEM incompleto de modo a obter as molaridades de 0,01 µM e 0,1 µM.
As células de linhagem OD-21 foram colocadas em placas de 48 poços à densidade
de 1×105 células por poço e mantidas overnight em estufa a 37ºC, 95% de oxigênio e 5%
de CO2. Após este período, 300 µL da solução contendo as microesferas foram adicionados
aos poços das placas de cultura celular e mantidos pelo período de 3, 6, 24, 48 e 72 horas.
Após os períodos citados, o estímulo foi removido e o sobrenadante recolhido e
mantido à temperatura de -80ºC. Nas mesmas condições, as placas que continham as
células foram congeladas até o momento de realização da avaliação da expressão gênica
pelo método de Reação em Cadeia da Polimerase em Tempo Real.

Avaliação da Expressão Gênica – Reação em Cadeia da polimerase em Tempo
Real (RT-PCR)
Extração do RNA Total
Para obtenção do RNA total foi realizado protocolo de extração à base de tiocianato
de guanidina pelo método de colunas (RNeasy® Mini, Qiagen Inc., Valencia, EUA).
Para tanto, 350 µL de solução tampão RLT (Qiagen) foram colocados em cada poço
visando lisar as amostras. Foram adicionados ainda 350 µL de álcool 70%, previamente
preparado com água livre de RNAse (Ambion™, Life Technologies, USA) com o intuito de
permitir a ligação do RNA à membrana presente na coluna de purificação. Os 700 µL de cada
poço, então, foram transferidos para a coluna citada contendo tubo coletor acoplado e os
tubos centrifugados a 10.000 rpm por 15 segundos em microcentrífuga (Fanem® centrífuga
micro mod. 243; São Paulo, Brasil). Os filtrados foram coletados, acondicionados em
microtubos de 1,5mL e mantidos à temperatura de -20ºC.
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Na sequência, 350 µL de solução tampão RW1 foram colocados na coluna de cada
amostra, com a sequente centrifugação a 10.000 rpm por 15 segundos. Após esta
centrifugação, o filtrado foi descartado e mais 350 µL de solução tampão RW1 foram
colocados em cada coluna. Nova centrifugação foi realizada nas mesmas condições já
citadas.
Sequencialmente, utilizou-se 500 µL de solução tampão RPE contendo etanol, com a
posterior centrifugação a 10.000 rpm por 15 segundos. Novamente, 500 µL de tampão RPE
com etanol foram adicionados à coluna e os tubos centrifugados a 10.000 rpm, por 2
minutos. A fim de eliminar qualquer remanescente da solução tampão de RPE com etanol
utilizado anteriormente, o tubo coletor foi descartado, a coluna montada em um novo tubo
coletor e centrifugada a 10.000 rpm por 1 minuto.
Para obtenção do RNA total, o tubo coletor foi descartado e as colunas acopladas à
microtubos de 1,5 mL. O RNA presente na membrana foi, então, eluído em 40 µL de água
livre de RNAse.
A pureza e a estimativa da quantidade de ácidos nucleicos foi realizada utilizando a
espectrofotometria em NanoDrop 2000 (Thermo Fisher Scientific Inc., Wilmington, USA) e
software NanoDrop 2000/2000c (Thermo Fisher Scientific Inc., Wilmington, USA), nos
comprimentos de onda de 230, 260 e 280 ƞm.

Transcrição Reversa (RT-PCR) – Síntese de RNA Complementar (cDNA)
O cDNA foi sintetizado por meio de reação de transcrição reversa a partir de uma
massa de 800 ng de RNA total. Para tanto, foi utilizado o kit High Capacity cDNA Reverse
Transcription (Applied Biosystems, Foster City, EUA). Em tubos de 0,2 mL (Axygen Scientific,
Inc.) foram adicionados ao RNA total 2,0 µL de solução tampão 10×, 0,8 µL de dNTP

mixture 25× (100 mM), 2,0 µL de random primer 10× e 1,0 µL da enzima Multiscribe™
Reverse Transcriptase (50 U/µL) e água, totalizando um volume final de 20 µL.
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As amostras foram incubadas em termociclador (Veriti® Thermal Cycler, Applied
Biosystems, USA) por 10 minutos a 25ºC pra ligação do primer ao RNA, seguida de
incubação a 37º por 2 horas para transcrição reversa e incubação sequente a 85ºC por 5
minutos para inativação da enzima transcriptase reversa e conclusão do processo. O cDNA
resultante foi armazenado a temperatura de -20ºC até o momento do uso.

