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RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo investigar a influência de materiais utilizados
na prática odontológica (Single Bond, HEMA, Vitrebond, Ketac Molar e Dycal) na resposta
inflamatória de fibroblastos cultivados de polpa dental humana de dentes permanentes em
relação à expressão e produção de mediadores da inflamação. As culturas primárias de
fibroblastos foram estabelecidas a partir do tecido pulpar de terceiros molares hígidos. Após a
quarta passagem, os fibroblastos foram estimulados pelos materiais e pelos materiais seguidos
por LPS de E. coli pelos tempos de 6 e 24 horas. Os testes utilizados foram: MTT, Trypan
Blue, Análise de Griess, PCR quantitativo e ELISA. Os dados foram analisados
estatisticamente aplicando-se o teste ANOVA a 1 critério e pós-teste de Tukey e ANOVA a 2
critérios e teste de correção de Bonferroni (p<0,05). Os materiais SB10 (Single Bond 1:100) e
DY (Dycal) afetaram a viabilidade celular com diminuição do metabolismo. Os materiais SB1
(Single Bond 1:1.000), SB10 (Single Bond 1:100) e VB (Vitrebond) seguidos de LPS de E.
coli diminuíram o metabolismo celular de maneira estatisticamente significativa. Os níveis de
óxido nítrico produzidos foram diminuídos quando os fibroblastos foram estimulados pelo
KM (Ketac Molar). A expressão gênica para pró-colágeno tipo I foi diminuída quando os
fibroblastos foram estimulados pelos materiais SB10 (Single Bond 1:100), SB (Single Bond
polimerizado) e DY (Dycal). Para o SDF-1α/CXCL12 houve um aumento da expressão para o
grupo estimulado apenas por LPS de E. coli, SB10 (Single Bond 1:100) e DY (Dycal). Para
o IL-6 notou-se uma diminuição significativa para o grupo estimulado por H1000 (HEMA
1000 nM) e um aumento para o grupo SB10 (Single Bond 1:100). A expressão gênica de IL8/CXCL8 diminuiu para os fibroblastos estimulados pelas três concentrações de HEMA e de
Single Bond, VB (Vitrebond) e DY (Dycal) no período de 6 horas e houve um aumento para
os materiais SB10 (Single Bond 1:100) e VB (Vitrebond) no período de 24 horas. Houve
diminuição na secreção de SDF-1α/CXCL12 para as três concentrações de HEMA e DY
(Dycal) e uma tendência de diminuição para os demais materiais testados. A produção de IL-6
foi aumentada para os materiais VB (Vitrebond) e KM (Ketac Molar). A produção de IL8/CXCL8 foi aumentada para SB1 (Single Bond 1:1.000), VB (Vitrebond) e KM (Ketac
Molar) e diminuída para SB10 (Single Bond 1:100) e DY (Dycal). O Single Bond e o HEMA,
em várias concentrações, diminuíram a expressão e produção de moléculas envolvidas no
processo inflamatório e, por causa de seu efeito citotóxico, devem ser vistos com cautela
quando em íntimo contato com o órgão pulpar. O hidróxido de cálcio causou intensa morte

celular e não estimulou a produção dos mediadores da inflamação avaliados neste trabalho,
mas esse evento parece ser fundamental para o processo de reparo do tecido pulpar e
formação de barreira mineralizada. Os cimentos de ionômeros de vidro utilizados aumentaram
a produção de quimiocinas relacionadas ao processo inflamatório, portanto, esses materiais,
embora não tenham causado morte de grande número celular, devem ser utilizados com
restrições.

Palavras chave: Fibroblasto. Viabilidade celular. Citocina. Quimiocina. Materiais Dentários.

ABSTRACT

Influence of dental materials on the response capability of cultured fibroblasts from
human dental pulp
The aim of the present study is to investigate the influence of dental materials (Single
Bond, HEMA, Vitrebond, Ketac Molar e Dycal) in the inflammatory response of human
dental pulp fibroblasts from permanent teeth in relation to inflammatory mediators expression
and production. Primary cultures were established from third molars pulp tissue. After the
fourth passage, the fibroblasts were stimulated only by materials and also by the materials
followed by LPS from E. coli for 6 and 24 hours. Data were statistically analyzed using Oneway ANOVA and Tukey post-test and Two-way ANOVA followed by Bonferroni post-test
(p<0.05). SB10 (Single Bond 1: 100) and DY (Dycal) affected cell viability and consequently
decreased cell metabolism. SB1 (Single Bond 1:1,000), SB10 (Single Bond 1:100) and VB
(Vitrebond) followed by LPS E. coli decreased cell metabolism. Nitric oxide levels were
reduced when fibroblasts were stimulated by KM (Ketac Molar). Pro-collagen type I
expression was reduced when fibroblasts were stimulated by SB10 (Single Bond 1:100), SB
(polymerized Single Bond) and DY (Dycal). SDF-1α/CXCL12 expression was increased for
the group stimulated only by LPS from E. coli, SB10 (Single Bond 1:100) and DY (Dycal).
IL-6 expression had a significant decrease in the group stimulated by H1000 (HEMA 1000
nM) and an increase for SB10 (Single Bond 1:100) group. The expression of IL-8/CXCL8
decreased when fibroblasts were stimulated by the three concentrations of HEMA and of
Single Bond, VB (Vitrebond) and DY (Dycal) at 6 hours and increased for SB10 (Single
Bond 1:100) and VB (Vitrebond) at 24 hours. There was decrease in SDF-1α/CXCL12
production for the three concentrations of HEMA and DY (Dycal) and a declining trend for
the other materials tested. The production of IL-6 was increased by VB (Vitrebond) and KM
(Ketac Molar). The production of IL-8/CXCL8 increased by SB1 (Single Bond 1:1,000), VB
(Vitrebond) and KM (Ketac Molar) and decreased by SB10 (Single Bond 1:100) and DY
(Dycal). Single Bond and HEMA, in different concentrations, decreased the production and
the expression of molecules involved in the inflammatory process and, because of its
cytotoxic, should be viewed with caution when in intimate contact with the pulp tissue.
Calcium hydroxide caused intense cell death and did not stimulate the production of
inflammatory mediators evaluated, but this event seems to be essential to the pulp tissue

repair process and mineralized barrier formation. The glass ionomer cements used increased
the production of chemokines related to the inflammatory process, therefore, these materials,
although they have not caused death of many cells, must be used with restrictions.
Key words: Fibroblast. Cell viability. Cytokine. Chemokine. Dental Materials.
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1

INTRODUÇÃO E REVISÃO DE LITERATURA
1.1 Materiais Odontológicos
O principal objetivo da Odontologia Restauradora é restaurar e manter a saúde do

órgão dentário por meio de adequado tratamento restaurador que proteja e restabeleça a
função pulpar. A proteção do complexo dentino-pulpar se faz pela aplicação de uma ou mais
camadas de materiais específicos entre o material restaurador e o tecido dentário com o intuito
de evitar novas agressões ao tecido pulpar, causadas pelos procedimentos operatórios,
toxicidade de materiais restauradores, presença de bactérias entre outras. Alguns dos materiais
utilizados com essa finalidade são os produtos a base de hidróxido de cálcio, cimentos de
ionômero de vidro e adesivos dentinários (MODENA et al., 2009).
É de grande importância o estudo dos materiais de forramento e de proteção do
complexo dentino-pulpar em relação à biocompatibilidade, citotoxicidade e capacidade de
estimular células da polpa na produção de mediadores da inflamação para que sejam
utilizados de maneira correta, sem prejuízo da vitalidade do tecido pulpar.
Os materiais aplicados em terapias restauradoras interagem com os tecidos vizinhos e
podem influenciar o organismo como um todo. Embora as propriedades físicas das resinas
compostas estejam constantemente sendo melhoradas, estudos in vivo mostram que seu uso
como material restaurador está ocasionalmente associado com necrose e irritação da polpa
(HANKS et al., 1991; STANLEY et al., 1975; STANLEY et al., 1967) e do periodonto
(NASJLETI et al., 1983). A maioria dos componentes dos sistemas adesivos e das resinas
compostas como o bis-glicidil metacrilato (BisGMA), uretano dimetacrilato (UDMA),
trietileno glicol dimetacrilato (TEG-DMA), canforoquinona, 2-hidroxietil metacrilato
(HEMA) e outros possuem citotoxicidade definida quando em contato direto com fibroblastos
(HANKS et al., 1991). Os monômeros mais citotóxicos são o Bis-GMA e o UDMA, que
causam efeitos irreversíveis no metabolismo celular (HANKS et al., 1991). Estes monômeros
quando aplicados em discos de dentina, mesmo com a presença de pressão interna, podem se
difundir através dos túbulos dentinários e alcançar a câmara pulpar em concentrações
diretamente proporcionais ao peso molecular dos materiais monoméricos (BOUILLAGUET
et al., 1996). Os componentes da resina composta podem ser lixiviados durante a
polimerização quando o grau de conversão não é totalmente atingido (FERRACANE et al.,
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1990; RUEGGEBERG et al., 1988) ou quando a resina é degradada por bactérias, enzimas
salivares, como a esterase, ou por hidrólise (FREUND et al., 1990).
Assim como as resinas compostas, os sistemas adesivos são compostos por diversos
tipos de monômeros e são usados para aumentar a retenção, reduzir a microinfiltração e
diminuir a sensibilidade pós-operatória das restaurações. Estudos in vivo demonstram que a
aplicação da resina adesiva diretamente no local de exposição pulpar, ou sobre uma fina
camada de dentina (menor que 0,5 mm), causa dilatação e congestão dos vasos sanguíneos,
inflamação e abscessos pulpares (HEBLING et al., 1999a; HEBLING et al., 1999b). A
completa polimerização dos sistemas adesivos pode ser inatingível durante os processos de
capeamento pulpar direto. O oxigênio e a umidade, devido à presença de sangue ou coágulo e
exudatos, impedem a completa polimerização dos monômeros dos sistemas adesivos
(GERZINA et al., 1996; RUEGGEBERG et al., 1990). Os monômeros não convertidos
podem se difundir diretamente para a polpa através dos locais de exposição ou através dos
túbulos dentinários e causar efeitos citotóxicos nas células pulpares (HANKS et al., 1994;
PASHLEY, 1988). Outros trabalhos defendem o conceito de que a microinfiltração de
bactérias ao redor das restaurações em resina composta é responsável pela inflamação pulpar
em detrimento dos próprios compósitos (BRÄNNSTRÖM et al., 1972; COX et al., 1987).
Há uma notável diferença nas respostas celulares nas diferentes condições de
polimerização (polimerização por 10 ou 40 segundos e não polimerização). Enquanto o
sistema adesivo parcialmente polimerizado ou não polimerizado rapidamente induz apoptose
em macrófagos, em células indiferenciadas da polpa e em células de rato semelhante à
odontoblastos (MDPC-23) a resina adesiva polimerizada induz apoptose apenas em
macrófagos. Isso pode ser explicado pela pequena quantidade de elementos tóxicos que são
lixiviados das resinas adesivas polimerizadas quando comparado com as não polimerizadas
(MANTELLINI et al., 2003).
Um dos problemas encontrados em restaurações adesivas é a degradação da camada
híbrida. Essa é formada após a desmineralização superficial da dentina, quando ocorre a
penetração da resina adesiva na matriz extracelular da dentina e sua polimerização e a sua
degradação afeta a longevidade da restauração pela perda da força adesiva (BRESCHI et al.,
2008). As enzimas que participam da degradação da matriz extracelular são as MMPs. A
liberação e ativação de proteinases endógenas são responsáveis pela degradação de colágeno
em camadas híbridas incompletamente infiltradas (CARRILHO et al., 2007).
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A aplicação de sistemas adesivos convencionais de dois passos (MAZZONI et al.,
2006) ou auto-condicionantes (TAY et al., 2006) pode reativar as atividades
gelatinolítica/colagenolítica da dentina, o que leva a pensar no papel da MMP-2 e MMP-9 da
dentina na degradação de fibrilas colágenas não infiltradas corretamente na camada híbrida,
formada tanto na parte coronária quanto na radicular. Essa hipótese foi confirmada por
estudos mostrando que o tratamento da dentina condicionada com inibidores de MMP
aumentou significantemente a estabilidade adesiva ao longo do tempo (BRESCHI et al., 2010;
CARRILHO et al., 2007). A expressão de MMP-2 e MMP-9 também foi verificada em
culturas de fatias de dentes após a aplicação de sistema adesivo auto-condicionante. Os
resultados mostraram que o sistema adesivo estimulou a produção das MMPs pelo complexo
dentino-pulpar após 7 dias, mais precisamente por odontoblastos, sugerindo que eles
participam da degradação da camada híbrida (LEHMANN et al., 2009). Em cultura de
fibroblastos estimulada por extratos de sistemas adesivos, a expressão de MMP-2 apresentouse aumentada apenas para o grupo em que as células foram incubadas com o meio de cultura
que continha os discos de sistema adesivo por 96 horas, sendo que para o sistema adesivo
auto-condicionante a expressão foi maior (ORSINI et al., 2011).
Uma alta concentração de HEMA, presente nos primers e nas resinas adesivas
disponíveis no mercado, pode promover notáveis efeitos citopáticos em cultura de células
pulpares, mesmo após a lavagem do material para diminuir a concentração de agentes ácidos e
não ácidos, componentes comuns nas resinas adesivas dentinárias (SOUZA COSTA et al.,
1999). Os monômeros não convertidos podem ser liberados dos materiais dentários e agir
como radicais livres (MANTELLINI et al., 2003). Os glóbulos resinosos esféricos podem se
difundir pelos túbulos dentinários, atingir o espaço pulpar e as células odontoblásticas (TAY
et al., 1994). A presença de partículas de resina na polpa parece desencadear uma reação de
corpo estranho, caracterizada pela presença de infiltrado inflamatório mononuclear e de
células gigantes (GWINNETT et al., 1998).
Outro material de extenso uso na odontologia é o cimento de ionômero de vidro
(CIV), surgido em 1971 com Wilson & Kent, e introduzido no mercado no final da década de
70. Sua popularidade se deve ao fato de possuir importantes propriedades esperadas em um
material restaurador como a liberação de flúor, coeficiente de expansão térmica linear
próxima à estrutura dentária, biocompatibilidade e adesão (NAVARRO et al., 1998). Apesar
das vantagens, os CIVs convencionais possuem limitações como materiais restauradores,
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relacionadas à suscetibilidade à desidratação (CHO et al., 1995) e propriedades físicas pobres
como solubilidade e demorada reação de presa (MOUNT, 1994).
Melhorias no campo dos CIVs levaram ao desenvolvimento de uma versão
fotopolimerizável, chamada de cimento de ionômero de vidro modificado por resina
(CIVMR) (SIDHU et al., 1995). A incorporação de monômeros polimerizáveis e compatíveis
com água como HEMA na formulação dos CIVs convencionais resultou no aumento da
resistência flexural, resistência à tensão diametral, módulo de elasticidade e resistência ao
desgaste (XIE et al., 2000), entretanto podem não ser tão biocompatíveis como os
convencionais (STANISLAWSKI et al., 1999). O mecanismo de presa dos CIVMR consiste
em duas reações principais: polimerização dos radicais livres dos componentes monoméricos,
resultando em uma cadeia polimérica, e a reação ácido-base clássica, que se inicia na mistura
do cimento e continua após a ativação por luz resultando numa matriz de polisais (YIU et al.,
2004).
A incorporação de HEMA na formulação dos CIVs convencionais aumenta seus
efeitos tóxicos (BOUILLAGUET et al., 1996) e como consequência, os CIVMR são
considerados mais tóxicos que os convencionais (DE SOUZA COSTA et al., 2003; HUANG
et al., 2002; LAN et al., 2003). Embora o grau de conversão do monômero para polímero dos
CIVMR não seja determinado (PALMER et al., 1999), muitos estudos demonstram que
quantidades mensuráveis são liberadas em soluções de estocagem (BOUILLAGUET et al.,
1996; PALMER et al., 1999; STANISLAWSKI et al., 1999). O HEMA residual lixiviado
pode facilmente se difundir através dos túbulos dentinários devido à sua hidrofilia e ao baixo
peso molecular e atingir as células pulpares (BOUILLAGUET et al., 1996; STANISLAWSKI
et al., 1999). A magnitude do dano que pode ser causado pelos monômeros residuais nas
células da polpa é inversamente proporcional à camada de dentina remanescente entre a
parede pulpar e o tecido pulpar (COSTA et al., 2003). Pode-se esperar que os CIVMR possam
desencadear uma reação inflamatória quando aplicados diretamente em contato com o tecido
conjuntivo (SOUZA et al., 2006).
Embora o CIVMR seja capaz de tomar presa sem ser ativado pela luz (HSE et al.,
1999), são encontrados altos níveis de HEMA liberados quando a presa desses cimentos é
apenas química (PALMER et al., 1999). Quando foi avaliada a porcentagem de HEMA
liberada em diferentes CIVMR, observou-se que o Vitrebond (CIVMR para forramento)
desprendeu maior porcentagem desse monômero que o Vitremer (CIVMR restaurador) após
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imersão em água destilada, mesmo sendo fotopolimerizado de acordo com as instruções do
fabricante (PALMER et al., 1999). Outros componentes tóxicos dos CIVMR, como fluoreto,
alumínio, prata, silício, estrôncio, zinco e silicato, também podem ser liberados durante a
reação de presa ou na solubilização do cimento, com o tempo, em um meio ambiente úmido
(KAWAI et al., 2002). Entretanto, Stanislawski et al. (1999) demonstraram que a
concentração de íons liberados pelos CIVMR não é alta o suficiente para causar efeitos
citotóxicos e que o Zn2+ foi o único componente encontrado em concentração alta o suficiente
para induzir citotoxicidade (STANISLAWSKI et al., 1999).
As partículas inorgânicas são os maiores constituintes de materiais como as resinas
compostas, compômeros e vários tipos de CIVs. Como as restaurações estão expostas ao
desgaste na cavidade oral, essas partículas inorgânicas podem se soltar do material e induzir
efeitos tóxicos nos tecidos vizinhos ou células. Células epiteliais de brônquios foram expostas
às partículas inorgânicas BaAlSi e BaAlFSi e as produções de IL-6 e IL-8 foram avaliadas.
Ambas as partículas aumentaram a produção de IL-8, mas não foi observada mudança na
produção de IL-6 (ANSTEINSSON et al., 2009).
Os produtos à base de hidróxido de cálcio são amplamente utilizados, graças à sua
comprovada propriedade antibactericida e sua capacidade de estimular a formação de dentina
esclerosada, reparadora, e proteger a polpa contra estímulos térmicos (MODENA et al.,
2009). A primeira formulação à base de hidróxido de cálcio foi introduzida na odontologia
por Hermann (1920), que apresentava, segundo o autor, capacidade de induzir a polpa a
formar barreira mineralizada, vedando a superfície exposta. Desde então, o hidróxido de
cálcio é utilizado em um grande número de procedimentos como capeamento pulpar direto e
indireto, apicificação, tratamento de reabsorção radicular, perfuração radicular iatrogênica,
fratura dentária, reimplante dentário e como medicamento intracanal (FARHAD et al., 2005).
Esse material odontológico é, certamente, um dos mais estudados e, devido ao seu
efeito direto ou indireto no processo de reparo da polpa exposta, é classicamente utilizado
como controle positivo (padrão ouro) nos testes de compatibilidade biológica de materiais
com a mesma finalidade. Seu potencial biológico e terapêutico fazem dele um material de
escolha primária para todos os procedimentos conservadores da polpa (PEREIRA, 2004).
O cálcio PA, a suspensão ou o cimento de hidróxido de cálcio são recomendados para
o tratamento de exposições pulpares e possui propriedades benéficas como a indução da
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mineralização, baixa toxicidade e alto pH, responsável pela inibição do crescimento
bacteriano (CAVALCANTI et al., 2005). Muitos trabalhos mostram reparo pulpar e formação
de barreira mineralizada quando o tecido pulpar exposto é submetido ao capeamento direto
com diferentes formulações de hidróxido de cálcio. Na prática clínica, a presença de barreira
mineralizada após o capeamento pode ser considerada uma vantagem, pois proporciona
proteção natural contra a infiltração de bactérias e produtos químicos. Entretanto, o valor da
barreira mineralizada que protege a polpa tem sido questionado porque pode haver a formação
de túneis na barreira mineralizada após o capeamento direto, permitindo a penetração de
bactérias no interior do tecido pulpar (GOLDBERG et al., 1984). Stanley & Pameijer
afirmaram que estes túneis são uma consequência do grau de trauma da polpa e do número de
vasos sanguíneos lesados durante a exposição mecânica e não do hidróxido de cálcio
(STANLEY et al., 1997). Os defeitos na barreira mineralizada, quando presentes, representam
inclusões celulares geralmente situadas entre a necrose por coagulação e a zona calcificada
(PEREIRA et al., 2000). A presença da barreira mineralizada deve ser reconhecida não apenas
como uma barreira física contra agressões, mas também como um sinal de recuperação
biológica, representada pela atividade odontoblástica (STANLEY et al., 1997).
O mecanismo de reparo pulpar utilizando hidróxido de cálcio como capeador pulpar
direto ainda não é bem compreendido. Entretanto, seu alto pH alcalino pode solubilizar e
liberar algumas proteínas e fatores de crescimento da dentina. Estes eventos podem ser
responsáveis pelo reparo pulpar e formação de barreira mineralizada (HEBLING et al.,
1999a). Em consequência ao seu elevado pH, quando em contato direto com a polpa, produz
uma camada de necrose por coagulação (HOLLAND, 1971). Essa camada cauterizada, em
certa extensão, atua de forma semelhante à membrana basal existente entre os ameloblastos e
os odontoblastos primários em diferenciação, no momento da formação do esmalte e da
dentina (TJÄDERHANE, 2002).
Estudos clássicos em nível microscópico demonstram que o hidróxido de cálcio, ao
produzir a necrose superficial da polpa, transforma-se em carbonato de cálcio. Os grânulos de
carbonato de cálcio atuam, em um primeiro momento, como núcleos de calcificação
distrófica, a margem e no interior da densa deposição de fibras reticulares, imediatamente
abaixo da zona de demarcação (HOLLAND, 1971), a partir da qual as células
odontoblastóides se diferenciam e se organizam para formar a barreira mineralizada
(PEREIRA, 2004). Em princípio, a cauterização produzida pelo hidróxido de cálcio, ao invés
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de atuar como um obstáculo parece ser fundamental para o processo de reparo de polpas
expostas (PEREIRA, 2004).
Sugere-se que o aumento do pH como resultado da presença de íons hidroxila livres
pode iniciar ou favorecer a mineralização (TRONSTAD et al., 1981), entretanto outros
compostos altamente alcalinos como hidróxido de bário e fosfato de cálcio falharam nesse
processo (MITCHELL et al., 1958). O pH alcalino pode neutralizar o ácido lático secretado
pelos osteoclastos podendo ajudar na prevenção de possível destruição do tecido mineralizado
e o hidróxido de cálcio pode atuar como um tampão local contra as reações ácidas produzidas
pelo processo inflamatório (HEITHERSAY, 1975). Tem sido sugerido que os íons cálcio
podem reduzir a permeabilidade de novos capilares, portanto, menos fluido intercelular é
produzido, o que aumenta a concentração de íons cálcio no local da mineralização
(HEITHERSAY, 1975).
Em contrapartida a todas essas características vantajosas, o hidróxido de cálcio é
solúvel em água e ácido e possui propriedades físicas deficientes (STANLEY et al., 1997).
Outra teoria seria de que através de microinfiltrações, contaminantes como bactérias e seus
produtos tóxicos ganham acesso ao tecido pulpar através dos espaços marginais (STANLEY
et al., 1997). Portanto, a presença de produtos bacterianos, por meio das microinfiltrações,
seria responsável pela inflamação pulpar e necrose e não o hidróxido de cálcio (STANLEY et
al., 1997).
A inflamação é uma reação local dos tecidos a qualquer tipo de agressão e ocorre
como uma resposta inespecífica caracterizada por uma série de alterações, as quais tendem a
limitar os efeitos da agressão. Ou seja, é um conjunto de sinais e sintomas que agem no
organismo com o objetivo de inibir ou diminuir os efeitos de agressões causadas por diversos
fatores (MONTENEGRO et al., 2008). Esta resposta padrão é comum a vários tipos de
tecidos e é mediada por diversas substâncias, mediadores da inflamação, produzidas pelas
células danificadas e células do sistema imunitário que se encontram eventualmente nas
proximidades da lesão.
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1.2

