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Coelho MBP. Citotoxicidade e expressão gênica de fibroblastos pulpares 
tratados com extratos de monômeros resinosos e derivados vegetais 
[dissertação]. São José dos Campos: Instituto de Ciência e Tecnologia, 
UNESP - Univ Estadual Paulista; 2013. 

 
 
 

RESUMO 
 
 
 
 
 

  
Os cimentos endodônticos utilizados na obturação endodôntica permanecem 
em íntimo contato com os tecidos, e dependendo da sua constituição química 
podem promover uma resposta inflamatória de extensão e duração 
indeterminada. Diante disso, é necessário que estes materiais sejam bem 
tolerados pelos tecidos e, se possível, auxiliem no processo de reparo. Este 
estudo teve como objetivos analisar a citotoxicidade, por meio dos testes 
XTT e SRB, de quatro compostos presentes em cimentos endodônticos, bem 
como a expressão gênica da fosfatase alcalina (ALP) e sialoproteína óssea 
(BSP), em culturas primárias de fibroblastos de polpa humana. Os métodos 
do XTT e SRB foram selecionados para avaliação da citotoxicidade dos 
extratos dos seguintes compostos: BisGMA (bisfenol A glicidil metacrilato), 
UDMA (uretano dimetacrilato), óleo resina da copaíba e polímero da 
mamona. Após a obtenção dos extratos originais dos materiais foram 
realizadas sete diluições seriadas e as mesmas permaneceram em contato 
com fibroblastos de polpa humana pelo período de 24 h. Após a 
determinação de duas diluições de média toxicidade dos extratos testados, 
foi verificada a expressão dos genes da fosfatase alcalina (ALP) e 
sialoproteína óssea (BSP) pelo método qRT-PCR. Os testes de 
citotoxicidade indicaram que a sobrevivência celular foi do mais para o 
menos tóxico: BisGMA > Copaíba > UDMA > Mamona. Em relação ao estudo 
da expressão gênica, apenas o gene ALP foi utilizado devido à ausência de 
resultados consistentes em relação à padronização do gene BSP, 
provavelmente devido a sua baixa expressão nestas células. Assim para o 
gene ALP, apenas as amostras tratadas com a mamona revelaram um 
aumento significante na expressão do gene para as duas diluições 
selecionadas, contudo testes funcionais são necessários a fim de verificar se 
realmente o aumento da expressão do gene gerou a conversão em proteína. 
Os demais materiais reduziram a expressão do gene da fosfatase alcalina.  
 
 
Palavras-chave: Expressão gênica. Reação da cadeia em polimerase em 
tempo real. Metacrilatos. 
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Coelho MBP. Cytotoxicity and gene expression of fibroblast pulp treated 
with extracts of vegetable oil and monomers resinous [dissertation]. São 
Jose dos Campos, Institute of Science and technology, UNESP – Univ 
Estadual Paulista; 2013. 

 
 
 

ABSTRACT 
 
 
 
 

Endodontic sealers remain for long periods in contact with apical tissues, 
and depending on their chemical constitution, these periods may be 
indeterminate. Therefore, it is necessary that these materials be well 
tolerated by tissues and, if possible, assists in the repair process. This 
study aims to examine the cytotoxicity by XTT and SRB of monomers and 
natural extracts presents in endodontic sealers, as well as evaluate the 
gene expression of alkaline phosphatase (ALP) and bone sialoprotein 
(BSP) in cultures of human pulp fibroblasts. XTT and SRB will evaluate 
the cytotoxicity of the following compounds extracts: BisGMA (bisphenol-
A-glycidylmethacrylate), UDMA (diurethane dimethacrylate), Copaiba oil 
resin and castor oil polymer. After obtaining the original extracts materials 
seven serial dilutions were performed and they remained in contact with 
the pulp human fibroblasts for a period of 24 h. After determination of two 
dilutions of low toxicity, gene expression of alkaline phosphatase (ALP) 
and bone sialoprotein (BSP) were evaluated by the method qRT-PCR. 
Cytotoxicity test has showed: BisGMA > Copaíba > UDMA > Mamona. For 
gene expression studies, only the ALP gene was used due to lack of 
consistent results to standardizing the gene BSP, probably due to the low 
expression in these cells. Thus, ALP gene for the samples treated with 
castor revealed an increase in gene expression for the two dilutions 
selected, however the functional tests are necessary to verify if indeed 
increased gene expression generated conversion into protein. The two 
dilutions of copaiba, two of UDMA and only one of BisGMA reduced 
expression of the alkaline phosphatase gene.  
 
 
 
 
Keywords: Gene expression. Real-time polymerase chain reaction. 
Methacrylates. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

 

 

A obturação dos canais radiculares consiste no 

preenchimento dos espaços vazios, previamente limpos, ampliados e 

desinfetados pelo preparo biomecânico, com a finalidade de 

impermeabilizar o sistema de canais radiculares e evitar a contaminação 

ou recontaminação local por microrganismos (Schilder, 2006). Embora 

existam diversas técnicas obturadoras eficientes (Marciano et al., 2011, 

Schilder, 2006), os cimentos endodônticos são ainda estritamente 

necessários. Eles são empregados para preencher as lacunas e 

irregularidades do sistema de canais radiculares e os espaços entre a 

parede dentinária e o material obturador principal, perfazendo o 

preenchimento tridimensional da cavidade pulpar (Cohen, Hargreaves, 

2007). 

Como os cimentos endodônticos passam a ter uma 

relação de intimidade com os tecidos periapicais, é importante que sejam 

bem tolerados pelos mesmos. Após a obturação dos canais radiculares a 

região periapical que sofreu agressões necessita ser reparada, ou seja, 

ter restabelecimento da normalidade anatômica e ou funcional das 

regiões destruídas pela ação de agentes agressores (Consolaro, 2009).  

Para isso é importante que o material obturador que 

permanecerá em contato com os tecidos periapicais tenha boa tolerância, 

não agindo como mais um fator a contribuir com a destruição tecidual, 

afetando a sua reparação. O comportamento biológico dos cimentos 

endodônticos está diretamente relacionado à sua composição química, 

reações durante seu endurecimento e área de contato com tecidos 

(Schwarze et al., 2002, Ersev et al., 1999). Ao serem extravasados para 

além do forame apical haverá uma maior área de contato do material com 
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os tecidos periapicais por longos períodos, e dependendo da reação 

deste material é possível a perpetuação de uma reação inflamatória 

intensa ou até de corpo estranho (Ricucci, Langeland, 1998). Embora a 

inflamação tenha um papel fundamental na reparação, é importante 

salientar que uma reação inflamatória severa também promove danos 

teciduais e atraso na reparação (Ricucci, Langeland, 1998).  

Apesar da diversidade de cimentos existente no mercado 

odontológico, os cimentos resinosos são bastante utilizados. Os efeitos 

citotóxicos e genotóxicos de cada um deles podem estar relacionados 

com o tipo da base resinosa e possível liberação de monômeros residuais 

nos tecidos adjacentes (Donnely et al., 2007). Os metacrilatos, como o 

uretano dimetacrilato (UDMA) e bisfenol A diglicidil metacrilato (BisGMA) 

mesmo em pequenas quantidades, podem induzir alterações celulares, 

levando a um fenótipo patológico ou morte celular (Wisniewska-

Jarosinska et al., 2010). Visto que são poucas as pesquisas com esses 

monômeros em relação aos possíveis danos genéticos, estudos tornam-

se necessários para o entendimento do comportamento de diferentes 

componentes de cimentos endodônticos. 

Acreditando-se que materiais derivados de extratos 

vegetais possam ser biocompatíveis e influenciar positivamente na 

reparação periapical, cimentos endodônticos experimentais derivados de 

extratos vegetais como óleo resina da copaíba e polímero da mamona 

vêm sendo pesquisados (Camargo CH et al., 2009; Souza et al. 2008; 

Garrido et al., 2010). Apesar de não estarem disponíveis no mercado 

odontológico os cimentos experimentais vem demonstrando boas 

propriedades biológicas (Perassi et al., 2008; Camargo CH et al., 2009; 

Garrido et al., 2010), no entanto pesquisas ainda são exigidas. 

O estudo individual de componentes presentes nos 

cimentos endodônticos poderia levar a um melhor conhecimento de onde 

estaria a maior toxicidade do material. Pouco há a respeito dos danos 

citotóxicos e genéticos gerados por componentes específicos de cimentos 
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endodônticos. Esse conhecimento é tão importante que pode nortear 

mudanças em formulações destes materiais.  

Alterações genéticas provocadas por cimentos 

endodônticos poderiam de alguma maneira interferir no processo de 

reparação. A fosfatase alcalina e sialoproteína óssea participam 

intensamente do processo de mineralização, e modificações na sua 

expressão gênica poderia gerar alterações na reparação. 

A fosfatase alcalina (ALP) é o marcador bioquímico mais 

usado para identificação da formação óssea (Magnusson et al.,1999). 

Participa de diversas funções no processo de mineralização como: 

hidrólise de fosfatos orgânicos elevando a concentração de fosfatos 

inorgânicos e facilitando a precipitação de fosfato de cálcio; destruição de 

inibidores de crescimento de cristais fisiológicos como fosfato inorgânico e 

ATP por meio da atividade da atividade da enzima hidrolase; atua como 

transportador de fosfato inorgânico, atua no transporte ativo de íons cálcio 

e ou fosfato inorgânico por meio da atividade da ATPase; além de outras 

atividades (Register et al., 1986). Como a fosfatase alcalina desempenha 

um papel relevante na formação da matriz mineralizada, a detecção da 

sua atividade em células tratadas com diferentes materiais é um indicador 

importante da indução de mineralização (Chen et al., 2011). 

A sialoproteína óssea (BSP) é uma glicoproteína 

exclusiva de tecidos mineralizados, e somente células em atividade de 

mineralização ou naturalmente envolvidas neste processo expressam 

este gene. É sintetizada por osteoblastos, osteócitos, osteoclastos e 

condrócitos hipertróficos; está presente e participa da diferenciação e/ou 

regulação de osteoblastos e osteoclastos (Malaval et al., 2008; Bianco et 

al., 1991). A BSP se liga as fibras de colágeno I; uma importante matriz 

proteica para formação óssea. Esta ligação associada a outros fatores 

locais, mediadores e expressão de outros genes, proporciona a não só a 

proliferação e adesão celular local, mas também a diferenciação dos 

osteoblastos (Xu et al., 2007; Ganss et al., 1999) Além disso, auxilia 
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também na modulação dos osteoclastos; onde sua adesão através de 

receptores de membrana tem papel importante na diferenciação e 

atividade osteoblástica.  

A reação em cadeia da polimerase quantitativa em tempo 

real (qRT-PCR) é capaz de detectar baixas quantidades de RNA 

mensageiros (RNAm) obtidos de amostras limitadas de tecidos. Com esta 

metodologia é possível monitorar ao longo da reação a quantidade de 

produto formado a cada ciclo, e de quantificar esse produto durante a fase 

exponencial. A PCR em tempo real é, portanto, a metodologia de escolha 

para análise de expressão gênica (quantificação relativa) quando o estudo 

requer sensibilidade, especificidade e quantificação reprodutível de RNAm 

(Bustin, 2000). Assim, neste estudo, acredita-se que hipoteticamente os 

monômeros, UDMA e BisGMA, serão tóxicos e não induzirão aumento da 

expressão gênica da fosfatase alcalina e/ ou sialoproteína óssea, 

enquanto que os cimentos a base de extratos vegetais não interferirão na 

toxicidade e na expressão desses genes, podendo até estimular a 

proliferação celular e a expressão gênica em fibroblastos de polpa 

humana. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 
 

 

 

 

Atualmente as técnicas de preparo dos canais radiculares 

tendem a realizar o desbridamento e ampliação foraminal, favorecendo a 

ocorrência de extravasamento dos cimentos endodônticos para o 

periápice. Se o material for demasiadamente irritante, pode gerar 

inflamação crônica, injúrias teciduais, persistência da lesão perirradicular 

ou até necrose tecidual, afetando o processo da reparação (Nassri et al., 

2003). Os tecidos buscam a eliminação ou neutralização dos produtos 

tóxicos pela ação do sistema imunológico. Para isso são liberadas células 

inflamatórias que tentam neutralizar a ação irritante do material e em 

seguida promover sua reabsorção (Consolaro, 2009).  