Amplificação e Análise da Expressão Gênica em tempo Real – Reação em Cadeia
da polimerase
Para as reações de qRT-PCR foi utilizado o sistema TaqMan®. Para tanto, alíquotas
de 2 µL de cDNA (o equivalente a 50 ng de cDNA/poço) foram adicionadas a 10 µL de
TaqMan® Fast Advanced Master Mix (Applyed Biosystems, Life technologies, USA), 1 µL de
TaqMan® Gene Expression Assay 20× (AB Applyed Biosystems, Life technologies, USA) (par
de primers e sonda) e água livre de RNAse, totalizando um volume de 20 µL/poço. Os pares
de primers e sondas para Ibsp (Mm 00492555_m1), Alpl (Mm 00475834_m1), Bglap (Mm
00649782_gH), Bmp2 (Mm 01340178_m1), Runx2 (Mm 00501584_m1) e Msx1 (Mm
00440330_m1) foram obtidos comercialmente e, portanto, suas sequências não estão
disponíveis comercialmente. As concentrações finais dos primers eram de 900 nM cada e da
sonda MGB (Minor Groove Binding) de 250 nM. Os genes para a enzima gliceraldeído-3fosfato desidrogenase (Gapdh) e proteína beta (β)-actina (Actb) foram utilizados como
referências, sendo o fluoróforo 6-FAM utilizado como repórter e liberado após clivagem por
meio da polimerase com atividade exonuclease 5’.
As soluções, então, foram distribuídas em placas de 96 poços (MicroAmp®, Applied
Biosystems), sendo o volume total de cada poço de 20 µL. As reações de qRT-PCR foram
realizadas em duplicata utilizando o aparelho StepOne Plus® (StepOne Plus® Real-Time PCR
System, Applied Biosystems). A amplificação da cadeia de cDNA foi iniciada com a ativação
da polimerase AmpliTaq Gold Enzyme à temperatura de 95ºC por 2 minutos, seguida por 40
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ciclos a 95ºC por 1 segundo, para desnaturação do DNA, e 60ºC por 20 segundos para
anelamento dos primers e polimerização.
Os resultados foram analisados com base no valor do ciclo limiar (Ct; cycle
threshold), valor correspondente ao número do ciclo no qual a amplificação das amostras
atingiu um limiar, determinado entre o grau de fluorescência dos controles negativos e a
fase de amplificação exponencial das amostras que permitiu a análise quantitativa da
expressão do gene avaliado. Água livre de RNase foi utilizada como controle negativo e foi
submetida à reação com cada par das sequências dos primers e sondas analisados.
O Ct determinado para cada amostra foi subtraído do Ct resultante da média
geométrica dos genes de referência (Gapdh e Actb) da mesma amostra. Desta forma,
obteve-se o valor do

Ct. Para cada gene, a expressão relativa foi calculada a partir da

diferença entre o valor do Ct de cada amostra e o Ct do controle (
a equação:

Ct), tendo como base

.

Análise Estatística
Para comparação entre os valores da expressão gênica relativa de cada RNAm,
assim como para avaliação da viabilidade celular (Ensaio MTT), foi utilizada a análise de
variância de uma via (ANOVA) seguida pelo pós-teste de Tukey (α= 0,05). Os dados foram
analisados utilizando, para tanto, o software GraphPad Prism 6 (GraphPad software Inc., La
Jolla, USA).
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R ESULTADOS
Contaminação por Bactérias – Teste de Esterilidade
Não foi constatada presença de contaminação bacteriana em nenhum lote de
microesferas preparadas, sendo as mesmas utilizadas nos experimentos subsequentes. A
cultura de microesferas em meio ágar por um período de 24 horas em estufa não revelou
presença de qualquer tipo bacteriano, conforme é verificado nas Figuras 2 e 3.

Figura 2. Cultura de microesferas contendo LTB4 e PGE2 em meio ágar após incubação por 24 horas.

Figura 3. Cultura de microesferas vazias em meio ágar após incubação por 24 horas.
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Análise da presença de LPS nas microesferas
A partir dos valores das concentrações obtidas e aplicação da fórmula previamente
descrita, não foi detectada presença de LPS nas amostras de cada lote preparado. Portanto,
as microesferas tanto vazias quanto com mediadores lipídicos encapsulados puderam ser
utilizadas em todos os experimentos descritos.