MEDIADORES DA INFLAMAÇÃO

Embora a polpa e a dentina possuam diferentes estruturas e composição, reagem ao
estímulo como uma unidade (D´SOUZA, 2002), denominada complexo dentino-pulpar, por
existirem em íntima relação embriológica e funcional formam um complexo indissociável
(OKIJI, 2002; PEREIRA, 2004). Quando ocorre exposição da dentina devido a trauma,
atrição ou cárie são observadas profundas reações pulpares por meio de mudanças nos
fibroblastos, nervos, vasos sanguíneos, odontoblastos, leucócitos e no sistema imunológico
(D´SOUZA, 2002). Além da dentina, a polpa interage com outros tecidos como o periodonto
e o sistema nervoso central (GOODIS, 2002).
A polpa dental é um tecido conjuntivo exclusivamente situado no interior da câmara
pulpar e dos canais radiculares e, esse por sua vez tem como maior constituinte a matriz
extracelular, composta por proteínas fibrilares. A polpa, em condições normais, possui
populações heterogêneas de células incluindo em maior quantidade fibroblastos. Após o dano,
as células mesenquimais indiferenciadas podem contribuir com o reparo pulpar e
mineralização. Nervos (axônios e células de Schwann), células vasculares e perivasculares
também estão presentes na polpa (GOLDBERG et al., 2004).
São funções da polpa a formação da dentina, inervação e defesa do dente (BHASKAR,
1980). A formação da dentina é a primeira função da polpa. Da papila dental surge uma
camada especializada de odontoblastos adjacente e interna à camada interior do órgão do
esmalte. O ectoderma interage com o mesoderma e os odontoblastos iniciam o processo de
formação de dentina (SLAVKIN, 1978). A nutrição da dentina é função dos odontoblastos e
dos vasos sanguíneos em que há a troca de nutrientes dos capilares para o fluido intersticial
pulpar até a dentina através da rede de túbulos criada pelos odontoblastos, onde ficam seus
prolongamentos (PASHLEY et al., 2002). A inervação da polpa e da dentina está conectada
pelo fluido e seu movimento entre os túbulos dentinários e receptores periféricos, assim como
os próprios nervos sensoriais da polpa (BRÄNNSTRÖM et al., 1972). Além da defesa do
dente e da polpa ocorrer pela formação de nova dentina em face a agressões, o processo
inflamatório também é considerado um estágio inicial do processo reparativo e regenerativo
(SIMON et al., 2011).
Um arranjo celular característico pode ser visto na porção periférica da polpa. Uma
camada de odontoblastos circunscreve a porção mais externa do tecido pulpar, formando uma
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camada única na qual os corpos celulares estão situados na polpa e os prolongamentos
odontoblásticos se estendem para o interior dos túbulos dentinários. Abaixo da camada de
odontoblastos, se encontra uma área relativamente livre de células, conhecida como Zona de
Weil ou área livre de células, constituída por uma rica rede de fibras nervosas não
mielinizadas, capilares sanguíneos e processos de fibroblastos. Subjacente à Zona de Weil
encontra-se a zona rica em células constituída basicamente por fibroblastos, células de defesa
como macrófagos e linfócitos, células mesenquimais indiferenciadas, fibras colágenas, vasos
sanguíneos e fibras nervosas. Essa região é diferenciada pela grande quantidade de
fibroblastos em relação à própria polpa (OKIJI, 2002).
Os fibroblastos são as principais e mais numerosas células do tecido conjuntivo,
formando uma rede com a matriz extracelular e produzindo uma vasta gama de componentes
desta matriz. São também os responsáveis por degradar elementos extracelulares, sendo
essenciais para a remodelação do tecido conjuntivo, pela síntese de colágeno tipo I e III e pela
síntese e secreção de componentes da matriz extracelular como proteoglicanas e fibronectina.
Os fibroblastos são fonte de um grupo de enzimas denominadas metaloproteinases de matriz
(colagenase, gelatinase e estromelisina) que degradam macromoléculas da matriz como o
colágeno e proteoglicanas (OKIJI, 2002). Fibroblastos gengivais e de ligamento periodontal
são capazes de reconhecer antígenos e responder com a produção de mediadores da
inflamação (TAMURA et al., 1992; YAMAJI et al., 1995).
A resposta inflamatória da polpa pode ser desencadeada por agressões causadas por
procedimentos dentários (calor e materiais restauradores), trauma, atrição, erosão, infecção
causada por bactérias oriundas de lesões de cárie, microinfiltração de restaurações ou outras
vias de entrada. Nem toda reação pulpar resulta em dano permanente à polpa. A inflamação
geralmente é considerada uma reação inflamatória reparativa em que todos os elementos para
o reparo estão presentes. Quando a lesão de cárie é eliminada ou se torna paralisada antes que
a bactéria atinja a polpa, a inflamação caminha para a resolução e o processo de reparo
ocorrerá (TROWBRIDGE, 2002).
A primeira linha de defesa contra os microrganismos é a imunidade natural ou inata,
que consiste em mecanismos de defesa celulares e bioquímicos existentes antes que um
processo infeccioso se instale. São componentes do sistema imunológico natural as barreiras
físicas e químicas como o epitélio e substâncias antibacterianas, células fagocitárias como
neutrófilos e macrófagos, células natural killer (NK), proteínas do sangue e citocinas. Quando
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os microrganismos patogênicos evoluem para resistir à imunidade natural, invadindo e
replicando-se nas células do hospedeiro, são necessários mecanismos mais poderosos e
especializados para a defesa contra esses patógenos. A imunidade adquirida apresenta alto
grau de especificidade para distinguir as diferentes moléculas, habilidade para se “lembrar” e
responder com mais rapidez a um mesmo microrganismo. Os principais componentes da
imunidade adquirida são os linfócitos e seus produtos, os anticorpos (ABBAS et al., 2003)
As substâncias dos microrganismos que estimulam a imunidade inata são conhecidas
como padrões moleculares associados a patógenos (PAMPs), e os receptores que se ligam a
essas estruturas são chamados de receptores de reconhecimento de padrões (ABBAS et al.,
2003). Dentre os receptores de reconhecimento de padrões estão os receptores do tipo Toll
(TLRs) que reconhecem como PAMPs componentes da parede de bactérias, como os
lipopolissacarídeos (LPS) em bactérias gram-negativas, ácido lipoteicóico (LTA) em bactérias
gram-positivas, peptideoglicanas, lipoproteínas, RNA de dupla-hélice encontrado em vírus ou
sequências de DNA encontradas em bactérias (ABBAS et al., 2003; COOPER et al., 2010).
Quando ocorre a invasão do tecido dental por bactérias cariogênicas, seus componentes são
detectados por TLRs-1 a 6 e 9, que são expressos por odontoblastos e fibroblastos pulpares e
essa ligação ativa o fator de transcrição NF-κB, responsável pela regulação da resposta
inflamatória molecular (BOTERO et al., 2010; CHANG et al., 2005; FARGES et al., 2009).
A resposta inflamatória representa um balanço entre os mediadores pró-inflamatórios e
anti-inflamatórios que neutralizam os efeitos prejudiciais de um irritante enquanto minimiza o
dano no tecido. Este conceito é bem ilustrado pela discussão sobre citocinas na inflamação
pulpar. Citocinas são proteínas secretadas por células da imunidade inata ou adaptativa em um
processo inflamatório que ativa, medeia ou potencializa ações de outras células ou tecidos e
também são produzidas em resposta à sinalização do NF-κB (COOPER et al., 2010). Embora
a maioria das citocinas presentes no processo inflamatório seja produzida por células
inflamatórias como monóctitos/macrófagos, linfócitos e neutrófilos, também podem ser
produzidas por células não inflamatórias como os fibroblastos e células endoteliais
(BARKHORDAR et al., 2002; COIL et al., 2004; YANG et al., 2003). As citocinas possuem
numerosas funções na mediação de atividades pró ou anti-inflamatórias que afetam o processo
inflamatório (FOUAD, 2002). Uma ligação entre uma citocina/quimiocina e seu receptor pode
induzir a liberação de outras moléculas que iniciam uma cascata de outros estímulos e
liberação (TAUB et al., 1994).
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Um grande número de citocinas exibe funções regulatórias que incluem o
recrutamento de linfócitos, extravasamento, ativação, diferenciação e produção de anticorpos
e são conhecidas como reguladores pró-inflamatórios. Neste grupo estão as interleucinas 1α,
1β (IL-1α, IL-1β) e o fator de necrose tumoral α (TNF-α) (COOPER et al., 2010).
Na inflamação aguda, macrófagos residentes, em resposta à infecção, podem secretar
uma gama variada de mediadores químicos, tais como: IL-1, IL-6, IL-8, IL-12, TNF-α,
prostaglandina, leucotrienos, radicais de oxigênio e óxido nítrico. O efeito combinado destes
mediadores resultará no desenvolvimento da resposta inflamatória (SIQUEIRA JR, 2000).
Como citocinas anti-inflamatória podem ser citadas IL-4, IL-5, IL-9, IL-10 e IL-13,
que agem de várias maneiras para regular a ação de citocinas pró-inflamatórias. Alguns
trabalhos incluem a IL-6 como uma citocina imunoregulatória e anti-inflamatória e citam que
suas funções anti-inflamatórias são causadas pela supressão de IL-1 e TNF, indução da
liberação de glicocorticóide e indução de antagonistas naturais de IL-1 e TNF, além de
modulação da reabsorção óssea (BARTON, 1997; KHABBAZ et al., 2000).
IL-6 é conhecida por ser um dos maiores mediadores na regulação da resposta imune
frente à inflamação atuando tanto na imunidade inata quanto na adquirida, sendo sintetizada
por fagócitos mononucleares, células do endotélio vascular e fibroblastos em resposta a
microrganismos e outras citocinas. Na imunidade natural, a IL-6 estimula a síntese de
proteínas da fase aguda e a produção de neutrófilos por células-tronco da medula óssea. Na
imunidade adquirida, estimula o crescimento de linfócitos B que se diferenciam em
produtores de anticorpos (ABBAS et al., 2003).
O peptideoglicano da parede celular de Lactobacillus casei mostrou um aumento na
produção de IL-6 por células pulpares humanas de uma maneira dose-dependente. Da mesma
maneira, LPS de Porphyromonas endodontalis induziu a produção de IL-6 por células de
polpa humana que precedeu e foi independente da produção de IL-1. Em polpa dental
humana, o nível médio de IL-6 em dentes cariados e sintomáticos foi muito maior do que
aquele encontrado em polpa normal (BARKHORDAR et al., 1999). Em tecidos gengivais
inflamados, assim como em diferentes células desse tecido como fibroblastos, células
endoteliais e macrófagos, foram encontrados elevados níveis de IL-6, diferentemente dos
tecidos sadios (TAKAHASHI et al., 1994).
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As quimiocinas são potentes citocinas pró-inflamatórias, dividem familiaridades
estruturais e agem mediando o deslocamento de leucócitos e a quimiotaxia de células
inflamatórias para o local da inflamação (citocina quimiotática) (FOUAD, 2002).