Dependendo da quantidade e da composição do produto 

os eventos envolvidos após o extravasamento incluem desorganização 

tecidual, necrose, reabsorção óssea, e reações inflamatórias de variadas 

magnitudes. (Leonardo et al.,1998). Há relatos na literatura da 

persistência do processo inflamatório devido ao cimento endodôntico 

após 1 a 3 anos da realização do tratamento endodôntico (Pascon et al., 

1991).  

Hipoteticamente os cimentos deveriam permitir ou induzir 

a reparo, no entanto a liberação de produtos ou subprodutos para os 

tecidos adjacentes pode interferir neste processo (Leonardo et al., 1998). 

Agressões persistentes desencadeiam a liberação prolongada de 

citocinas e de produtos pro inflamatórios, levando a interferências na 

reparação tecidual e indução da formação ou manutenção de granulomas 

apicais (Silva et al., 2008; Leonardo et al.,1998). 

Atualmente as formulações de cimentos endodônticos 

disponíveis no mercado odontológico são diversas e cada um deles 



22 
 

 
 

possui bases e catalizadores diferentes. Produtos da reação de presa do 

material podem ser liberados aos tecidos adjacentes podendo gerar 

irritação tecidual. Cimentos contendo BisGMA e UDMA podem liberar 

monômeros residuais, contudo, estudos relatam efeitos citotóxicos e 

mutagênicos desses compostos (Hanks et al., 1991; Silva et al., 2008; 

Schweikl et al., 2006; Ersev et al.,1999; Camargo CH., 2009).  

Na incessante busca de materiais que sejam 

biocompatíveis, pesquisadores têm estudado extratos vegetais como 

alternativa aos cimentos convencionais. De acordo com Garrido et al. 

(2010), o cimento à base do óleo-resina da Copaíba possui propriedades 

favoráveis à sua utilização clínica incluindo pouca ou nenhuma irritação 

tecidual, capacidade de estimulação no processo de reparo e 

cicatrização, propriedades antibacterianas, anti-inflamatórias; além de 

propriedades físico-químicas adequadas.  

Resultados semelhantes foram encontrados para o 

cimento derivado do polímero de mamona com Perassi et al. (2008). Os 

autores demonstraram compatibilidade biológica do cimento, uma vez que 

este desencadeou reação inflamatória suave ou inexistente nos tecidos 

subcutâneos de ratos. Foi considerado um cimento promissor para 

obturação de canais radiculares. Os estudos também foram compatíveis 

com os de Camargo CH et al. (2009), que verificaram que o polímero do 

óleo da mamona (Poliquil) não foi citotóxico em culturas celulares, sendo 

este material capaz de promover proliferação celular, apresentando 

excelente comportamento biológico.  

 

 

2.1  Citotoxicidade  
 

 

O poder tóxico das substâncias está relacionado com a 

dosagem, composição química do material, concentração e resposta 
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tecidual de cada indivíduo. Quando o limiar de toxicidade do organismo é 

atingido, o produto passa a ser nocivo. Acredita-se que os cimentos 

endodônticos não sejam capazes de atingir este limiar, por isso não 

causariam toxicidade sistêmica (Dahl, 2005), no entanto podem possuir 

potencial genotóxico, mutagênico e carcinogênico (Huang et al., 2004). 

Contudo, não se sabe a extensão do dano de uma inflamação crônica 

persistente. Talvez, uma irritação inicial, desde que transitória e aliada a 

uma ação antimicrobiana, pudesse ajudar na eliminação de 

microrganismos que tenham sobrevivido à terapia endodôntica. 

De acordo com Estrela (2005) a biocompatibilidade pode 

ser definida como a capacidade de um material exercer funções 

específicas quando aplicado em contato com tecidos vivos de 

determinado hospedeiro sem causar dano ou prejuízo ao mesmo. Os 

testes de citotoxicidade e genotoxicidade são considerados testes iniciais, 

e são realizados in vitro, apresentando vantagens em relação aos testes 

in vivo tais como limitação do número de variáveis experimentais, 

obtenção de dados significativos mais facilmente, além do período de 

teste, em muitos casos, ser mais curto (Rogero et al., 2003). Além disso, 

testes com culturas celulares podem ser utilizados com sucesso, pois são 

reproduzíveis, rápidos, sensíveis e financeiramente acessíveis para a 

execução do estudo de biocompatibilidade in vitro (Rogero et al., 2003). 

No entanto a presença de toxicidade in vitro não garante que o material 

seja tóxico quando aplicado in vivo, mas por outro lado, a ausência do 

efeito tóxico é a garantia de uma boa resposta clínica (Senne et al., 2009). 

Para os estudos in vitro podem ser utilizadas tanto 

culturas primárias quanto linhagens celulares imortalizadas. As 

imortalizadas são culturas celulares modificadas por vírus, indução 

química, radiação ou outros métodos. São mais fáceis de serem 

cultivadas em laboratório e podem ser multiplicadas muitas vezes sem 

entrarem em apoptose. No entanto podem ter alterações genéticas que 

podem interferir em alguns testes moleculares ou de genotoxicidade.  
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As células primárias são derivadas diretamente dos 

tecidos. Seu isolamento do tecido original é mais laborioso desprendendo 

um tempo maior. Além disso, a quantidade de células obtidas é menor ao 

comparar com uma cultura imortalizada, e as células entram em apoptose 

precocemente. No entanto, possui a vantagem de ter as mesmas 

características genéticas do tecido original, o que é desejável para testar 

alguns materiais e assim simular situações in vivo de modo mais fiel 

(Thonemann et al., 2002). 

O teste de 2,3-bis (2-methoxy-4-nitro-5-sulfophenyl)-5-

[(phenylamino)carbonyl]-2H-tetrazolium hydroxide (XTT), é bastante 

utilizado em testes de citotoxicidade (Scelza et al., 2012; Van Landuyt et 

al., 2012; Urcan et al., 2010; Reichl et al., 2006, 2008; Schwarze et al., 

2002). Em combinação com alguns agentes como menadiona ou fenasina 

metossulfato o XTT é reduzido a um sal solúvel pela enzima 

desidrogenase presente nas mitocôndrias de células vivas dando origem 

a um composto solúvel em água, o formazan. Como vantagem em 

relação a outros sais do tipo tetrazolium, o XTT oferece a vantagem de 

não necessitar de solubilização antes da leitura em espectrofotômetro, 

além de gerar mais facilmente altos valores de absorbância (Roehm et al., 

1991), sendo mais reprodutível e menos inconsistente que o MTT. Apesar 

de ser um método simples e rápido, uma alta densidade de células pode 

não fornecer resultados consistentes. Linhagens celulares distintas 

podem fornecer resultados diferentes para um mesmo material testado, 

devido às desigualdades na metabolização do corante (Roehm et al., 

1991).  

O teste com o corante sulforrodamina B (SRB) pode ser 

utilizado como forma de complementação ao XTT, pois avalia o conteúdo 

proteico das células. Apresenta resultados mais lineares mesmo com uma 

maior quantidade de células e linhagens celulares diferentes. O SRB 

também é mais estável, podendo ser estocado na placa de cultura por 

semanas antes da leitura em espectrofotômetro (keepers, 1991). Ao 
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contrário do XTT, o SRB pode corar células que estejam lisadas no tempo 

inferior de 24 h podendo dar um resultado falso em relação à quantidade 

proteica de células viáveis. Assim, neste estudo optou-se por utilizar dois 

parâmetros de citotoxicidade, O XTT e RSB, visto que um poderia 

complementar os resultados dos outro, dando mais consistência aos 

resultados.  

 

 

2.2  Monômeros resinosos 
 

 

Os cimentos resinosos são bastante utilizados e possuem 

diferenças entre si devido a variação da sua base resinosa: 

 

a) Resina epóxica 

Presente no cimento AH26 (Dentsply/ Maillefer, 

Ballaigues, Suíça) e Acroseal (Septodont- França). 

 

b) Epóxiamina 

Presente no cimento AH Plus (Dentsply/De Trey, 

Konstanz, Alemanha) 

 

c) Metacrilatos (UDMA, BisGMA, HEMA, TEGDMA)  

Uretano dimetacrilato (UDMA), Bisfenol A 

dimetacrilato (BisGMA) e HEMA presentes no 

cimento Epiphany (Pentron Clinical Technologies, 

Wallingford, CT) e cimento Real Seal (Sybron Endo); 

UDMA, TEGDMA, presentes no cimento EndoREZ 

(Ultradent, EUA). 
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Os cimentos endodônticos resinosos sejam vêm sendo 

cada vez mais utilizados para a obturação dos canais radiculares. 

Acredita-se que esses materiais proporcionem melhor selamento e 

adesão aos túbulos dentinários, porém a biocompatibilidade desses 

cimentos têm sido questionada desde seu aparecimento. 

Entre os monômeros utilizados em cimentos endodônticos 

têm-se o uretano dimetacrilato (UDMA), bisfenol A diglicidil metacrilato 

(BisGMA), trietilenoglicol dimetacrilato (TEGDMA), 2-hidroxietilmetacrilato 

(HEMA). 

O uretano dimetacrilato (UDMA) é um monômero 

hidrofóbico viscoso que confere resistência a resinas compostas, mas 

também pode estar presente em cimentos endodônticos resinosos como 

o Endo REZ (Ultradent, EUA) e Real Seal (Sybron Endo). Pode ser usado 

sozinho ou associado com outros monômeros como o bisfenol A diglicidil 

metacrilato (BisGMA) e trietilenoglicol dimetacrilato (TEGDMA). O 

BisGMA possui características semelhantes, e está presente nas 

formulações dos cimentos Epiphany (Pentron Clinical Technologies, 

Wallingford, CT) e Real Seal (Sybron Endo).  

Não se sabe ao certo a quantidade de monômeros 

residuais que são liberadas para o periápice, bem como a concentração 

mínima que induziria toxicidade in vivo. Hanks et al. (1991) procuraram 

determinar a concentração citotóxica de 11 componentes de resina 

composta sobre fibroblastos Balb/c 3T3 (células mesenquimais 

pluripotentes de embrião de camundongos) bem como os efeitos 

inibitórios desses compostos na síntese de DNA. Além disso, verificaram 

os efeitos dos compostos sobre a síntese e quantidade total de proteínas. 

Os autores verificaram as concentrações de inibição de 10% (ID10) e 50% 

(ID50) dos parâmetros metabólicos analisados. Entre os componentes 

estudados tem-se UDMA, BisGMA, TEGMA, Bisfenol A , que fazem parte 

de cimentos endodônticos à base de resina. Para os três parâmetros 

metabólicos estudados o ID50 foi semelhante. O Etoxilato Bisfenol A 
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dimetacrilato (E-BPA) foi considerado o mais tóxico, com ID50 entre 1 e 10 

µmol/L. Para o BisGMA, UDMA, TEGDMA e Bisfenol a concentração de 

inibição (ID50) variou entre 10 e 100 µmol/L, enquanto outros 

componentes como CAMP (canforoquinona), DHEpT (N,N diidroxietil-p-

toluidina e DMAEM (dimetilaminoetil metacrilato) tiveram ID50 acima de 

100 µmol/L. 