Tabela 6. Concentração de endotoxina nas amostras.

Lote 1 LTB4

[Endotoxina]
EU/µg
0,0003011

Lote 2 PGE2

[Endotoxina]
EU/µg
0,0002648

Lote 1 LTB4

0,0002784

Lote 3 PGE2

0,0003434

Lote 2 LTB4

0,0001771

Lote 3 PGE2

0,0002724

Lote 2 LTB4

0,0001771

Lote 4 PGE2

0,0001938

Lote 3 LTB4

0,0002725

Lote 4 PGE2

0,0001741

Lote 3 LTB4

0,0001953

Lote 5 PGE2

0,0002346

Lote 4 LTB4

0,0002663

Lote 5 PGE2

0,0003873

Lote 4 LTB4

0,0002784

Lote 6 PGE2

0,0005339

Lote 5 LTB4

0,0003555

Lote 6 PGE2

0,0002270

Lote 5 LTB4

0,0002452

Lote 1 MS-Vazia

0,0001469

Lote 1 PGE2

0,0003389

Lote 1 MS-Vazia

0,0001136

Lote 1 PGE2

0,0001817

Lote 2 MS-Vazia

0,0001424

Lote 2 PGE2

0,0003253

Lote 2 MS-Vazia

0,0001393

Amostra

Amostra

Como foi possível observar, não foi detectado LPS nas amostras, pois os valores
obtidos se encontram abaixo do limite aceitável de detecção da técnica, que corresponde a
0,1 EU/1 µg de polímero.

Teste de Viabilidade celular – Ensaio MTT
O tratamento com PGE2 levou à proliferação celular após um período de incubação de 24
horas.
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O resultado obtido após realização do teste de viabilidade celular se apresenta na
Figura 4.

Figura 4. Efeito das diferentes molaridades dos mediadores encapsulados e de microesferas vazias na viabilidade
celular em cultura de células indiferenciadas da polpa dental (OD-21) por meio do teste MTT após 24 horas de
exposição. *p<0,05 comparado ao controle; *p<0,05 comparado ao controle, #p<0,05 comparado à microesfera
vazia; &p<0,05 comparação entre LTB4 e PGE2 na mesma molaridade.

Quando os tratamentos foram comparados ao grupo controle, foi possível observar
aumento no número de células viáveis no tratamento com PGE2, o que indica proliferação
celular. No entanto, o tratamento com microesferas vazias reduziu o número de células
viáveis na cultura.
Ao comparar cada tratamento com suas microesferas vazias também foi possível
observar diferenças estatisticamente significantes. Ao se utilizar microesferas de LTB4 de
0,01 µM e 0,1 µM, o número de células viáveis se revelou superior ao de microesferas
vazias. Quando comparamos os grupos de PGE2, o grupo de maior molaridade revelou maior
número de células viáveis quando comparado às microesferas vazias.
Foram constatadas diferenças estatisticamente significantes, ainda, entre as
diferentes classes de mediadores lipídicos, onde tais diferenças foram observadas entre a
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maior molaridade de LTB4 e PGE2. Nestes casos, o número de células viáveis foi observado
de maneira mais expressiva quando foi realizado tratamento com PGE2 de molaridades 0,1
µM, de modo que o LTB4 mostrou menor número de células ao comparar com sua
molaridade correspondente de PGE2.

Avaliação da Expressão Gênica – Reação em Cadeia da Polimerase em Tempo
Real (RT-PCR)
A administração de LTB4 ou PGE2 não modulou a expressão dos genes Bglap, Alpl e Msx1 em
nenhum grupo
Após a realização de qRT-PCR foi demonstrado que o tratamento com mediadores
lipídicos utilizados neste estudo em todos os grupos e períodos experimentais não modulou a
expressão dos genes Bglap, Alpl e Msx1, todos envolvidos na síntese e mineralização da
matriz dentinária.

A administração de LTB4 ou PGE2 modulou a expressão dos genes Ibsp, Bmp2 e Runx2, e é
dependente do período e do grupo analisados.
Após a realização de qRT-PCR foi demonstrado que o tratamento com os
mediadores lipídicos (LTB4 ou PGE2) modulou diferencialmente a expressão dos genes Ibsp,

Bmp2 e Runx2, envolvidos na síntese e mineralização da matriz dentinária, a depender do
período experimental analisado, bem como do tipo de tratamento recebido pelas células.
A expressão relativa do gene Ibsp após um período de estimulação de 3 horas com
as diferentes classes de mediadores lipídicos, bem como com microesferas vazias é
apresentada na Figura 5.
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Figura 5. Expressão relativa do gene Ibsp após um período de estimulação de 6 horas com LTB4, PGE2 e
microesferas vazias. *p<0,05 comparado ao controle; #p<0,05 comparado à microesfera vazia; &p<0,05
comparação entre LTB4 e PGE2 na mesma molaridade.