São

polipeptídeos entre 8 e 12 kDa, classificadas em quatro famílias com base no número e
posição dos resíduos de cisteína N-terminal. As duas maiores famílias são as quimiocinas CC
(resíduos de cisteína adjacentes) e CXC (resíduos separados por um aminoácido). As
quimiocinas dos grupos CC e CXC são produzidas por leucócitos, células endoteliais, células
epiteliais e também por fibroblastos. Em algumas destas células, a liberação de quimiocinas é
induzida por microrganismos e por outras citocinas como o TNF e IL-1. Essa liberação
constitui um importante mecanismo de defesa, pois recruta leucócitos para a região onde
ocorre a infecção (ABBAS et al., 2003).
O tipo de infiltrado que caracteriza uma doença específica é controlado em parte por
grupos distintos de quimiocinas que atraem especificamente os diferentes tipos celulares de
leucócitos (HERLAAR et al., 1999). Quimiocinas da subfamília CXC, como a IL-8, oncogene
relacionado ao crescimento (GRO) e fator estroma derivado de célula (SDF), são potentes
quimiotáticos e ativadores de neutrófilos (OGURA et al., 2005; SCHALL et al., 1993). Os
fibroblastos pulpares também são verdadeiras fontes de quimiocinas como mostrado por
alguns estudos (NAGAOKA et al., 1996; OGURA et al., 2005; YANG et al., 2003).
A IL-8 é produzida por um gama de tipos celulares, incluindo neutrófilos, monócitos,
macrófagos, fibroblastos e queratinócitos. A liberação de IL-8 ocorre após a estimulação
celular com microrganismos (LPS) e mediadores endógenos como a IL-1. A principal função
da IL-8 é induzir a migração de células imunocompetentes e efetoras primárias da inflamação,
amplificando o processo inflamatório considerado fator chave da doença inflamatória aguda
(GEMMELL et al., 1997). Foi demonstrado que polpas acometidas pela inflamação
apresentam maiores quantidade de IL-8 que polpas sadias e que fibroblastos pulpares
estimulados por LPS também produzem níveis mais elevados de IL-8 que o grupo controle
(SILVA et al., 2009).
A expressão do RNAm e a liberação de IL-8 por fibroblastos de polpa dental humana
após estimulação por LPS de Prevotella intermedia foi avaliada. Houve um aumento nos
níveis de RNAm 2 horas após o início do estímulo por 0,1 µg/mL de lipopolissacarídeo,
atingindo o pico máximo em 4 a 8 horas e diminuindo em 48 horas, retornando aos valores
iniciais não estimulados em 60 horas. A produção de IL-8 começou a aumentar após 8 horas
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de estimulação por 10 µg/mL de LPS, demonstrando certo atraso em relação à expressão
gênica (NAGAOKA et al., 1996).
A liberação de prostaglandina (PG) E2, IL-6 e IL-8 por células em cultura de tecido
epitelial oral expostas a cloreto de níquel (NiCl2), cloreto de cobalto (CoCl2), cloreto de
paládio (PaCl2) e dimetacrilato de trietileno glicol (TEGDMA), por um período de 24 horas,
foi quantificada em um trabalho de Schmalz et al. (2000). Os resultados mostraram que houve
aumento de PGE2 após exposição do tecido ao NiCl2 e CoCl2 associado à significante redução
na viabilidade celular, mas os níveis de IL-6 e IL-8 não foram aumentados nessas condições
experimentais. A expressão de ambas as citocinas foi induzida pelo PaCl2 em condições não
tóxicas (SCHMALZ et al., 2000).
Os mesmos autores avaliaram a síntese de IL-6 in vitro em cultura de fibroblastos e
queratinócitos estimuladas por metais puros como zinco, níquel, cobre, paládio e cobalto.
Foram observados elevados níveis de IL-6 nas culturas expostas a esses metais, sugerindo que
os íons metálicos estão envolvidos na atividade pró-inflamatória em níveis tóxicos baixos ou
inexistentes (SCHMALZ et al., 1998).
SDF-1α/CXCL12 é uma quimiocina altamente expressa em condições basais, sendo
considerada constitutiva e tem sido frequentemente relacionada à manutenção da homeostasia
tecidual. Sua função quimiotática é exercida, além de neutrófilos, sobre linfócitos e monócitos
e possui a capacidade de recrutar células-tronco CD34+ (KARIN, 2010). A importância do
SDF-1α no recrutamento de células-tronco e progenitoras foi estabelecida e mostrou que a sua
expressão em tecidos afetados por agressões está correlacionada com o recrutamento de
células-tronco adultas e reparo no tecido (JIANG et al., 2008). Entretanto, durante o processo
inflamatório a expressão de SDF-1α/CXCL12 pode-se apresentar diminuída (FEDYK et al.,
2001; HOSOKAWA et al., 2005). Em polpas dentais acometidas pela inflamação, alguns
estudos relataram aumento da expressão dessa quimiocina e de seu receptor (JIANG et al.,
2008; JIANG et al., 2008). Discreto aumento foi observado na produção de CXCL12 em
polpa dental humana estimulada por Enterococcus faecalis inativado por calor (SIPERT et al.,
2010). Embora haja divergência na produção de SDF-1α em tecidos inflamados, a literatura
relata que os fibroblastos são também fontes dessa quimiocina (FEDYK et al., 2001).
Em trabalho do nosso grupo de pesquisa, quando fibroblastos gengivais e de ligamento
periodontal foram estimulados por LPS de Porphyromonas gingivalis por períodos de 1, 6 e
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24 horas, a produção basal de SDF-1α foi diminuída no período de 24 horas e com o aumento
da concentração de LPS. Para a produção de IL-6, na primeira hora, os níveis basais foram
baixos e não afetados pelas concentrações de LPS. Diferentemente, nos períodos
subsequentes, houve um aumento da produção de IL-6 com o aumento da concentração de
LPS para os fibroblastos ligamentares. Para os fibroblastos gengivais, a produção foi maior
em 6 e 24 horas, porém sem diferenças entre as concentrações do estímulo (MORANDINI et
al., 2010).
As células do sistema imunológico, como linfócitos T e B, neutrófilos e macrófagos
infiltram o tecido pulpar durante a progressão da lesão de cárie (IZUMI et al., 1995).
Entretanto, quando essas células são atraídas para o tecido em sua defesa, podem causar danos
significativos para o local da inflamação devido à liberação de enzimas proteolíticas que
degradam a matriz extracelular, além de liberar quantidades significativas de espécies reativas
de oxigênio (ROS) e de enzimas como as metaloproteinases (MMPs), resultando em dano no
tecido (COOPER et al., 2010).
Os microrganismos em lesões de cárie têm sido estudados e observa-se a presença de
bastonetes Gram-positivos em 92% dos dentes, cocos Gram-positivos em 32%, cocos Gramnegativos em 11,6% e bastonetes Gram-negativos em 5% (DAHLÉN et al., 2004). Os
odontoblastos são as primeiras células a serem encontradas pelos patógenos orais e são
representados na dentina cariada essencialmente por bactérias Gram-positivas (LOVE et al.,
2002). Com o progresso da infecção para a interface dentina-polpa, ocorre uma mudança na
microflora caracterizada pela diminuição de bactérias aeróbias Gram-positivas e um aumento
das anaeróbias Gram-negativas. As últimas, portanto, entram rapidamente em contato com os
fibroblastos presentes na região subodontoblástica (STAQUET et al., 2008) e desempenham
importante papel no desenvolvimento de sintomatologia por meio da indução da produção de
citocinas pró-inflamatórias (KOGA et al., 1985).

O lipopolissacarídeo é uma molécula

formada por polissacarídeos e fosfolipídeos, sendo componente da membrana externa de
bactérias Gram-negativas e capaz de exibir intensa imunoestimulação e atividade inflamatória
(RIETSCHEL et al., 1996).
A estrutura do lipopolissacarídeo é formada por um componente anfipático lípide A,
que se situa na superfície externa da membrana celular de bactérias e se encontra ligado de
maneira covalente a uma região polissacarídea. Essa região polissacarídea é dividida em
cadeia lateral (antígeno O) e região do núcleo, responsáveis pelas interações externas. O
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principal indutor de respostas imunológicas é o lípide A. A maior parte do conhecimento que
se tem da estrutura da molécula de LPS é concentrada no antígeno derivado da enterobactéria
Escherichia coli (KOGA et al., 1985).
A resposta dos fibroblastos frente a estímulos microbianos tem sido estudada em
situações diversas, como fibroblastos pulpares estimulados por lipopolissarídeos (LPS) (COIL
et al., 2004), ácido lipoteicóico (LTA) (TELLES et al., 2003) ou por sobrenadante de
bactérias bucais (LETZELTER et al., 1998). O LPS é capaz de causar ativação celular
imediata e liberação de citocinas pró-inflamatórias por macrófagos (RIETSCHEL et al.,
1996). O efeito do LPS sobre células de polpa humana foi primeiramente descrito por Nakane
et al. (1995) mostrando que o LPS de Escherichia coli, Porphyromonas gingivalis,
Porphyromonas endodontalis e Fusobacterium nucleatum foi capaz de afetar a produção de
DNA destas células, aumentando ou diminuindo-a dependendo da concentração do estímulo
(NAKANE et al., 1995). Em fibroblastos de polpa humana, o LPS de E. coli aumentou a
produção de IL-6 (COIL et al., 2004). Entretanto, a expressão de RNAm para IL-8 não foi
induzida quando células de polpa dental humana em cultura foram estimuladas por LPS de
Salmonella abortusequi e por lípide A de E. coli. Isso pode refletir a especificidade de células
pulpares por LPS (NAGAOKA et al., 1996).
O caminho pelo qual o LPS é reconhecido foi esclarecido recentemente. Inicialmente
o LPS se liga à proteína ligadora de LPS (LBP) solúvel no sangue ou no fluido extracelular.
Este complexo é necessário para que o LPS se ligue a CD14, que existe como uma proteína
plasmática solúvel, e uma proteína de membrana ligada à glicofosfatidilinisitol. Ocorrida a
ligação entre LPS e CD14, a LBP se dissocia e o complexo LPS-CD14 se associa fisicamente
ao TLR4. Uma proteína acessória extracelular chamada MD2 também se liga ao complexo
CD14. LPS, CD14 e MD2 são requeridos para que ocorra a sinalização eficiente induzida
pelo LPS (ABBAS et al., 2003). O complexo CD14, derivado de fibroblastos de polpa dental
em cultura e de citocinas imunoregulatórias, regula a expressão de RNAm de IL-6 quando
estas células são expostas a LPS de Prevotella intermedia (TOKUDA et al., 2001). Como
visto anteriormente, receptores do tipo toll, TLRs-1 a 6 e 9, são expressos por odontoblastos e
fibroblastos pulpares (BOTERO et al., 2010; CHANG et al., 2005; FARGES et al., 2009).
O colágeno é o maior componente orgânico do tecido pulpar, embora a polpa pareça
conter menores concentrações de colágeno quando comparada a outros tecidos conjuntivos.
Das moléculas de colágeno que existem na polpa, os tipos I e III representam a maior parte do
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tecido conjuntivo (LECHNER et al., 1981). O tipo I é o tipo predominante e pode contribuir
para o estabelecimento da arquitetura da polpa. É encontrado na forma de fibrilas estriadas
distribuídas em número e densidade variados ao longo do tecido conjuntivo da polpa (OKIJI,
2002).
A produção de colágeno por fibroblastos é alterada em consequência a estímulos
microbianos e aumentada nos processos de reparo (OKIJI, 2002; TROWBRIDGE, 2002). Em
fibroblastos de polpa foi demonstrada a influência das citocinas TGF-β1 e TGF-β2 no
aumento da síntese de colágeno. Por isso, fibroblastos de tecidos acometidos pela inflamação
depositam colágeno em maior quantidade que em condições normais (BARKHORDAR et al.,
2002). Entretanto, outro estudo mostra que na presença de altas concentrações de TGF-β há
uma diminuição da expressão de RNAm para colágeno tipo I por fibroblastos de gengiva
(FRAGIADAKI et al., 2011). A presença de IL-1β também aumentou a produção de colágeno
por fibroblastos de polpa e de gengiva em humanos (BARKHORDAR et al., 2002). Portanto,
a síntese de colágeno é um evento de grande importância para o reparo do tecido conjuntivo
(CHAN et al., 2005).
A inflamação da polpa dental é caracterizada por mudanças no fluxo sanguíneo
(OLGART et al., 1991), na função das células imunocompetentes (BERGENHOLTZ et al.,
1991) e na atividade neuronal (NÄRHI et al., 1983). Muitos mediadores, incluindo a
histamina, prostaglandinas e neuropeptídios, estão envolvidos em um ou mais desses
processos (STERIN-BORDA et al., 2007), enquanto todos os passos podem envolver o óxido
nítrico (NO) (NATHAN, 1992).
O óxido nítrico tem recebido muita atenção desde a descoberta de suas funções no
final dos anos 80. Apesar da alta reatividade e meia-vida curta variando entre 3 a 60 segundos
(KIECHELE et al., 1993), rapidamente é destruído pelo oxigênio (ARCHER, 1993), sendo
que sua oxidação produz nitrito e nitrato (KIECHELE et al., 1993). É um gás solúvel e foi
identificado primeiramente pela sua ação no relaxamento muscular, causando vasodilatação.
Esse efeito foi demonstrado ser verdadeiro também na polpa. A síntese de NO se realiza por
ação de uma enzima, a óxido nítrico sintase (NOS) a partir da oxidação do aminoácido Larginina, que produz NO e L-citrulina, sendo necessária a presença de dois co-fatores,
o oxigênio e o fosfato denucleotídeo adenina nicotinamida (NADPH) (FOUAD, 2002). O NO
é uma molécula mensageira intracelular (BREDT et al., 1990) com importantes funções
cardiovascular, neurológica e imune (NATHAN, 1992).
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De acordo com o local, a quantidade produzida e os alvos no ambiente, o NO pode
produzir diferentes efeitos. Pequena quantidade de NO produzida pelo endotélio vascular
regula o relaxamento muscular e protege contra a adesão de leucócitos e plaquetas na parede
do vaso sanguíneo. Essa propriedade pode ser considerada protetora e anti-inflamatória.
Grande quantidade de NO liberada pelas células em resposta a citocinas pode destruir o tecido
hospedeiro e diminuir discretamente a resposta celular (FOUAD, 2002). O NO possui um
papel nas respostas imunes não específicas, atuando como um agente tóxico em infecções
(CARMIGNANI et al., 2000). É possível confirmar que um dos primeiros atuantes em
potencial da resposta inflamatória é o NO (CLANCY et al., 1995). Além disso, outros
investigadores (BERGGREEN et al., 1999; OLGART et al., 1996) relataram que o NO possui
um importante papel na regulação da circulação sanguínea da polpa, descrevendo o seu
grande envolvimento na regulação da homeostase vascular dental.
Três isoformas distintas de óxido nítrico sintase (NOS) foram descobertas: endotelial
(eNOS), neuronal (nNOS), e induzida (iNOS) (NATHAN, 1992). A nNOS e eNOS estão
localizadas nas fibras nervosas (LOHINAI et al., 1997) e nas células endoteliais da polpa
dental humana, respectivamente (FELACO et al., 2000). A eNOS e a nNOS são isoformas
constitutivas

que

podem

rapidamente

sintetizar

pequenas

quantidades

de

NO

(CARMIGNANI et al., 2000). A iNOS está envolvida principalmente nos processos
inflamatórios e produz grandes quantidades de NO.
Estudos sugerem que as três isoformas da NOS podem ser expressas em polpa dental
(FELACO et al., 2000; LAW et al., 1999). De acordo com os trabalhos de Silva et al. (2008)
NOS está presente em uma pequena quantidade em polpas sadias, aumentado em processos
patológicos (SILVA et al., 2008). Entretanto, a eNOS está presente em tecido pulpar sadio,
em células endoteliais, fibroblastos e odontoblastos, enquanto que a iNOS nunca é expressa
em condições normais, é induzida apenas em processos patológicos (DI NARDO DI MAIO et
al., 2004). O NO formado pela eNOS possui papel anti-inflamatório na polpa sadia e durante
os períodos iniciais da inflamação em polpa hiperêmica (NATHAN, 1992). O progresso da
inflamação na polpa dental está acompanhado por um aumento na atividade da NOS, na maior
parte atribuída à iNOS de leucócitos (DI NARDO DI MAIO et al., 2004).
Umas das maneiras de analisar a presença de atividade da NOS é por meio da presença
de NADPH-diaforase (NADPH-d), um marcador comum para as três isoformas da NOS,
portanto, pode ser um indicador indireto da produção de NO (STOYANOVA et al., 2005).
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Fibroblastos de polpa dental humana e células epiteliais possuem marcação para NADPH-d
(DA SILVA et al., 2008), assim como há um aumento na densidade desse marcador em
tecidos pulpares inflamados (FELACO et al., 2000).
Metaloproteinases de matriz coletivamente denominadas matrixinas, formam uma
família multigênica dentro da classe de metaloproteases com atividade endopeptidásica que
medeiam a degradação de praticamente todas as moléculas da matriz extracelular, incluindo
colágeno nativo e desnaturado (BIRKEDAL-HANSEN, 1993; VISSE et al., 2003). Até o
momento, 24 diferentes MMPs foram clonadas, das quais 23 foram encontradas em humanos
(VISSE et al., 2003). MMPs contribuem para a remodelação tecidual tanto normal como
patológica. As funções fisiológicas das MMPs incluem migração celular, remodelação
tecidual, crescimento, cicatrização, angiogênese, formação do esmalte, apresentação e
processamento de antígeno (HANNAS et al., 2007). As MMPs estão associadas com a
remodelação da matriz orgânica da dentina (SULKALA et al., 2002). Alguns autores afirmam
que, geralmente, as MMPs não são expressas em tecidos sadios, mas são encontradas em
processos de reparo ou remodelação óssea, em todos os tecidos inflamados e em todos os
tipos celulares em cultura (PARKS et al., 2004).
As MMPs são divididas em 6 grupos: colagenases, gelatinases ou tipo IV colagenase,
estromelisinas, matrilisinas, metaloproteinases tipo de membrana e outras (HANNAS et al.,
2007). Dentre as gelatinases estão a MMP-2 e a MMP-9 e a ativação dessas duas
metaloproteinases possui um papel crucial na quebra do colágeno da dentina em lesões de
cárie (SULKALA et al., 2001).
A degradação do tecido inflamado possui quatro caminhos reconhecidos: o caminho
plasminogênio-dependente, o fagocítico, o osteoclástico e o caminho dependente da MMP
(BIRKEDAL-HANSEN, 1993). Quando toxinas, como as produzidas por bactérias atingem a
dentina, geralmente ocorre inflamação pulpar. Se a lesão de cárie não for removida, este
processo inflamatório avança. A pulpite está associada à degradação tecidual. Quando os
níveis de MMP e a atividade gelatinolítica em polpas dentais humanas clinicamente
inflamadas e saudáveis foram comparados, os dados indicaram que MMP-9 pode ser
importante na quebra do tecido pulpar dental humano inflamado. Níveis de MMP-1 e MMP-2
foram significantemente menores em polpas sintomáticas que em clinicamente sadias. Em
contrapartida, níveis de MMP-9 em polpas inflamadas foram significantemente maiores que
em polpas normais, portanto a expressão da MMP-9 pode ter um papel importante na
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patogênese da inflamação pulpar (GUSMAN et al., 2002; TSAI et al., 2005). A MMP-9 além
de estar altamente expressa em tecidos inflamados, foi detectada em células como
odontoblastos, fibroblastos, células inflamatórias e células endoteliais (TSAI et al., 2005).
Com o avanço de estudos mais aprofundados sobre a área da saúde, pode-se verificar
um aumento no número das descobertas científicas em relação à participação dos diversos
mediadores nos eventos relacionados à inflamação, entretanto são raros os trabalhos que
investigam os efeitos de materiais colocados em direto contato com o tecido pulpar em
relação à produção de citocinas inflamatórias. Cavalcanti et al. (2011) avaliaram a secreção de
IL-1β e IL-8 por neutrófilos humanos usando diferentes materiais de capeamento pulpar
direto: hidróxido de cálcio [Ca(OH)2], sistema adesivo (Single Bond) e agredado de trióxido
mineral (MTA). A produção de IL-8 foi maior em todos os grupos avaliados em relação ao
grupo controle, sendo que no grupo do sistema adesivo foi maior que no do MTA. A
produção de IL-1β foi maior apenas no grupo do MTA (CAVALCANTI et al., 2011).
A compatibilidade biológica dos materiais dentários é de grande importância para
evitar ou limitar irritação ou degeneração dos tecidos adjacentes ao local onde são aplicados,
especialmente porque os materiais de proteção do complexo dentino-pulpar estão em íntimo
contato com a dentina vital e até mesmo com o tecido pulpar e seus efeitos sobre os
fibroblastos pulpares são uma grande preocupação.
A polpa dental é objeto de estudo não apenas pelas implicações clínicas dos seus
processos patológicos, mas também devido a fatores específicos como sua localização interna
a um tecido duro com paredes inflexíveis, seu suprimento vascular particular e dinâmica
celular, que juntos levam a um interesse crescente pela resposta que a polpa exerce a
agressões (GOODIS, 2002). Essas agressões podem ser causadas por metabólitos
provenientes de microrganismos envolvidos com infecções pulpares tanto agudas quanto
sintomáticas, como o LPS de E. coli, ou por componentes que são liberados de materiais
odontológicos. As quimiocinas exercem papel fundamental nos processos inflamatórios,
recrutando células de defesa, sendo de grande interesse o estudo da liberação dessas proteínas
por células da polpa, em especial por fibroblastos (BARKHORDAR et al., 2002; MARTINEZ
et al., 2004; RAVANTI et al., 1999).
Uma vez que a inflamação não ocorre por igual em todos os tecidos conjuntivos do
organismo, há necessidade de conhecer as reações que determinados materiais provocam
quando colocados em íntimo contato com o tecido pulpar. Pela predominância numérica dos
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fibroblastos no tecido pulpar e pelos recentes relatos acerca da capacidade destas células
reagirem a estímulos agressivos por meio da liberação de quimiocinas, metaloproteinases e
óxido nítrico, que desempenham importante função na resposta inflamatória, eles se tornaram
os alvos desta pesquisa.
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2 PROPOSIÇÃO