Nassiri et al. (1994) avaliaram os efeitos do UDMA sobre 

culturas celulares derivadas de carcinoma oral epidérmico (KB) e sobre 

fibroblastos humanos (HFF) por meio de citometria de fluxo. O UDMA foi 

dissolvido em DMSO e a solução foi diluída em meio de cultura de modo 

que a concentração de DMSO final não ultrapassasse 0,1%. As células 

foram expostas às concentrações de 10 µM, 25 µM e 50 µM de UDMA. 

Concentrações de 10 µM e 25 µM perturbaram levemente o ciclo celular 

das células KB e HFF nos períodos de 24 e 48 h de incubação, além de 

alterarem o crescimento celular. Em 50 µM o UDMA gerou efeitos mais 

pronunciados, inibindo 74% do crescimento celular das células em 24 h e 

91% em 48 h. Para os dois tipos celulares (KB e HFF) os maiores efeitos 

também foram verificados com a concentração de 50 µM do UDMA, com 

depleção das fases G0 e G1 do ciclo celular para as células HFF com a 

exposição por 24 h (G1: primeira fase de crescimento e G0: período em 

que a célula mantém a sua taxa metabólica, mas não cresce em tamanho, 

a não ser que receba sinais extracelulares), e depleção da fase S (fase de 

replicação do DNA) bem evidenciada após 48 h. Nas células KB o ciclo 

celular foi afetado nas fases S e G2/M para 24 h de exposição ao UDMA 

50 µM (G2 é a segunda fase de crescimento, em preparação para a 

divisão celular e M inclui a mitose e a citocinese, quando a célula se 

divide em duas células-filhas) e nas fases G0 e G1 no período de 48 h. 

Geurtsen et al. (1998) avaliaram os efeitos citotóxicos de 

35 monômeros resinosos incluindo UDMA e BisGMA. Foram utilizadas 

células 3T3 (células mesenquimais pluripotentes de embrião de 

camundongos) e culturas primárias de fibroblastos derivados da gengiva, 
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polpa e ligamento humanos. Todas as substâncias foram testadas em 

concentrações variando de 0,01 mM a 5 mM. No geral as doses de 

inibição de 50% de viabilidade celular (ED50) medidas por meio da 

quantidade total de DNA, variaram de 0,06 mM a 5 mM. Os autores 

verificaram que o UDMA e o BisGMA foram tóxicos, e o  ED50 das células 

variando em 0,06–0,47 mM para o UDMA, e de 0,08–0,14 mM para o 

BisGMA. Os autores também verificaram maior sensibilidade das células 

primárias em relação às células 3T3 para a maioria dos monômeros 

testados. 

Issa et al. (2004) avaliaram a citotoxicidade e o ID50 

(concentração de inibição de 50%) dos monômeros HEMA (2-hidroxietil 

metacrilato), BisGMA (1- bisfenol A e diglicidil dimetacrilato), HPMA (2- 

hidroxipropil metacrilato), DMAEMA (dimetilaminoetil metacrilato)  e 

TEGMA (trietileno glicol dimetacrilato) sobre fibroblastos de gengiva 

humana utilizando os métodos MTT (atividade da desidrogenase 

mitocondrial) e LDH (lactato desidrogenase). Os autores verificaram que 

houve diferenças entre os dois métodos utilizados, notando-se que o MTT 

foi mais sensível para baixas concentrações dos monômeros. O ID50 para 

o MTT variou de 0,32 – 5,8 mM e para LDH, 0,36 – 6,7 mM, porém a 

posição em relação à toxicidade de acordo com ID50 foi semelhante para 

ambos os testes, do mais para o menos tóxico: BisGMA > TEGDMA > 

DMAEMA > HPMA > HEMA.  

Kleinsasser et al. (2004) avaliaram a viabilidade celular 

pelo método de exclusão pelo corante azul de trypan e o potencial 

genotóxico por meio do teste do cometa dos monômeros resinosos 

TEGDMA, HEMA, e UDMA sobre linfócitos humanos e células de tumor 

das glândulas salivares. As células foram expostas aos monômeros nas 

concentrações 10 -7 M, 10-5 M, 10-3 M, e 2,5x10-2 M pelo período de 60 min. 

A viabilidade celular não foi afetada mantendo- se em até 75%, exceto 

para a maior concentração utilizada (2,5x10-2 M). De acordo com os 

resultados, o TEGDMA mostrou potencial genotóxico a partir da 
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concentração 10-3 M e o UDMA a partir da 10-7 M. Os autores verificaram 

a necessidade de mais estudos em relação à liberação dos monômeros 

através da mucosa oral. 

Reichl et al. (2006) estudaram a citotoxicidade dos 

compostos HEMA (hidroximetil metacrilato), TEGDMA (trietilenoglicol 

dimetacrilato), UDMA (uretano dimetacrilato), BisGMA (bisglicidil 

dimetacrilato), HgCl2 (cloreto de mercúrio) e MeHgCl (metil cloreto de 

mercúrio) utilizando os testes bromodeoxiuridine (BrdU) e lactato 

desidrogenase (LDH) sobre fibroblastos de gengiva humana. As células 

foram expostas a diferentes concentrações das substâncias pelos 

períodos de 24 h e 48 h. Em ambos os testes, a toxicidade para os 

monômeros foi dose dependente, sendo classificada da seguinte maneira 

(para 24 h e 48 h), do mais para o menos tóxico: BisGMA > UDMA > 

TEGDMA > HEMA. Em ambos os testes MeHgCl foi a substância mais 

tóxica. No teste BrdU, HgCl2 foi quatro vezes menos tóxico que MeHgCl, e 

o HgCl2 foi quatro vezes mais tóxico que BisGMA. Além disso, também foi 

observada uma queda da toxicidade para o período de 48 h em relação a 

24h de exposição apenas para HgCl2. 

Eldeniz et al. (2007) avaliaram a citotoxicidade dos 

cimentos AHPlus, Epiphany, EndoRez, RC Sealer (bases resinosas); 

Acroseal e Apexit (bases de hidróxido cálcio); RoekoSeal e GutaFlow 

(bases de silicone) em células primárias derivadas de gengiva humana e 

fibroblastos de rato (L929). Amostras dos cimentos foram expostas ao 

meio de cultura após os seguintes períodos: 3 vezes maior do que o 

recomendado pelos fabricantes e uma semana após o endurecimento. A 

citotoxicidade foi avaliada por meio do teste MTT após a exposição das 

células aos extratos pelo período de 24 h. A morfologia das células 

primárias foi avaliada em microscopia de luz invertida após a exposição 

das células aos extratos pelo período de 4 h utilizando-se a coloração 

azul de Trypan. Os cimentos EndoRez, Epiphany, Apexit e Acroseal 

mostraram maior citotoxicidade e induziram alterações morfológicas nas 



30 
 

 
 

células primárias. Culturas de L929 foram mais sensíveis aos extratos do 

EndoRez e Apexit do que as primárias. RC Sealer apresentou leve 

citotoxicidade nas células primárias para ambos os tempos de 

endurecimento, porém induziu atipia celular. O AHPlus não apresentou 

citotoxicidade sobre as células primárias e os cimentos a base de silicone 

induziram leve toxicidade em ambas as culturas principalmente no 

período menor de endurecimento. 

Normalmente os estudos de citotoxicidade compreendem 

tempos curtos de avaliação, por isso Bracket et al. (2008) decidiram 

avaliar a citotoxicidade de materiais endodônticos sobre culturas de 

fibroblastos L979 durante o período de até 6 semanas. Os autores 

utilizaram os cimentos endodônticos: - bases resinosas - AH Plus 

(Dentsply Caulk, Milford, DE, USA); RealSeal (Sybron Dental Specialties); 

Epiphany (Pentron Clinical Technologies); InnoEndo (Heraeus Kulzer Inc., 

Armonk, NY, USA); - base eugenol - Pulp Canal Sealer (Sybron Dental 

Specialties, Orange, CA, USA); - como material sólido - Guta Flow 

(Coltène Whaledent AG, Altstatten, Switzerland); guta percha (Obtura, 

Spartan, Fenton, MO,USA), resilon (Pentron Clinical Technologies) e poly-

caprolactone (Tone, The Dow Chemical Co., Midland, MI, USA). Amostras 

de todos os materiais foram confeccionadas em discos de teflon e 

avaliadas quanto a sua toxicidade por meio do teste MTT nos períodos de 

72 h, 1, 3, 4 e 6 semanas após a manipulação. Os cimentos Pulp Canal 

Sealer, InnoEndo, Epiphany e Real Seal foram severamente tóxicos 

durante todo o experimento apresentando viabilidade celular menor que 

30%. GutaFlow suprimiu a atividade celular no período inicial e nos 

períodos de 4 a 6 semanas. O AHPlus foi severamente tóxico apenas no 

período inicial, mantendo a viabilidade constante durante o resto do 

tempo. 

Chang HH et al. (2010) avaliaram os efeitos do UDMA no 

crescimento, progressão do ciclo celular, na liberação de espécies 

reativas de oxigênio (ROS), e alterações na glutationa sobre células 
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ovarianas de hamster (CHO-K1). As células foram expostas ao UDMA nas 

concentrações de 0,025 mM, 0,05 mM, 0,075 mM, 0,1 mM e 0,25 mM 

pelo período de 24 h. A citotoxicidade foi avaliada pelo método de 

exclusão pelo corante azul de Trypan e o ciclo celular por citometria de 

fluxo. Para avaliar os efeitos em longo prazo as células foram expostas 

aos meios condicionados com UDMA por 24 h e depois foram cultivadas 

em meio fresco por mais uma semana. Os autores verificaram que o 

UDMA foi capaz de induzir citotoxicidade dependente da concentração do 

monômero mesmo após a remoção do monômero do meio de cultivo. O 

ciclo celular foi afetado com apoptose e necrose significantes nas 

concentrações de 0,25 mM. As células aumentaram a produção das 

espécies reativas de oxigênio a partir da exposição de 0,1 mM do 

monômero, porém a presença de n-acetil-cisteína/catalase atenuaram os 

efeitos tóxicos do UDMA tanto em relação à produção de espécies 

reativas de oxigênio quanto em relação a alterações no ciclo celular. De 

acordo com os autores a depleção de glutationa poderia ter contribuído 

para a morte celular.  