Após

este

período

experimental,

não

foi

possível

observar

diferenças

estatisticamente significantes entre os diferentes grupos avaliados, o que também pôde ser
observado nos grupos avaliados após um período de estimulação de 6 horas, conforme
observado na Figura 6.

Figura 6. Expressão relativa do gene Ibsp após um período de estimulação de 6 horas com LTB4, PGE2 e
microesferas vazias. *p<0,05 comparado ao controle; #p<0,05 comparado à microesfera vazia; &p<0,05
comparação entre LTB4 e PGE2 na mesma molaridade.
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Por outro lado, foi possível observar diferenças estatisticamente significantes na
expressão gênica do Ibsp após um período de 24 horas de estimulação com os diferentes
tratamentos (Figura 7). Neste período foi possível observar redução da expressão gênica de

Ibsp em relação ao grupo controle nas células estimuladas com LTB4 nas diferentes
molaridades utilizadas. Por outro lado, após um período de estimulação de 24 horas com
PGE2 encapsuladas e de menor molaridade, as células tiveram uma tendência a aumentar a
expressão de Ibsp pois, apesar de esta diferença não ter sido estatisticamente significante
em relação ao grupo controle, o foi em relação ao grupo de microesferas vazias, bem como
em relação a seu grupo correspondente de LTB4.

Figura 7. Expressão relativa do gene Ibsp após um período de estimulação de 24 horas com LTB4, PGE2 e
microesferas vazias. *p<0,05 comparado ao controle; #p<0,05 comparado à microesfera vazia; &p<0,05
comparação entre LTB4 e PGE2 na mesma molaridade.

Após um período de estimulação de 48 e 72 horas, não houve diferenças
estatisticamente significantes dos tratamentos avaliados em relação ao grupo controle, como
observado nas Figuras 8 e 9.
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Figura 8. Expressão relativa do gene Ibsp após um período de estimulação de 48 horas com LTB4, PGE2 e
microesferas vazias. *p<0,05 comparado ao controle; #p<0,05 comparado à microesfera vazia; &p<0,05
comparação entre LTB4 e PGE2 na mesma molaridade.

Figura 9. Expressão relativa do gene Ibsp após um período de estimulação de 72 horas com LTB4, PGE2 e
microesferas vazias. *p<0,05 comparado ao controle; #p<0,05 comparado à microesfera vazia; &p<0,05
comparação entre LTB4 e PGE2 na mesma molaridade.

Com

relação

à

expressão

de

Bmp2,

não

foram

observadas

diferenças

estatisticamente significantes nos períodos de tratamento de 3 horas, conforme observado
na Figura 10.

68 | Resultados

Figura 10. Expressão relativa do gene Bmp2 após um período de estimulação de 3 horas com LTB4, PGE2 e
microesferas vazias. *p<0,05 comparado ao controle; #p<0,05 comparado à microesfera vazia; &p<0,05
comparação entre LTB4 e PGE2 na mesma molaridade.

Por outro lado, como é possível observar na Figura 11, microesferas de PGE2 de 0,1
µM revelaram aumento na expressão gênica de Bmp2 em relação ao grupo controle após um
período experimental de 6 horas. Contudo, conforme constatado, microesferas de LTB4 de
molaridade 0,1 µM promovem inibição da expressão do gene citado quando comparado ao
mesmo grupo de PGE2, ou seja, a PGE2 de molaridade 0,1 µM teve maior expressão gênica
quando comparada a seu grupo correspondente de LTB4. Esta diferença se revelou de forma
estatisticamente significante, ainda, quando se comparou o grupo de PGE2 de maior
molaridade ao grupo de microesferas vazias, no qual o mediador encapsulado apresentou
maior expressão gênica de Bmp2.
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Figura 11. Expressão relativa do gene Bmp2 após um período de estimulação de 6 horas com LTB4, PGE2 e
microesferas vazias. *p<0,05 comparado ao controle; #p<0,05 comparado à microesfera vazia; &p<0,05
comparação entre LTB4 e PGE2 na mesma molaridade.