OBJETIVO GERAL
Investigar a influência de materiais utilizados na prática clínica odontológica na
resposta inflamatória de fibroblastos cultivados de polpa dental humana proveniente de dentes
permanentes em relação à expressão e produção de mediadores da inflamação.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Avaliar a citotoxicidade dos materiais HEMA, Single Bond (3M ESPE),
Vitrebond (3M ESPE), Ketac Molar (3M ESPE), Dycal (Dentsply) e lipopolissacarídeo de
Escherichia coli e a viabilidade celular de fibroblastos de polpa dental humana quando
estimulados pelos materiais citados.
 Avaliar os níveis de nitrito produzidos por fibroblastos de polpa dental humana
estimulados pelos materiais supracitados e também estimulados pelos materiais seguidos por
lipopolissacarídeo de Escherichia coli.
 Avaliar a expressão gênica de pró-colágeno tipo I, MMP-9, SDF-1α/CXCL12,
IL-6 e IL-8/CXCL8 por fibroblastos de polpa dental humana estimulados pelos materiais
supracitados e também estimulados pelos materiais seguidos por lipopolissacarídeo de
Escherichia coli.
 Avaliar a produção de SDF-1α/CXCL12, IL-6 e IL-8/CXCL8 por fibroblastos
de polpa dental humana estimulados pelos materiais supracitados.
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3 MATERIAL E MÉTODOS

3.1 COLETA DO TECIDO PULPAR E ESTABELECIMENTO DE CULTURA PRIMÁRIA
Terceiros molares hígidos extraídos de um mesmo paciente livre de doenças
sistêmicas foram obtidos no Laboratório de Fisiologia e Farmacologia Clínica (LAFFIC) da
Faculdade de Odontologia de Bauru da Universidade de São Paulo. Os dentes foram doados
pelo paciente em formulário específico devidamente aprovado pelo Comitê de Ética em
Pesquisa da FOB/USP (Processo nº 137/2007). O armazenamento foi feito em Dulbecco´s
Modified Eagle´s Medium (DMEM) (Gibco, Invitrogen Life Technologies, Carlsbad, CA,
EUA) até o laboratório de cultura de células para extração do tecido pulpar. Após a remoção
de todo o tecido aderido ao redor do dente (gengiva e ligamento periodontal), um sulco
transversal com ponta diamantada esférica (#1014 KG Sorensen), sob refrigeração, foi
realizado na região da junção amelocementária, em toda a circunferência do dente. Com um
alveolótomo cirúrgico, o dente foi fraturado e aberto, removendo-se o tecido pulpar. A polpa
foi picotada, o tecido imerso em meio de cultura DMEM (Gibco, Invitrogen Life Techologies,
Carlsbad, CA, EUA) suplementado com 10% de Soro Bovino Fetal (SBF) e centrifugado a
200 g, por 5 minutos em temperatura ambiente (TA). Os fragmentos foram ressuspensos,
colocados em garrafas para cultura de 25 cm2 com DMEM, 10% de SBF, 100 µg/mL de
penicilina, 100 µg/mL de estreptomicina e 0,5 mg de anfotericina B (Gibco, Invitrogen Life
Techologies, Carlsbad, CA, EUA) e mantidos a 37 ºC com 5% de CO2 em incubadora
(IncuSafe, Sanyo Electric, Co., Ltda, Japan).
As culturas foram mantidas até os fibroblastos alcançarem confluência com troca do
meio DMEM e 10% de SBF a cada dois ou três dias. Após confluência, os fibroblastos foram
repicados e a sua utilização ocorreu a partir da 4ª passagem. O protocolo seguido para a
cultura dos fibroblastos foi o mesmo utilizado em trabalhos anteriores realizados no
Laboratório de Farmacologia do Departamento de Ciências Biológicas da Faculdade de
Odontologia de Bauru, Universidade de São Paulo (MORANDINI et al., 2010; MORANDINI
et al., 2011; SIPERT, 2007; SIPERT et al., 2010)
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3.2 ESTIMULAÇÃO DOS FIBROBLASTOS PULPARES PELOS MATERIAIS
Os materiais utilizados para o estímulo dos fibroblastos de polpa de dente permanente
humano foram: HEMA - H, Single Bond - SB (3M ESPE), Vitrebond - VB (3M ESPE),
Ketac Molar - KM (3M ESPE) e Dycal - DY (Dentsply).
VB, SB, KM e DY, foram preparados sob condições estéreis e em discos medindo 5
mm x 2 mm obtidos a partir de um molde pré-fabricado (MANTELLINI et al., 2003). Os
espécimes VB e SB foram fotoativados com o aparelho Astralis 3 (Ivoclar Vivadent)
calibrado a 700 mW/cm2 pelo tempo recomendado pelo fabricante e no caso do KM e DY
foram deixados tomar presa também de acordo com as instruções do fabricante. A superfície
dos materiais VB e SB foram protegidas com uma tira de poliéster para evitar a formação da
camada inibida pelo oxigênio. Os espécimes foram colocados sobre uma membrana
permeável (Maxicell 24W 0,4 µm) para evitar o contato direto com as células (MANTELLINI
et al., 2003). O grupo controle para esses materiais foi denominado CTW, constituído por
meio de cultura, células sem estímulo e a membrana permeável.
O monômero HEMA foi utilizado nas concentrações 10 (H10), 100 (H100), 1000
(H1000) nM e colocados diretamente no meio de cultura (MANTELLINI et al., 2006), assim
como o Single Bond não polimerizado,

utilizado nas concentrações 1:10.000 (SB 0,1),

1:1000 (SB 1) e 1:100 (SB 10) em DMEM 10%. O grupo controle para esses materiais foi
denominado CLE, constituído por meio de cultura e células sem estímulo.
As células foram distribuídas em placas de 24 poços numa quantidade de 5 x 104
células por poço e deixadas até atingir sub-confluência em meio de cultura DMEM, com
trocas do meio de cultura a cada dois ou três dias, mantidas em incubadora a 37 ºC com 5%
de CO2.
Após 6 e 24 horas, como padronizado em pesquisas anteriores realizadas em nosso
laboratório (MORANDINI et al., 2010; MORANDINI et al., 2011; SIPERT, 2007; SIPERT et
al., 2010), o sobrenadante e as células foram coletados e submetidos às análises descritas
posteriormente.
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3.3 ESTIMULAÇÃO

DOS FIBROBLASTOS PULPARES PELOS MATERIAIS SEGUIDOS POR

LPS DE E. COLI
As células foram distribuídas em placas de 24 poços numa quantidade de 5 x 104
células por poço e deixadas até atingir confluência com trocas do meio de cultura a cada dois
ou três dias. Após 24 horas de estimulação dos fibroblastos pulpares pelos materiais H10;
H100; H1000; SB 0,1; SB 1; SB 10,VB; SB; KM e DY estes foram removidos e o meio de
cultura (1 mL) contendo 10 µg/mL de LPS de E. coli (número de catálogo L4391, Sigma
Chemical Co., ST. Luis, Mo.) foi adicionado aos poços, conforme protocolo descrito na
literatura (TELLES et al., 2003). Após 24 horas, o sobrenadante e as células foram coletados e
submetidos às análises descritas posteriormente.
3.4 AVALIAÇÃO

DA VIABILIDADE CELULAR E DO EFEITO CITOTÓXICO DOS MATERIAIS

NOS FIBROBLASTOS DE POLPA:

TRYPAN BLUE E MTT

Após a estimulação dos fibroblastos de polpa dentária humana por um período de 6 e
24 horas, os materiais foram removidos e as células lavadas com soro fisiológico, retiradas da
placa pela adição de tripsina (100 µL) e neutralizadas pelo meio de cultura DMEM a 10%
(300 µL). As células foram submetidas à centrifugação a 1200 g por 10 minutos em TA e
ressuspendidas em 200 µL de meio de cultura DMEM 10% de SBF. A viabilidade celular foi
determinada pela contagem das células em um hemocitômetro, usando o corante Trypan Blue.
O ensaio de redução do MTT (2,5 difenil brometo de tetrazolium) foi usado para
avaliar a citotoxicidade dos materiais aos fibroblastos pulpares e também do LPS de E. coli
após o período de estimulação de 6 e 24 horas. Os materiais foram removidos, os
sobrenadantes armazenados em freezer a -80 ºC e a solução de MTT (Invitrogen), adicionada
às células. A solução foi utilizada na concentração de 5 mg/mL em PBS estéril, na proporção
de 40 µL da solução de MTT e 360 µL de meio de cultura, por poço, onde permaneceu
incubada por um período de 4 horas em incubadora a 37 ºC em 5% de CO2, protegida de luz.
Decorrido esse período, a solução foi retirada dos poços e descartada. Álcool isopropílico
(200 µL) foi adicionado aos poços e a placa deixada em mesa agitadora em TA por 30
minutos. Após essa etapa, a placa foi levada ao leitor de microplaca (FLUOstar OPTIMA,
BMG LABTECH, Ortenberg, Germany) com comprimento de onda ajustado para 570 nm, no
qual a leitura de absorbância foi realizada (MOSMANN, 1983).
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3.5 AVALIAÇÃO

DOS NÍVEIS DE

ÓXIDO NÍTRICO

PRODUZIDOS POR FIBROBLASTOS DE

POLPA APÓS ESTÍMULOS

A partir do sobrenadante das células estimuladas com os diferentes materiais e com

LPS de E. coli, os níveis de NO foram dosados pelo ensaio colorimétrico do nitrato/nitrito
(análise de Griess), adicionando-se a 50 µL de cada amostra, 50 µL de solução de
sulfanilamida 1% em solução de ácido fosfórico 5%. Transcorridos 10 minutos, foram
adicionados 50 µL de solução NED [cloreto de N-(1-naftiletilenodiamino)] 0,1% em água.
Após incubação por 10 minutos em TA e protegido da luz, realizou-se a leitura em
comprimento de onda entre 520 e 550 nm usando um leitor de microplaca e a concentração
foi calculada usando as curvas padrões do nitrato (SCHULZ et al., 1999).
3.6 AVALIAÇÃO

DA EXPRESSÃO GÊNICA DE PRÓ-COLÁGENO TIPO

I, MMP-9, SDF-

1α/CXCL12, IL-6 E IL-8/CXCL8 POR FIBROBLASTOS DA POLPA
Após a estimulação dos fibroblastos pulpares pelos materiais H10; H100; H1000; SB
0,1; SB 1; SB 10; VB; SB; KM; DY; e pelos materiais seguidos por LPS de E.coli, a
expressão de RNAm para pró-colágeno tipo I, MMP-9, SDF-1α/CXCL12, IL-6 e IL8/CXCL8 foi avaliada por transcrição reversa (RT) seguida de reação em cadeia da
polimerase (PCR) quantitativa.
3.6.1 Extração de RNA total
O RNA total foi extraído a partir de 5 x 104 células utilizando o reagente TRIzol (Life
Technologies). A extração de RNA total foi feita pelo método guanidino-isotiocianato-fenolclorofórmio conforme descrito na literatura e reproduzido pelo grupo de pesquisa do
Laboratório de Farmacologia, do Departamento de Ciências Biológicas (MORANDINI et al.,
2010; SANTOS et al., 2003; SANTOS et al., 2002). Os fibroblastos foram homogeneizados,
armazenados em tubos de microcentrífuga e congelados a -80 ºC. Após o descongelamento, as
amostras foram incubadas por 5 minutos em TA e adicionado um volume de 30% de
clorofórmio. Os tubos foram vigorosamente agitados e deixados em repouso em TA por 10
minutos, sendo em seguida centrifugados a 13000 g por 15 minutos a 4 ºC. A camada superior
(fase aquosa) foi recuperada em alíquotas de 300 µL e colocada em tubos de microcentrífuga
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contendo 600 µL de isopropanol. Os tubos foram agitados vigorosamente e deixados em
repouso em TA por 10 minutos. Após centrifugação a 13000 g por 10 minutos a 4 oC, o
sobrenadante foi descartado e adicionado 1 mL de etanol 75% [em água com dietil
pirocarbonato (DEPC) 0,1%], em seguida os tubos foram agitados vigorosamente. Foi
realizada nova centrifugação a 8000 g por 5 minutos a 4 oC, descartando-se o sobrenadante e
repetindo-se outra centrifugação com 500 µL de etanol 100% a 8000 g por 5 minutos a 4 oC.
Para permitir a secagem das amostras, o sobrenadante foi descartado e os tubos deixados
abertos em TA. Para ressuspender o RNA total, adicionaram-se 12 µL de água tratada com
DEPC 0,1% aos tubos de microcentrífuga.

3.6.2 QUANTIFICAÇÃO DO RNA TOTAL
A concentração de RNA total nas amostras foi determinada por leitura em
espectrofotômetro, colocando-se 1 µL de cada amostra no aparelho Nanodrop® 1000
(Thermo Scientific, Wilmington, EUA). As leituras foram realizadas em comprimento de
onda entre 260 e 280 nm e a concentração das amostras foi fornecida pelo equipamento em
ng/µL.

3.6.3 TRATAMENTO DO RNA TOTAL COM DNASE
Para evitar a possibilidade de contaminação do RNA total extraído por DNA
genômico, procedeu-se o tratamento de todas as amostras com 1 µg de RNA total cada com
DNAse (gDNAse Wipeout Buffer, Qiagen, Alemanha), durante 2 minutos a 42 ºC. Este
procedimento foi realizado seguindo-se as orientações do fabricante, conforme documentado
em trabalho do grupo de pesquisa do Laboratório de Farmacologia, do Departamento de
Ciências Biológicas (SANTOS et al., 2003).

3.6.4 TRANSCRIÇÃO REVERSA
Imediatamente após o tratamento com DNAse, a transcrição reversa das amostras de
RNA em cDNA foi realizada por meio do kit comercial QuatiTect Reverse Transcription Kit
(Qiagen, Hilden, Alemanha) seguindo as instruções do fabricante. Foram adicionados por
amostra 1 µL da enzima transcriptase reversa, 4 µL de tampão Quantscript RT, 1 µL de RT
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primer e uma nova incubação foi realizada a 42 ºC por 30 minutos seguida de 95 ºC por 3
minutos, em um volume final de reação de 20 µL.

3.6.5 PCR QUANTITATIVO
A expressão quantitativa do RNAm para pró-colágeno tipo I, MMP-9, SDF1α/CXCL12, IL-6 e IL-8/CXCL8 foi analisada por meio de reações de PCR quantitativo,
utilizando-se o sistema Taqman® (Applied Biosystems, Life Technologies, EUA) em um
aparelho ViiA7 (Applied Biosystems, Life Technologies, EUA). Foram utilizados primers e
sonda inventoriados, conjugadas ao fluoróforo FAM, disponibilizados pela mesma empresa,
listados na tabela 1. Como gene constitutivo foi realizada a amplificação do gene para
RPL13A listado na tabela 2 (PALMQVIST et al., 2008).
Foram utilizados 1 µL de cDNA, sintetizado a partir do RNAm, de cada amostra,
juntamente com reagentes Taqman® Gene Expression Mastermix (Applied Biosystems, Life
Technologies, EUA), primers e sondas como determinado pelo fabricante, com um volume
final de reação de 5 µL. A reação de amplificação compreende 2 minutos a 50 ºC, 10 minutos
a 95 ºC, 45 ciclos de 15 segundos a 95 ºC e 1 minuto a 60 ºC, conforme recomendado pelo
fabricante. Os resultados foram analisados com base no valor de cicle threshold ou ciclo
limiar (Ct), sendo este o ponto correspondente ao número de ciclos a partir do qual a
amplificação atinge um dado limiar que permite a análise quantitativa da expressão do gene
avaliado. As médias dos valores de Ct de medidas em duplicata foram utilizadas para calcular
a expressão do gene alvo, com normalização em relação a um controle interno (RPL13A) e
comparados a um controle alvo interno de uma amostra do grupo de células não estimuladas,
obtendo-se assim o cálculo do aumento da expressão, utilizando a fórmula 2-∆∆Ct.
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Tabela 1: Alvos utilizados na RT-PCR e números de catálogos.
Alvos

Número

de

catálogo

(Applied

Biosystems,

Life

Technologies, EUA)
Pró-colágeno tipo I

Hs01028970_m1

MMP9

Hs00234579_m1

SDF-1α/CXCL12

Hs00171022_m1

IL-6

Hs00985639_m1

IL-8/CXCL8

Hs00174103_m1

Tabela 2: gene para RPL13A (PALMQVIST et al., 2008).
Alvo

Primer

Sonda

RPL13A

CCGCTCTGGACCGTCTCAA

(VIC)

CCTGGTACTTCCAGCCAACCT

TGACGGCATCCCACCGCCCT
(TAMRA) – 3´

3.7 AVALIAÇÃO

DA PRODUÇÃO DE

SDF-1α
α/CXCL12, IL-6

E

IL-8/CXCL8

POR

FIBROBLASTOS DA POLPA

A produção de SDF-1α/CXCL12, IL-6 e IL-8/CXCL8 extracelular foram
quantificadas usando o método de ensaio imunoenzimático (ELISA - Enzyme-Linked
Immunoabsorbent Assay), a partir do sobrenadante coletado após os estímulos pelos materiais
H10; H100; H1000; SB 0,1; SB 1; SB 10; VB; SB; KM; DY. Placas de 96 poços foram
sensibilizadas com anticorpo primário ou de captura, diluídos em tampão de ligação
carbonato/bicarbonato para IL-6 e IL-8/CXCL8 e PBS (phosphate buffered saline - solução
salina tamponada por fosfato) para SDF-1α/CXCL12, de acordo com as instruções do
fabricante (R&D Systems, Minneapollis, EUA). Após o tempo de incubação (15 a 18 horas)
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em TA, as placas foram lavadas com PBS contendo Tween 20 0,05% e bloqueadas durante 2
horas, em TA, com PBS contendo soroalbumina bovina (PBS BSA) (Sigma-Aldrich) 1%. As
placas foram novamente lavadas com PBS Tween 20 e incubadas com as amostras e com
quantidades conhecidas das citocinas recombinantes durante 2 horas em TA (R&D Systems,
Minneapollis, EUA). Após este período, as placas foram lavadas e incubadas com os
anticorpos secundários biotinilados por 2 horas também em TA. Após nova lavagem, foi
realizada a incubação da enzima estreptavidina (Becton, Dickinson & Co. – BD – Franklin
Lakes, NJ, EUA) diluída em PBS BSA 1% na proporção de 1:250 por 20 minutos em TA. As
placas foram novamente lavadas e a reação foi revelada pela adição de tetrametilbenzidina e
peróxido de hidrogênio na proporção de 1:1 (BD) conforme as instruções do fabricante. A
reação foi interrompida, após 30 minutos, pela adição de ácido sulfúrico 4N e a leitura
realizada em espectrofotômetro ajustado para o comprimento de onda de 450 nm (ELISA
microplate reader, Bio-Rad, Hercules, CA, USA).