Al-Hiyasat et al. (2010) avaliaram a citotoxicidade dos 

cimentos AH Plus (Dentsply De Trey GmbH, Konstanz, Germany), 

EndoRez (Ultradent Corp, SouthJordan, UT, USA), Epiphany (Pentron 

Clinical Technologies, LLC, Wallingford, CT, USA) e Metaseal (Parkell, 

Inc, Edgewood, NY, USA) sobre células mesenquimais pluripotentes de 

embrião de camundongos (fibroblastos Balb/c 3T3). As células foram 

expostas a diluições dos extratos por 48 h e analisadas em relação à 

citotoxicidade por meio do teste MTT. De acordo com os resultados o AH 

Plus foi o menos tóxico, seguido de EndoRez, Epiphany e Metaseal. De 

acordo com os autores a citotoxicidade do AH Plus poderia estar 

relacionada com a liberação de pequenas porções de formaldeído e 

bisfenol A. Para os outros cimentos a citotoxicidade poderia estar 

associada à liberação de monômeros residuais. 
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Wisniewska-Jarosinska et al. (2011) investigaram a 

citotoxicidade e genotoxicidade dos monômeros UDMA e TEGDMA juntos 

e separados sobre células ovarianas de hamster chinês (CHO-K1). As 

células foram expostas às concentrações do UDMA a 1 mM e do 

TEGDMA a 5 mM. A viabilidade celular, apoptose e ciclo celular foram 

analisadas por citometria de fluxo, enquanto o dano celular foi avaliado 

pelos testes do cometa e conformação do plasmídio da E. coli. Os 

monômeros foram capazes de reduzir a viabilidade celular, promover 

danos ao DNA das células CHO-K1, porém não induziram rupturas dos 

filamentos de DNA no plasmídio. Os monômeros juntos ou separados 

induziram apoptose, no entanto os compostos separados foram mais 

agressivos. O mesmo pôde ser observado no ciclo celular. Os autores 

concluíram que os monômeros separados mostraram maior potencial 

citotóxico e genotóxico. 

Li et al. (2012) avaliaram o potencial tóxico do BisGMA 

em concentrações de 0,1 µM; 0,3 µM; 1 µM e 3 µM pelos períodos de 

contato de 1h, 2h e 4h sobre a linhagem celular de macrófagos do tipo 

RAW264.7. Os autores avaliaram a citotoxicidade utilizando citometria de 

fluxo para verificar a apoptose e necrose, liberação de lactato 

desidrogenase, teste fluorométrico para detecção da atividade das 

caspases (enzimas envolvidas no processo de apoptose), western blot, 

(para detecção de caspases 3, 8 e 9, envolvidas ativamente na apoptose). 

Os autores avaliaram também a genotoxicidade utilizando teste do 

cometa e micronúcleo. O BisGMA foi capaz de reduzir a atividade da 

enzima lactato desidrogenase de forma dose e tempo dependentes. Para 

a avaliação da morte celular foi utilizado apenas o período 1 h de contato 

do BisGMA com as células, devido à ausência de células viáveis nos 

outros períodos. O monômero induziu a morte celular como também 

aumentou a apoptose tardia. O monômero também foi capaz de aumentar 

a atividade e expressão das caspases de modo dose dependente. O 
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BisGMA também aumentou o número de micronúcleos e ruptura dos 

filamentos de DNA revelando seu potencial genotóxico. 

 

 

2.3  Extratos vegetais 
 

 

O óleo resina da copaíba é extraído da árvore do gênero 

Copaifera mais comumente encontrada nas regiões do sudeste brasileiro 

e Amazônia, e vem sendo utilizado na medicina popular há mais de 500 

anos. A ele é atribuído potencial antiinflamatório (Basile et al., 1988; Veiga 

Junior et al., 2007; Viriato et al., 2009), antimicrobiano (Deus et al., 2005; 

Vasconcelos et al., 2008), antisséptico, antitumoral (Lima et al., 2003), 

expectorante, diurético e analgésico (Pieri et al. 2009; Gomes et al. 2007) 

e cicatrizante. 

Os óleos extraídos das árvores de copaíba podem ter 

diferenças no teor dos seus constituintes, variando inclusive o seu poder 

de ação. É composto de uma parte sólida resinosa não volátil formada por 

ácidos diterpênicos e de outra parte volátil formada de sesquiterpenos 

(Veiga Júnior et al., 2005). Estes são divididos em sesquiterpenos 

oxigenados (álcoois) e hidrocarbonetos sesquiterpênicos. A composição 

exata do óleo da copaíba é difícil de ser determinada, pois há certa 

variedade na espécie da árvore bem como na própria composição do óleo 

da mesma árvore colhido em períodos diferentes. 

Deus et al. (2009) avaliaram a composição química da 

porção volátil do óleo resina da Copaifera multijuga por meio da 

cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas (CG-EM) e 

verificaram a presença de 23 elementos: 
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Tabela 1 - Composição química da porção volátil do óleo resina da 
Copaifera multijuga 

 

Componente químico Concentração (%) 
δ-elemeno 0,38 

α-cubebeno 0,26 
α-copaeno 3,04 
β-elemeno 0,90 

α-gurjuneno 0,19 
β-cariolefeno 67,7 

Trans-α-bergamoteno 6,08 
α –humuleno 10,87 

Allo-aromadendreno 0,33 
γ-muuruleno 3,27 
α-muuruleno 0,75 
β-bisaboleno 1,43 
α-cadineno 1,34 

Óxido de cariofileno 0,64 
α-muurolol 0,57 

Juniper cânfora 0,60 
Acetato de cariofileno 0,30 

Fonte: Deus et al., (2009). 
 

 

Os autores também avaliaram a composição do óleo 

essencial e a atividade fungicida in vitro dos óleos sobre cinco espécies 

de fungos, e verificaram que os óleos foram efetivos contras os 

microrganismos, sendo o óleo essencial um pouco mais eficaz.  

Veiga Junior e Pinto (2002) em seu estudo sobre o gênero 

Copaifera verificaram que há relatos da presença de pelo menos 72 

sesquiterpenos e 40 diterpenos diferentes e que a variação na quantidade 

de substâncias de óleos extraídos de uma mesma espécie de planta, às 

vezes até a mesma árvore, pode ser devido a alterações na intensidade 

da luz, nutrientes do solo e período do ano da coleta. No entanto, por ser 

um produto colhido de forma artesanal, o óleo de copaíba pode ser 

adulterado com acréscimo de outros óleos sem valor terapêutico como o 

óleo de soja e óleo diesel, prejudicando assim o potencial de ação do 

produto e até elevando sua toxicidade. 
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Os efeitos biológicos da copaíba são atribuídos a misturas 

de sesquiterpenos e diterpenos. Esta mistura parece agir em sinergismo. 

Para a Copaifera multijuga o sesquiterpeno presente em maior grande 

quantidade é o β-cariolefeno, podendo ser importante no mecanismo de 

ação deste óleo (Santos et al., 2008). 

O ácido carenóico é um dos diterpênicos mais 

abundantes na maioria dos óleos da copaíba. Sendo assim, Cavalcanti et 

al. (2006) avaliaram o seu potencial genotóxico sobre fibroblastos de 

hamster chinês (V79). As células foram expostas às concentrações de 2,5 

µg/mL; 5 µg/mL; 10 µg/mL; 30 µg/mL e 60 µg/mL do ácido carenóico pelo 

período de 3 h, e de acordo com os resultados apenas as concentrações 

de 30 µg/mL e 60 µg/mL foram capazes de induzir uma maior formação 

de micronúcleos e danos ao DNA. Apesar disso os autores sugeriram que 

tal propriedade poderia ser útil para tratamentos contra neoplasias. 

Basile et al. (1988) avaliaram a atividade anti-inflamatória 

do óleo resina da copaíba e cálcio fenilbutazona. Carragenina e soro 

foram injetados no tecido da região suplantar de patas de rato para 

avaliação do edema; e pedaços de algodão esterilizados foram inseridos 

no abdômen dos animais para a avaliação da formação de granulomas. 

Os animais foram tratados com óleo de copaíba ou cálcio fenilbutazona a 

fim de avaliar a atividade anti-inflamatória. Os autores verificaram que o 

óleo resina da copaíba reduziu o edema das patas em 13% a 47% após 5 

h da ingestão e a fenilbutazona em 54%. A administração repetida da 

copaíba, numa dose de 1,26 mL/kg em 6 dias reduziu a formação de 

granulomas com uma resposta comparável à dos 20 mg/kg de 

fenilbutazona cálcio. Essa mesma dose de copaíba também reduziu a 

permeabilidade vascular à histamina intracutânea.  

De acordo com Lima et al. (2003) o óleo da Copaifera 

multijuga possui também propriedades anticancerígenas. Os autores 

administraram doses de 2 g/kg do óleo da copaíba em camundongos 

pelos períodos de 3, 5, 7, 10, 12, e 14 dias após a inoculação com células 
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cancerígenas (B16F10). Os autores verificaram redução do tamanho da 

massa tumoral em 58% e em 76% em peso e redução dos nódulos de 

metástases no pulmão (47,1%). Além disso, foi verificada a citotoxicidade 

por meio dos testes MTT e azul de trypan sobre as células B16F10 

expostas às concentrações de 0,5 e 1mg/mL do óleo pelos períodos de 

contato de 1 a 3 h. Ambas as concentrações revelaram toxicidade sobre 

as células do melanoma. De acordo com todos os resultados os autores 

verificaram certa atividade anticancerígena presente no óleo da copaíba. 

Devido às propriedades satisfatórias do óleo da copaíba 

na área médica, o produto também começou a ser estudado na 

Odontologia. Bandeira et al. (1999) avaliaram compatibilidade biológica do 

óleo essencial e da resina da Copaifera multijuga  associados ao 

hidróxido de cálcio sobre o tecido pulpar de ratos. As pastas 

experimentais de hidróxido de cálcio associadas ao óleo essencial ou à 

resina da copaíba, foram confeccionadas na proporção 1:1. Uma pasta de 

hidróxido de cálcio mais polietileno glicol 400 foi utilizada como controle. A 

biocompatibilidade foi avaliada após o capeamento pulpar em 60 

primeiros molares superiores de 30 ratos, nos períodos 7, 15, 30, 45 e 60 

dias. De acordo com os resultados, a pasta de hidróxido de cálcio mais 

óleo essencial apresentou melhor desempenho histopatológico; seguida 

das pastas de hidróxido de cálcio mais polietileno glicol 400 e hidróxido de 

cálcio mais óleo resina Copaifera multijuga. 

Vasconcelos et al. (2008) propuseram a formulação de 

um cimento restaurador provisório à base do óleo da Copaifera multijuga, 

óxido de zinco (ZnO) e hidróxido de cálcio. Os autores também avaliaram 

a atividade antibacteriana do produto através do teste de diluição em meio 

líquido frente às cepas padrão de Streptococcus mutans (ATCC 5175) e 

S. sanguinis (ATCC 15300). Nesse ensaio, utilizaram-se os seguintes 

grupos experimentais: o cimento contendo ZnO, Ca(OH)2 e óleo-resina de 

copaíba (G1) e cada um dos constituintes isoladamente, ZnO (G2); 

Ca(OH)2 (G3); e óleo-resina de copaíba (G4). Todos os grupos analisados 
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demonstraram atividade antibacteriana, sendo que o G4 apresentou os 

melhores resultados e o G1 mostrou-se um cimento promissor a ser 

utilizado clinicamente. 