Ao avaliar a expressão de Bmp2 após estimulação por 24, 48 e 72 horas, nenhuma
diferença estatisticamente significante foi observada (Figuras 12 , 13 e 14).

Figura 12. Expressão relativa do gene Bmp2 após um período de estimulação de 24 horas com LTB4, PGE2 e
microesferas vazias. *p<0,05 comparado ao controle; #p<0,05 comparado à microesfera vazia; &p<0,05
comparação entre LTB4 e PGE2 na mesma molaridade.
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Figura 13. Expressão relativa do gene Bmp2 após um período de estimulação de 48 horas com LTB4, PGE2 e
microesferas vazias. *p<0,05 comparado ao controle; #p<0,05 comparado à microesfera vazia; &p<0,05
comparação entre LTB4 e PGE2 na mesma molaridade.

Figura 14. Expressão relativa do gene Bmp2 após um período de estimulação de 72 horas com LTB4, PGE2 e
microesferas vazias. *p<0,05 comparado ao controle; #p<0,05 comparado à microesfera vazia; &p<0,05
comparação entre LTB4 e PGE2 na mesma molaridade.

Ainda foi avaliada a expressão gênica de Runx2 nos diferentes períodos
experimentais já citados.
Conforme é possível observar na Figura 15, a expressão de Runx2 não foi diferente
de maneira estatisticamente significante entre os diferentes tipos de tratamentos avaliados
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após um período de estimulação com os mesmos de 3 horas, diferentemente do que ocorre
após um período experimental de 6 horas, como observado na Figura 16.

Figura 15. Expressão relativa do gene Runx2 após um período de estimulação de 3 horas com LTB4, PGE2 e
microesferas vazias. *p<0,05 comparado ao controle; #p<0,05 comparado à microesfera vazia; &p<0,05
comparação entre LTB4 e PGE2 na mesma molaridade.

Figura 16. Expressão relativa do gene Runx2 após um período de estimulação de 6 horas com LTB4, PGE2 e
microesferas vazias. *p<0,05 comparado ao controle; #p<0,05 comparado à microesfera vazia; &p<0,05
comparação entre LTB4 e PGE2 na mesma molaridade.
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Após estimulação por 6 horas a expressão de Runx2 foi aumentada, em relação ao
grupo controle, quando as células foram tratadas com microesferas contendo PGE2 a 0,1 µM,
o que não ocorreu após período de estimulação de 24 horas (Figura 17), onde não foi
possível observar diferenças estatisticamente significantes entre os diferentes tratamentos
aplicados.

Figura 17. Expressão relativa do gene Runx2 após um período de estimulação de 24 horas com LTB4, PGE2 e
microesferas vazias. *p<0,05 comparado ao controle; #p<0,05 comparado à microesfera vazia; &p<0,05
comparação entre LTB4 e PGE2 na mesma molaridade.

A expressão gênica de Runx2 após um período de estimulação de 48 horas,
contudo, mostrou diferença estatisticamente significante entre o grupo que recebeu
tratamento com microesferas vazias e o grupo controle, sendo que o grupo de microesferas
vazias teve a expressão de Runx2 aumentada (Figura 18). Além disso, a expressão do gene
citado foi diminuída em células tratadas com LTB4 a 0,01 µM em relação ao grupo de
microesferas vazias. Esta redução na expressão gênica em relação ao grupo de microesferas
vazias também pôde ser observada no grupo de células tratadas com microesferas de PGE2 a
0,1 µM.
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Figura 18. Expressão relativa do gene Runx2 após um período de estimulação de 48 horas com LTB4, PGE2 e
microesferas vazias. *p<0,05 comparado ao controle; #p<0,05 comparado à microesfera vazia; &p<0,05
comparação entre LTB4 e PGE2 na mesma molaridade.

No entanto, ao avaliar a expressão de Runx2 após 72 horas de estimulação,
nenhuma diferença estatisticamente significante oi observada entre os diferentes
tratamentos (Figura 19).

