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Milhan NVM. Avaliação do peptídeo LL-37 em contato com células-tronco da 
polpa dentária [tese]. São José dos Campos (SP): Universidade Estadual Paulista 
(Unesp), Instituto de Ciência e Tecnologia; 2017.	 

 
 

RESUMO 

 
 

O peptídeo LL-37 (catelicidina derivada de humano), é liberado por algumas 
células humanas e capaz de neutralizar os tecidos com lipopolissacarídeo (LPS), 
além de atrair células da polpa, e induzir a angiogênese, características que o 
tornam um possível adjunto para a regeneração do complexo dentino-pulpar. O 
objetivo desse trabalho foi avaliar in vitro a biocompatibilidade  do peptídeo 
LL-37 nas concentrações de  5 e 10 µg/mL, e sua possível atuação na 
diferenciação de células-tronco da polpa dentária (DPSC) para odontoblastos-
like. Com esse propósito, foram avaliados: (a) a citotoxicidade, pelo teste MTT; 
(b) a genotoxicidade, através do ensaio do micronúcleo; (c) a produção e 
quantificação de óxido nítrico; (d) as fases do ciclo celular, por citometria;  (e) a 
expressão de alguns genes associados à formação de tecido mineralizado, 
através do teste qRT-PCR; (f) o conteúdo de proteína total; (g) a atividade de 
fosfatase alcalina (ALP); e (h) a produção de sialofosfoproteína dentinária 
(DSPP), pelo ensaio imunoenzimático ELISA. Foi observado que as 
concentrações de 5 e 10 µg/mL de LL-37 não foram citotóxicas e ainda 
aumentaram, em geral, a viabilidade celular (p<0,05), sendo que os maiores 
valores de absorbância foram observados no 3° dia de contato. As concentrações 
testadas também não induziram genotoxicidade,  após 7 dias de contato, tendo 
sido genotóxico apenas o grupo controle positivo (EMS) (p<0,05). Ainda, não 
foi observado diferença estatisticamente significativa na produção de nitrito, 
pelas células expostas ao LL-37 após 7 dias, em ambas as concentrações. A 
análise do ciclo celular, evidenciou maior porcentual de células na fase G0/G1, 
em todos os grupos (p<0,05). Quando estes foram comparados, foi observado 
maior quantidade de células na fase G0/G1 na concentração de 10 µg/mL de LL-
37 comparada ao grupo controle (p<0,05). Por outro lado, o grupo controle 
exibiu mais células na fase G2 e em mitose (M) que os grupos tratados com 5 e 
10 µg/mL de LL-37 (p<0,05), e mais células na interfase (S) que o grupo tratado 
com 10 µg/mL de LL-37 (p<0,05). A análise da expressão gênica demonstrou 
que não houve aumento de expressão dos genes fosfatase alcalina, osteocalcina, 
osteopontina e Runx2 após tratamento com ambas as concentrações do peptídeo, 
no 3° dia. Além disso, não foi observado diferença estatisticamente significativa 
na ALP nos grupos tratados e controle, após 3 e 14 dias, enquanto o conteúdo de 
proteína total foi maior aos 14 dias nos grupos tratados com LL-37 (p<0,05). 
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Ainda, aos 3 dias, a produção da proteína DSPP foi maior no grupo tratado com 
10 µg/mL de LL-37 (p<0,05). Com base nesses resultados, pode-se concluir que 
o LL-37 é biocompatível nas concentrações testadas nesse trabalho, e ainda 
aumenta o número de células viáveis, principalmente em período inicial. Além 
disso, aos 3 dias, na concentração de 10 µg/mL, ele retarda o ciclo celular e 
aumenta a expressão da proteína DSPP, além de aumentar a síntese proteica aos 
14 dias, o que indica que esse peptídeo pode desempenhar algum tipo de função 
na diferenciação odontoblástica. 

 
 
Palavras-chave: LL-37. Peptídeo antimicrobiano. Biocompatibilidade. 
Diferenciação. Células-tronco. Polpa dentária. 
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Milhan  NVM. Evaluation of LL-37 Peptide in contact with stem cells from 
dental pulp [doctorate thesis]. São José dos Campos (SP): São Paulo State 
University (Unesp), Institute of Science and Technology; 2017.	 

 
 

ABSTRACT 
 
 

The LL-37 peptide (human derived cathelicidin) is released by some human cells 
and able of neutralizing the tissues that present lipopolysaccharide (LPS), as 
well as, attracts pulp cells and induces angiogenesis; characteristics that makes 
it a possible adjunct for regeneration of the dentin-pulp complex. The aim of this 
study was evaluate in vitro the biocompatibility of LL-37 in the concentrations 
of 5 and 10 µg/mL,	and its possible performance in the differentiation of dental 
pulp stem cells (DPSC) into odontoblasts-like cells. For this purpose, it was 
evaluated: (a) the cytotoxicity by MTT assay; (b) the genotoxicity by the 
micronucleus test; (c) the production and quantification of nitric oxide; (d) the 
cell cycle, by flow cytometry; (e) the expression of genes associated with the 
mineralization by qRT-PCR; (f) the total protein content; (g) the alkaline 
phosphatase activity (ALP); and (h) the production of dentine sialofosfoprotein 
(DSPP) by indirect enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). It was 
observed that the concentrations of 5 and 10 µg/ml of LL-37 were not cytotoxic, 
in addition to they increased, in general, the cell viability (p<0,05). Moreover,  
higher absorbance values were observed on 3rd day of contact. After 7 days, the 
tested concentrations also did not induce genotoxicity, (p<0,05); only the 
positive control group (EMS)  was genotoxic (p<0.05). Furthermore, there was 
not statistical significance in the nitrite production by the cells exposed to LL-37 
for 7 days, in both concentrations. The cell cycle test showed higher percentage 
of cells in the phase G0/G1 in all groups (p<0.05). When they were compared, it 
was noticied that concentration of 10 ug/ml of LL-37 arrested the cells in G0/G1 
compared to the control group (p<0.05). On the other hand, the control group, 
exhibited higher amount of cells in G2 and mitosis (M) than the others (p<0.05) 
and also higher number of cells in interfase (S) than the group treated with 10 
µg/mL of LL-37 (p<0.05). On the 3rd day, the analysis of gene expression 
demonstrated no increase in the expression of the genes alkaline phosphatase, 
osteocalcin, osteopontin and Runx2, after treatment with both peptide 
concentrations. Furthermore, it was not observed statistical significance in the 
ALP in the treated and control groups after 3 and 14 days, while total protein 
content was higher in the groups treated with LL-37, at 14 days (p<0.05). On 
the 3rd day, the production of DSPP protein was higher in the group treated with 
10 µg/mL of LL-37 (p<0.05). Based on these results, it can be concluded that 
LL-37 is biocompatible at these concentrations and increases the number of 
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viable cells, especially in the initial period. Moreover, on the 3rd day, the 
concentration of 10 µg/mL arrests the cell cycle, and increases the expression of 
DSPP protein, in addition to raising the protein content at 14 days, which 
indicates that this peptide may present some kind of function in the 
odontoblastic differentiation. 
 
 
Keywords: LL-37. Antimicrobial peptide. Biocompatibility. Differentiation. Stem 
cells. Dental pulp. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Na polpa infectada, bactérias Gram-negativas são frequentes e o 

lipopolissacarídeo (LPS), principal componente de suas membranas (Leonardo 

et al., 2004) está associado com a gênese e manutenção do processo inflamatório 

e de doenças periapicais (Hosoya, Matsushima, 1997; Leonardo et al., 2004). 

Isso ocorre devido a produção de citocinas pró-inflamatórias induzida pelo LPS 

(Hosoya et al., 1996), que continua presente nos tecidos dentários mesmo após a 

eliminação de bactérias patogênicas com antiobióticos (Morsczeck et al., 2012), 

e que pode suprimir a função dos odontoblastos (Nomiyama et al., 2007).  

Quando uma inflamação torna-se sustentada, devido a manutenção da 

produção de citocinas pró-inflamatórias, ocorre a necrose tecidual e 

consequentemente o comprometimento das células diferenciadas e 

mesenquimais indiferenciadas da polpa, estabelecendo-se uma barreira para o 

reparo do complexo dentino-pulpar (Colombo et al., 2014). Dessa forma, o 

desenvolvimento das raízes dos dentes permanentes imaturos é interrompido, 

tornando-os mais susceptíveis à fraturas (Hargreaves et al., 2013). Assim, a 

regeneração desses tecidos seria de extrema importância para tais dentes, após a 

descontaminação do canal radicular, uma vez que daria continuidade ao 

desenvolvimento dos mesmos. 