Na Endodontia um cimento endodôntico a base do óleo 

Copaifera multijuga tem sido proposto. Garrido et al. (2010) avaliaram um 

cimento experimental à base do óleo resina da copaíba em relação ao 

seu tempo de presa, fluidez, solubilidade, espessura de película, 

alteração dimensional e radiopacidade. Para comparação foram também 

utilizados os cimentos resinosos Sealer 26 e AH Plus; e à base de óxido 

de zinco, o Endofill. O tempo de presa mais longo foi obtido com os 

cimentos Sealer 26 e AH Plus. Todos os materiais apresentaram fluidez 

de acordo com as normas da ADA. Sealer 26 não se mostrou satisfatório 

em relação ao teste de película, pois apresentou maior valor que o exigido 

pela ADA (0,05 mm). Em relação à solubilidade o Endofill apresentou os 

piores resultados, e para o teste de alteração dimensional o Sealer 26 

mostrou-se com as maiores alterações. O cimento à base de copaíba não 

foi satisfatório apenas em relação à radiopacidade 

Cavalcanti Neto et al. (2005) compararam 

histologicamente o processo de cicatrização de feridas cutâneas em 

dorso de 15 ratos machos adultos, após duas aplicações tópicas diárias 

de óleo-resina de copaíba, digluconato de clorexidina a 0,12% e soro 

fisiológico nos períodos de 1, 7 e 15 dias. Os resultados histológicos 

quantitativos demonstraram uma redução no grau de inflamação nos três 

grupos, embora o grupo soro fisiológico tenha apresentado uma 

inflamação mais severa no dia 1. A análise histológica qualitativa 

demonstrou que, nos períodos inicial e final, havia um padrão semelhante 

de cicatrização entre os tratamentos. Entretanto, no período intermediário 

de 7 dias, as feridas cutâneas estavam completamente epitelizadas 

apenas nos grupos clorexidina e copaíba, apesar de este apresentar 

atraso na maturação do tecido conjuntivo, interferindo assim de uma 

forma negativa na cura total da ferida. O tratamento com solução aquosa 
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de digluconato de clorexidina a 0,12% foi mais eficaz, apresentando uma 

cicatrização mais rápida quando comparadas às tratadas com soro 

fisiológico e óleo-resina de copaíba. 

Veiga Junior et al. (2007) avaliaram a Copaifera reticulata 

Ducke e Copaifera cearenses Huber ex Ducke em relação à suas 

composições; poder anti-inflamatório e citotoxicidade. De acordo com a 

cromatografia para verificação das composições dos óleos, o 

sesquiterpeno encontrado em maior quantidade em todos os óleos foi o β-

cariofileno. Entre os diterpenos foi o ácido copálico para a Copaífera 

multijuga, carenóico para a Copaifera reticulata e clorecínico para a 

Copaifera cearenses. Para avaliação da citotoxicidade foi verificada a 

liberação de espécies reativas de oxigênio por macrófagos de ratos Balb/c 

Expostos por 20 h às concentrações de 5 µg/mL, 50 µg/mL e 500 µg/mL 

dos óleos. De acordo com os resultados a Copaifera cearenses e 

Copaífera multijuga reduziram a produção de NO em 30% com a 

concentração de 50 µg/mL; e a Copaifera reticulata reduziu em 85% a 

produção de NO com 500 µg/mL. Para a avaliação da atividade anti-

inflamatória foram realizadas administrações orais dos óleos (doses de 

100 mg/kg, 200 mg/kg e 400 mg/kg) em camundongos com pleurisia 

induzida 12 h antes de serem sacrificados. Os resultados mostraram que 

os óleos da Copaifera reticulata Copaífera multijuga e Copaifera 

cearenses foram capazes de inibir o acúmulo de leucócitos, sendo a 

Copaífera multijuga mais eficiente, provavelmente devido a sua alta 

concentração de β-cariofileno, responsável pela sua ação anti-

inflamatória. 

Silva (2010) comparou o efeito citotóxico de um cimento 

experimental da copaíba, do RoekoSeal, do AH Plus e do EndoRez em 

diversas diluições. Através do ensaio de MTT, foi verificado após um 

período de endurecimento dos cimentos de 12 h seguidos de exposição 

da cultura aos extratos por 24 h, tanto o AHPlus como o EndoRez efeitos 

citotóxicos em fibroblastos de hamster chinês (V79). O RoekoSeal, no 
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entanto, apresentou-se biocompatível, pois os resultados mostraram 

valores semelhantes ao controle não tratado. O AH Plus e o cimento 

experimental da Copaíba apresentaram-se tóxicos somente no extrato 

original 1:1 e na diluição 1:2. O EndoREZ, por sua vez, induziu 

citotoxicidade em todas as diluições testadas, sendo considerado mais 

citotóxico que os demais cimentos. A genotoxicidade foi verificada neste 

estudo pela formação de micronúcleos; os resultados indicaram que, 

dentre os cimentos testados, apenas o EndoREZ foi capaz de induzir 

formação de micronúcleo, gerando um número de micronúcleos quase 1,5 

vezes maior que o controle positivo EMS, apresentando-se altamente 

genotóxico. 

A avaliação da genotoxicidade do óleo da copaíba 

vendido comercialmente foi verificada por Almeida et al. (2012). Os 

autores administraram por sonda doses de 500 mg/kg, 1000 mg/kg e 

2000 mg/kg do óleo da copaíba em camundongos 24 h antes da 

eutanásia. Foram utilizadas células da medula óssea e do fígado para a 

realização dos testes do micronúcleo e cometa respectivamente. De 

acordo com os resultados o óleo não induziu genotoxicidade para 

nenhuma das concentrações utilizadas, em nenhuma das células 

testadas. 

Outro composto derivado de extrato vegetal que também 

começa a ser estudado na Odontologia é a poliuretana vegetal extraída 

de Ricinus communis (óleo da mamona). Este material tem sido 

pesquisado como um biomaterial para o preenchimento de defeitos 

ósseos e regeneração óssea já algum tempo (Boëck-Neto et al., 2005). 

Devido ao seu poder antimicrobiano e sua biocompatibilidade seu uso tem 

sido sugerido como solução irrigadora, para forramento pulpar e como 

base para cimentos endodônticos (Leonardo et al., 2001; Silva et al., 

2004; Camargo CH et al., 2009; Camargo SE et al., 2009). 

Em relação às propriedades antimicrobianas, Leonardo et 

al. (2001) verificaram que uma solução irrigadora à base de Ricinus 
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communis foi capaz de inibir bactérias gram-positivas, no entanto, 

Pinheiro et al. (2009) não verificaram atividade antimicrobiana de um 

cimento endodôntico a base do polímero da mamona contra Enterococcus 

faecalis, contudo a eliminação de microrganismos anaeróbios facultativos 

é um grande desafio para endodontia, mesmo para as soluções 

irrigadoras e medicações intracanais. 

Souza-Júnior et al. (2004), avaliaram a genotoxicidade do 

detergente derivado do óleo da mamona em células diploides 

heterozigotas do fungo filamentoso Aspergillus nidulans. A solução 

testada foi diluída em diversas proporções 1:10, 1:20 e 1:40 e o resultado 

mostrou que o detergente induziu alterações morfológicas e atraso no 

desenvolvimento dos conidióforos e aumento nas frequências de 

recombinação mitótica, demonstrando genotoxicidade. De acordo com os 

resultados os autores concluíram que o detergente derivado do óleo da 

mamona foi capaz de induzir a citotoxicidade e recombinações genéticas. 

De acordo com Perassi et al. (2008) o estudo de 

componentes forma individual ou associado em pequenos grupos pode 

ser o caminho para a obtenção de um cimento obturador mais próximo do 

ideal, englobando tanto propriedades biológicas quanto físico-químicas. 

Desse modo os autores propuseram um estudo comparando a 

biocompatibilidade de um cimento experimental à base de polímero da 

mamona (Poliquil) acrescido de um agente radiopacificador (óxido de 

zinco), com os cimentos EndoREZ (base resinosa);  Endofill (a base de 

eugenol) e Sealapex (a base de hidróxido de cálcio). Os cimentos foram 

implantados em tubos de polietileno no tecido subcutâneo dorsal de 

camundongos Mus muscullus albinus machos. Os animais foram 

sacrificados nos períodos de 7 e 50 dias e os tecidos avaliados 

histologicamente . Foram atribuídos escores de acordo com a intensidade 

do infiltrado inflamatório e as características da cápsula fibrosa em torno 

do material implantado. Os resultados demonstraram menor infiltrado 

inflamatório e maior formação de cápsula fibrosa ao redor dos implantes 
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de cimento Poliquil, e os cimentos Endofill e Sealapex causaram infiltrado 

inflamatório moderado aos 7 dias, e discreto aos 50 dias, com maior 

formação de cápsula fibrosa ao redor do cimento Sealapex. O cimento 

EndoREZ ocasionou a maior irritação tecidual quando comparado aos 

demais cimentos. Em ordem crescente, os resultados demonstraram 

maior biocompatibilidade dos cimentos Poliquil > Sealapex > Endofill > 

EndoREZ. 

Leite e Ramalho (2008) também avaliaram a 

biocompatibilidade do polímero da mamona in vivo. Foram inseridas 

matriz óssea bovina e matriz derivada do polímero da mamona em 

defeitos ósseos na mandíbula de ratos Holtzman a fim de comparar a 

biocompatibilidade dos materiais. Os animais foram sacrificados nos 

períodos de 15, 45 e 60 dias e de acordo com os resultados foi observada 

leve reação inflamatória semelhante para os dois materiais no período de 

15 dias, provavelmente devido ao ato cirúrgico. Em 60 dias não foram 

observadas a presença de reação inflamatória de corpo estranho.  

Dias et al. (2009) avaliaram a biocompatibilidade de um 

polímero derivado da mamona implantado no dorso nasal quatro 

macacos-prego da espécie Cebus apella. Um defeito ósseo foi realizado e 

os implantes foram inseridos A eutanásia foi realizada com 270 dias de 

pós-operatório, e as amostras foram submetidas a estudo histológico. 

Foram observadas progressiva formação e maturação ósseas e a 

ausência de granuloma de corpo estranho indicando biocompatibilidade 

do material.  

Camargo SE et al. (2009) avaliaram a citotoxicidade e 

genotoxicidade de cimentos utilizados em capeamento pulpar. Foram 

preparadas amostras dos cimentos de hidróxido de cálcio (Hidro C), 

mineral trióxido agregado (MTA) branco e cinza, cimento de ionômero de 

vidro (Vitrebond) e cimento à base de óleo da mamona para produção de 

extratos. Células de polpa transfectadas foram expostas a diluições dos 

extratos dos cimentos pelo período de 24 h e a sobrevivência celular foi 
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avaliada pelo teste cristal violeta. A geração de espécies reativas de 

oxigênio (ROS) e a modificação do ciclo normal da célula foram avaliadas 

por citometria de fluxo. A genotoxicidade foi avaliada pela formação de 

micronúcleos em células pulmonares de hamster chinês V79. Os autores 

verificaram maior citotoxicidade e produção de ROS para o cimento Hidro 

C. O MTA branco e cinza reduziram levemente o número de células 

enquanto o cimento à base de mamona induziu a um leve proliferação 

celular. 

Camargo CH et al. (2009) avaliaram a citotoxicidade, 

genotoxicidade e o ciclo celular de células pulpares transfectadas 

submetidas a extratos dos cimentos endodônticos: Acroseal, Epiphany, 

AH Plus e derivado do polímero da mamona (Polifil). Para os testes de 

citotoxicidade e ROS (mensuração de espécies reativas de oxigênio) 

foram utilizados fibroblastos pulpares transfectados e para análise de 

micronúcleos e ciclo celular fibroblastos de hamster chinês (V79). Os 

resultados mostraram que quando comparado aos outros cimentos o 

Polifil não mostrou citotoxicidade tão pouco genotoxicidade. O Acroseal 

foi o material mais citotóxico e genotóxico, porém o Epiphany promoveu 

maior produção de ROS, mostrando um mecanismo de citotoxicidade 

diferente do Acroseal e do AH Plus. O AH Plus foi citotóxico apenas em 

seu extrato original, perdendo fortemente sua toxicidade após a primeira 

diluição.  