Figura 19. Expressão relativa do gene Runx2 após um período de estimulação de 72 horas com LTB4, PGE2 e
microesferas vazias. *p<0,05 comparado ao controle; #p<0,05 comparado à microesfera vazia; &p<0,05
comparação entre LTB4 e PGE2 na mesma molaridade.
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DISCUSSÃO
O processo inflamatório é importante para combater infecções e se mostra essencial
para proteger o tecido de lesões e restabelecer o seu funcionamento fisiológico (Gylroy et
al., 2010). Citocinas e diversas moléculas de sinalização são sintetizadas e secretadas pelas
células hospedeiras do complexo dentino-pulpar antes do recrutamento e ativação das
células do sistema imune, o que revela que previamente à resposta imune celular, o
complexo dentino-pulpar gera um padrão de resposta imune molecular (Cooper et al., 2011)
Assim, a resposta imune voltada a processos infecciosos envolve mecanismos
moleculares complexos com ações coordenadas, sendo os eicosanoides mediadores lipídicos
derivados do

ácido

araquidônico

capazes de

regular

processos homeostáticos

e

inflamatórios. No entanto, a quantidade de eicosanoides produzidos está na dependência do
estado de ativação e da condição fisiológica do tecido (Dennis e Norris, 2015). Por isso, o
presente estudo foi conduzido de maneira a utilizar diferentes molaridades dos mediadores
estudados.
A opção pelo método de encapsulação foi escolhida porque, desta forma, o
mediador lipídico teve sua atividade biológica preservada, além de constituir uma importante
ferramenta de estímulo celular, de modo a proteger o mediador encapsulado da degradação
(Nicolete et al., 2008b). Após avaliação por um período de 24 horas, sabe-se que
microesferas de LTB4 tiveram pico de liberação de 45% do mediador num período de 5
horas, podendo ser continuamente liberado por um longo período de tempo (Nicolete et al.,
2007). No tocante à PGE2, o pico de liberação ocorreu nas primeiras 4 horas, também
podendo ser liberada continuamente em períodos mais longos (Nicolete et al., 2008a), onde
já foi constatada liberação de produtos encapsulados por um período de até 21 dias e
manutenção dos efeitos biológicos sobre as células estimuladas (Mathieu et al., 2013).
As microesferas foram preparadas utilizando como arcabouço um polímero, mais
especificamente o ácido poli-lático co-glicólico (PLGA). O PLGA é amplamente utilizado no
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preparo de microesferas por ser um polímero biodegradável e biocompatível (Fredenberg et
al., 2011). Este material permite liberação das moléculas encapsuladas de maneira
controlada por longos períodos e a partir de uma única administração, o que mantém as
concentrações da substância encapsulada constantes (Ford Versypt et al., 2012).
O LTB4 e a PGE2 já foram eficientemente encapsulados em PLGA sem que houvesse
prejuízo no que diz respeito à sua atividade biológica, pois polímeros de ácido
láctico/glicólico apresentam elevada eficiência de encapsulação e adequada estabilidade. Os
produtos da degradação do PLGA são biocompatíveis, e consistem em ácido láctico e
glicólico (Pereira et al., 2015). Estes produtos da degradação, no entanto, constituem
importantes metabólitos celulares (Mikos et al., 1994). Isso poderia explicar o aumento da
expressão gênica de Runx2 observada após um período de estimulação de 48 horas em que
se utilizou microesferas vazias, além da redução no número de células viáveis após
estimulação com as mesmas em ensaio colorimétrico MTT. Nestes casos, os produtos da
degradação do polímero, que como antes citado, provavelmente atuaram diretamente sobre
o metabolismo celular e foram capazes de alterá-lo o que, consequentemente, afetou o
padrão de resposta celular. Estudo prévio que se utilizou de microesferas vazias em
macrófagos derivados da medula óssea de camundongos mostrou que mesmo células
estimuladas com microesferas vazias também foram capazes de produzir quantidades
significantes de citocinas, o que coloca o PLGA como uma partícula coadjuvante do padrão
de resposta celular (Jones, 2008; dos Santos et al., 2011).
Os eicosanoides regulam a resposta imune inata por apresentarem propriedades
imunomoduladoras, destacando-se a produção de PGE2 (Rodriguéz et al., 2014). O presente
estudo ainda revelou que mediadores lipídicos não comprometeram de forma significativa a
viabilidade celular. O que foi observado foi exatamente o oposto: células viáveis e, até
mesmo, aumento no número de células presentes no grupo tratado com a maior molaridade
de PGE2.
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A PGE2 é capaz de se ligar a 4 diferentes tipos de receptores (EP1, EP2, EP3 e EP4,
também conhecidos como PTGR1, PTGER2, PTGER3 e PTGER4). O receptor EP1 está
acoplado à proteína Gq, e uma vez ativado, aumenta a concentração de cálcio intracelular.
Receptores EP2 e EP4 estão acoplados à proteína Gs e, ao serem ativados, são capazes de
aumentar o AMP cíclico (cAMP) intracelular. Por outro lado, o receptor EP3 é acoplado à
proteína Gi e, ao contrário dos receptores EP2 e EP4, diminui a formação de cAMP.
Entretanto, PGs geradas a partir da COX-2 e localizadas na membrana nuclear podem
controlar vias nucleares através da interação com receptor ativado da proliferação de
peroxissomos (PPAR), o que regula eventos nucleares de crescimento e sobrevivência
celulares (Romano e Clària, 2003; Wang e DuBois, 2010). Este evento ocorre em alguns
casos quando PGs e seus metabólitos se ligam nestes receptores nucleares, sendo que a
PGE2 pode ativar de forma indireta o receptor PPARδ (Wang e DuBois, 2010).
É importante salientar que estudos prévios já demonstraram o papel da PGE2 no
processo de reparo em tecidos epiteliais através da ativação de vias de sinalização celular,
incluindo a vias PI3K/Akt e Wnt, sendo que a PGE2 é capaz de ativar ainda as vias MAPK e
JNK através da transativação do receptor do fator de crescimento epidérmico (EGFR)
(Nakanishi e Rosenberg, 2013). Apesar de não ser o objetivo do presente estudo avaliar as
vias de sinalização geradoras deste padrão de resposta celular, é válido salientar que estes
poderiam ser os possíveis mecanismos moleculares que explicariam este comportamento
diante da presença de PGE2, de modo especial, quando em maiores quantidades.
Não apenas a modulação da proliferação celular foi afetada pela PGE2, mas também
a expressão de importantes genes indutores da mineralização da matriz dentinária, sendo
que o mesmo não foi observado ao estimular as células com LTB4.
Sabe-se que a síntese de LTB4 e a sinalização via receptor BLT1 são importantes
para ativação da via NF- B (Serezani et al., 2011), que por sua vez, age com elementos da
resposta inflamatória e inibe a ligação de β-catenina e Runx2 em seus sítios
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correspondentes, o que reduz a expressão das proteínas da matriz óssea (Tarapore et al.,
2015).
Como foi possível observar houve tendência ao aumento da expressão gênica de