A técnica de revascularização, que se baseia na indução de sangramento 

pela laceração da papila apical, visa a formação de um coágulo que contém 

células mesenquimais indiferenciadas, e por meio delas a regeneração do 

complexo dentino-pulpar. Essa técnica tem sido utilizada com alguns resultados 

positivos (Banchs, Trope, 2004; Bose et al., 2009). Entretanto, o simples passo 

de lacerar a papila apical e proporcionar uma concentração local elevada de 

células mesenquimais indiferenciadas no canal não parece ser o suficiente para 
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guiar a completa regeneração tecidual das partes perdidas (Hargreaves et al., 

2013; Albuquerque et al., 2014). 

Procedimentos de revascularização são responsáveis por uma ampla 

variedade de protocolos clínicos, que são caracterizados por uma associação de 

hipoclorito de sódio (NaOCl) e medicação intracanal, envolvendo uma mistura 

de antibióticos; e têm sido propostos para atingir a máxima eliminação de 

bactérias nos dentes imaturos após necrose pulpar (Banchs, Trope, 2004; Bose et 

al., 2009). No entanto, tem sido sugerido que a utilização de hipoclorito de sódio 

degrada proteínas, como por exemplo, a proteína óssea morfogenética 2 (BMP-

2), importante na diferenciação odontoblástica de células tronco mesenquimais 

indiferenciadas da polpa dentária (Casagrande et al., 2010). 

Ainda, foi demonstrado que pastas antibióticas em concentrações 

clinicamente preconizadas  podem afetar a capacidade de sobrevivência de 

células mesenquimais indiferenciadas da papila dental (SCAPs) (Ruparel et al., 

2012). Dessa forma, uma estratégia de desinfecção que seja mais biocompatível 

tem sido proposta com a criação de scaffolds, contendo concentrações testadas 

de antibióticos, que  visam atuar como um sistema de entrega de drogas para 

eliminar a infecção do canal radicular (Bottino et al., 2013; Palasuk et al., 2014). 

Além disso, fatores de crescimento têm sido considerados importantes 

adjuvantes para a regeneração do complexo dentino-pulpar, quando em presença 

de células mesenquimais indiferenciadas e scaffolds, pois auxiliam no processo 

regenerativo (Hargreaves et al., 2013). 

Em 2014, Albuquerque et al. propuseram um protocolo regenerativo para 

dentes permanentes imaturos que inclui a descontaminação radicular com 

soluções irrigantes, seguida da inserção de um scaffold bioativo e biocompatível 

que contenha substâncias antimicrobianas. Uma vez que um ambiente livre de 

bactérias e  propício para a regeneração tecidual tenha sido estabelecido, 

scaffolds contendo fatores de crescimento e/ou células mesenquimais 
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indiferenciadas seriam colocados para induzir o desenvolvimento de um novo 

tecido de pulpar. Dessa forma, ocorreria a diferenciação de odontoblastos, com 

consequente formação de dentina e aumento da espessura das paredes 

dentinárias, o que restabeleceria a função do dente na cavidade oral. 

Assim, diferentes materiais e técnicas têm sido investigados para 

confecção de  scaffolds, que auxiliem no sistema de entrega de drogas, visando a 

descontaminação do canal radicular, e a regeneração desse complexo 

(Albuquerque et al., 2014). Dentre os scaffolds utilizados para este fim, pode-se 

destacar aqueles que pertencem a classe dos polímeros naturais, polímeros 

sintéticos, dos hidrogéis e das biocerâmicas (Galler et al., 2011).  

Moléculas bioativas, como fatores de crescimento, têm sido incorporadas 

em hidrogéis, visando sua liberação gradual e localizada (Ishimatsu et al., 2009; 

Nagy et al., 2014). Em 2013, Cavalcanti et al. demonstraram que células-tronco 

da polpa dentária sobrevivem e proliferaram em hidrogéis. Além disso, em outro 

estudo, a adição do fator de crescimento de fibroblastos (FGF) dentro de 

hidrogéis propiciou a neovascularização e regeneração de tecidos pertencentes 

ao complexo dentino-pulpar (Ishimatsu et al., 2009). 

Ainda, superfícies de nanofibras, confeccionadas pela técnica de 

eletrofiação via solução polimérica, têm sido química e fisicamente modificadas 

com moléculas bioativas e ligantes celulares reconhecidos, o que 

subsequentemente proporciona um microambiente favorável para o contato de 

células e tecidos. Uma variedade de moléculas bioativas, como fármacos 

anticancerígenos, antibióticos, proteínas, fatores de crescimento, e 

polissacarídeos, têm sido utilizados para realizar liberação tópica controlada 

dentro de um período de tempo definido (Yoo et al., 2009). 

O único gene  catalecidina (CAMP) identificado em humanos, codifica o 

peptídeo LL-37  (Kościuczuk et al., 2012),  que é  formado a partir dos últimos 

37 resíduos de aminoácidos da extremidade C-terminal do peptídeo 
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antimicrobiano catiônico humano 18, o qual apresenta uma estrutura linear, sem 

uma ponte dissulfureto (Larrick et al., 1995). É também conhecido como hCAP-

18, FALL-39 ou CAMP - peptídeo antimicrobiano catiônico humano 

(Kościuczuk et al., 2012) e amplamente expresso por células epiteliais e vários 

tipos de leucócitos, tais como neutrófilos (Bals et al., 1998; Frohm Nilsson et al., 

1999; Agerberth et al., 2000). 

Esse peptídeo inibe a atividade do LPS (Larrick et al., 1995), inibe o 

aumento da produção de citocinas em células dendríticas (Kandler et al., 2006), 

apresenta atividade antimicrobiana (Frohm et al., 1997; Bals et al., 1998), induz 

a migração de células humanas da polpa para os sítios onde está localizado 

(Kajiya et al., 2010) e ainda a migração células de mesenquimais indiferenciadas 

de ratos, auxiliando na  reparação óssea (Kittaka et al., 2013a). Além disso, tem 

sido associado a indução da angiogênese (Ramos et al., 2011; Kittaka et al., 

2013b; Khung et al., 2015). Por apresentar essas propriedades, acredita-se que o 

LL-37 possa contribuir para a regeneração do complexo dentino-pulpar (Kajiya 

et al., 2010), especialmente se incorporado em scaffolds. 

As linhagens de células obtidas da polpa dentária humana podem ser 

classificadas em DPSC (Dental Pulp Stem Cells), quando obtidas de dentes 

permanentes, e SHED (Stem cells from Human Exfoliated Deciduous), 

provenientes de dentes decíduos. Essas células são promissoras para regeneração 

do complexo dentino-pulpar, pois oferecem poucas chances de rejeição 

imunológica e de transmissão de patógenos, além de apresentar acessibilidade 

na sua obtenção. A exfoliação de dentes decíduos, terceiros molares inclusos 

indicados para extração ou dentes fraturados com exposição pulpar que 

necessitam de tratamento endodôntico, são opções para obtenção de células-

tronco (Brar, Toor, 2012). 

A biocompatibilidade de materiais pode ser avaliada pelos ensaios de 

citotoxicidade e genotoxicidade. A verificação da citotoxicidade in vitro pode 
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ser realizada por diferentes métodos, entre eles pelo ensaio de brometo de 3-

(4,5-dimetil-2-tiazolil)-2, 5-difenil-2H-tetrazólio (MTT), o qual reflete não 

somente o número de células de uma amostra, mas também o nível de sua 

atividade metabólica, porque é baseado na atividade de enzimas, como a succicil 

desidrogenase, presente apenas em células viáveis (Mosmann, 1983). 

Para avaliação da genotoxicidade in vitro, ou seja para detecção de dano 

genético nas células, o teste do micronúcleo tem sido utilizado (Miller et al., 

1998; Ribeiro et al., 2006). Este ensaio baseia-se na perda de cromossomos ou 

dos seus fragmentos durante a mitose celular. Cromossomos inteiros ou 

fragmentos deles, que não são reincorporados pelo núcleo após a divisão celular, 

levam a formação de micronúcleos (Miller et al., 1998). 

Em respostas pró-inflamatórias mediadas por citocinas, grande 

quantidade de óxido nítrico (NO) é produzido e tem um efeito inibidor 

significativo de proliferação e diferenciação celular, suprimindo a formação de 

osso. Em contato com osteoblastos, doses baixas de NO têm sido relacionadas 

com a sua proliferação, enquanto doses altas e de liberação rápida têm sido 

associadas ao aumento da apoptose, e também a diferentes condições 

patológicas (Saura et al., 2010). Na polpa, foi demonstrado que o óxido nítrico 

suprime o crescimento e acelera a mineralização e a apoptose das células 

(Yasuhara et al., 2007). 

Estudos prévios comprovaram que, assim como osteoblastos, células 

pulpares expressam marcadores ósseos, tais como fosfatase alcalina, colágeno 

tipo l e osteocalcina (Kuo et al., 1992; Tsukamoto et al., 1992; Nakashima et al., 

1994; Shiba et al., 1998). A similaridade de expressão gênica entre DPSCs  e 

células-tronco do osso (BMSSCs), também já foi demonstrada (Gronthos et al., 

2000).  