3.8 ANÁLISE ESTATÍSTICA
A análise estatística foi realizada utilizando o programa GraphPad Prism 5.0. As
diferenças estatisticamente significantes foram determinadas por meio da análise de variância
à 1 critério (ANOVA) seguida do pós teste de Tukey para os materiais independentes do
tempo e análise de variância à 2 critérios (ANOVA) seguida do teste de correção de
Bonferroni para as comparações entre os materiais e os tempo experimentais. Foi adotado
nível de significância de 5% para a verificação das possíveis diferenças entre os grupos.
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4 RESULTADOS

4.1 CULTURA DOS FIBROBLASTOS
A Figura 1 ilustra imagens da cultura de células a partir de tecido pulpar de dente
permanente humano observada em microscópio invertido com contraste de fases.

Figura 1- Fibroblastos de polpa dental humana. A cultura primária foi estabelecida por meio de técnica de
explant. Sete dias do início da cultura (A), 14 dias (B), 17 dias (C) e 21 dias (D). Visualização em microscópio
óptico invertido com contraste de fases com aumento de 10X.

A seguir serão apresentados apenas os resultados em que foram observadas diferenças
estatisticamente significativas; os demais resultados estão no apêndice.
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4.2 VIABILIDADE CELULAR – TRYPAN BLUE
A viabilidade celular foi avaliada após a estimulação dos fibroblastos de polpa
dentária humana pelos materiais por um período de 6 e 24 horas. CLE representa o controle
dos materiais H10 (HEMA 10 nM), H100 (HEMA 100 nM), H1000 (HEMA 1000 nM), SB
0,1 (Single Bond 1:10.000), SB 1 (Single Bond 1:1.000), SB 10 (Single Bond 1:100) e CTW
representa o controle dos materiais VB (Vitrebond), SB (Single Bond), KM (Ketac Molar),
DY (Dycal). Os resultados mostraram que no período de 6 horas, houve uma diminuição
estatisticamente significativa (p<0,05) da porcentagem de células vivas para o material SB 10,
a concentração mais alta utilizada do Single Bond quando comparado ao grupo controle não
estimulado. Para o período de 24 horas, houve uma diminuição estatisticamente significativa
(p<0,05) da porcentagem de células vivas para os materiais SB 10 e DY, quando comparados
com seus respectivos controles, CLE e CTW. Os dados obtidos estão representados nas
Figuras 2 e 3.
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Figura 2- Ensaio de viabilidade celular (Trypan Blue) dos fibroblastos de polpa dental humana quando
estimulados pelos materiais H10 (HEMA 10 nM), H100 (HEMA 100 nM), H1000 (HEMA 1000 nM), SB 0,1
(Single Bond 1:10.000), SB 1 (Single Bond 1:1.000), SB 10 (Single Bond 1:100) comparados ao grupo controle
CLE e VB (Vitrebond), SB (Single Bond), KM (Ketac Molar), DY (Dycal) comparados ao grupo controle CTW.
Valores dados em porcentagem de células vivas no período de 6 horas. * < CLE, p<0,05; n=3.

Figura 3- Ensaio de viabilidade celular (Trypan Blue) dos fibroblastos de polpa dental humana quando
estimulados pelos materiais H10 (HEMA 10 nM), H100 (HEMA 100 nM), H1000 (HEMA 1000 nM), SB 0,1
(Single Bond 1:10.000), SB 1 (Single Bond 1:1.000), SB 10 (Single Bond 1:100) comparados ao grupo controle
CLE e VB (Vitrebond), SB (Single Bond), KM (Ketac Molar), DY (Dycal) comparados ao grupo controle CTW.
Valores dados em porcentagem de células vivas no período de 24 horas. * < que os respectivos controles,
p<0,05; n=3.
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4.3 CITOTOXICIDADE – MTT

A citotoxicidade dos materiais aos fibroblastos de polpa dental humana foi avaliada
pelo ensaio de redução do MTT após o período de estimulação de 6 e 24 horas e dos materiais
seguidos por LPS de E. coli após o período de 24 horas. Da mesma maneira, CLE representa
o controle dos materiais H10 (HEMA 10 nM), H100 (HEMA 100 nM), H1000 (HEMA 1000
nM), SB 0,1 (Single Bond 1:10.000), SB 1 (Single Bond 1:1.000), SB 10 (Single Bond 1:100)
e CTW representa o controle dos materiais VB (Vitrebond), SB (Single Bond), KM (Ketac
Molar), DY (Dycal). CLE LPS representa um grupo controle com células estimuladas apenas
com o LPS de E. coli. Os resultados mostraram que no período de 6 horas, não houve
diferença estatisticamente significativa entre os materiais testados. Para o período de 24 horas
estimulados apenas com material, houve uma diminuição estatisticamente significativa
(p<0,05) do valor da densidade óptica para os materiais SB 10 e DY, quando comparados
com seus respectivos controles, CLE e CTW. Estimulando os fibroblastos com material
seguidos de LPS de E. coli por um período de 24 horas, resultou em diminuição do valor de
densidade óptica para os materiais VB, SB 1 e SB 10 em relação ao grupo controle e de SB 1
e SB 10 em relação a SB 0,1. Os dados obtidos estão representados nas Figuras 4, 5 e 6.
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Figura 4- Citotoxicidade (MTT) dos materiais H10 (HEMA 10 nM), H100 (HEMA 100 nM), H1000 (HEMA
1000 nM), SB 0,1 (Single Bond 1:10.000), SB 1 (Single Bond 1:1.000), SB 10 (Single Bond 1:100) comparados
ao grupo controle não estimulado CLE e VB (Vitrebond), SB (Single Bond), KM (Ketac Molar) e DY (Dycal)
comparado ao grupo controle CTW, utilizados para estimular fibroblastos de polpa dental humana no período de
6 horas. Valores representativos das médias ± desvio padrão, n=3. Não houve diferença estatisticamente
significativa para os grupos estudados.
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Figura 5- Citotoxicidade (MTT) dos materiais H10 (HEMA 10 nM), H100 (HEMA 100 nM), H1000 (HEMA
1000 nM), SB 0,1 (Single Bond 1:10.000), SB 1 (Single Bond 1:1.000), SB 10 (Single Bond 1:100) comparados
ao grupo controle não estimulado CLE e VB (Vitrebond), SB (Single Bond), KM (Ketac Molar) e DY (Dycal)
comparado ao grupo controle CTW, utilizados para estimular fibroblastos de polpa dental humana no período de
24 horas. Valores representativos das médias ± desvio padrão. * < que os respectivos controles, p<0,05; n=3.
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Figura 6- Citotoxicidade (MTT) dos materiais H10 (HEMA 10 nM), H100 (HEMA 100 nM), H1000 (HEMA
1000 nM), SB 0,1 (Single Bond 1:10.000), SB 1 (Single Bond 1:1.000), SB 10 (Single Bond 1:100), VB
(Vitrebond), SB (Single Bond) e KM (Ketac Molar) seguidos por estímulo por LPS de E. coli comparado ao
grupo controle CLE, CLE LPS e CTW no período de 24 horas. Valores representativos das médias ± desvio
padrão. * < CLE, CLE LPS e CTW, p<0,05. O ensaio foi realizado em triplicata.
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4.4 ÓXIDO NÍTRICO
O ensaio colorimétrico de Griess foi utilizado para dosar a quantidade de nitrato/nitrito
produzida a partir do sobrenadante das células estimuladas pelos materiais H10 (HEMA 10
nM), H100 (HEMA 100 nM), H1000 (HEMA 1000 nM), SB 0,1 (Single Bond 1:10.000), SB
1 (Single Bond 1:1.000), SB 10 (Single Bond 1:100) comparados ao grupo controle CLE e
VB (Vitrebond), SB (Single Bond), KM (Ketac Molar), DY (Dycal) comparados ao grupo
controle CTW. As células também foram estimuladas pelos materiais seguidos por LPS de E.
coli. Foi verificada diferença estatisticamente significativa (p<0,05) para KM, em que houve
uma diminuição dos níveis de nitrato/nitrito quando comparado ao grupo controle CTW no
período de 6 horas. O resultado está representado na Figura 7.

Figura 7- Quantidade de nitrito produzida por fibroblastos de polpa dental humana estimulados pelos materiais
VB (Vitrebond), SB (Single Bond), KM (Ketac Molar), DY (Dycal) no período de 6 horas. Valores
representativos das médias ± desvio padrão. * < CTW, p<0,05. O ensaio foi realizado em triplicata.
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4.5 EXPRESSÃO