Ibsp no período de 24 horas quando foi realizado tratamento com PGE2 em sua menor
molaridade, sendo que, apesar de não haver diferenças estatisticamente significantes do
mesmo grupo em relação ao grupo controle, havia tendência à redução da expressão do
referido gene após um período de 3 horas. Pode-se dizer, portanto, que a PGE2 foi capaz de
restabelecer a expressão gênica de Ibsp após um período de 24 horas presente no meio. Há
indícios, portanto, de que a PGE2, quando presente em menor molaridade, tende a regular
precocemente a expressão gênica de Ibsp em células indiferenciadas da polpa, destacandose as primeiras 24 horas. Em períodos mais precoces, porém, esta regulação não é
observada de maneira diferencial. A PGE2 já mostrou efeito anabólico na proliferação e
diferenciação de osteoblastos e induziu a transcrição de BSP (Samoto et al., 2003).
Fatores de crescimento, como a BMP-2, além de moléculas bioativas advindas da
matriz dentinária, são importantes moléculas sinalizadoras de células-tronco da polpa dental,
estimulando-as a se diferenciarem em células odontoblast-like (Lin e Rosenberg, 2011).
Portanto, a avaliação da expressão do gene codificador da proteína Bmp-2 se fez necessária.
O gene BMP2 é essencial para o controle da mineralização da matriz dentinária, e
está correlacionado à diferenciação de células da polpa dental. É importante salientar que
este gene é visto como sendo eficaz para melhoria do potencial de diferenciação celular
(Zhang et al., 2014).
No presente estudo, foi possível observar que a expressão gênica de Bmp2 foi mais
expressiva quando as células foram tratadas com PGE2 em sua maior molaridade. Estes
resultados mostram que este mediador lipídico está envolvido na indução da expressão
gênica de Bmp2 nos períodos mais iniciais do processo inflamatório, de modo a induzir a
diferenciação de células mesenquimais da polpa.
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A literatura revela que a PGE2 foi capaz de induzir a produção de BMP-2 em cultura
de células-tronco extraídas de tendão, e consequentemente promover a diferenciação em
células da linhagem osteoblástica (Zhang e Wang, 2012). Por outro lado, o LTB4
reconhecidamente favorece o processo de reabsorção em tecido ósseo, pois recruta células
clásticas e inibe o processo de diferenciação de blastos, mesmo em presença de estímulo
com BMP-2 (Traianedes et al., 1998).
Além da expressão de Ibsp e Bmp2, o fator transcricional Runx2 também teve a
expressão gênica estimulada pela PGE2 nas 6 primeiras horas de estimulação. O Runx2 é o
principal gene que controla o processo de diferenciação de odontoblastos e é expresso em
células odontoblast-like e em células-tronco da polpa dental na região de deposição de
dentina reparadora (Daltoé, 2015), o que o torna o fator transcricional promotor da
diferenciação de células-tronco pulpares, para que assim sejam capazes de formar dentina
reparadora (Han et al., 2014). De acordo com os resultados obtidos, é possível observar
que a PGE2 foi o mediador que teve maior destaque quando foi realizada avaliação da
expressão gênica nos diferentes períodos.
A literatura relata que este mediador tem sua produção aumentada em casos de
inflamação pulpar experimentalmente induzida (Okiji et al., 1987). Como foi possível
observar nos resultados apresentados, a estimulação com o medidor sob a forma de
microesferas de molaridade de 0,1 µM foi capaz de aumentar a expressão gênica de Runx2
nas seis primeiras horas de estimulação. Este dado se revela um grande achado, pois
durante o processo inflamatório a PGE2 tem sua produção aumentada por meio de citocinas
pró-inflamatórias (IFN-ɣ e TNF-α) (Yu et al., 2014) produzidas durante a resposta imune, o
que revela que este mediador está presente no meio inflamatório logo nas primeiras horas.
O presente estudo, portanto, revela participação deste mediador lipídico na expressão de