Foi observado ainda que a expressão de genes necessários para a 

diferenciação de osteoblastos ou odontoblastos é regulada pelo gene Runx2 
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(fator de transcrição relacionado ao gene runt 2). Esse marcador pode suprimir 

ou ativar a expressão do gene DSPP, responsável por codificar a 

sialofosfoproteína dentinária (DSPP), sendo de interesse em estudos que visam 

avaliar formação de tecido mineralizado (Chen et al., 2005). 

A proteína DSPP é expressa durante o desenvolvimento dos dentes, e 

após sua clivagem leva a formação das proteínas DPP (fosfoproteína dentinária) 

e DSP (sialoproteina dentinária). Tanto a DPP quanto a DSP são fundamentais 

na dentinogênese (Suzuki et al., 2009, 2012; Guo et al., 2014). 

Frente ao exposto, existe uma busca por scaffolds que liberem moléculas 

com características antimicrobianas e/ou que auxiliem na regeneração do 

complexo dentino-pulpar de dentes permanentes imaturos, após necrose. Com 

esse propósito, este estudo avaliou in vitro o peptídeo LL-37 nas concentrações 

de 5 e 10 µg/mL, quanto sua biocompatibilidade e possível atuação na 

diferenciação de células-tronco da polpa para odontoblastos-like.   
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2 PROPOSIÇÃO 

 

 

O objetivo desse estudo foi avaliar in vitro a biocompatibilidade do 

peptídeo LL-37 nas concentrações de 5 e 10 µg/mL, por meio dos ensaios de 

citotoxicidade, genotoxicidade, quantificação de óxido nítrico; e uma possível 

atuação desse peptídeo na diferenciação de células tronco da polpa (DPSC) para 

odontoblastos-like, através da análise do ciclo celular, pela expressão de genes 

associados à formação de tecido mineralizado, conteúdo de proteína total, 

atividade de fosfatase alcalina (ALP) e produção de sialofosfoproteína 

dentinária (DSPP). 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 
 

 

3.1 Cultivo celular 

 

 

As células DPSC (Lonza, Walkersville, USA), foram cultivadas em 

Dulbecco's Modified Eagle Medium (DMEM, Cultilab, Curitiba, Brasil) 

suplementado com 10% Soro Fetal Bovino (SBF; Cultilab), penicilina (100 

U/mL) (Cultilab) e estreptomicina (100 µg/mL) (Cultilab), e mantidas em estufa 

a 37°C e 5% CO2. Foram utilizados frascos para cultura celular de 250 mL e 75 

cm2. O meio de cultura foi trocado a cada dois dias e o desenvolvimento das 

células (Figura 1) foi avaliado por microscopia de fase invertida (Microscópio 

Carl Zeiss Microlimaging GmbH – Axiovert 40C, Germany). Células da 

segunda até sexta passagem foram utilizadas nos experimentos descritos abaixo. 

 

 

3.2 Diluição do Peptídeo LL-37 

 

 

O peptídeo LL-37 (Sigma-Aldrich, St Louis, MO, USA) foi diluído em 

meio de cultivo celular DMEM. A concentração inicial (1000 µg/mL) foi diluida 

para 100 µg/mL  e subsequentente para 10 e 5 µg/mL, que são as concentrações 

de interesse deste estudo. 
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Figura 1 – Fotomicrografia das células DPSC cultivadas em frascos para cultura 
celular e meio de cultivo DMEM (Ampliação original de 200 X) 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

 

3.3 Ensaio de citotoxicidade  
 

 

Para avaliação da citotoxicidade foram utilizadas placas de 24 poços, 

onde foram plaqueadas 20.000 células por poço em 6 poços, em dois 

experimentos independentes (n=12). Após 24 horas em estufa à temperatura de 

37oC e atmosfera úmida contendo 5% de CO2, o meio antigo foi removido e o 

meios condicionados pelo peptídeo a 5 e 10 µg/mL (grupos experimentais), 

meio puro (grupo controle), e meio com 10% de DMSO (Dimethyl Sulfoxide; 

Sigma-Aldrich) (grupo controle positivo) foram colocados em contato com as 

culturas celulares, e deixados por mais 3 e 7 dias, sob as mesmas condições. 

Então, o conteúdo dos poços foi removido, e o reagente  MTT (3-(4,5 

dimetiltiazol-2il)-2,5-difenil-tetrazólio; Sigma) foi colocado em contato com as 

células por 60 minutos. Posteriormente, o reagente MTT foi removido, DMSO 



	
	

	 	 	
	

27	

foi acrescentado aos poços, e as placas foram mantidas sob agitação por 10 

minutos. A leitura da densidade óptica resultante da solução foi mensurada em 

espectrofotômetro (Biotek – EL808IU, BioTek Instruments, Winooski, VT, 

USA) a 570 nm. Os dados de absorbância foram normalizados pelo grupo 

controle (=100%) e submetidos à análise estatística pelo teste Mann-Whitney U 

(p≤0,05).  

 

 

3.4 Ensaio de genotoxicidade 

 

 

Para análise da genotoxicidade  foram utilizadas placas de 24 poços, 

onde foram plaqueadas 20.000 células por poço em dois poços, em dois 

experimentos independentes (n=4). Após 24 horas em estufa à temperatura de 

37oC e atmosfera úmida contendo 5% de CO2, o meio antigo foi removido e os 

meios condicionados pelo peptídeo a 5 e 10 µg/mL (grupos experimentais), 

meio puro (grupo controle), e meio com EMS (Etil metanossulfonato; Sigma-

Aldrich) a 5 mM (grupo controle positivo) foram colocados em contato com as 

culturas celulares, e deixados por mais 7 dias, sob as mesmas condições.  

Após esse período, as células foram fixadas em formaldeído a 4%. 

Então, solução salina de tampão de fosfato (PBS, Cultilab) e solução 

Fluoroshield com DAPI (Sigma-Aldrich) foram adicionadas aos poços, os quais 

foram fotografados com câmara digital (Sony F828 digital, CyberShot, 8,0 

megapixéis) acoplada a microscópio de luz invertido. Pelo menos 10 fotos por 

poço foram realizadas e o número de micronúcleos foi determinado em 1000 

células/poço, com auxílio do programa Image J. Foram identificados como 

micronúcleos, estruturas de DNA contidas no citoplasma separadas do núcleo 

principal, com uma área menor que 1/3 da área do núcleo principal (Figura 2). 
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Células em mitose e que exibiram fragmentação nuclear por apoptose não 

foram consideradas na contagem (Figura 3). Os dados obtidos na contagem de 

micronúcleos foram analisados estatisticamente pelo teste Mann-Whitney U (p 

≤0,05). 

 

 

Figura 2 – Fotomicrografia dos núcleos e micronúcleo, completamente separado 
e exibindo área menor que 1/3 da área do núcleo principal (Teste do 
micronúcleo, Fluorocromo DAPI, Ampliação original de 200 ×) 
 

 
Legenda: (1) Núcleos; (2) Micronúcleo. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 3 – Fotomicrografia exibindo no interior dos círculos núcleos em mitose 
e em apoptose, os quais foram desconsiderados na contagem (Teste do 
micronúcleo, Fluorocromo DAPI, Ampliação original de 100 ×) 
 

 
Legenda: (A) Mitose; (B) Apoptose. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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3.5 Quantificação de óxido nítrico 

 

 

Para avaliação da produção de óxido nítrico foram utilizadas placas de 

24 poços, onde  foram plaqueadas 20.000 células por poço em 6 poços, em dois 

experimentos independentes (n=12). Após 24 horas em estufa à temperatura de 

37oC e atmosfera úmida contendo 5% de CO2, o meio antigo foi removido e o 

meios condicionados pelo peptídeo a 5 e 10 µg/mL (grupos experimentais) e 

meio puro (grupo controle), foram adicionados aos poços, e as placas deixadas 

por mais 7 dias, sob as mesmas condições. 

Após esse período, os sobrenadantes das culturas celulares foram 

coletados, e a quantificação de óxido nítrico foi determinada indiretamente pela 

concentração de nitrito detectada pelo reagente de Griess (Sigma-Aldrich). Para 

tal, 100 µL dos sobrenadantes foram acrescentados aos poços de uma placa de 

96 poços e posteriormente o mesmo volume do reagente de Griess foi 

adicionado. Após 10 minutos, a leitura foi realizada utilizando leitor de 

microplacas com comprimento de onda em 570 nm. Para o cálculo da 

concentração de nitrito em cada poço, foram utilizadas amostras padrão de 

nitrito de 100 µM a 0,781 µM, com as quais foi elaborada uma curva-padrão, a 

partir da qual  a concentração de nitrito em cada poço foi estabelecida. Esses 

valores (µM) foram analisados estatisticamente pelo teste Mann-Whitney U 

(p≤0,05). 

 

 

3.6  Ciclo celular 
 

 

Para avaliação do ciclo celular, foi realizada citometria de fluxo. Este 

ensaio determina a quantidade de células nas diferentes fases do ciclo celular 
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(G0/G1, S, G2/M) e pode ser utilizado como um teste complementar aos ensaios 

de expressão gênica e de viabilidade celular, de forma a se observar possível 

alteração do ciclo celular após o tratamento. 