Camargo et al. (2010) compararam a biocompatibilidade 

de um cimento derivado da mamona com um cimento a base de hidróxido 

de cálcio. Os cimentos foram preparados de acordo com as instruções do 

fabricante, inseridos em tubos de polietileno e implantados no tecido 

subcutâneo do dorso de ratos. Os animais foram sacrificados nos 

períodos de 7 e 50 dias após a implantação para avaliação dos 

resultados. Foi realizada uma avaliação quantitativa de macrófagos, 

linfócitos e neutrófilos. Para o grupo da mamona observou-se processo 

inflamatório crônico moderado a severo no período de 7 dias com um total 
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de 330 células inflamatórias Após 50 dias o grupo do hidróxido de cálcio 

gerou maior quantidade significantemente maior de células inflamatórias 

que o grupo da mamona. De acordo com os resultados, o cimento a base 

da mamona induziu menor resposta inflamatória em longo prazo. 

Cerejo et al. (2011) utilizaram a mamona de uma forma 

diferente, como um arcabouço para crescimento de células tronco 

mesenquimais de rato. Foram confeccionadas três tipos de membrana 

com porcentagens diferentes do óleo da Mamona (I:18%; II: 39,2% e III: 

51,3%) sobre as quais as células foram cultivadas. De acordo com os 

resultados a membrana com a maior porcentagem do óleo permitiu 

crescimento de 80% de células, sendo considerada como um bom 

arcabouço para este tipo celular. De acordo com os autores, as 

características da membrana como suas fibras, porosidade, sulcos 

reentrâncias contribuiu para o contato, adesão, crescimento e 

multiplicação celular.  

Zarai et al. (2012) avaliaram a atividade antimicrobiana e 

a citotoxicidade do óleo da mamona sobre linhagem celular de câncer 

cervical (HeLa). Para a avaliação da atividade antimicrobiana foi utilizado 

o método do disco em ágar sobre 12 tipos de bactérias e 4 cepas de 

fungos, e os autores verificaram forte atividade antimicrobiana do óleo, 

principalmente em relação ao Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus e 

Enterobacter cloacae. Para a avaliação da citotoxicidade foram utilizadas 

diversas concentrações do óleo sobre as células (HeLa) pelo período de 4 

h. A viabilidade celular foi verificada pelo teste MTT e os resultados 

mostraram que a partir da concentração de 4 mg/mL do óleo a queda da 

viabilidade foi alta (aproximadamente 98%). No entanto, com 2,36 mg/mL 

a viabilidade observada foi de 60%, aumentando mais ainda conforme a 

redução da concentração do óleo. 
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2.4  Expressão Gênica 
 

 

Estudos de análise molecular têm se expandido na 

Odontologia, pois é um método de avaliação que busca as alterações 

expressas em nível genético. O qRT-PCR (reação em cadeia da 

polimerase em tempo real) é amplamente utilizado e consiste na 

amplificação de cópias de sequências específicas de DNA in vitro 

utilizando o RNA como molde inicial. A partir da extração do RNA, obtém-

se uma cadeia complementar de DNA, e a este cDNA é aplicado um 

iniciador (primer) que são oligonucleotídeos com sequências de bases 

com a sequência determinada para localizar apenas o gene que 

desejamos avaliar. Desse modo ocorre a amplificação da sequência 

genética desses genes com cada uma das novas fitas de DNA estendidas 

a partir dos iniciadores. Esta técnica molecular permite que seja possível 

obter maiores amostras do material genético a partir de uma pequena 

quantidade de DNA. 

A fim de avaliar a ação de compostos resinosos e extratos 

vegetais sobre as expressões dos genes da fosfatase alcalina e 

sialoproteína óssea, importantes na fase da reparação óssea, a 

metodologia da qRT-PCR foi selecionada. 

A fosfatase alcalina (ALP) é uma glicoproteína de 

superfície celular que se localiza na membrana plasmática das células 

ligada covalentemente a complexos fosfolipídicos de fosfatidilinositol, 

sendo produzida por neutrófilos, macrófagos, osteoblastos e fibroblastos 

(Palioto et al., 2003). Em humanos há quatro codificações genéticas para 

fosfatase alcalina, sendo três expressas em tecidos específicos como o 

placentário, intestinal e germinativo; e a quarta está em todas as células e 

é denominada fosfatase alcalina de tecido não específico. Ossos, fígado e 

rim são ricos na isoenzima de tecido não específico, sendo os ossos e 
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fígado responsáveis por 95% desta enzima em adultos saudáveis. 

(Magnusson et al., 1999). 

O gene da fosfatase alcalina fígado/osso/rim (BALP) está 

localizado no braço pequeno do cromossomo 1 e é regulado por alguns 

agentes como glicocorticoides, vitamina D e hormônio da paratireoide 

(Matsuura et al., 1990). No osso é responsável pela hidrólise de grupos 

fosfatos aumentando a concentração de fosfatos inorgânicos facilitando a 

deposição de íons cálcio; atua como transportador de fosfato inorgânico e 

também atua como um transportador ativo de cálcio e fosfato inorgânico 

(Huang et al., 2010). É fundamental no processo de mineralização óssea, 

por isso começa a ser intensamente produzida na fase da produção da 

matriz colágena. Desse modo pode ser usada como marcador bioquímico 

para avaliação de formação óssea. 

A sialoproteína óssea (BSP) é uma glicoproteína 

específica de tecidos mineralizados como tecidos de cartilagens 

calcificados, dentina, esmalte e osso (Ganss et al., 1999) e é produzida 

por osteoblastos, osteoclastos, osteócitos e condrócitos hipertróficos 

(Zhang et al., 2009). Seu gene está localizado no braço longo do 

cromossomo 4 (Fisher et al., 1990) e entre os fatores envolvidos na sua 

regulação estão glicocorticoides, vitamina D3, fatores de crescimento 

como fatores β e 2, proteínas ósseas morfogenéticas, hormônios 

reguladores (Li et al., 2010; Takai et al., 2007; Ganss et al., 1999). 

Assim como a fosfatase alcalina, a sialoproteína óssea é 

também um marcador bioquímico importante na formação óssea. 

Participa da diferenciação organização tecidual e remodelação do osso; 

age como um adaptador de moléculas entre as células e o mineral, e está 

relacionado com a formação inicial de cristais de hidroxiapatita durante a 

formação óssea. (Ganss et al.,1999; Chen et al., 1994). Possui uma 

posição chave na interface células e matriz sendo expressa em vários 

tipos e estágios celulares, atuando ativamente na deposição e 

remodelamento ósseo (Monfoulet et al., 2010). 
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Galler et al. (2011), verificaram a ação do monômero 

resinoso TEGDMA, sobre a expressão dos genes do colágeno I, fosfatase 

alcalina, sialoproteína óssea, osteocalcina, Runx2, e sialofosfoproteína 

dentinária. Células primárias derivadas da polpa foram expostas às 

concentrações de 0,3 mM, 1 mM e 3 mM do monômero. A viabilidade 

celular foi avaliada pelo teste MTT e a expressão dos genes por meio da 

qRT-PCR. Além disso, verificou-se a atividade da fosfatase alcalina e a 

quantidade de deposição de cálcio. Os resultados mostraram que há 

redução da expressão dos genes quando expostos aos monômeros e que 

este decréscimo é dependente da concentração e do tempo de exposição 

das células ao TEGDMA. Uma concentração subtóxica de TEGDMA (0,3 

mM) reduziu os níveis de expressão para 5 a 20% após 4 h e para 50% 

após 12 h. Além disso, a atividade da fosfatase alcalina e deposição de 

cálcio foram significativamente mais baixos nas células tratadas com 

TEGDMA ao longo de 14 dias. Esses achados indicam que até mesmo 

concentrações baixas TEGDMA podem inibir a mineralização. 

Imazato et al. (2009) estudaram os efeitos de monômeros 

residuais liberados de resinas compostas a base de BisGMA/TEGDMA, 

MMA e HEMA na proliferação celular, atividade da fosfatase alcalina 

(ALP), expressão de genes marcadores da mineralização, e formação de 

tecido mineralizado 1em linhagem de osteoblastos MC3T3-E1. Espécimes 

das resinas compostas foram mantidos em água destilada por 12 h, 24 h 

e 72 h para a liberação dos monômeros, e posterior quantificação por 

cromatografia para avaliar a quantidade de monômero que seria utilizada. 

As células foram mantidas em contato com os compostos pelo período de 

três dias nas seguintes concentrações: 100 µg/mL, 50 µg/mL, 10 µg/mL 

de TEGDMA; 10 µ/mL, 5 µ/mL e 1 µ/mL de MMA; 400 µ/mL, 200 µ/mL, 

100, 50 µg/mL de HEMA. Após este período as células foram mantidas 

somente em meio de cultura para serem avaliadas em 7 e 14 dias. Como 

o BisGMA não foi verificado na cromatografia, não foi utilizado na 

citotoxicidade. A atividade da fosfatase alcalina e produção de nódulos de 
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calcificação também foram mensuradas nos períodos de 3, 7, 14, 21 e 28 

dias. A expressão de genes osteocalcina e sialoproteína óssea, 

osteopontina, colágeno tipo I, e osteonectina foram avaliados por qRT-

PCR. De acordo com os resultados o TEGDMA e MMA não afetou de 

modo significante o crescimento celular, exibindo apenas pequenos 

efeitos sobre a mineralização. Porém o HEMA foi capaz de inibir a 

osteocalcina, atividade da fosfatase alcalina e formação de tecido 

mineralizado. 

Huang et al. (2010) avaliaram os efeitos dos cimentos 

AH26 (base resinosa), Canals e N2 (base eugenol) na expressão do gene 

da fosfatase alcalina e sua função sobre linhagem de osteoblastos 

humanos (U2OS). Foram confeccionadas amostras dos cimentos e estas 

mantidas em meio de cultura por 24 h. A partir daí foram obtidas diluições 

dos extratos dos cimentos (1:2, 1:4 e 1:8) e estes mantidos me contato 

com as células pelo período 24 h. O teste de citotoxicidade selecionado 

para avaliação foi o alamar blue. A expressão gênica da fosfatase alcalina 

(ALP) foi avaliada pela cadeia de polimerase e a atividade da enzima foi 

avaliada pelo teste de substrato. De acordo com os resultados todos os 

cimentos foram tóxicos e dependentes da concentração do extrato. Os 

cimentos AH26 e N2 reduziram a expressão do gene ALP, e os três 

cimentos testados foram capazes de suprimir a atividade da enzima. Os 

autores relatam que a possível causa da supressão do gene atividade da 

enzima pode ser devido ao cimento AH26 ser de base resinosa e também 

devido a possível liberação de formaldeído.   

Bakopoulou et al. (2012) investigaram os efeitos dos 

monômeros resinosos 2-hidroxi-etil-metacrilato (HEMA) e trietilenoglicol-

dimetacrilato (TEGDMA) na diferenciação odontogênica e potencial de 

mineralização de células tronco da papila apical (SCAP). Após a obtenção 

e caracterização da cultura, o crescimento e diferenciação odontogênica 

das células foi induzido na presença contínua das concentrações (0,05-

0,5 mM) dos monômeros HEMA e TEGDMA durante 3 semanas, além de 
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uma exposição única (72 h) para concentrações mais elevadas de HEMA 

(2 mM) e TEGDMA (1 mM). A atividade da enzima fosfatase alcalina foi 

avaliada a fim de avaliar o potencial de mineralização celular e a 

expressão os genes sialoproteína óssea, osteocalcina e sialofosfoproteína 

dentinária foram avaliadas por qRT-PCR a fim de verificar se esses 

marcadores da mineralização estavam sendo afetados pelos monômeros. 