Runx2 logo nas primeiras horas de estimulação. Isso sugere que a PGE2 seja um mediador
indutor precoce da resposta mineralizadora, pois ao aumentar a expressão de Runx2 tende a
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favorecer a deposição de matriz mineralizadora, haja visto que se trata de um fator
transcricional importante na regulação da diferenciação de células-tronco e formação do
órgão dental (Wen et al., 2010). A PGE2, na realidade, já revelou um papel dual ao participar
tanto da reabsorção quanto formação deste tecido ósseo (Yoshida et al., 2002).
Similarmente ao que observamos em células indiferenciadas da polpa dental, células do
ligamento periodontal humano cultivadas em meio osteogênico e estimuladas com PGE2 em
diferentes molaridades tiveram aumento na expressão de RUNX2, o que demonstra que a
PGE2 é capaz de modular a expressão deste gene envolvido na regulação osteogênica
(Manokawinchoke et al., 2014).
O presente estudo mostrou que os mediadores lipídicos avaliados podem ser
importantes para a resposta do complexo dentino-pulpar frente a estímulos inflamatórios.
Desta forma, foi possível compreender melhor o papel dos mediadores lipídicos na resposta
pulpar frente a eventos inflamatórios, de maneira que foi possível compreender que
especialmente a PGE2 é um medidor que desempenha um papel importante sobre o perfil
gênico de células indiferenciadas da polpa dental, estimulando-as a expressar genes
codificadores da mineralização da matriz dentinária, sugerindo que este medidor apresenta
uma importante participação no processo de diferenciação de células da polpa dental, e não
apenas em sua multiplicação como foi possível constatar neste estudo.
No entanto, embora tenha se desvendado tais achados, estudos adicionais se fazem
necessários para compreender de maneira mais efetiva as vias celulares e moleculares
envolvidas no perfil gênico aqui observado, bem como compreender quais mecanismos são
ativados pelos mediadores lipídicos que geram a multiplicação de células da polpa dentária
em eventos inflamatórios, afim de que se esclareça qual de fato é o papel destes medidores
no padrão de resposta celular.
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CONCLUSÃO
De acordo com os resultados obtidos neste estudo, pode-se concluir que:
 A

PGE2,

um

mediador

do

processo

inflamatório,

encapsulada

em

microesferas foi capaz de induzir a proliferação de células indiferenciadas da
polpa de linhagem de camundongos (OD-21), ao passo que o LTB4 se
revelou um mediador não indutor deste processo.
 A PGE2 encapsulada em microesferas foi capaz de modificar o padrão de
expressão gênica de Bmp2 e Runx2 em cultura de células OD-21, sendo que
o LTB4 mostrou um papel inibidor da expressão gênica de Ibsp.
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