Para esse teste foram plaqueadas 100.000 células por poço em placas de 

6 poços contendo 2 mL de meio DMEM, em dois experimentos independentes 

(n=12). Essas células foram mantidas à temperatura de 37ºC em atmosfera 

úmida contendo 5% de CO2 por 24 horas. Então, o meio foi substituído por meio 

contendo LL-37 em ambas as concentrações. Após 3 dias, as células foram 

lavadas com PBS, fixadas em etanol 70% e mantidas overnight a -20 ºC. Então, 

foram novamente  lavadas com PBS, ressuspensas em solução aquosa de Iodeto 

de Propídio (Sigma) e  incubadas na ausência de luz por 30 minutos a 4ºC. O 

ciclo celular foi analisado por software específico do equipamento de citometria 

(Tali Image-based Cytometer, Invitrogen), e os resultados obtidos foram 

submetidos à análise estatística pelo teste Mann-Whitney U (p≤0,05). 

 

 

3.7 Análise da expressão gênica 
 

 

Para análise da expressão dos genes OCN, ALP, OPN, e Runx2 foram 

plaqueadas 100.000 células por poço em placas de 6 poços contendo 2 mL de 

meio DMEM, em três experimentos independentes (n=9). Após 24 horas em 

estufa à temperatura de 37oC e atmosfera úmida contendo 5% de CO2, o meio 

antigo foi removido e o meios contendo o peptídeo (grupos experimentais) e 

meio puro (grupo controle) foram colocados em contato com as culturas 

celulares, e deixados por mais 3 dias, sob as mesmas condições.  

O RNA das amostras foi extraído utilizando o protocolo do RNAeasy 

microarray tissue mini kit (Qiagen), seguindo as recomendações do fabricante. 

Para tal,  foi adicionado aos tubos 200 µL de clorofórmio e as amostras foram 
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agitadas e mantidas durante 3 minutos à temperatura ambiente. Os tubos foram 

centrifugados a 12.000 xg, durante 15 minutos a 4°C, a fase aquosa foi 

coletada, e então foi realizada lavagem com etanol 70%. O conteúdo foi 

transferido para colunas de RNAeasy mini spin, as quais foram centrifugadas a 

8.000 xg por 15 segundos à temperatura ambiente por duas vezes. Então foi 

adicionado 700 µL do buffer RW1 e o conteúdo foi centrifugado por 15 s a 

8.000 xg. O procedimento foi repetido duas vezes com adição de 500 µL do 

buffer RPE e a última centrifugação foi realizada por 2 minutos. A colunas 

foram então transferidas para tubos de coleta de 1,5 mL, aos quais foram 

adicionados 30 µL de água ultra pura e livre de nucleases, seguido de 

centrifugação por 1 minutos a 8.000 xg. A quantidade de RNA obtida foi 

verificada por meio de leitura em espectofotômetro (Beckmann DU-640). A 

leitura da absorbância foi realizada e a produtividade da reação calculada pela 

fórmula:  

 

OD x diluição x 40/1000 

 

Todos os RNAs utilizados apresentaram pureza entre 1,8 e 2,0 e foram 

tratados com DNAse. 

A referência dos primers dos genes utilizados neste trabalho, está 

descrita no Quadro 1. A sequência nucleotídica, especificidade e a temperatura 

de melting (Tm) de cada primer foram confirmadas no programa BLAST e 

PRIMER BLAST/ NCBI/ GENE BANK. Nesse  trabalho foram testados três 

genes de referência (GAPDH, TUBB e Beta-actina) em todos os grupos 

experimentais. Os resultados obtidos foram analisados no software RefFinder e 

o gene de referência escolhido foi o GAPDH (Figura 4). 

A síntese do cDNA foi realizada utilizando o kit RT2 HT First Strand 

(Qiagen). Inicialmente foi removido o DNA genômico utilizando o DNA 
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elimination mix, nas proporções de 0,5 µg de RNA, 2 µL de Buffer GE e água 

livre de RNase, resultando em um volume final de 10 µL. A solução resultante 

foi incubada a 42ºC por 5 minutos e então imediatamente colocada no gelo por 

1 minuto. A solução para transcrição reversa foi preparada na proporção de 4 

µL de 5x Buffer BC3, 1 µL de Control P2, 2 µL de RE3 Reverse Transcriptase 

Mix, 3 µL de água livre de RNase e 10 µL da solução resultante da remoção do 

DNA genômico, agitando-se por inversão. O tubo foi então incubado por 42ºC 

por exatos 15 minutos, após os quais foram incubados imediatamente a 95ºC 

por 5 minutos. Após a incubação, foram adicionados 91 µL de água livre de 

RNase a cada tubo, agitando-se por inversão. As amostras foram então 

armazenadas a -20ºC para posterior utilização. 

O método qPCR avaliou a quantidade do produto cDNA na fase 

exponencial da reação de amplificação. Para o sistema de detecção, foi utilizado 

fluoróforo SYBR® Green (Kit Platinum® SYBR® Green qPCR SuperMix-

UDG - Applied Biosystems, Framingham, MA, USA) na seguinte reação: em 

um placa de 96 poços, foi colocado 12,5 µL de Super mix Platinum SYBR 

Green, 1 µL de ROX (corante de referência), 300 nM de primer foward, 300 

nM de primer reverse, 3,4 µL solução de cDNA (diluída 1:5) e 2,1 µL água 

DEPEC (InvitrogenTM, Carlsbad, CA, USA) para o volume final de 20 µL. 

Para o controle negativo da reação adicionou-se todos os reagentes, exceto 

cDNA, nos últimos poços da placa, que foi vedada com o adesivo óptico 

(InvitrogenTM, Carlsbad, CA, USA). Para o controle negativo da etapa de 

transcrição reversa colocou-se o RNA total tratado com DNase. Posteriormente, 

a placa foi colocada no aparelho StepOnePlus™ System (Applied Biosystems, 

Framingham, MA, USA) com os seguintes ciclos: 50°C por 2 minutos, seguido 

de desnaturação inicial a 95°C por 2 minutos e mais 40 ciclos de 95°C por 15 

segundos e 60°C por 30 segundos. Após o término do último ciclo, as amostras 

foram submetidas à análise da curva de dissociação (Melt), conferindo-se a 
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ausência de qualquer curva bimodal ou sinal anormal de amplificação, 

analisadas a cada 0,1°C. A detecção da fluorescência, no fim da etapa de cada 

ciclo da PCR, permitiu a monitoração da quantidade crescente de cDNA 

amplificado, sendo que os dados obtidos foram analisados no Software do 

equipamento de PCR em tempo real e posteriormente submetidos à análise 

estatística pelo teste Mann-Whitney U (p≤0,05). 

 

 

Quadro 1 – Genes que foram avaliados no presente trabalho 
 

GENES Primers sense; antisense 

GAPDH GAGTCAACGGATTTGGTCGT 

TGGGATTTCCATTGATGAAC 

TUBB TGCTCGAGATGTTGATGA 

TCCCCTGTTGACTGGTCATT 

Beta-actina AAACTGGAACGGTGAAGGTG 

GTGGACTTGGGAGAGGACTG 

Osteocalcina AGCAGAGCGACACCCTAGAC 

GGCAGCGAGGTAGTGAAGAG 

Fosfatase Alcalina CCACGTCTTCACATTTGGTG 

AGACTGCGCCTGGTAGTTGT 

Osteopontina AGACACATATGATGGCCGAGG 

GGCCTTGTATGCACCATTCAA 

Runx2 GAACTGGGCCCTTTTTCAGA 

CACTCTGGCTTTGGGAAGAG 
Fonte: Elaborado pelo autor.  
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Figura 4 - Genes de referência, GAPDH, TUBB e Beta-atina que foram testados 
em todos os grupos experimentais. Os resultados obtidos foram analisados no 
software RefFinder e o gene de referência escolhido foi o GAPDH, como 
ilustrado abaixo  
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

 

3.8 Conteúdo de proteína total 

 

 

Para o teste de proteína total as células foram plaqueadas em placas de 

24 poços na densidade de 20.000 células/poço. Foram utilizados seis poços para 

cada material e grupo controle, em dois experimentos independentes (n=12). As 

células foram mantidas em meio DMEM a 37ºC em atmosfera úmida contendo 

5% de CO2 por 24 horas. Após esse período, o meio antigo foi removido e as 

culturas celulares foram expostas ao meio contendo o peptídeo em ambas as 

concentrações e mantidas em estufa por períodos de 3 e 14 dias. 
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Após esses períodos o conteúdo de proteína total foi avaliado de acordo 

com o método modificado de Lowry et al. (1951).  As proteínas foram extraídas 

de cada poço com lauril sulfato de sódio a 0,1%.  Após 30 minutos, 1 mL da 

solução de cada poço foi misturada a 1 mL da solução de Lowry e deixado por 

20 minutos à temperatura ambiente. O extrato foi diluído em reagente de Folin 

e Ciocalteau por 30 minutos à temperatura ambiente. A seguir, a absorbância 

foi aferida em espectofotômetro (Shimadzu Europa GmbH UV 1203) a 680 nm 

e o conteúdo de proteína total foi calculado a partir de uma curva padrão 

determinada pela albumina bovina e expresso em µg/mL. Os dados obtidos 

foram analisados estatisticamente pelo teste Mann-Whitney U (p≤0,05). 