Os resultados mostraram que a exposição das células aos monômeros 

afetou a produção da fosfatase alcalina em concentração dos monômeros 

acima de 0,05 mM, sendo a enzima fortemente inibida para a exposição 

de alta concentração. A expressão dos genes também foi afetada pelos 

monômeros sendo dependentes da dose, porém os autores observaram 

que para concentrações inferiores a 0,5 mM ainda foi possível uma 

melhora na expressão de genes após o decorrer dos dias, mostrando que 

em baixas concentrações não ocorreu alteração na expressão gênica.  
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3 PROPOSIÇÃO 
 

 

 

 

Este estudo avaliou: 

Os possíveis efeitos citotóxicos dos compostos BisGMA, 

UDMA, óleo resina de copaíba e óleo da mamona sobre fibroblastos da 

polpa dental. 

 A expressão dos genes da fosfatase alcalina (ALP) e 

sialoproteína óssea (BSP) após contato dos fibroblastos da polpa com 

duas diluições dos extratos de BisGMA, UDMA, óleo da copaíba e 

polímero da mamona. 
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4 MATERIAL E MÉTODO 
 

 

 

 

Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Faculdade de Odontologia de São José dos Campos – 

UNESP sob o número de protocolo 018/2011-PH/CEP, e está de acordo 

com os princípios éticos, seguindo as diretrizes e normas 

regulamentadoras de pesquisa com seres humanos, de acordo com a 

Resolução nº196/96 do Conselho Nacional de Saúde (Anexo A). 

 

 

4.1  Cultivo das células 
 

 

Foram utilizados fibroblastos de linhagem primária 

estabelecida a partir de tecido pulpar humano, entre quinta e nona 

passagem (Figura 1). O tecido foi proveniente de um terceiro molar 

extraído na Clínica de Diagnóstico e Cirurgia Oral da Faculdade de 

Odontologia de São José dos Campos – UNESP e cedido pelo paciente 

para fins científicos. Os fibroblastos foram cultivados e congelados no 

banco de células do Laboratório de Cultura Celular do Departamento 

Odontologia Restauradora, Disciplina de Endodontia. 
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Figura 1 - Fibroblastos derivados de polpa humana em 6ª passagem. 

 

As células foram descongeladas e cultivadas em garrafas 

plásticas para cultivo celular de tamanho 75 cm3 – 270 mL (TPP, 

Trasadingen, Suíça), em meio de cultura de Eagle modificado por 

Dulbecco (DMEM) suplementado com 10% soro fetal bovino (FBS), com 

150 U/mL de penicilina, 150 μg/mL de estreptomicina e 0,125 μg/mL de 

anfotericina. As células foram colocadas em placas com 96 poços, onde 

receberam os meios de cultura condicionados. Todas as etapas estão 

descritas a seguir. 
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4.1.1 Descongelamento 

 

 

Todos os procedimentos foram realizados dentro da 

capela de fluxo laminar (Grupo Veco, Campinas, Brasil). Em um frasco 

para cultura de célula (garrafa 75 cm2 – 270 mL), foram pipetados 10 mL 

de meio de cultura; esse procedimento foi realizado com antecedência 

para que a tensão superficial do frasco e do meio fosse quebrada. No livro 

de registros do banco de células foram selecionados o puxador e a caixa 

do tambor de nitrogênio (Thermo Fisher Scientific Inc, EUA) que 

continham as células desejadas (Figura 2A). Um tubo criogênico (Prolab, 

São Paulo, Brasil) foi removido e levado imediatamente para o banho-

maria (Quimis, Aparelhos Científicos, Brasil) até o descongelamento do 

seu conteúdo (Figura 2B). As células foram inseridas no frasco para 

cultura previamente preparado (Figura 2C) e levadas ao microscópio de 

luz invertida (Quimis, Aparelhos Científicos, Brasil) para verificação da 

presença de células (Figura 2D). Os frascos permaneceram em estufa 

com temperatura de 37º C e tensão de CO2 5% (Thermo Fisher Scientific 

Inc, EUA). 
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Figura 2 - A) caixas removidas do tambor de nitrogênio; B) células sendo removidas do 
tubo criogênico; C) frasco de cultura; D) verificação da presença de células. 

 

4.1.2 Troca de meio 

 

 

A cada 48 h o meio de cultura foi trocado. As células 

foram removidas da estufa e verificadas no microscópio. O meio de 

cultura foi aspirado e em seguida as células foram lavadas com solução 

salina tamponada - PBS (Cultilab Ltda, Campinas, Brasil) para remoção 
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de células mortas (Figuras 3A e 3B). Um novo meio de cultura foi então 

adicionado ao frasco e as células novamente levadas à estufa. 

 

 
Figura 3 - A) aspiração do meio de cultura; B) lavagem da garrafa com PBS. 

 

4.1.3 Subcultura 

 

 

A subcultura foi realizada quando as células cresceram a 

ponto de ocupar quase todo o frasco, ou seja, 80% de confluência (Figura 

4A) Desta forma, as células foram passadas de um frasco para dois ou 

mais, de acordo com o seu crescimento.  

O meio de cultura presente no frasco de cultivo foi retirado 

com auxílio de um pipetador automático (High Tech Lab, Poland) e 

descartado em um tubo de ensaio. As células foram lavadas com 6 mL de 

PBS e em seguida adicionados 3 mL de tripsina (substância utilizada para 

destacar as células do fundo da garrafa). O conjunto foi levado à estufa 

onde permaneceu por 5 minutos. Em seguida, foram aplicadas leves 

batidas no fundo do frasco apenas para auxiliar a remoção celular (Figura 

4B).  

Após o período em estufa, 6 mL de meio de cultura foi 

adicionado sobre a tripsina para sua neutralização. Todo este conteúdo 
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foi levado para um tubo Falcon e centrifugado para obtenção do pellet 

(Figura 4C). O sobrenadante foi aspirado e as células foram 

ressuspendidas em 1 mL de meio fresco. Após a homogeneização, a 

suspensão foi dividida em dois ou mais frascos de mesmo tamanho 

contendo 10 mL de meio de cultura, preparados previamente (Figura 4D). 

Os frascos foram levados novamente à estufa, onde permaneceram até a 

troca de meio e/ou realização de uma nova subcultura. Esse 

procedimento foi realizado até que as células estivessem em quantidade 

suficiente para realização da contagem e do plaqueamento. 

 

 
Figura 4 - A) células com 80% de confluência; B) batidas no fundo do frasco para o 
descolamento das células da garrafa; C) pellet; D) frascos contendo as células e meio de 
cultura. 
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4.1.4 Contagem das células 

 

 

A contagem de células foi realizada antes do 

plaqueamento a fim de que a mesma quantidade de células fosse 

colocada em cada poço das placas de 96 poços. Foram realizados os 

mesmos passos da subcultura até a obtenção do pellet; porém, as células 

foram ressuspendidas em 10 mL de meio fresco. Desta suspensão foram 

retirados 10 μL para a câmara de Neubauer (Labor Optik GmbH, 

Germany), a qual foi levada ao microscópio de luz invertida para 

realização da contagem das células presentes nos quatro quadriláteros 

periféricos (Figuras 5A e 5B). 

Para obtenção da quantidade de células por mL de meio 

de cultura, foi utilizada a seguinte fórmula: C x 104 = n° células/mL, onde 

C corresponde à média das células encontradas nos quadriláteros 

periféricos.  

 

 
Figura 5 - A) câmara de Neubauer; B) contagem celular dos quadriláteros periféricos. 

 

A quantidade de células a ser utilizada foi definida de 

acordo com uma curva padrão.  
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4.2  Levantamentos da curva padrão de viabilidade e crescimento 
celular 

 

 

A curva padrão de viabilidade e crescimento celular foi 

obtida através da avaliação de quantidades diferentes de células 

cultivadas por poço em placa de 96 poços sem aplicação dos 

tratamentos. Para obtê-la, foram cultivadas 3x103, 5x103, 8x103, 10x103, 

12x103, 15x103 e 18x103 células por poço, sendo utilizados seis poços 

para cada quantidade de células. O experimento foi realizado em 

duplicata, e as placas permaneceram em estufa por 24 h a 37°C, 5% CO2. 

 

 

4.3  Plaqueamento 
 

 

Após a determinação da quantidade ideal de células a ser 

utilizada por poço da placa de 96 poços, foi realizado o plaqueamento. 

Para cada diluição dos extratos dos materiais testados foram plaqueados 

6 poços por placa, sendo o experimento realizado em triplicada. Desse 

modo, obtivemos 18 amostras de cada diluição do extrato de cada grupo. 

As células permaneceram em estufa a 37º C, 5% CO2 por 24 h. 

 

 

4.4  Divisão dos grupos experimentais 
 
 
Neste estudo foi avaliada a resposta dos fibroblastos de 

polpa humana frente às substâncias BisGMA, UDMA, óleo resina da 

copaíba e polímero da mamona (Quadro 1).  
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Quadro 1 - Divisão dos materiais em grupos 

 

 
Grupo 

 
Tratamento 

 
C1 

Controle, apenas meio de cultura e 
células 

 
C2 

Controle, células com meio de 
cultura contendo 1% de DMSO 

 
 M 

 
Óleo da Mamona 

 
COP 

 
Óleo Resina da Copaíba 

 
UD 

UDMA (Diurethane dimethacrylate, 
mixture of isomers) 

 
BIS 

BisGMA (bisphenol-A-
glycidylmethacrylate) 

 

 

Os monômeros bisphenol-A-glycidylmethacrylate 

(BisGMA; CAS-No. 25036-25-3) e Diurethane dimethacrylate, mixture of 

isomers (UDMA; CAS-No. 72869-86-4) foram obtidos junto a Sigma 

Aldrich Co., Germany. O óleo da copaíba foi adquirido  de produtos 

ARAMAC (Manaus – AM) e o polímero da mamona foi cedido pelo 

professor Idomeo Bonetti Filho (Araraquara Polímeros Químicos, Brasil). 

 

 

4.5  Preparo dos extratos  
 

 

As soluções foram preparadas em condições assépticas, 

em câmara de fluxo laminar, para prevenir riscos de contaminação 

durante os testes de citotoxicidade. Para os monômeros hidrofóbicos 



59 
 

 
 

BisGMA e UDMA foi preparada uma solução de estoque de 1 molar (M) 

utilizando DMSO como solvente. A solução foi diluída de maneira seriada 

modo que a diluição seguinte fosse sempre um terço da concentração da 

anterior. Cada solução obtida foi então diluída 100 vezes em meio de 

cultura de modo que a concentração de DMSO no meio fosse de 1% a fim 

afetar minimamente o crescimento celular (ISO 10993-5). Todos os tubos 

foram então agitados em vortex pelo tempo de 30 minutos para misturas 

os agentes resinosos no meio de cultura. As concentrações finais e os 

procedimentos descritos estão esquematizados a seguir (Figura 6). 

 

 
Figura 6: Ilustração das diluições seriadas utilizadas para os compostos UDMA e 
BisGMA. 

 

Para o óleo resina da copaíba e polímero da mamona os 

procedimentos foram realizados da mesma maneira com exceção da 

concentração inicial em DMSO de 1 M. Como o óleo da copaíba e o 

polímero da mamona contêm uma mistura de substâncias, não foi 

possível calcular o peso molecular, sendo assim a referência utilizada foi 
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a recomendação da norma ISO 10993-5 que indica 0,2 g do material para 

1 mL de solvente. Desse modo, segue no quadro a sequência das 

diluições realizadas bem como as concentrações finais obtidas para a 

mamona e copaíba. 