GÊNICA DO

RNAm

PARA PRÓ-COLÁGENO TIPO

I, MMP-9, SDF-

1α
α/CXCL12, IL-6 E IL-8/CXCL8
O estudo da expressão gênica dos alvos pró-colágeno tipo I, MMP-9, SDF1α/CXCL12, IL-6 e IL-8/CXCL8 por fibroblastos de polpa dental humana foi realizado por
meio de PCR quantitativo precedido de transcrição reversa. As amostras foram estimuladas
pelos materiais H10 (HEMA 10 nM), H100 (HEMA 100 nM), H1000 (HEMA 1000 nM), SB
0,1 (Single Bond 1:10.000), SB 1 (Single Bond 1:1.000), SB 10 (Single Bond 1:100) e
comparadas ao grupo controle CLE; VB (Vitrebond), SB (Single Bond), KM (Ketac Molar),
DY (Dycal) e comparadas ao grupo controle CTW pelo tempo experimental de 6 e 24 horas e
com os mesmos materiais seguidos por LPS de E. coli pelo período de 24 horas. CLE LPS
representa outro grupo controle de células estimuladas apenas por LPS de E. coli.
Não foi possível observar qualquer sinal de amplificação do gene para MMP-9, sendo
assim, pode-se sugerir que nos períodos experimentais avaliados de 6 e 24 horas não foi
detectada a expressão gênica da MMP-9.
A amplificação dos genes para pró-colágeno tipo I, SDF-1α/CXCL12, IL-6 e IL8/CXCL8 foi avaliada e normalizada pelo gene de referência RPL13A. As Figuras 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14 e 15 representam apenas os grupos em que houve diferença estatisticamente
significativa (p<0,05) para os alvos estudados.
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EXPRESSÃO GÊNICA PARA PRÓ-COLÁGENO TIPO I
De acordo com os resultados, houve uma diminuição estatisticamente significativa
(p<0,05) na expressão do RNAm para pró-colágeno tipo I quando os fibroblastos foram
estimulados pelo material SB 10 (Single Bond 1:100), no período de 24 horas e um aumento
no CLE em 24 horas quando comparado ao mesmo grupo em 6 horas (Figura 8). Para o
período de 6 horas, houve uma diminuição estatisticamente significativa (p<0,05) da
expressão desse gene para os materiais SB (Single Bond) e DY (Dycal) quando comparados
ao grupo controle CTW (Figura 9).
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Figura 8- Expressão do RNAm para pró-colágeno tipo I por fibroblastos de polpa dental humana estimulados
pelos materiais H10 (HEMA 10 nM), H100 (HEMA 100 nM), H1000 (HEMA 1000 nM), SB 0,1 (Single Bond
1:10.000), SB 1 (Single Bond 1:1.000), SB 10 (Single Bond 1:100) nos períodos de 6 e 24 horas. Valores
representativos das médias ± desvio padrão. * < CLE, p<0,05. # > CLE 6 horas, p<0,05. O ensaio foi realizado
em triplicata.
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Figura 9- Expressão do RNAm para pró-colágeno tipo I por fibroblastos de polpa dental humana estimulados
pelos materiais VB (Vitrebond), SB (Single Bond), KM (Ketac Molar), DY (Dycal) no período de 6 horas.
Valores representativos das médias ± desvio padrão. * < CTW, p<0,05. O ensaio foi realizado em triplicata.
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EXPRESSÃO GÊNICA PARA SDF-1α/CXCL12
A expressão gênica para SDF-1α/CXCL12 foi aumentada para o grupo controle
estimulado apenas com LPS de E. coli em relação ao grupo controle não estimulado (Figura
10). Quando foram comparados os grupos sem o estímulo do LPS de E. coli, houve um
aumento da expressão gênica para o grupo SB 10 (Single Bond 1:100) no período de 24 horas
em relação ao período de 6 horas (Figura 11) e para o DY (Dycal) também no período de 24
horas em relação ao período de 6 horas (Figura 12).
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Figura 10- Expressão do RNAm para SDF-1α/CXCL12 por fibroblastos de polpa dental humana estimulados
pelos materiais H10 (HEMA 10 nM), H100 (HEMA 100 nM), H1000 (HEMA 1000 nM), SB 0,1 (Single Bond
1:10.000), SB (Single Bond) e KM (Ketac Molar) seguidos por LPS de E. coli no período de 24 horas. Valores
representativos das médias ± desvio padrão. * > CLE LPS, p<0,05. O ensaio foi realizado em triplicata.
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Figura 11- Expressão do RNAm para SDF-1α/CXCL12 por fibroblastos de polpa dental humana estimulados
pelos materiais H10 (HEMA 10 nM), H100 (HEMA 100 nM), H1000 (HEMA 1000 nM), SB 0,1 (Single Bond
1:10.000), SB 1 (Single Bond 1:1.000), SB 10 (Single Bond 1:100) nos períodos de 6 e 24 horas. Valores
representativos das médias ± desvio padrão. # > SB 10 6 horas, p<0,05. O ensaio foi realizado em triplicata.
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Figura 12- Expressão do RNAm para SDF-1α/CXCL12 por fibroblastos de polpa dental humana estimulados
pelos materiais VB (Vitrebond), SB (Single Bond), KM (Ketac Molar), DY (Dycal) nos períodos de 6 e 24
horas. Valores representativos das médias ± desvio padrão. # > DY 6 horas, p<0,05. O ensaio foi realizado em
triplicata.
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EXPRESSÃO GÊNICA PARA IL-6
Os dados mostraram que houve uma diminuição da expressão gênica para IL-6 para o
grupo H1000 (HEMA 1000 nM) em relação ao grupo controle CLE no período de 24 horas.
Em contrapartida houve um aumento da expressão para o grupo SB 0,1 (Single Bond
1:10.000) no período de 6 horas em relação ao mesmo grupo no período de 24 horas (Figura
13).
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Figura 13- Expressão do RNAm para IL-6 por fibroblastos de polpa dental humana estimulados pelos materiais
H10 (HEMA 10 nM), H100 (HEMA 100 nM), H1000 (HEMA 1000 nM), SB 0,1 (Single Bond 1:10.000), SB 1
(Single Bond 1:1.000), SB 10 (Single Bond 1:100) nos períodos de 6 e 24 horas. Valores representativos das
médias ± desvio padrão. * < CLE, p<0,05. # > SB 0,1 24 horas, p<0,05. Não foi detectada a expressão do gene
IL-6 para os materiais SB 1 e SB 10 no período de 24 horas. O ensaio foi realizado em triplicata.
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EXPRESSÃO GÊNICA PARA IL-8/CXCL8
Houve uma diminuição da expressão gênica para IL-8/CXCL8 para os grupos: H10
(HEMA 10 nM), H100 (HEMA 100 nM), H1000 (HEMA 1000 nM), SB 0,1 (Single Bond
1:10.000), SB 1 (Single Bond 1:1.000), SB 10 (Single Bond 1:100) e DY (Dycal) comparado
ao seu respectivo grupo controle no período de 6 horas (Figura 14 e 15). A expressão gênica
foi aumentada para os grupos SB 10 (Single Bond 1:100) em relação a 6 horas (Figura 14) e
para VB (Vitrebond) em relação ao seu grupo controle (CTW) em ambos os tempos
experimentais (Figura 15).
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Figura 14- Expressão do RNAm para IL-8/CXCL8 por fibroblastos de polpa dental humana estimulados pelos
materiais H10 (HEMA 10 nM), H100 (HEMA 100 nM), H1000 (HEMA 1000 nM), SB 0,1 (Single Bond
1:10.000), SB 1 (Single Bond 1:1.000), SB 10 (Single Bond 1:100) nos períodos de 6 e 24 horas. Valores
representativos das médias ± desvio padrão. * < CLE 6 horas, p<0,05. # > SB 10 6 horas, p<0,05. O ensaio foi
realizado em triplicata.
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Figura 15- Expressão do RNAm para IL-8/CXCL8 por fibroblastos de polpa dental humana estimulados pelos
materiais VB (Vitrebond), SB (Single Bond), KM (Ketac Molar), DY (Dycal) nos períodos de 6 e 24 horas.
Valores representativos das médias ± desvio padrão. * < CTW 6 horas, p<0,05. & > CTW, p<0,05. O ensaio foi
realizado em triplicata.
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4.6 DETECÇÃO DA PRODUÇÃO DE SDF-1α
α/CXCL12, IL-6 E IL-8/CXCL8
A produção de SDF-1α/CXCL12, IL-6 e IL-8/CXCL8 pelos fibroblastos de polpa
dental humana em cultura foi detectada por ELISA a partir da análise do sobrenadante após
estímulo pelos materiais H10 (HEMA 10 nM), H100 (HEMA 100 nM), H1000 (HEMA 1000
nM), SB 0,1 (Single Bond 1:10.000), SB 1 (Single Bond 1:1.000), SB 10 (Single Bond 1:100)
comparados ao grupo controle CLE, e VB (Vitrebond), SB (Single Bond), KM (Ketac Molar),
DY (Dycal) comparados ao grupo controle CTW nos tempos experimentais de 6 e 24 horas.
Os resultados obtidos estão ilustrados nas Figuras 16, 17, 18, 19 e 20 e representam os
grupos em que houve diferença estatisticamente significativa (p<0,05).
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DETECÇÃO DA PRODUÇÃO DE SDF-1α
α/CXCL12
A análise dos resultados mostrou que a produção de SDF-1α/CXCL12 foi diminuída
para os grupos H10 (HEMA 10 nM), H100 (HEMA 100 nM), H1000 (HEMA 1000 nM) no
período de 6 horas (Figura 16) e DY (Dycal) no período de 24 horas (Figura 17).
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Figura 16- Produção in vitro de SDF-1α/CXCL12 por fibroblastos de polpa dental humana estimulados pelos
materiais H10 (HEMA 10 nM), H100 (HEMA 100 nM), H1000 (HEMA 1000 nM), SB 0,1 (Single Bond
1:10.000), SB 1 (Single Bond 1:1.000), SB 10 (Single Bond 1:100) nos períodos de 6 e 24 horas. Valores
representativos das médias ± desvio padrão. * < CLE, p<0,05. O ensaio foi realizado em duplicata.
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Figura 17- Produção in vitro de SDF-1α/CXCL12 por fibroblastos de polpa dental humana estimulados pelos
materiais VB (Vitrebond), SB (Single Bond), KM (Ketac Molar), DY (Dycal) no período de 24 horas. Valores
representativos das médias ± desvio padrão. * < CTW, p<0,05. O ensaio foi realizado em duplicata.
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DETECÇÃO DA PRODUÇÃO DE IL-6
De acordo com os dados houve um aumento estatisticamente significativo (p<0,05) da
produção de IL-6 para os grupos VB (Vitrebond) e KM (Ketac Molar) no período de 6 horas
quando comparado ao grupo controle (Figura 18).
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Figura 18- Produção in vitro de IL-6 por fibroblastos de polpa dental humana estimulados pelos materiais VB
(Vitrebond), SB (Single Bond), KM (Ketac Molar), DY (Dycal) no período de 6 horas. Valores representativos
das médias ± desvio padrão. & > CTW, p<0,05. O ensaio foi realizado em duplicata.
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DETECÇÃO DA PRODUÇÃO DE IL-8/CXCL8
Os resultados mostraram que houve um aumento da produção de IL-8/CXCL8 para os
grupos SB 1 (Single Bond 1:1.000) em 24 horas (Figura 19), VB (Vitrebond) em 6 e 24 horas
e KM (Ketac Molar) em 24 horas em relação aos respectivos grupos controles (Figura 20).
Houve uma diminuição da produção para os grupos SB 10 (Single Bond 1:100) 24 horas
(Figura 19) e DY (Dycal) 6 e 24 horas (Figura 20).
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Figura 19- Produção in vitro de IL-8/CXCL8 por fibroblastos de polpa dental humana estimulados pelos
materiais H10 (HEMA 10 nM), H100 (HEMA 100 nM), H1000 (HEMA 1000 nM), SB 0,1 (Single Bond
1:10.000), SB 1 (Single Bond 1:1.000), SB 10 (Single Bond 1:100) no período de 24 horas. Valores
representativos das médias ± desvio padrão. * < CLE, p<0,05. # > CLE, p<0,05. O ensaio foi realizado em
duplicata.
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Figura 20- Produção in vitro de IL-8/CXCL8 por fibroblastos de polpa dental humana estimulados pelos
materiais VB (Vitrebond), SB (Single Bond), KM (Ketac Molar), DY (Dycal) nos períodos de 6 e 24 horas.
Valores representativos das médias ± desvio padrão. * < CTW, p<0,05. & > CTW, p<0,05. O ensaio foi
realizado em duplicata.
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5 DISCUSSÃO
A dentina é um tecido conjuntivo calcificado e de natureza tubular. O número de
túbulos varia de 40.000 a 70.000 por milímetro quadrado de acordo com a sua localização,
aumentando à medida que se aproxima da polpa (GARBEROGLIO et al., 1976). O diâmetro
dos túbulos varia de 1 µm na junção amelodentinária a 3 µm na superfície pulpar, portanto
quanto mais próximo à polpa maior é o diâmetro e a quantidade de túbulos dentinários
presentes, o que torna a dentina bastante permeável a substâncias químicas e ácidos
bacterianos (COFFEY et al., 1970). Embora a remoção de dentina seja necessária para o
tratamento da lesão de cárie, torna a polpa mais suscetível a irritantes químicos e bacterianos.
A preservação da polpa dental é um dos passos mais importantes da prática clínica.
O uso de materiais para reabilitar as estruturas dentárias está em constante mudança
para o benefício tanto do paciente quanto do profissional. O maior obstáculo é escolher a
correta combinação de materiais de proteção do complexo dentino-pulpar e restauradores para
o sucesso do tratamento. Todo o material utilizado deve satisfazer alguns requisitos como ser
similar à estrutura dental em relação às propriedades físicas e mecânicas, ser biocompatível,
possuir estabilidade de cor, proporcionar um ótimo polimento, entre outras. De fundamental
importância é o efeito dos materiais restauradores colocados em várias profundidades na
dentina e a resposta pulpar a esses materiais. Esses efeitos biológicos devem ser considerados
com cuidado principalmente devido ao grande número de técnicas adesivas e de produtos que
estão sendo introduzidos no mercado (MODENA et al., 2009).
Resinas compostas e adesivos dentinários, em sua maioria, são compostos por
monômeros como o bis-glicidil metacrilato (BisGMA), uretano dimetacrilato (UDMA),
trietileno glicol dimetacrilato (TEGDMA), 2-hidroxietil metacrilato (HEMA) entre outros e
essas substâncias são citotóxicas quando em contato direto com fibroblastos (HANKS et al.,
1991). HEMA é um dos componentes que mais são liberados dos adesivos dentais
(GEURTSEN et al., 1998; GEURTSEN et al., 1999) e rapidamente se difunde através da
dentina devido ao seu baixo peso molecular e hidrofilidade, evitando a diferenciação de
células pulpares em odontoblastos (ABOUT et al., 2000) e podendo suprimir o crescimento
de vários tipos celulares (GEURTSEN et al., 1998).
Durante a polimerização de resinas compostas ou sistemas adesivos à base de
metacrilato, a conversão dos monômeros é incompleta levando à liberação dessas moléculas
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não reagidas para a polpa por meio dos túbulos dentinários ou locais de exposição pulpar
(HANKS et al., 1994; PASHLEY, 1988). O oxigênio, presente durante a irradiação da luz,
inibe o processo de polimerização dos monômeros pela formação de radicais não reativos de
peróxido, que reagem com eles mesmos ou outros radicais resultando em produtos inativos
(SHAWKAT et al., 2009). A baixa taxa de polimerização, influenciada pela intensidade de
luz e duração da irradiação, sistema fotoiniciador, tipo e proporção dos monômeros está
intimamente relacionada com a solubilidade do material na cavidade oral e com a quantidade
de monômeros livres (RUEGGEBERG et al., 1990). Adesivos e resinas compostas livres de
metacrilato parecem ser vantajosos em relação à biocompatibilidade, como as resinas à base
de silorano, que possuem baixa solubilidade em água, causando menos efeitos adversos
(WEINMANN et al., 2005).
Os cimentos de ionômero de vidro modificados por resina (CIVMR) foram
desenvolvidos para superar os problemas dos cimentos de ionômero de vidro convencionais
como alto tempo de presa, sensibilidade da técnica e fragilidade (BURKE et al., 2002).
Entretanto, foram incorporados monômeros como o HEMA ou bis-GMA e a canforoquinona
como fotoiniciador. A dentina, composta 50% em volume de mineral, 30% em volume de
matriz orgânica e 20% em volume de fluido, devido à sua característica tubular e presença de
líquido pode dissolver os cimentos de ionômero de vidro modificados por resina (MOUNT,
1994), consequentemente seus componentes podem ser liberados para o ambiente e se
difundir através dos túbulos dentinários e atingir a polpa iniciando um processo inflamatório.
Estudos mostram que a concentração de íons inorgânicos que são liberados dos CIVMR assim
como dos CIV convencionais, como o Sr2+, Al3+ e F- são baixas para causar algum efeito
citotóxico; entretanto, HEMA não polimerizado é liberado dos cimentos modificados por
resina (STANISLAWSKI et al., 1999). A liberação de HEMA ocorre nas primeiras 24 horas
após a polimerização e é a substância que compromete a biocompatibilidade dos CIVMR
(GEURTSEN, 2000). Vários estudos demonstram que os cimentos de ionômero de vidro
modificados por resina são citotóxicos para diferentes tipos celulares e tecidos devido à
liberação de HEMA (ARANHA et al., 2006; COSTA et al., 2003; KAWAI et al., 2002; LAN
et al., 2003; PALMER et al., 1999; SOUZA et al., 2006; STANISLAWSKI et al., 1999).
Quando isso ocorre, sérios danos são causados à polpa, como por exemplo inflamação pulpar,
podendo levar a respostas imunes em vários graus de gravidade (RAKICH et al., 1999).
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Muitos materiais são utilizados em capeamento pulpar direto e indireto e, um dos mais
empregados é o cimento de hidróxido de cálcio (FARHAD et al., 2005). Esse material possui
como vantagens a indução da mineralização, baixa toxicidade e alto pH, responsável pela sua
ação antibacteriana (FARHAD et al., 2005). O hidróxido de cálcio induz efeito inflamatório
no qual em 7 dias é observado um processo inflamatório moderado, incluindo a presença de
neutrófilos e células gigantes (HOLLAND et al., 2002). A intensidade da inflamação é
gradualmente reduzida do sétimo ao décimo terceiro ou vigésimo dia (HOLLAND et al.,
2002). Esses efeitos inflamatórios são caracterizados pela resposta do tecido e envolvem a
permeabilidade vascular, fatores solúveis e a migração de leucócitos (IMHOF et al., 1997).
Nesse processo um papel importante é atribuído à liberação de citocinas, quimiocinas ou
leucotrieno-B4 por células residentes na indução do recrutamento de leucócitos para o foco
inflamatório (FACCIOLI et al., 1990). O hidróxido de cálcio pode induzir o aumento na
regulação de citocinas pró-inflamatórias durante a fase aguda da resposta inflamatória, assim
como influenciar na regulação de citocinas anti-inflamatórias (REYES-CARMONA et al.,
2011).
A importância de estudar os efeitos de materiais restauradores e de proteção do
complexo dentino-pulpar está na melhora do uso e das indicações dos materiais no intuito de
evitar danos pulpares. O complexo dentino-pulpar é capaz de se adaptar a uma série de
estímulos, invocando resposta de defesa para manter a vitalidade.
A polpa dental humana é formada por um tecido conjuntivo especializado, altamente
inervado e vascularizado, e sua porção central é constituída, em grande parte, por fibroblastos,
que formam o principal grupo celular do tecido conjuntivo. A polpa é responsável por
sustentar a dentina por meio de mecanismos homeostáticos de proteção. O processo de reparo
pulpar é complexo e depende da extensão da agressão (SIMON et al., 2011). Os fibroblastos
possuem um importante papel na remodelação da matriz extracelular, sintetizando
componentes do tecido conjuntivo, principalmente fibrilas colágenas. Poucos trabalhos na
literatura avaliam a produção de citocinas e quimiocinas por fibroblastos de polpa dental
humana, estimulados por materiais utilizados em íntimo contato com o tecido pulpar.
No processo carioso, inicialmente se observa a presença de bactérias Gram-positivas
em maior quantidade. Porém, à medida que a lesão cariosa progride em direção à interface
dentina-polpa ocorrem mudanças na microflora, caracterizadas pela diminuição da proporção
de bactérias aeróbicas Gram-positivas e um aumento de bactérias anaeróbicas Gram-negativas
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(HAMILTON, 2000), com o envolvimento de muitas células e mediadores da inflamação na
resposta imune inicial à cárie (HAHN et al., 2007a; HAHN et al., 2007b). Quando a
inflamação no tecido pulpar é induzida, muitos mediadores pró-inflamatórios são expressos,
principalmente por fibroblastos de polpa dental humana (NAGAOKA et al., 1996; TOKUDA
et al., 2001), assim como é observada a presença da enzima óxido nítrico sintase induzida
(iNOS), precursora da formação de óxido nítrico, importante molécula com funções imunes
(DI NARDO DI MAIO et al., 2004).
O principal responsável pelas respostas pulpares a antígenos é o sistema imune, que
aumenta a produção de fatores inflamatórios (TSAI et al., 2005) e os fibroblastos são capazes
de reconhecer antígenos e responder com a produção de mediadores da inflamação (YAMAJI
et al., 1995). Uma grande descoberta da imunologia foi a descrição de receptores do tipo Toll
(TLRs) e sua presença em fibroblastos (HATAKEYAMA et al., 2003; STAQUET et al.,
2008). Os TLRs reconhecem as substâncias dos microrganismos que estimulam a imunidade
inata e são conhecidos como padrões moleculares associados a patógenos (PAMPs) nas fases
iniciais da resposta imune e induzem a expressão de vários mediadores da inflamação
(GUTIERREZ-VENEGAS et al., 2005; SIPERT et al., 2010), citocinas (BOTERO et al.,
2010; COIL et al., 2004; MORANDINI et al., 2010; TOKUDA et al., 2002; YANG et al.,
2003) e quimiocinas (HATAKEYAMA et al., 2003; HOSOKAWA et al., 2005; STAQUET et
al., 2008; YANG et al., 2003) via estimulação de NF-κB, um fator de transcrição responsável
pela regulação da resposta inflamatória molecular (BOTERO et al., 2010; CHANG et al.,
2005; FARGES et al., 2009).
O LPS de Escherichia coli possui a capacidade de exibir intensa atividade
inflamatória, causando ativação celular e liberação de citocinas pró-inflamatórias (COIL et
al., 2004; HOSOKAWA et al., 2005). A escolha de LPS de E.coli como um estímulo utilizado
em sinergismo aos materiais se deve ao fato de que à medida que a lesão cariosa progride em
direção à polpa, ocorre uma mudança no padrão microbiano (HAMILTON, 2000). Além do
LPS de E. coli ser um estímulo comumente utilizado em ensaios experimentais de indução de
resposta imunológica e pró-inflamatória (BOTERO et al., 2010; CHANG et al., 2005; COIL
et al., 2004; KOGA et al., 1985; NAKANE et al., 1995; SIPERT et al., 2010; YAMAJI et al.,
1995), sua estrutura é formada por um componente anfipático lípide A, localizado na
superfície externa da membrana celular da bactéria, sendo que o número total de cadeias
lipídicas do lípide A é o fator mais importante relacionado à imunogenicidade do antígeno.
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No caso do LPS de E. coli, estão presentes seis cadeias lipídicas do lípide A e exercem
atividade inflamatória ótima (PARK et al., 2009), enquanto que lípides A com cinco cadeias,
como a do LPS de P. gingivalis, são cem vezes menos ativos (HASHIMOTO et al., 2004).
Fibroblastos pulpares produzem uma série de citocinas em resposta ao estímulo bacteriano
(MATSUSHIMA et al., 1998; O’BOSKEY et al., 1998).
A concentração de 10 µg/mL de LPS de E. coli segundo trabalho de Nakane et al.
(1995) aumentou a produção de DNA em células de polpa dental humana, entretanto diminuiu
a produção de proteína. Concentração de 100 µg/mL de LPS inibiu a produção de DNA pelas
células e diminuiu a produção de proteína e, 1 µg/mL não causou nenhuma mudança tanto na
produção de DNA quanto de proteína (NAKANE et al., 1995). A concentração escolhida
nesse trabalho foi a de 10 µg/mL, valor que causasse alterações na produção de DNA e de
proteína, mas não a ponto de inibir a produção de ambos. Os resultados do trabalho de He et
al. (2007) mostraram que a concentração de 10 µg/mL de LPS de E. coli aumentou a
produção de IL-11 por fibroblastos gengivais, assim como a produção de IL-6 (HE et al.,
2007). A estimulação dos fibroblastos de polpa dental humana por LPS de E. coli após o
estímulo com os materiais tentou mimetizar o que representaria a recorrência de cárie após a
restauração do órgão dentário.
Os testes de biocompatibilidade e citotoxicidade são essenciais e recomendados para
os materiais que são utilizados na área da saúde. A American Dental Association (ADA)
recomenda uma sequência de testes de biocompatibilidade para os materiais dentários
(CRAIG, 1997). A sequência consiste em testes iniciais, secundários e de uso. Nos testes
iniciais são realizados ensaios in vitro para a citotoxicidade e para mutagênese para os
materiais dentários e seus componentes.
A biocompatibilidade pode ser definida como a capacidade do material realizar a
função a que foi proposto sem causar efeitos indesejáveis (WILLIAMS, 2003) como reações
alérgicas, inflamatórias ou tóxicas, quando em contato com os tecidos vivos ou fluidos
orgânicos. A biocompatibilidade compreende as interações dos tecidos e fluidos com um
material. Quando o material é colocado em um tecido vivo gerará algum tipo de resposta
biológica. A citotoxicidade pode resultar em um amplo espectro de efeitos, como alterações
metabólicas e morte celular. Os testes de citotoxicidade são a primeira etapa para se assegurar
a biocompatibilidade de um material (WATAHA, 2001). Algumas maneiras de avaliar a
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citotoxicidade podem ser por meio do ensaio de Trypan Blue e de MTT, ambos utilizados
nesse trabalho.
Pelo ensaio de viabilidade celular, Trypan Blue, o material que causou morte celular
em maior proporção foi o sistema adesivo Single Bond (SB 10) na concentração de 1:100,
diminuindo para menos de 50% a quantidade de células viáveis no período de 6 horas. Para o
ensaio de MTT, o mesmo material causou uma leve diminuição da respiração mitocondrial
celular no mesmo período experimental, portanto com poucas células viáveis e menor taxa de
metabolismo. Os resultados ficaram ainda mais expressivos no período de 24 horas. SB10
diminuiu a porcentagem de células viáveis para menos de 5% do número total de fibroblastos,
assim como o metabolismo celular caiu consideravelmente.
Os efeitos citotóxicos desse material podem ser devido aos seus componentes ácidos,
porque ocorreu uma mudança na cor do meio de cultura de vermelho para amarelo após ser
aplicado na cultura de fibroblastos. Entretanto, quando o Single Bond foi polimerizado (SB),
não se observou a mesma resposta, sugerindo-se que os efeitos citotóxicos diminuem pela
diminuição da quantidade de substâncias livres.
A conversão de monômeros dos sistemas adesivos é incompleta, embora não
exclusivamente pela presença do oxigênio, que inibe o processo de polimerização pela
formação de radicais que reagem com eles mesmos ou outros radicais resultando em produtos
inativos (SHAWKAT et al., 2009), levando à liberação desses monômeros não reagidos para
o tecido pulpar (HANKS et al., 1994; PASHLEY, 1988). Foi relatado que monômeros, como
o HEMA, são solúveis em meio aquoso (GEURTSEN et al., 1998) e estão presentes em
adesivos como o Single Bond. Entretanto, nas condições em que o presente estudo foi
realizado, quando o HEMA foi aplicado em várias concentrações (10 nM, 100 nM e 1000
nM) diretamente nos fibroblastos de polpa dental humana, não causou diminuição da
viabilidade celular nem alterou as taxas de respiração mitocondrial celular. Deve-se levar em
consideração que as concentrações utilizadas não foram baseadas nas concentrações usadas
pelos fabricantes dos sistemas adesivos pois estes não informam exatamente a sua
composição incluindo a concentração dos monômeros. Muitos trabalhos afirmam que os
monômeros HEMA, bis-GMA e TEGDMA podem reduzir a síntese protéica, a síntese de
DNA e a capacidade respiratória celular (BOUILLAGUET et al., 1996; HANKS et al., 1992).
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Na prática clínica a aplicação de sistema adesivo diretamente sobre a polpa como
material de capeamento pulpar pode permitir a constante liberação de produtos não reagidos
para a polpa, levando a uma resposta inflamatória persistente (GWINNETT et al., 1998;
HEBLING et al., 1999a). A presença de partículas resinosas no tecido pulpar inicia uma
resposta de corpo estranho, caracterizada pela presença de infiltrado inflamatório
mononuclear e deficiência na formação de barreira mineralizada. A fagocitose de glóbulos
poliméricos por macrófagos e a reação de corpo estranho podem levar a um atraso no
recrutamento de fibroblastos e na diferenciação de células para a substituição de
odontoblastos e formação de dentina reparativa e barreira mineralizada (GWINNETT et al.,
1998). Polpas capeadas com sistema adesivo exibiram diferentes graus de inflamação com a
predominância de células inflamatórias mononucleares (PEREIRA et al., 2000). Muitos
trabalhos sobre citotoxicidade de sistemas adesivos afirmam que esses materiais causam
algum tipo de dano em células pulpares ou em outros tipos celulares humanos ou não (CHEN
et al., 2003; COSTA et al., 1999; DEMARCO et al., 2001; GROBLER et al., 2004;
HEBLING et al., 1999a; MANTELLINI et al., 2003; SENGÜN et al., 2011).
Quando o LPS de E. coli foi colocado em contato com os fibroblastos após serem
estimulados com os materiais HEMA (H10, H100, H1000) e Single Bond (SB; SB0,1; SB1;
SB10) pelo período de 24 horas, notou-se, pelo teste de MTT, que houve diminuição
significativa da respiração celular para os grupos SB1 e SB10. O LPS usado em sinergismo
com os materiais para a estimulação das células causou alteração da atividade metabólica nos
fibroblastos, sendo que o grupo mais afetado foi o SB10, assim como mostrado quando os
fibroblastos foram estimulados apenas com esse material.
Embora o LPS de E. coli seja um potente estimulador de leucócitos, não está muito
claro o efeito que produz em fibroblastos de polpa sadia. Além disso, os fibroblastos de polpa
podem ter um padrão de indução de citocinas diferente de fibroblastos derivados de outras
localizações (COIL et al., 2004). Coil et al. (2004) demonstraram em seu trabalho que
fibroblastos de polpa dental humana são capazes de secretar consideráveis quantidades de IL6 quando estimulados por LPS de E. coli na concentração de 1 mg/mL. Entretanto, na
concentração utilizada neste trabalho de 10 µg/mL de LPS de E. coli não foi possível observar
o aumento na secreção dessa citocina.
A síntese de colágeno é um evento muito importante para o reparo de lesões (OKIJI,
2002; TROWBRIDGE, 2002), sendo o colágeno produzido e secretado por fibroblastos de