 

 

3.9 Atividade de fosfatase alcalina (ALP) 

 

 

A atividade de fosfatase alcalina foi determinada nos mesmos lisados 

utilizados para a avaliação do conteúdo de proteína total. Dessa maneira, 

também foram avaliados os períodos de 3 e 14 dias. A atividade da fosfatase 

alcalina foi mensurada por meio da liberação de timolftaleína por hidrólise do 

substrato de timolftaleína monofosfato, utilizando kit comercial de acordo com 

as instruções do fabricante (Fosfatase alcalina 50-100 Labtest). Inicialmente, 50 

µL de timolftaleína monofosfato foram misturados com 0,5 mL de tampão 

dietanolamina a 0,3 M, pH 10,1, por 2 minutos a 37ºC. Foi então acrescentada à 

solução uma alíquota de 50 µL de lisados obtidos de cada poço, sendo que o 

conjunto permaneceu por 10 minutos  a 37ºC. Para o desenvolvimento de cor, 

foram adicionados 2 mL de Na2CO3 a 0,09 M e NaOH a 0,25 M. Após 30 

minutos, a absorbância foi mensurada em espectrofotômetro (Shimadzu Europa 

GmbH UV 1203) utilizando comprimento de onda de 590 nm e a atividade da 
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fosfatase alcalina  foi calculada seguindo os procedimentos de cálculos 

preconizados na bula do Kit comercial (Fosfatase alcalina 50-100 Labtest). Os 

dados obtidos foram expressos como atividade da fosfatase alcalina normalizada 

pelo conteúdo de proteína total e os valores foram apresentados em µmol de 

timolftaleína/h/mg de proteína/mL e analisados estatisticamente pelo teste 

Mann-Whitney U (p≤0,05). 

 

 

3.10 Ensaio imunoenzimático ELISA 

 

 

Para o ensaio imunoenzimático ELISA, foram plaqueadas 100.000 

células por poço em placas de 6 poços contendo 2 mL de meio DMEM em dois 

experimentos independentes (n=12). Após 24 horas em estufa à temperatura de 

37oC e atmosfera úmida contendo 5% de CO2, o meio antigo foi removido e o 

meios contendo o peptídeo (grupos experimentais) e meio puro (grupo controle) 

foram colocados em contato com as culturas celulares, e deixados por mais 3 

dias, sob as mesmas condições. Então os sobrenadantes foram coletados para a 

detecção e quantificação da proteína DSPP (Fine test, Lab Research, Miami, 

EUA), pelo método imunoenzimático ELISA. Para isso,  placas de 

microtitulação de 96 poços já sensibilizadas, foram utilizadas seguindo o 

protocolo de recomendação do fabricante.  

Em seguida, as placas foram levadas ao leitor de microplacas, com 

comprimento de onda de 450 nm. Após a obtenção das densidades ópticas, foi 

realizada a curva padrão e então foram determinados os níveis de DSPP 

presente nas amostras, em µg/mL. Os dados obtidos foram analisados 

estatisticamente pelo teste Mann-Whitney U (p≤0,05)  
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4 RESULTADO  

 

 

4.1 Ensaio de citotoxicidade  
 

 

Os resultados do ensaio de citotoxicidade, após 3 e 7 dias de contato do 

peptídeo LL-37 com as células, foram normalizados pelo grupo controle 

(=100%) e submetidos à análise estatística pelo teste Mann-Whitney U (p≤0,05).  

Na tabela 1 podem ser observados as médias e desvio padrão (em porcentagem) 

para cada grupo. O DMSO, utilizado como controle positivo, foi citotóxico aos 

3 e 7 dias (p<0,0001), exibindo valores abaixo de 40% em ambos os períodos 

(Figura 5). 

Foi observado que o LL-37 nas concentrações testadas não foi 

citotóxico, e ainda aumentou a viabilidade celular. A análise estatística 

demonstrou que os valores obtidos na concentração de 10 µg/mL de LL-37 

foram estatisticamente diferentes daqueles observados no grupo controle tanto 

no período de 3 (p=0,0006) quanto no de 7 dias (p<0,0001), com maiores 

médias no grupo tratado. Já os valores obtidos na concentração de  5 µg/mL de 

LL-37 foram estatisticamente diferentes do grupo controle  apenas aos 3 dias 

(p=0,012), embora a média tenha sido superior a 100% também no 7 o  de 

contato (p=0,95) (Figura 5).  

A concentração de 10 µg/mL de LL-37 exibiu maior média que a 

concentração 5 µg/mL nos períodos de 3 e 7 dias. Entretanto, quando as 

concentrações foram estatisticamente comparadas, verificou-se que essa 

diferença foi significativa apenas no 7 o dia (p=0,001). Por outro lado, quando os 

valores de cada concentração foram comparados entre si em períodos diferentes, 

foi observado que ambas as concentrações de LL-37 apresentaram valores 

estatisticamente diferentes entre os períodos de 3 e 7 dias (p<0,0001), sendo que 
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os maiores foram observados no 3o dia (Figura 5). 

 

 

Tabela 1 – Valores de média e desvio padrão (%), dos dados obtidos no teste 
MTT, após exposição das células a 5 e 10 µg/mL de LL-37 por 3 e 7 dias 
 

Grupos Média (%) Desvio Padrão (%) 

 3 dias 7 dias 3 dias 7 dias 

Controle 100 100     

5 µg/mL LL-37 111,77 104,43 19,35 24,22 

10 µg/mL LL-37 124,28 116,05 28,24 13,34 

DMSO 38,56 14,03 3,28 0,56 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 5 – Gráfico representativo das médias, obtidas no teste MTT, após 
exposição das células a 5 e 10 µg/mL de LL-37 por 3 e 7 dias 
 

 
Legenda: (*) indica diferença estatística para o grupo controle (=100%); (°) indica diferença 
estatística entre as concentrações de LL-37 no mesmo período; (∇ e ÷) indicam diferenças estatísticas 
entre as  mesmas concentrações de LL-37 em períodos diferentes. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

 

4.2 Ensaio de genotoxicidade  
 

 

A média e desvio padrão dos dados obtidos na contagem de 

micronúcleos podem ser observados na tabela 2.  A análise estatística, pelo teste 

Mann-Whitney U (p≤0,05), indicou que o número de micronúcleos 

apresentados pelo grupo EMS, utilizado como controle positivo, foi 

estatisticamente diferente do número apresentado pelo grupo controle 

(p=0,028), sendo que um número muito maior estava presente no grupo EMS. 

Por outro lado, o número de micronúcleos contabilizados nas células expostas a 

5 e 10 µg/mL de LL-37 não foi estatisticamente diferente daquele apresentado 

pelo grupo controle (p=0,48 e 0,51; respectivamente), e igualmente, não foi 

estatisticamente diferente entre ambas as concentrações de LL-37 (p=0,31), não 

tendo sido essas concentrações genotóxicas para as células (Figura 6).  
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Tabela 2 – Valores médios de micronúcleos e desvio padrão, obtidos no ensaio 
de genotoxicidade, após exposição das células a 5 e 10 µg/mL de LL-37 por 7 
dias 
 

Grupos         Média do número de                 
        micronúcleos 

Desvio Padrão 

Controle 3,75 1,5 

5 µg/mL LL-37 2,75 1,25 

10 µg/mL LL-37 4,5 1,73 

EMS 22 1,15 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

Figura 6 –  Gráfico representativo do número médio de micronúcleos, obtidos 
no ensaio de genotoxicidade, após exposição das células a 5 e 10 µg/mL de LL-
37 por 7 dias 
 

 
Legenda: (*) indica diferença estatística para o grupo controle. 
Fonte: Elaborado pelo autor.  
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4.3 Quantificação de óxido nítrico 

 

 

Os resultados  em absorbância da quantificação de óxido nítrico, foram 

convertidos para concentração de nitrito (µM) a partir da curva-padrão 

elaborada por concentrações estabelecidas do mesmo. A média  e desvio padrão 

das concentrações de nitrito podem ser observados na tabela 3.   

A análise estatística pelo teste Mann-Whitney U (p≤0,05), indicou que 

as concentrações de 5 e 10 µg/mL de LL-37 não foram estatisticamente 

diferentes das concentrações apresentadas pelo grupo controle (p=0,83 e 

p=0,93,  respectivamente). Ainda, não houve diferença estatística de produção 

de óxido nítrico pelas células expostas a 5 µg/mL de LL-37 quando comparadas 

àquelas expostas a 10 µg/mL de LL-37 (p=0,54) (Figura 7). 

 

 

Tabela 3 – Concentração média e desvio padrão da concentração de nitrito 
(µM), obtidos no teste de quantificação de óxido nítrico, após exposição das 
células a 5 e 10 µg/mL de LL-37 por 7 dias 

  

Grupos C    Concentração média de    
         nitrito (µM) 

Desvio Padrão (µM) 

Controle 4,14 2,16 

5 µg/mL LL-37 4,06 2,82 

10 µg/mL LL-37 4,25 2,29 

Fonte: Elaborado pelo autor.  
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Figura 7 – Gráfico representativo da concentrações médias de nitrito (µM), 
obtidas no teste de quantificação de óxido nítrico, após exposição das células a 
5 e 10 µg/mL de LL-37 por 7 dias 
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

 

4.4 Ciclo celular 

 

 

Os resultados do ciclo celular indicaram que houve diferença estatística 

entre todas as fases do ciclo celular  dentro dos três grupos (p<0,05), sendo que  

a  maior parte das células estavam na fase G0/G1, em todos os grupos. 

Quando as fases do ciclo celular foram comparadas entre os grupos foi 

observado que a quantidade de células na fase G0/G1 na concentração de 10 

µg/mL de LL-37 foi estatisticamente diferente daquela observada no grupo 

controle (p=0,0064), com maior número de células em G0/G1 no grupo tratado. 

Adicionalmente, houve diferença estatística entre o número de células em 

G2/M no grupo controle comparado ao apresentado pelos grupos tratados com 

5 e 10 µg/mL de LL-37 (p=0,032 e p=0,0021, respectivamente), com mais 
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células em G2/M no grupo controle, que	 também exibiu mais células na 

interfase (S), que o grupo tratado com 10 µg/mL de LL-37 (p=0,0064). A média 

e desvio padrão dos dados obtidos no teste do ciclo celular, e ainda a diferença 

estatística entre os grupos podem ser observados na tabela 4 e figura 8, 

respectivamente. 

 

 

Tabela 4 – Média (M) e desvio padrão (DP) dos dados obtidos no teste de ciclo 
celular, após exposição das células a 5 e 10 µg/mL de LL-37 por 3 dias 

  

Grupos G0/G1 S G2/M 

 M DP M DP M DP 

Controle 80 3,84 13,16 3,06 3,66 1,03 

5 µg/mL 82 6,06 10.5 5,16 2,33 0,52 

10 µg/mL  88 1,89 6,66   1.21 1,66   0,51 

Fonte: Elaborado pelo autor.  
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Figura 8 – Gráfico representativo dos resultados obtidos no teste de ciclo 
celular após exposição das células a 5 e 10 µg/mL de LL-37 por 3 dias 
 

 
Legenda: (* e ∇) indicam diferença estatística das mesmas fases do ciclo celular entre os grupos. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

 

4.5 Análise da expressão de gênica 

 

 

Os resultados da expressão gênica indicaram que o peptídeo LL-37 

tanto na concentração de 5 quanto na de 10 µg/mL não aumentou a expressão 

dos genes osteocalcina, fosfatase alcalina e  Runx2, os quais foram igualmente 

ou mais expressos pelo grupo controle. Foi observado maior expressão do gene 

osteopontina pelos grupados tratados com LL-37, entretanto essa diferença não 

foi estaticamente significativa. Quando os grupos tratados pelo LL-37 foram 

comparados, não houve diferença entre as concentrações de 5 e 10 µg/mL para 

nenhum dos genes avaliados.  A média e desvio padrão dos resultados obtidos 

no qRT-PCR, e ainda a diferença estatística entre os grupos,  podem ser 

observados na tabela 5 e figura 9, respectivamente.  
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Tabela 5 – Média (M) e desvio padrão (DP) dos dados obtidos na avaliação da 
expressão gênica, por qRT-PCR, após exposição das células a 5 e 10 µg/mL de 
LL-37 por 3 dias 
 

Grupos Runx2 Fosfatase 

Alcalina 

Osteocalcina Osteopontina 

 M DV M DV M DV M DV 

5 µg/mL 1,02 0,26 0,64 0,37 0,62 0,22 1,62 1,07 

10 µg/mL 0,83 0,33 0,59 0,43 0,47 0,20 1,63 1,18 

Fonte: Elaborado pelo autor.  
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Figura 9 – Gráfico representativo dos resultados obtidos na avaliação da 
expressão gênica, por qRT-PCR, após exposição das células a 5 e 10 µg/mL de 
LL-37 por 3 dias 
 

 
Legenda: (*) indica diferença estatística para o grupo controle. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

 

4.6 Conteúdo de proteína total 

 

 

Os dados obtidos no conteúdo de proteína total indicaram que houve 

diferença estatística entre os períodos (p<0,001), com aumento de produção de 
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proteínas no 14o dia em todos os grupos. Aos 3 dias, não foi observado 

diferença estatisticamente significativa entre os grupos, enquanto no 14o dia  

houve diferença estatística entre os grupos tratados e o controle, sendo que o 

LL-37 tanto na concentração de 5 quanto na de 10 µg/mL induziu maior 

conteúdo de proteína total. Quando as concentrações de 5 e 10 µg/mL de LL-37 

foram comparadas, no 14o dia, não houve diferença entre elas (p=0,506). A 

média e desvio padrão dos resultados obtidos no conteúdo de proteína total, e 

ainda a diferença estatística entre os grupos,  podem ser observados na tabela 6 

e figura 10, respectivamente. 

 

 

Tabela 6 – Média (M) e desvio padrão (DP)  do conteúdo de proteína total 
(µg/mL) após exposição das células a 5 e 10 µg/mL de LL-37 por 3 e 14 dias 
 

Grupos Média do Conteúdo de 
Proteína Total (µg/mL) 

Desvio Padrão 
(µg/mL) 

 3 dias 14 dias 3 dias 14 dias 

Controle 369 932 37,84 69.09 

5 µg/mL LL-37 414 1092 124,80 41,25 

10 µg/mL LL-37 342 1123 36,66 64,55 

Fonte: Elaborado pelo autor.  
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Figura 10 – Gráfico representativo do conteúdo de proteína total após exposição 
das células a 5 e 10 µg/mL de LL-37 por 3 e 14 dias 
 

 
Legenda: (* e  Δ) indicam diferença estatística entre os grupos. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

 

4.7 Atividade de fosfatase alcalina (ALP) 

 

 

Os dados obtidos nesse teste indicaram que no período de 3 dias, a ALP 

no grupo tratado com 10 µg/mL de LL-37 foi estatisticamente diferente daquela 

apresentada no grupo tratado com 5 µg/mL do peptídeo (p=0,02), entretanto 

nenhum dos grupos tratados se diferiu do grupo controle. No período de 14 

dias, não houve diferença estatisticamente significativa ente nenhum dos 

grupos. Ainda,  não foi observado diferença estatística entre os mesmos grupos 

em períodos diferentes. A média e desvio padrão dos resultados obtidos na 

ALP, e ainda a diferença estatística entre os grupos, podem ser observados na 

tabela 7 e figura 11, respectivamente.   
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Tabela 7 – Média (M) e desvio padrão (DP)  da ALP (µmol de 
timolftaleína/h/mg de proteína) após exposição das células a 5 e 10 µg/mL de 
LL-37 por 3 e 14 dias 
 

Grupos 
Média da ALP (µmol de 

timolftaleína/h/mg de 
proteína) 

Desvio Padrão (µmol de 
timolftaleína/h/mg de 

proteína) 

 3 dias 14 dias 3 dias 14 dias 

Controle 0,13 0,19 0,08 0,09 

5 µg/mL LL-37 0,12 0,18 0,03 0,12 

10 µg/mL LL-37 0,16 0,21 0,05 0,11 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

 

Figura 11 – Gráfico representativo da ALP após exposição das células a 5 e 10 
µg/mL de LL-37 por 3 e 14 dias 
 

 
Legenda: (*) indica diferença estatística entre os grupos. 
Fonte: Elaborado pelo autor.   
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4.8 Ensaio imunoenzimático ELISA 

 

 

Os resultados em absorbância do dados obtidos nesse teste, foram 

convertidos para concentração de  DSPP (µg/mL) a partir da curva-padrão 

estabelecida por concentrações conhecidas dessa proteína, fornecidas pelo 

fabricante. A média e desvio padrão dos resultados obtidos no ensaio 

imunoenzimático ELISA podem ser observados na tabela 8. Foi observado que 

os valores de DSPP produzido por todos os grupos, estavam dentro da curva 

padrão. 