92 Discussão

uma forma solúvel e depositado no ambiente extracelular. Embora alguns trabalhos mostrem
que a síntese de colágeno por fibroblastos seja aumentada na presença de LPS (HE et al.,
2009; YANG et al., 2007), os resultados do presente trabalho não mostraram nenhuma
diferença estatisticamente significativa na produção de colágeno quando os fibroblastos foram
estimulados pelos materiais HEMA (H10, H100, H1000) e Single Bond (SB; SB0,1; SB1;
SB10) seguidos por LPS de E. coli. Segundo trabalho de Yang et al. (2007), a expressão de
RNAm para pró-colágeno tipo I foi dependente da concentração de LPS utilizada, sendo que
esta foi aumentada quando o LPS foi utilizado nas concentrações entre 0,005-0,5 µg/mL,
atingindo um pico na concentração de 0,1 µg/mL. Quando a concentração de LPS foi de 1
µg/mL, a expressão do pró-colágeno tipo I foi inibida (YANG et al., 2007).
A expressão do RNAm para pró-colágeno tipo I diminuiu significativamente nos
fibroblastos estimulados pelo sistema adesivo Single Bond na concentração de 1:100 (SB10)
no período de 24 horas. Esse mesmo grupo experimental teve a viabilidade e o metabolismo
celular diminuídos segundo os testes de Trypan Blue e MTT para o mesmo período,
significando que esse material causou drástica morte celular. Por isso, sugere-se que a
diminuição da expressão de pró-colágeno seja causada pela pequena quantidade de
fibroblastos restantes. Para o período de 6 horas, houve tendência de diminuição da expressão
gênica para os grupos H10; H100; H1000; SB0,1 e SB1 indicando que esses materiais
afetaram a expressão de pró-colágeno tipo I, umas das principais funções dos fibroblastos. O
teste de MTT e Trypan Blue para esses grupos não mostrou alterações no metabolismo e na
viabilidade celular em relação ao grupo controle, o que mostra a importância da biologia
molecular na avaliação das interações de materiais com as células. Houve aumento
significativo da expressão do pró-colágeno tipo I no grupo controle de 24 horas em relação ao
período de 6 horas. Os resultados também mostraram que houve diminuição da expressão do
RNAm para pró-colágeno tipo I nos fibroblastos estimulados pelo Single Bond na sua forma
polimerizada.
A produção e a expressão de SDF-1α/CXCL12 foram verificadas e os resultados
mostraram que fibroblastos de polpa dental humana produziram e expressaram esta proteína
basalmente e sem estímulo algum, com um aumento no período de 24 horas em relação a 6
horas, o que corrobora o dado de que essa é uma quimiocina constitutiva e expressa em
condições basais (FEDYK et al., 2001; KARIN, 2010). A presença de CXCL12 em condições
basais torna os tecidos conjuntivos favoráveis à permanência de células dendríticas imaturas
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responsáveis pelo elo entre imunidade inata e adaptativa (RICART et al., 2011). A produção
basal dessa quimiocina também pode exercer um papel importante na manutenção da
homeostasia tecidual por meio da retenção de células-tronco hematopoiéticas nos tecidos
conjuntivos (KARIN, 2010). Quando os fibroblastos foram estimulados apenas com LPS de
E. coli houve aumento substancial da expressão de CXCL12, assim como demonstrado por
Hosokawa et al. (2005). Esses mesmos autores demostraram um padrão de resposta
concentração dependente e antagônico entre a produção de IL-8/CXCL8 e SDF-1α/CXCL12.
Com a adição de P. gingivalis inativado por calor, a concentração de IL-8/CXCL8 aumenta e
de SDF-1α/CXCL12 diminui. Entretanto, na presença de TNF-α, IFN-γ, TGF-β, RANTES e
MIP-3α há um aumento da produção de CXCL12 (HOSOKAWA et al., 2005). Assim como
ocorreu o aumento da expressão gênica para SDF-1α/CXCL12 quando os fibroblastos foram
estimulados por LPS de E. coli, o mesmo ocorreu quando essas células foram estimuladas
pelo sistema adesivo Single Bond na concentração de 1:100 (SB10).
Há uma divergência na literatura em relação à expressão de SDF-1α/CXCL12.
Enquanto alguns trabalhos relatam a diminuição da sua expressão durante o processo
inflamatório (FEDYK et al., 2001; HOSOKAWA et al., 2005), outros descrevem aumento na
expressão dessa quimiocina e de seu receptor (JIANG et al., 2008; JIANG et al., 2008). O
sistema adesivo Single Bond na concentração de 1:100 aumentou a expressão de SDF1α/CXCL12 em 24 horas em relação ao período de 6 horas. Pode-se sugerir que o RNAm
para CXCL12 foi produzido em um período anterior a 24 horas e permaneceu mesmo após a
morte dos fibroblastos.
Em relação à produção de CXCL12, as três concentrações utilizadas do monômero
HEMA (10 nM, 100 nM e 1000 nM) no período de 6 horas diminuíram a sua produção. Podese sugerir que a diminuição dos níveis protéicos se deve à redução na expressão de RNAm
entre os períodos de 6 e 24 horas. Outro fator que deve ser levado em consideração é a
ocorrência de regulação pós-transcricional da produção dessa quimiocina ou ainda a sua
degradação como consequência ao estímulo. A viabilidade celular dos fibroblastos
estimulados pelo HEMA não foi afetada, assim como a citotoxicidade desse monômero não
alterou o metabolismo celular. Porém, esse material pode ter afetado a homeostasia celular, já
que a CXCL12 é uma quimiocina relacionada à manutenção da homeostasia tecidual.
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IL-6 é uma citocina multifuncional, produzida e liberada localmente em tecidos
pulpares inflamados e lesões periapicais por várias células, como linfócitos B e T,
monócitos/macrófagos, células endoteliais, fibroblastos, queratinócitos e osteoblastos. Essa
interleucina possui papel importante na regulação das respostas imunes, como na indução da
diferenciação final de células B na produção de anticorpos, ativação de células T para
expressar receptor de IL-2 na superfície celular e aumentar a hematopoiese (ABBAS et al.,
2003; BARKHORDAR et al., 1999; BARTON, 1997). Entretanto, essas reações tendem a se
tornar incontroláveis e muito expressas durante a maioria dos estados inflamatórios podendo
levar à destruição tecidual. Altos níveis de IL-6 estão ligados com a patogênese de várias
doenças inflamatórias como a periodontite (TAKAHASHI et al., 1994). Além disso, tecidos
pulpares humanos inflamados contêm maiores níveis de IL-6 que polpas sadias
(BARKHORDAR et al., 1999). Isso indica que IL-6 derivada de células pulpares humanas
pode ter papel importante na mediação da inflamação e resposta imune iniciada por infecção
bacteriana.
A expressão de RNAm para IL-6 por fibroblastos se mostrou diminuída para o grupo
HEMA 1000 nM (H1000) em relação ao grupo controle no período de 24 horas. De acordo
com o trabalho de Trubiani et al. (2012), o tratamento de células mesenquimais de polpa
dental humana com HEMA, nas concentrações de 3 e 5 mmol.L-1, aumentou a produção de
mediadores da inflamação como IL-6 e IL-8, levando à conclusão de que a liberação de
citocinas pró-inflamatórias por células mesenquimais de polpa, durante o tratamento com
HEMA, pode guiar a cascata inflamatória mantendo a renovação celular fisiológica e
consequentemente a regeneração do complexo dentino-pulpar (TRUBIANI et al., 2012). Em
contrapartida, houve aumento da expressão para o grupo Single Bond 1:10.000 (SB0,1) no
período de 6 horas em relação ao mesmo grupo no período de 24 horas. Esses resultados
mostram que a expressão gênica para IL-6 pode ser afetada pelos materiais HEMA 1000 nM
(HEMA1000) e Single Bond 1:10.000 (SB0,1).
A expressão gênica de IL-8/CXCL8 por fibroblastos de polpa diminuiu nas três
concentrações de HEMA (10 nM, 100 nM e 1000 nM) e nas três concentrações do sistema
adesivo Single Bond (1:10.000, 1:1.000 e 1:100) no período de 6 horas. Quando estimulados
pelo sistema adesivo Single Bond na concentração de 1:100 (SB10), a expressão gênica
aumentou no período de 24 horas em relação ao período de 6 horas, embora o teste de Trypan
Blue tenha mostrado que a porcentagem de células viáveis ficou em menos de 5% do número
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total de fibroblastos. O potencial inflamatório causado pelo sistema adesivo foi de extrema
intensidade, que mesmo causando a morte celular foi possível determinar um aumento na
expressão dessa quimiocina, assim como mostram estudos in vivo e in vitro (DE SOUZA
COSTA et al., 2007; FERREIRA et al., 2009; HEBLING et al., 1999a). A produção de IL8/CXCL8 pelos fibroblastos quando estimulados por esse mesmo material (SB10) foi
drasticamente diminuída em relação ao grupo controle, o que sugere ser devido à alta
porcentagem de células mortas para esse grupo no período de 24 horas ou devido à ocorrência
de regulação pós-transcricional.
O hidróxido de cálcio é considerado um excelente material para capeamento pulpar
direto, preservando a viabilidade pulpar e induzindo a formação de barreira mineralizada
(PEREIRA et al., 2000). A formação de tecido mineralizado pelo cimento de hidróxido de
cálcio parece estar relacionada ao efeito necrótico causado pelo seu alto pH (12,5), devido aos
íons hidroxila e aos íons cálcio (SCHRODER, 1985). O hidróxido de cálcio pode agir
localmente como um tampão contra as reações ácidas produzidas pelo processo inflamatório e
o seu pH alcalino pode neutralizar o ácido lático secretado pelos osteoclastos, prevenindo
maiores destruições do tecido mineralizado (HEITHERSAY, 1975), e ativar a atividade da
fosfatase alcalina, o que possui um importante papel na formação de tecido duro (GUO et al.,
1978). O seu alto pH combinado com a presença de cálcio e íons hidroxila possui efeito na
sinalização enzimática e consequente mineralização (TORNECK et al., 1983).
O efeito necrótico demora algumas horas e resulta em uma zona de necrose por
liquefação subjacente ao cimento de hidróxido de cálcio e uma zona de necrose por
coagulação em uma região mais profunda e próxima à polpa. A zona de necrose por
coagulação parece estimular a formação de barreira mineralizada entre o material e o tecido
pulpar sadio, ocorrendo a organização celular e a produção de colágeno dentro de 4 dias,
seguidas da mineralização 3 dias depois (SCHRODER, 1985). Os resultados dos testes
Trypan Blue e MTT para o hidróxido de cálcio mostraram que no período de 24 horas houve
uma drástica diminuição tanto da viabilidade celular, menos de 10% de células viáveis do
total, quanto da respiração mitocondrial, aproximadamente 28,5%. Esses dados podem ser
explicados pelo fato de que o hidróxido de cálcio promove necrose por coagulação, atuando
de maneira semelhante à membrana basal existente entre os ameloblastos e odontoblastos
primários em diferenciação e devido ao seu alto pH solubiliza fatores de crescimento, como o
TGF-β da dentina, podendo ser o mecanismo responsável pelo reparo pulpar e formação de
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barreira mineralizada (GROBLER et al., 2004; HEBLING et al., 1999a; HOLLAND, 1971;
SMITH et al., 1995; TJÄDERHANE, 2002).
Quando o LPS de E. coli foi colocado em contato com os fibroblastos após serem
estimulados com os materiais Vitrebond (VB) e Ketac Molar (KM) pelo período de 24 horas,
notou-se, pelo teste de MTT, que houve diminuição significativa da respiração celular apenas
para o grupo VB.
Em relação à síntese de colágeno, evento muito importante para o reparo de lesões
(OKIJI, 2002; TROWBRIDGE, 2002), os resultados mostraram que houve diminuição da
expressão do RNAm para pró-colágeno tipo I nos fibroblastos estimulados pelo cimento de
hidróxido de cálcio em relação ao grupo controle no período de 6 horas. O processo
inflamatório causado pelo cimento de hidróxido de cálcio pode ter reduzido a expressão do
RNAm para pró-colágeno tipo I pelos fibroblastos. Fragiadaki et al. (2011) relataram que altas
concentrações de TGF-β são capazes de diminuir a expressão gênica de colágeno tipo I em
fibroblastos murinos NIH3T3, o que pode ser justificado pelo fato do TGF-β ser uma citocina
comumente relacionada a eventos anti-inflamatórios (TSUNAWAKI et al., 1988). Quando os
fibroblastos foram estimulados pelos materiais Vitrebond (VB), Ketac Molar (KM) e Dycal
(DY) seguidos por LPS de E. coli., os resultados não mostraram nenhuma diferença
estatisticamente significativa na produção de colágeno.
Os tipos e os níveis de citocinas ao redor de um biomaterial podem, inicialmente, levar
a reações inflamatórias agudas e crônicas e tardiamente iniciar uma resposta cicatricial
(BRODBECK et al., 2003). Segundo trabalho de Reyes-Carmona et al. (2011) o hidróxido de
cálcio induziu aumento na regulação de citocinas pró-inflamatórias tempo-dependente durante
a fase aguda da resposta inflamatória. A expressão de IL-1β e TNF-α aumentou
significantemente nos tempos de 12, 24 e 72 horas. Esses dados sugerem que a presença do
hidróxido de cálcio causou um impacto na sinalização intracelular que ocorre no local em que
o material foi colocado. O aumento da expressão de IL-10, uma citocina com características
anti-inflamatórias, foi observado ao mesmo tempo da fase aguda da inflamação (REYESCARMONA et al., 2011). O NF-κB também está envolvido na transdução de sinal estimulado
pelo hidróxido de cálcio (REYES-CARMONA et al., 2011) e induz a ativação de muitos tipos
celulares em resposta a uma grande variedade de estímulos, o que inclui a secreção de
citocinas pró-inflamatórias e na indução da expressão gênica da iNOS (MINAMIKAWA et
al., 2009).
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O hidróxido de cálcio aumentou a expressão de SDF-1α/CXCL12 no período de 24
horas em relação ao período de 6 horas. Há uma divergência na literatura em relação à
expressão de SDF-1α/CXCL12. Enquanto alguns trabalhos relatam a diminuição da sua
expressão durante o processo inflamatório (FEDYK et al., 2001; HOSOKAWA et al., 2005),
outros descrevem aumento na expressão dessa quimiocina e de seu receptor (JIANG et al.,
2008; JIANG et al., 2008). O hidróxido de cálcio aumentou a expressão de SDF-1α/CXCL12
em 24 horas em relação ao período de 6 horas. Novamente pode-se sugerir que o RNAm para
CXCL12 foi produzido em um período anterior a 24 horas e permaneceu mesmo após a morte
dos fibroblastos.
O hidróxido de cálcio em 24 horas diminuiu a produção de SDF-1α/CXCL12. Pode-se
sugerir que a diminuição dos níveis protéicos se deve à redução na expressão de RNAm entre
os períodos de 6 e 24 horas. Outro fator que deve ser levado em consideração é a ocorrência
de regulação pós-transcricional da produção dessa quimiocina ou ainda a sua degradação
como consequência ao estímulo. Outra hipótese válida para o hidróxido de cálcio é a de que
no período de 24 horas apenas 10% dos fibroblastos estavam viáveis, segundo o teste Trypan
Blue.
Em relação à detecção da produção de IL-6, essa foi aumentada quando os fibroblastos
foram estimulados pelos cimentos de ionômero de vidro modificado por resina, Vitrebond
(VB) e convencional, Ketac Molar (KM) em relação ao grupo controle e o material Dycal
(DY) não afetou a sua produção.
A expressão do RNAm para IL-8/CXCL8 pelos fibroblastos quando estimulados pelo
hidróxido de cálcio mostrou-se diminuída no tempo experimental de 6 horas e ausente no
período de 24 horas, o que pode ser explicado pelo fato de que em 24 horas, segundo os dados
do ensaio de Trypan Blue, menos de 10% das células estavam viáveis e de acordo com o
ensaio de MTT, o metabolismo celular diminuiu quatro vezes em relação ao grupo controle.
Entretanto, a produção dessa quimiocina foi detectada tanto no período de 6 quanto de 24
horas, porém em níveis inferiores ao grupo controle. O cimento de ionômero de vidro
modificado por resina Vitrebond (VB) aumentou significativamente a expressão do RNAm
para IL-8/CXCL8 e os níveis produzidos dessa quimiocina em ambos os períodos
experimentais. O cimento de ionômero de vidro convencional Ketac Molar estimulou a sua
produção no período de 24 horas.
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As expressões de IL-6 e IL-8 são induzidas pelo fator nuclear NF-κB, uma molécula
de transdução de sinal, que parece ser essencial para a produção dessas interleucinas. Mukaida
et al. (1994) relataram que a transcrição do gene IL-8 necessita da ativação de vários fatores
de transcrição, incluindo o NF-κB. A forma citoplasmática do NF-κB é inativada e precisa ser
ativada por meio de vários estímulos como IL-1, TNF-α ou LPS de bactéria. Após a ativação,
o NF-κB se transloca para o núcleo, onde se liga aos locais de ligação do κB no DNA para
estimular a transcrição do gene (MUKAIDA et al., 1994). Tokuda et al. (2002) avaliaram o
efeito da IL-10 na expressão de RNAm para IL-6 e IL-8 em fibroblastos de polpa dental
humana e como resultado obtiveram que IL-10 inibiu a expressão dessas interleucinas pela
inibição da ativação de NF-κB. Os autores concluíram que IL-10 pode ter um papel
importante na inflamação pulpar seguida da cicatrização do tecido pulpar dental e que IL-10
pode ser útil na prevenção de doenças inflamatórias dentárias (TOKUDA et al., 2002).
O óxido nítrico é uma molécula mensageira intracelular (BREDT et al., 1990) de
grande importância nos processos fisiológicos e patológicos e está envolvido no controle do
crescimento celular, diferenciação, apoptose, vasodilatação e neurotransmissão. Quando
presente em altas concentrações, pode atuar como potente molécula citotóxica desencadeando
prejuízos aos tecidos (FOUAD, 2002). A indução da isoforma iNOS pode inibir a proliferação
de fibroblastos e induzir a morte celular, o que contribui para o desequilíbrio entre destruição
e reparo tecidual (KENDALL et al., 2002). Isso ocorre em processos inflamatórios, em que
há um aumento da síntese de NO, como demonstrado em casos de pulpite (DI NARDO DI
MAIO et al., 2004). Quando presente em pequenas quantidades, o NO regula o relaxamento
muscular e protege contra a adesão de leucócitos e plaquetas na parede do vaso sanguíneo,
podendo ser considerada uma molécula protetora e anti-inflamatória (FOUAD, 2002). O
presente trabalho mostrou que a produção de NO foi diminuída quando os fibroblastos de
polpa dental humana foram estimulados pelo cimento de ionômero de vidro Ketac Molar
(KM). Os cimentos de ionômero de vidro são compostos de pó e líquido que quando
misturados dão início a uma reação de presa do tipo ácido/base. Os CIV são extensamente
utilizados na odontologia devido à sua biocompatibilidade, propriedades antibacterianas,
adesão, coeficiente de expansão térmica linear próxima à estrutura dental e pela liberação de
flúor (NAVARRO et al., 1998). A liberação de flúor ocorre com maior intensidade nas
primeiras 24 a 48 horas, permanecendo em menor concentração por longos períodos
(FORSTEN, 1991). A presença de fluoretos pode ter causado a diminuição na produção de
NO. Segundo o trabalho de Bian et al. (2010) os níveis da atividade da NOS no plasma
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diminuíram quando coelhos foram expostos à alta concentração de flúor na água, levando à
conclusão de que altas concentrações de flúor podem causar uma desordem no metabolismo
de NO (BIAN et al., 2010). Embora muitos trabalhos relatem o aumento da produção de NO
em diversos tecidos e tipos celulares quando colocados em contato com o fluoreto
(BERGANDI et al., 2011; INKIELEWICZ-STEPNIAK et al., 2010; LIU et al., 2003), a
comparação deve ser realizada com cautela porque a concentração de fluoreto utilizada nesses
trabalhos é superior a que está contida nos cimentos de ionômero de vidro.
Muitas citocinas são detectadas no tecido pulpar durante a inflamação. Entre elas estão
IL-1α, IL-1β, IL-6, IL-8, IL-10, TNF-α (fator de necrose tumoral) e TGF-β1 (fator
transformador de crescimento) (ZEHNDER et al., 2003). Os fatores de crescimento podem ser
liberados pela matriz dentinária durante os procedimentos dentais e na presença de erosão ou
desmineralização causada pelo processo carioso (CASSIDY et al., 1997) e são capazes de
regular o comportamento de células da polpa. O TGF-β é expresso em uma grande variedade
de células e três isoformas foram identificadas em mamíferos (TGF-β1, TGF-β2 e TGF-β3),
sendo que a mais expressa na dentina humana é a TGF-β1. Esta participa do desenvolvimento
dentário e na modulação da resposta do complexo dentino-pulpar durante o reparo tecidual,
pela indução da proliferação, diferenciação e migração de odontoblastos e células da polpa
(MELIN et al., 2000). Essas moléculas possuem um papel regulatório na biossíntese da matriz
e produção de colágeno tipo 1 e são quimiotáticas para fibroblastos, neutrófilos e monócitos
(TZIAFAS et al., 1998). Um aumento da expressão de TGF-β1 foi detectada na camada
odontoblástica e subodontoblástica em casos de pulpites irreversíveis quando comparado a
polpas sadias (PIATTELLI et al., 2004). Segundo trabalho de Oussaief et al. (2011), na
presença de TGF-β1 a produção de nitrito é drasticamente diminuída e essa redução é
dependente da sinalização do NF-κB. O NF-κB desempenha funções como fator de
transcrição, pode ser encontrado em quase todos os tipos de células e está envolvido na
resposta celular a estímulos como citocinas, radicais livres, antígenos virais e bacterianos
(GILMORE, 1999). O NF-κB inibe o processo de produção de nitrito a partir do NO,
entretanto, segundo Oussaief et al. (2011), apenas a sinalização do NF-κB não é suficiente
para suprimir a iNOS demonstrando que outros eventos estão envolvidos nesse caminho.
Fibroblastos de ligamento periodontal humano quando estimulados por ProRoot MTA e
cimento de Portland exibiram grandes quantidades de TGF-β (FAYAZI et al., 2011), assim
como no trabalho de Guven et al. (2007), em que demonstraram que ProRoot MTA também
aumentou os níveis de TGF-β em 24 e 72 horas em fibroblastos gengivais humanos (GUVEN
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et al., 2007). Outro trabalho do mesmo grupo de autores avaliou o efeito de dois sistemas
adesivos autocondicionantes na produção de TGF-β por fibroblastos gengivais humanos em
cultura e mostrou que ambos adesivos foram capazes de induzir a síntese desse fator de
crescimento apesar do potencial citotóxico desses materiais (GUVEN et al., 2009). Portanto,
sugere-se que o Ketac Molar possa ter induzido a síntese de TGF-β que por sua vez, por meio
da sinalização do NF-κB, inibiu a produção de nitrato a partir do NO; entretanto outros
experimentos são necessários para que essa hipótese se confirme.
O processo inflamatório, causado por bactérias cariogênicas quando atingem a
dentina, em estágios avançados pode ser o gatilho para que as fibras nervosas nociceptivas
medeiem a dor. Como qualquer outra inflamação, a pulpite está associada à degradação
tecidual. Pelo menos três caminhos interdependentes são reconhecidos na quebra do tecido:
caminho plasminogênio-dependente, caminho fagocitário e caminho metaloproteinases de
matriz (MMP)-dependente (BIRKEDAL-HANSEN, 1993).