A análise estatística pelo teste Mann-Whitney U (p≤0,05) dos dados 

obtidos nesse ensaio indicaram que a concentração de DSPP (µg/mL) no grupo 

tratado com 5 µg/mL de LL-37 não é diferente daquela apresentada pelo grupo 

controle, enquanto o grupo tratado com 10 µg/mL de LL-37 apresenta diferença 

estatística para o grupo controle (p=0,02), exibindo maior quantidade dessa 

proteína. Quando os grupos tratados com o peptídeo foram comparados entre si, 

não foi observado diferença estatisticamente significativa. A média, desvio 

padrão e a diferença estatística entre os grupos, podem ser observados na figura 

12.    
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Tabela 8 – Média (M) e desvio padrão (DP)  da concentração de DSPP  
(µg/mL), obtida no ensaio imunoenzimátco ELISA, após exposição das células 
a 5 e 10 µg/mL de LL-37 por 3 dias 
 

Grupos Concentração 

média de DSSP (µg/mL) 

Desvio Padrão 
(µg/mL) 

Controle 0,18 0,04 

5 µg/mL LL-37 0,20 0,05 

10 µg/mL LL-37 0,23 0,06 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 
 

Figura 12 – Gráfico representativo da concentração de DSPP, obtida no ensaio 
imunoenzimátco ELISA, após exposição das células a 5 e 10 µg/mL de LL-37 
por 3 dias 
 

 
Legenda: (*) indica diferença estatística entre os grupos. 
Fonte: Elaborado pelo autor.   
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5 DISCUSSÃO 

 

 

Existe uma busca por scaffolds que liberem moléculas que apresentem 

função antimicrobiana e/ou que possam auxiliar na regeneração do complexo 

dentino-pulpar de dentes permanentes imaturos, após necrose da polpa, 

contribuindo  para diferenciação de células DPSC em odontoblastos  

(Albuquerque et al., 2014). Assim,  um grande número de moléculas bioativas 

têm sido investigadas, para administração controlada (Yoo et al., 2009). 

Recentemente, foi demonstrado que o ácido hialurônico  induz a 

diferenciação de células DPSC em odontoblastos, via ativação do marcador 

CD-44, o qual é fortemente expresso por células submetidas à mineralização 

(Umemura et al., 2016). No presente estudo, o peptídeo LL-37 foi investigado 

quanto a sua biocompatibilidade, em determinadas concentrações, e capacidade 

de contribuir para diferenciação de células DPSC em odontoblastos-like, uma 

vez que alguns estudos sugeriram que o LL-37 poderia ser utilizado como um 

adjunto para regeneração do complexo dentino-pulpar (Ramos et al., 2011; 

Khung et al., 2015). 

Em estudos prévios, diferentes concentrações de LL-37 foram testadas, 

dentre elas as concentrações de 5 e 10 µg/mL (Ramos et al., 2011; Kittaka et 

al., 2013a; Khung et al., 2015). Em 2015, Khung et al. demonstraram que o LL-

37 eleva a expressão do fator de crescimento endotelial vascular (VEGF) em 

células pulpares e que este aumento é dose dependente, com melhores 

resultados na concentração de 10 µg/mL. Adicionalmente, Kittaka et al. (2013a) 

comprovaram significativa proliferação de células-tronco mesenquimais 

(MSCs) de calvária de ratos após contato com 10 µg/mL  de LL-37 por 24 

horas. Devido a esses resultados, foi estabelecido que as concentrações de 5 e 

10 µg/mL de LL-37 seriam testadas no presente trabalho. 
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De acordo com os resultados obtidos foi possível observar que esse 

peptídeo nas concentrações de 5 e 10 µg/mL não é citotóxico e nem genotóxico 

para as células DPSC. Um trabalho prévio avaliou a citotoxicidade do LL-37 

após 24 horas de contato com células endoteliais e os autores também 

concluíram que o LL-37 não é citotóxico nas concentrações de 5 ng/mL a 10 

µg/mL. Ainda, foi observado que o LL-37 aumentou levemente a viabilidade 

celular nas concentrações de 50 e 500 ng/mL (Ramos et al., 2011). Em 2005, 

Shaykhiev et al. observaram que o LL-37 estimula a proliferação de linhagem 

celular derivada de carcinoma mucoepidermóide brônquico (NCI-H292), de 

uma maneira dose dependente, e que é citotóxico para essas células a partir da 

concentração de 20 µg/mL. 

No presente trabalho, além de não ter sido citotóxico em ambas as 

concentrações, o LL-37 aumentou a viabilidade celular indicando que pode ter 

estimulado a proliferação das células DPSC, principalmente na concentração de 

10 µg/mL, assim como foi observado no estudo de Kittaka et al. (2013a), após 

24 horas de contato. Ainda, esse aumento foi mais evidente após 3 dias de 

contato com as células, o que sugere que o LL-37 favorece a proliferação em 

estágios iniciais de contato. 

Um estudo prévio demonstrou que o fator de necrose tumoral (TNF-a), 

uma importante citocina liberada durante o processo inflamatório, induz a 

proliferação de células DPSC e que esse processo é influenciado pelo estímulo 

do ciclo celular por aumento de expressão de ciclina D1 (Qin et al., 2015), a 

qual é conhecida por desempenhar um papel chave na regulação da transição da 

fase G1 para a fase S (Pestell, 2013). 

No presente trabalho, foi observado maior número de células na fase 

G0/G1, assim como em estudos prévios que também avaliaram o ciclo celular 

em células DPSC, em períodos de até 3 dias (Umemura et al., 2016; Wang et 

al., 2016). A proliferação de DPSCs, proporciona um número apropriado de 
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células para a diferenciação celular (Qin et al., 2015). Em um trabalho prévio, a 

ATP (Adenosina 50–trifosfato) promoveu a proliferação celular em baixas 

concentrações, porém em altas concentrações inibiu a proliferação das células 

ao retê-las no estágio G0/G1 do ciclo celular, favorecendo a diferenciação 

odontoblástica e a mineralização (Wang et al., 2016). 

No presente estudo, observou-se maior número de células nas fase 

G0/G1, e menor número de células nas fases S e em G2/M, no grupo tratado 

com 10 µg/mL de LL-37, em comparação com o grupo controle. Esses 

resultados indicam que o LL-37 na maior concentração retardou o ciclo celular, 

fenômeno que pode estar relacionado com a indução de diferenciação, uma vez 

que maior número de células viáveis estavam presentes no grupo tratado com 

10 µg/mL de LL-37, após 3 dias de tratamento. Por esse motivo, os testes 

adicionais para avaliação de diferenciação, que incluíram avaliação da 

expressão gênica, atividade de fosfatase alcalina, conteúdo de proteína total e 

ensaio imunenzimático ELISA foram realizados nesse período. 

Para avaliação da genotoxicidade, ou seja para detecção de dano 

genético nas células, foi realizado o teste do micronúcleo. Nenhum trabalho 

prévio avaliou o potencial genotóxico do LL-37 embora um estudo tenha 

revisado o papel desse peptídeo na carcinogênese. Esses autores observaram 

que a super-expressão do LL-37 promove o desenvolvimento e progressão do 

câncer de ovário, pulmão e mama; e por outro lado a supressão da tumorigênese 

no câncer de cólon e gástrico (Piktel et al., 2016). No presente trabalho, as 

concentrações de 5 e 10 µg/mL desse peptídeo não exibiram nenhum potencial 

genotóxico para as células. 

Como o LL-37 é produzido por várias células, principalmente por 

neutrófilos, em condições inflamatórias (Bals et al., 1998; Frohm Nilsson et al., 

1999; Agerberth et al., 2000) e a produção de óxido nítrico, também ocorre 

nessas condições (Yasuhara et al., 2007), uma possível relação entre esse 
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componentes foi averiguada nesse trabalho. O óxido nítrico é produzido em 

grandes quantidades em resposta à infecção e estímulos inflamatórios em vários 

tecidos, incluindo a polpa dentária. Além disso, um estímulo mecânico, causado 

na preparação dente, também pode induzir a produção desse óxido. Em 2007, 

Yasuhara et al. sugeriram que  o óxido nítrico pode desempenhar um papel na 

diferenciação odontoblástica e subsequente formação de dentina reparativa, ao 

mesmo tempo em que suprime o crescimento e acelera a apoptose, de uma 

maneira dose dependente. Nesse trabalho não foi possível estabelecer esse tipo 

de relação uma vez que as concentrações de 5 e 10 µg/mL de LL-37  não 

influenciaram na produção de óxido nítrico pelas células DPSC. 

O fenótipo de odontoblastos primário pode ser definido pela morfologia 

das células e da matriz que secreta, bem como pelo seu padrão de expressão 

gênica, conduzindo à síntese e secreção de proteínas características da matriz 

dentinária. Uma variedade de moléculas contribui na cascata de sinalização 

resultando na diferenciação de odontoblastos-like (Goldberg, Smith, 2004). 