As MMPs, produzidas por

leucócitos e fibroblastos, participam da degradação da matriz extracelular em doenças
inflamatórias crônicas, como a periodontite (BIRKEDAL-HANSEN, 1993) e também estão
envolvidas na renovação fisiológica da matriz extracelular. As atividades das MMPs nos
tecidos são moduladas por uma variedade de fatores locais, como os inibidores teciduais das
metaloproteinases de matriz (TIMPs) (VISSE et al., 2003). Os TIMPs são pequenas proteínas
multi-funcionais que formam complexos com as MMPs, bloqueando a ativação de pro-MMP
latentes ou influencia a sua habilidade de hidrolisar um substrato em particular (BIRKEDALHANSEN, 1993).
A MMP-9 pertence ao grupo das gelatinases e pode ser de grande importância na
quebra de tecido pulpar humano acometido pela inflamação. A MMP-9 pode ser detectada em
células do tecido pulpar inflamado, o que sugere que essa metaloproteinase esteja estocada no
citosol de odontoblastos, fibroblastos, células inflamatórias e células endoteliais e possa ser
liberada em determinado estágio da reação inflamatória (O’BOSKEY et al., 1998). Os níveis
de MMP-9 em tecidos inflamados são significantemente maiores que em tecidos pulpares
sadios, diferentemente da MMP-2, cujos níveis foram menores em polpas sintomáticas
quando comparado a polpas clinicamente normais (GUSMAN et al., 2002). Entretanto, não
foi possível detectar sinais de amplificação do gene para MMP-9 no presente estudo nos
períodos experimentais de 6 e 24 horas. Segundo o trabalho de Orsini et al., (2011),
fibroblastos de polpa dental humana em cultura por 96 horas estimuladas por dois tipos de
sistemas adesivos levaram a um aumento na expressão de MMP-2. Os autores acrescentam
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que o tempo influenciou a expressão dessa metaloproteinase, pois em 96 horas a expressão de
MMP-2 foi muito maior que em 24 horas para ambos os adesivos testados (ORSINI et al.,
2011). Portanto, sugere-se que os períodos experimentais de 6 e 24 horas não foram
suficientes para a detecção da MMP-9. O trabalho de Lehmann et al. (2009) também mostrou
que o tratamento de cavidades realizadas em terceiros molares sadios, com sistema adesivo e
posterior cultura das fatias dos dentes, aumentou a produção de MMP-2, assim como sua
atividade no complexo dentino-pulpar em 7 dias de tratamento (LEHMANN et al., 2009).
Muitos estudos demonstram que IL-1 e TNF-α podem ativar fibroblastos de polpa
dental humana a produzir MMPs (CHANG et al., 2001) e a enzima COX-2 (CHANG et al.,
2003). A destruição do tecido pulpar pode acontecer pela ativação de um ou mais caminhos
degradativos distintos como caminho plasminogênio-dependente, caminho fagocitário,
caminho metaloproteinase de matriz (MMP)-dependente (BIRKEDAL-HANSEN, 1993).
Fibroblastos de polpa dental humana podem ser incluídos na rede de citocinas e essas células
podem participar na orquestração de células de defesa em tecidos pulpares inflamados
(YANG et al., 2003). No local em que a inflamação e destruição tecidual ocorreram, as
células podem se comunicar umas com as outras por meio da interação de citocinas.
Outras avaliações devem ser realizadas para a compreensão da expressão de RNAm e
produção de IL-6 e IL-8 por fibroblastos de polpa dental quando estimulados pelos materiais
utilizados e por LPS de E. coli, como por exemplo a expressão de IL-10, que pode inibir a
expressão das interleucinas avaliadas (TOKUDA et al., 2002) ou IL-1α e TNF-α, que
aumentam a expressão das mesmas interleucinas (YANG et al., 2003). Da mesma forma a
expressão de MMP-9 necessita de outros períodos experimentais para ampliar os achados
deste estudo.
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6 CONCLUSÕES
O Single Bond e o HEMA, em várias concentrações, diminuíram a expressão e
produção de moléculas envolvidas no processo inflamatório e, portanto, o uso de sistemas
adesivos como material de capeamento pulpar deve ser visto com cautela devido ao seu
grande efeito citotóxico quando em íntimo contato com o órgão pulpar.
Embora o hidróxido de cálcio tenha causado intensa morte celular e não tenha
estimulado a produção dos mediadores da inflamação avaliados neste trabalho, sabe-se que
esse evento parece ser fundamental para o processo de reparo do tecido pulpar e formação de
barreira mineralizada.
Os cimentos de ionômeros de vidro utilizados aumentaram a produção de quimiocinas
relacionadas ao processo inflamatório, podendo recrutar células e moléculas para o local da
agressão e consequentemente favorecendo o reparo tecidual e, portanto, esses materiais,
embora não tenham causado morte de grande número celular, devem ser utilizados com
restrições.
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Figura 21- Quantidade de nitrito produzida por fibroblastos de polpa dental humana estimulados pelos materiais
H10 (HEMA 10 nM), H100 (HEMA 100 nM), H1000 (HEMA 1000 nM), SB 0,1 (Single Bond 1:10.000), SB 1
(Single Bond 1:1.000), SB 10 (Single Bond 1:100) nos períodos de 6 e 24 horas. Valores representativos das
médias ± o desvio padrão. O ensaio foi realizado em triplicata.
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Figura 22- Quantidade de nitrito produzida por fibroblastos de polpa dental humana estimulados pelos materiais
VB (Vitrebond), SB (Single Bond), KM (Ketac Molar), DY (Dycal) no período de 24 horas. Valores
representativos das médias ± o desvio padrão. O ensaio foi realizado em triplicata.
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Figura 23- Quantidade de nitrito produzida por fibroblastos de polpa dental humana estimulados pelos materiais
H10 (HEMA 10 nM), H100 (HEMA 100 nM), H1000 (HEMA 1000 nM), SB 0,1 (Single Bond 1:10.000), SB 1
(Single Bond 1:1.000), SB 10 (Single Bond 1:100) comparado ao seu grupo controle CLE e VB (Vitrebond), SB
(Single Bond), KM (Ketac Molar), DY (Dycal) comparado ao seu grupo controle CTW seguidos por LPS de E.
coli no período de 24 horas. Valores representativos das médias ± o desvio padrão. O ensaio foi realizado em
triplicata.
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Figura 24- Expressão do RNAm para pró-colágeno tipo I por fibroblastos de polpa dental humana estimulados
pelos materiais H10 (HEMA 10 nM), H100 (HEMA 100 nM), H1000 (HEMA 1000 nM), SB, KM seguidos por
LPS de E.coli no período de 24 horas. Valores representativos das médias ± o desvio padrão. O ensaio foi
realizado em triplicata.
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Figura 25- Expressão do RNAm para pró-colágeno tipo I por fibroblastos de polpa dental humana estimulados
pelos materiais VB (Vitrebond), SB (Single Bond), KM (Ketac Molar), DY (Dycal) no período de 24 horas.
Valores representativos das médias ± o desvio padrão. O ensaio foi realizado em triplicata.
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Figura 26- Expressão do RNAm para IL-6 por fibroblastos de polpa dental humana estimulados pelos materiais
H10 (HEMA 10 nM), H100 (HEMA 100 nM), H1000 (HEMA 1000 nM), SB 0,1 (Single Bond 1:10.000), SB e
KM seguidos por LPS de E.coli no período de 24 horas. Valores representativos das médias ± o desvio padrão.
O ensaio foi realizado em triplicata.
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Figura 27- Expressão do RNAm para IL-6 por fibroblastos de polpa dental humana estimulados pelos materiais
VB (Vitrebond), SB (Single Bond), KM (Ketac Molar), DY (Dycal) no período de 6 e 24 horas. Valores
representativos das médias ± o desvio padrão. O ensaio foi realizado em triplicata.
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Figura 28- Expressão do RNAm para IL-8/CXCL8 por fibroblastos de polpa dental humana estimulados pelos
materiais H10 (HEMA 10 nM), H100 (HEMA 100 nM), H1000 (HEMA 1000 nM), SB 0,1 (Single Bond
1:10.000), SB e KM seguidos por LPS de E.coli no período de 24 horas. Valores representativos das médias ± o
desvio padrão. O ensaio foi realizado em triplicata.
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Figura 29- Produção in vitro de SDF-1α/CXCL12 por fibroblastos de polpa dental humana estimulados pelos
materiais VB (Vitrebond), SB (Single Bond), KM (Ketac Molar), DY (Dycal) no período de 6 horas. Valores
representativos das médias ± o desvio padrão. O ensaio foi realizado em duplicata.
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Figura 30- Produção in vitro de IL-6 por fibroblastos de polpa dental humana estimulados pelos materiais VB
(Vitrebond), SB (Single Bond), KM (Ketac Molar), DY (Dycal) no período de 24 horas. Valores representativos
das médias ± o desvio padrão. O ensaio foi realizado em duplicata.
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Figura 31- Produção in vitro de IL-6 por fibroblastos de polpa dental humana estimulados pelos materiais H10
(HEMA 10 nM), H100 (HEMA 100 nM), H1000 (HEMA 1000 nM), SB 0,1 (Single Bond 1:10.000), SB 1
(Single Bond 1:1.000), SB 10 (Single Bond 1:100) no período de 6 e 24 horas. Valores representativos das
médias ± o desvio padrão. O ensaio foi realizado em duplicata.
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Figura 32- Produção in vitro de IL-8/CXCL8 por fibroblastos de polpa dental humana estimulados pelos
materiais H10 (HEMA 10 nM), H100 (HEMA 100 nM), H1000 (HEMA 1000 nM), SB 0,1 (Single
Bond 1:10.000), SB 1 (Single Bond 1:1.000), SB 10 (Single Bond 1:100) no período de 6 horas.
Valores representativos das médias ± o desvio padrão. O ensaio foi realizado em
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TERMO DE DOAÇÃO

Eu,____________________________________________________________,
portador de RG nº______________________________________________________,
residente à Rua (Av.) ___________________________________________________
nº ___________, na cidade de ________________________, Estado_______, concordo
em doar o dente extraído nesta ocasião para a pesquisa de Título: “Produção de MIP-1
alfa e SDF-1 por fibroblastos da polpa dental humana em cultura estimulados por um
sistema adesivo, CIVMR e HEMA” realizada por Karin Cristina da Silva Modena, CROSP 85.298; sob orientação da Dra. Maria Fidela de Lima Navarro, CRO-SP 2.049.

A referida pesquisa tem como objetivo o estudo dos fenômenos inflamatórios das
células da polpa. A minha participação consiste na doação voluntária do elemento dentário
com indicação para extração e estou ciente de que a mesma é opcional e dela posso
desistir a qualquer momento, sem explicar os motivos e sem comprometer meu tratamento
no Laboratório de Fisiologia e Farmacologia Clínica da Faculdade de Odontologia de Bauru.

Bauru, _____/_____/_______

___________________________________________
Assinatura do Paciente

Pesquisador Responsável: Karin Cristina da Silva Modena
Endereço: Rua Prof. Gerson Rodrigues, 7-51, apto. 804
Bauru

São Paulo

Telefone: 14 3235-8282

CEP: 17043-535