A expressão de DMP-1 e DSPP em odontoblastos funcionais em 

estágios iniciais da odontogênese é consistente com a hipótese de que tanto o 

gene DMP-1 quanto o DSPP desempenham papel importante na mineralização 

da dentina (D'souza et al., 1997). O DMP-1 é inicialmente expresso na 

diferenciação de odontoblastos e osteoblastos e facilita a expressão de outros 

marcadores expressos por essas células. Dessa forma, a expressão desse gene é 

necessária em estágios precoces e tardios da odontogênese. Já o gene DSPP, é 

principalmente expresso em odontoblastos e, em menor grau, em osteoblastos. 

A conversão de pré-dentina em dentina é prejudicada pela falta desse gene, 

sendo que  muitas mutações pontuais no DSPP têm sido relacionadas à 

dentinogênese imperfeita (DGI) e à displasia dentinária (DD), que são as duas 

doenças hereditárias mais comuns que afetam a dentina (Suzuki et al., 2012). 

A sialofosfoproteína dentinária (DSPP), uma proteína de matriz não 
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colagenosa de odontoblastos, é codificada pelo gene DSPP e proteoliticamente 

clivada em sialoproteína da dentina (DSP) e fosfoproteína da dentina (DPP) 

(Guo et al., 2014). Tanto a proteina DPP quanto a DSP estão envolvidas na 

mineralização dentinária, sendo que a primeira parece desempenhar papel 

importante no início da mineralização, e a última tem sido relacionada a 

maturação da dentina (Suzuki et al., 2009). 

Alguns estudos têm comprovado aumento da expressão dos genes DSPP 

e DMP-1, (Han et al., 2014; Soares et al., 2016) e proteína DSP (Han et al., 

2014) após tratamento específico associado ao uso de meio osteogênico (Han et 

al., 2014; Soares et al., 2016). Em 2016, Soares et al. observaram que a 

biomembrana composta por quitosan/matriz de colágeno incorporada com 

micropartículas de aluminato de cálcio, leva ao aumento da expressão desse 

genes em células DPSC, após 28 dias. Por outro lado, estudos prévios também 

demonstraram que, dependendo do estímulo, células DPSC podem apresentar 

aumento de expressão dos genes DSPP e DMP-1, mesmo sem o uso de agente 

indutor de mineralização (Umemura et al., 2016; Wang et al., 2016), 

metodologia adotada no presente trabalho. Em 2016, Wang et al. observaram 

que a expressão dos genes DSPP e DMP-1 aumentou após tratamento com ATP 

por 24 e 48 horas, enquanto Umerura et al. (2016) observaram aumento de 

expressão desses genes e das proteínas DSPP e DMP-1 após 24 horas de 

tratamento com ácido hialurônico, ambos sem utilização de meio osteogênico. 

Esses resultados sugerem que, sob condições favoráveis, esse  marcadores e 

proteínas importantes na dentinogênese podem ser expressos em períodos 

precoces, mesmo na ausência de meio indutor de mineralização.  

Nesse trabalho as células tratadas com 10 µg/mL do peptídeo induziram 

maior produção da proteína DSPP, o que sugere que o LL-37 pode 

desempenhar um papel na diferenciação de células-tronco para odontoblastos, 

de uma maneira dose dependente.  
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Ao avaliarem culturas de DPSC e BMSC, após indução de 

mineralização, Gronthos et al. (2000) observaram um padrão semelhante de 

marcação para ambos os tipos celulares, para uma variedade de marcadores 

associados ao endotélio, músculo liso e osso. Dentre os marcadores ósseos,  a 

fosfatase alcalina, colágeno tipo I, osteonectina, osteopontina e osteocalcina, 

demonstraram padrão semelhante de marcação nos dois tipos celulares 

enquanto a sialofosfoproteína óssea (BSP)  estava ausente em culturas de DPSC 

e presente em baixos níveis em culturas de BMSC. 

Em um trabalho prévio Han et al. (2014) demonstraram maior expressão 

dos genes DSPP, DMP-1, ALP, BSP and OCN em células pulpares e sugeriram 

que a Β-Catenina induz a diferenciação odontoblástica dessas células, pela 

ativação do gene Runx2. Outro autores porém, sugeriram que o gene Runx2 

pode ativar ou suprimir a expressão do gene DSPP, como consequência 

fisiológica (Chen et al., 2005), e que a expressão do Runx2 deve ser inibida 

com intuito de se manter a diferenciação odontoblástica e a dentinogênese (Li et 

al., 2011).  

Interessantemente, trabalhos prévios demonstraram que certas 

substâncias podem induzir a diferenciação odontogênica e inibir a osteogênica 

(Umemura et al., 2016), e vice-versa (Xie et al., 2017). Assim, a diferenciação 

de células-tronco em linhagens osteoblásticas ou odontogênicas não pode ser 

considerada um processo independente, e os eventos que governam um destino 

celular podem inibir os mecanismos que levam à diferenciação para outra 

linhagem (Xie et al., 2017).  

Previamente, Kittaka et al. (2013a) demonstraram que os genes Runx2, 

Smad7, Spp1, ALP, BMP-2 e OCN, todos relacionados a osteogênese, não são 

afetados pela estimulação com 10 µg/mL de LL-37, em células MSCs da 

calvária de ratos. De maneira semelhante, nesse trabalho o tratamento com LL-

37, em ambas as concentrações, não levou ao aumento da expressão dos 
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marcadores osteogênicos ALP, OCN, OPN e Runx2, sendo que a maior parte 

deles foi sub-expresso no grupo tratado, em comparação com o controle. 

Em 2017, Xie et al. investigaram o potencial do grafeno (Gp) para 

indução de diferenciação odontoblástica e osteogênica em células DPSC. Eles 

observaram que o Gp regula negativamente a expressão dos genes 

odontoblásticos MSX-1, PAX and DMP e positivamente tanto a expressão dos 

genes, como das proteínas Runx2 e OCN, sem o uso de indutores químicos para 

osteogênese. Dessa forma, concluíram que esse material induz a diferenciação 

osteogênica, porém não induz a odontoblástica. No presente trabalho, embora 

os genes DSPP e DMP-1 não tenham sido avaliados, os resultados de maior 

produção da proteína DSPP no grupo tratado pelo LL-37 na concentração de 10 

µg/mL, associados aos resultados de expressão gênica dos marcadores ósseos, 

indicam uma situação contrária.  

De maneira coerente com os resultados do PCR, a atividade de fosfatase 

alcalina não aumentou em relação ao controle, nos grupos tratados pelo LL-37, 

aos 3 dias. Adicionalmente, o período de 14 dias também foi avaliado, 

demonstrando que mesmo em estágio tardio o LL-37 não induziu aumento da 

ALP, e portanto não parece ser importante para a diferenciação osteogênica, em 

células DPSC, assim como foi demonstrado previamente em células MSCs de 

calvária de ratos (Kittaka et al., 2013a).  

Por outro lado, aos 14 dias foi observado aumento do conteúdo de 

proteína total após tratamento com ambas as concentrações de LL-37, o que 

indica que esse peptídeo induz a síntese proteica não relacionada a osteogênese, 

em períodos tardios.  Como houve aumento da proteína DSPP aos 3 dias, após 

tratamento com 10 µg/mL de LL37 e a diferenciação odontogênica pode levar a 

inibição da diferenciação osteogênica (Umemura et al., 2016), a qual foi 

evidenciada nesse trabalho, pode ser que o LL-37 desempenhe um papel 

importante na diferenciação de células DPSC para odontoblastos-like, pelo 
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aumento de produção da proteína DSPP. Isso poderia ser ainda mais evidente 

após um período maior de contato das células com o peptídeo, onde foi 

observado maior conteúdo de proteína total, ou até mesmo em concentrações 

superiores de LL-37, já que foi demonstrado nesse estudo que a concentração 

de 10 µg/mL desse peptídeo é melhor para as células DPSC que a de 5 µg/mL . 

Em conjunto, os resultados desse trabalho indicam que o LL-37 na 

concentração de 10 µg/mL de LL-37 aumenta o numero de células viáveis, 

possivelmente induzindo a proliferação celular em estágios iniciais de contato. 

No 3° dia, esse peptídeo promoveu um retardamento do ciclo celular no grupo 

tratado com 10 µg/mL de LL-37, fenômeno que pode estar relacionado com 

inicio de diferenciação precoce no grupo que até então havia se proliferado 

mais. Ainda, também aos 3 dias, foi observado aumento de produção da 

proteína DSPP, nesse mesmo grupo, o que pode indicar um processo de 

diferenciação para uma linhagem odontoblástica.  

Outros estudos que incluam a expressão dos genes DSPP e DMP-1, e 

suas respectivas proteínas, em períodos iniciais e tardios de contato das células 

DPSC com o LL-37, são necessários, a fim de se avaliar a diferenciação dessas 

células para odontoblastos-like após contato com esse peptídeo. 
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6 CONCLUSÃO 

 

 

O LL-37 tanto nas concentrações de 5 µg/mL quanto na 10 µg/mL é 

biocompatível, aumenta o número de células viáveis e ainda parece desempenhar 

algum tipo de função na diferenciação odontoblástica de uma maneira dose 

dependente. 
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