 

Quadro 2 - Diluições sequenciais obtidas em DMSO e meio de cultura 
para a mamona e copaíba 

 
Numeração das 

diluições 
Diluições em DMSO 
(mamona e copaíba) 

Diluições em meio de 
cultura  

(mamona e copaíba) 
1 0,2 g/mL 2 mg/mL 
2 66,66 mg/mL 0,666 mg/mL 
3 22,22 mg/mL 0,222 mg/mL 
4 7,407 mg/mL 74,07 µg/mL 
5 2,469mg/mL 24,69 µg/mL 
6 0,823 mg/mL 8,230 µg/mL 
7 0,274 mg/mL 2,743 µg/mL 
8 91,44 µg/mL 0,9144 µg/mL 

 

 

Após a obtenção dos extratos e suas diluições, 200 µl dos 

meios condicionados foram inseridos em cada poço das placas de 96 

poços, utilizando-se 6 poços para cada diluição, controles e branco. Os 

testes foram independentes e realizados em triplicata para cada grupo e 

para cada teste de citotoxicidade, XTT ou SRB. Além dos extratos foram 

utilizados dois controles, um contendo células e meio de cultura puro (C1) 

e outro com células e meio com 1% de DMSO (C2), além de um branco 

apenas com meio de cultura (BK) (Figura 7). 

 



61 
 

 
 

 
Figura 7 - Organização das placas, onde os números de 1 a 8 correspondem às 
diluições, C1 controle 1 (células e meio de cultura), C2 controle 2 (células e maio de 
cultura com DMSO a 1%) e BK branco (apenas meio de cultura sem células). 

 
 

4.6  Ensaio de citotoxicidade - XTT 
 

 

Após 24 h de contato das células com os extratos a 

viabilidade celular foi determinada pelo teste XTT. O teste baseia-se na 

habilidade de enzimas mitocondriais da atividade metabólica de células 

ativas em reduzir moléculas de 2,3-bis (2-methoxy-4-nitro-5-

sulphophenyl)-2H-tetrazolium-5-carboxanilide (XTT) em sal solúvel 

formazan, de cor alaranjada detectável por uma absorbância de 480 nm 

(Scelza et al., 2012). 

O teste XTT inicia-se com o preparo dos reagentes com 

descrição no quadro 3. 

 

Quadro 3 - Protocolo utilizado para preparo dos reagentes 

 
Reagente Preparo 

XTT 1 mg/mL PBS 

Menadiona 0,00069 g/mL de acetona 
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Após o preparo dos reagentes foi preparada uma solução 

com XTT onde foram utilizados 200 µL por poço A solução seguiu a 

seguinte proporção: 

- 158 µLde PBS 

- 40 µL do reagente preparado XTT 

- 2 µL do reagente preparado menadiona 

Os meio condicionados foram removidos das placas e 200 

µL da solução de XTT foram inseridos nos poços (Figura 8A). As placas 

foram levadas à estufa por 3 h a 37°C envolvida em papel alumínio devido 

à sensibilidade da solução à luz (Figura 8B). Após este período as placas 

foram levadas espectrofotômetro (Asys Hitech GmbH, Áustria) para leitura 

dos resultados em comprimento de onda de 490 nm (Figuras 8C e 8D). 

Os valores de absorbância foram normalizados pelo controle C2 (apenas 

meio de cultura com 1% de DMSO) e submetidos à análise estatística. 

 

 
Figura 8 - A) Inserção de 200µl da solução de XTT nos poços; B) Placas mantidas por 3 
h na estufa; C) Aspecto colorimétrico das placas após 3 h em estufa. 
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4.7  Ensaio de citotoxicidade - SRB 
 

 

Após o período de 24 h de contato das células com os 

extratos os poços foram lavados com 100 µL de PBS. Foram inseridos 

100 µL de ácido tricloroacético a 10% em cada poço e as placas mantidas 

em geladeira a 4°C por 1 h (Figuras 9A e 9B). Passado este período os 

poços foram lavados em água corrente e após a secagem total, 100 µL de 

Sulforrodamina B (SRB) a 0,4% foram inserido em cada poço (Figuras 9C 

e 9D). Após 1 h em temperatura ambiente as placas coradas foram 

lavadas com ácido acético a 1% até que todo o corante excedente fosse 

removido (Figura 9E). Após a secagem total das placas, 100 µL de tris 

base foi inserido em cada poço para a dissolução do corante. As placas 

foram levadas ao espectrofotômetro para mensuração utilizando 

comprimento de onda de 570 nm (Figura 9F). Da mesma forma, os 

valores de absorbância foram normalizados pelo controle sem tratamento 

e submetidos à análise estatística. 

 

 

 
Figura 9 - A) Inserção de 100 µL de ácido tricloroacético a 10%; B) Placas em geladeira 
por 1 h; C) Lavagem em água corrente; D) Adição de 100 µL de SRB a 0,4%; E) lavagem 
com ácido acético a 1%; F) Leitura em espectrofotômetro. 
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4.8  Reação em Cadeia da Polimerase em Tempo Real (qRT-PCR) 
 

 

Após os testes de citotoxicidade, foram selecionadas duas 

concentrações de cada um dos extratos para a realização do PCR em 

tempo real. Uma das diluições utilizadas foi a primeira que proporcionou 

viabilidade celular maior que 50% nos testes de citotoxicidade, e a outra 

diluição selecionada foi a mesma entre os extratos vegetais e a mesma 

entre os monômeros, sendo todas elas também com viabilidade maior 

que 50%. 

Para dar sequência à extração do RNA foram plaqueadas 

300.000 células em placas de 6 poços. Após o crescimento das células 

em estufa a 37°C, 5% de CO2 até atingirem crescimento correspondente a 

90% dos poços, o meio de cultura foi removido e 2 mL dos extratos das 

diluições selecionadas foram inseridos nos poços. Após 24 h foi realizada 

a extração do RNA. 

 

 

4.8.1 Extração do RNA 

 

 

Todos os procedimentos a seguir foram realizados com os 

reagentes resfriados e com as células sobre o gelo. Os meios 

condicionados foram removidos dos poços, as células foram lavadas duas 

vezes com 1 mL de PBS resfriado e em seguida 1 mL de trizol foi 

adicionado em cada poço. Com um raspador de células todo o conteúdo 

foi misturado, e levado em para um eppendorf ficando incubado em 

temperatura ambiente por 10 minutos após agitação por 3 minutos. 

Em seguida foram adicionados 200 µL de clorofórmio para 

cada 1 mL de trizol utilizado. Os eppendorfs foram agitados para 
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homogeneização e em seguida incubados em temperatura ambiente por 2 

a 3 minutos. Os tubos foram levados para centrifugação a 4°C, 15.000 rcf 

por 17 minutos. A fase transparente contendo RNA foi removida 

(aproximadamente 400 µL) e levada para outro tubo, onde 500 µL de 

isopropanol foram acrescentados. Após 10 minutos em temperatura 

ambiente nova centrifugação foi realizada (4°C, 15.000 rcf, 17 min) para a 

verificação da presença de um pellet, composto pelo agregado de RNA. 

Todo o conteúdo foi aspirado do tubo com o cuidado para que o pellet não 

fosse removido. Foram acrescentados sobre o pellet para sua lavagem 1 

mL de álcool a 75%. Os tubos foram levados à centrífuga por 5 min a 4°C 

com rotação de 7.500 rcf; e em seguida o álcool foi removido e os tubos 

permaneceram em temperatura ambiente, abertos para a secagem por 3 

minutos. Após a avaliação do tamanho do pellet foi acrescentado de 20 a 

50 µL de uma solução para armazenamento de RNA previamente 

aquecida a 55°C por 10 minutos (RNA storage solution) e todo o conteúdo 

homogeneizado. Os tubos foram congelados a -80°C (procedimentos 

ilustrados na Figura 10). 
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Figura 10 - Ilustração do processo de extração do RNA utilizando trizol. 

 

 

4.8.2 Quantificação e transcrição 

 

 

Antes de realizar a transcrição é necessário quantificar o 

RNA extraído e avaliar a sua pureza, ou seja, o quanto de RNA puro, livre 

proteínas e materiais degradados foram obtidos em cada amostra. Para 

isso foi utilizado densidade óptica em espectrofotômetro NanoDrop 2000 

(Thermo Fisher Scientific Inc., Wilmington, DE 19810, USA). Para a 

calibragem do aparelho foi inserido 1 µL de RNA storage, e após a 

calibragem foram inseridos 1 µL  das amostras da RNA para a 

quantificação. Buscou-se nesta fase, além de RNA suficiente, a obtenção 

de amostras que apresentassem valores de A260/280 ~2.0 (relação entre 

quantidade de RNA e proteína, ou seja, pureza), de modo que o grau de 

pureza necessário para o bom desempenho das reações subsequentes 

fosse atingido. Para todos os procedimentos é necessário que as 
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amostras permaneçam sempre sobre o gelo, exceto nos períodos em que 

o protocolo exige a temperatura ambiente. 

Após a mensuração no Nanodrop, as amostras foram 

tratadas com DNAse com a finalidade de eliminar previamente à 

retrotranscrição possíveis contaminações com DNA genômico. Para isso 

foi utilizado o kit Deoxyribonuclease I, Amplification Grade (Invitrogen® 

Life Technologies Corporation, Van Allen Way, Carlsbad, California, USA). 

Para cada uma das amostras foram inseridos 1 µg do RNA, 1 µL de 

DNAse reaction buffer e 1 µL de DNAse amplification grade, e água 

DEPC até completar 10 µL de volume total. 

Após 15 minutos em temperatura ambiente foram 

adicionados 1 µL de EDTA 25 mM para inativar a reação. Os tubos foram 

levados para a termocicladora por 10 minutos a 65°C. Neste momento as 

amostras estavam preparadas para passarem pelo processo de 

retrotranscrição. 

Após o tratamento com a DNAse foi utilizado o kit 

SuperScript III, First-Strand Synthesis Supermix (Invitrogen Life 

Technologies Corporation-Van Allen Way, Carlsbad, California, USA) para 

dar início a síntese do DNA complementar. As amostras retiradas da 

termocicladora foram levadas para o gelo e 6 µL foram removidos para 

outro microtubo previamente identificado. Em cada amostra foram 

acrescentados 1 µL do annelling buffer, 1 µL de oligo dt e em seguida os 

microtubos foram levados à termocicladora por 5 min a 65ºC. Em seguida 

foram levados ao gelo por 1 min e em todos os tudo foram adicionados 10 

µL do 2x first strand reaction mix e 2 µL do SuperScript III/RNaseOUT 

Enzime Mix. Após homogeneização as amostras foram para 

termocicladora por 50 minutos a 50°C e 5 minutos a 85°C. Todos os 

microtubos contendo cDNA foram armazenados em -20°C. 
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4.8.3 Oligonucleotídeos (primes) 

 

 

Os primers são sequências de nucleotídeos que iniciam o 

processo de síntese de DNA que será multiplicado. Para cada sequência 

alvo de nucleotídeos que se deseja copiar são necessários dois primers, o 

complementar à região inicial (sense) e o complementar à região final 

(anti-sense). Quando uma molécula de DNA é copiada a fita dupla é 

separada e temos duas fitas complementares entre si, sendo necessários 

dois primers, um para cada fita complementar, visto que cada uma servirá 

de molde para uma nova duplicação.  

Os primers utilizados foram três genes endógenos 

(housekeeping genes) GAPDH (glyceraldehyde-3-phosphate 

dehydrogenase), HPRT1 (hypoxanthine phosphoribosyltransferase 1), 

ACTB (beta actin) e dois genes de interesse, LALP (alkaline phosphatase, 

liver/bone/kidney) e IBSP (Bone silaloprotein), todos previamente 

confeccionados para outros estudos realizados em nosso laboratório e 

suas sequências estão descritas no quadro a seguir. O gene constitutivo a 

ser utilizado como controle endógeno de quantificação relativa no qPCR 

foi escolhido por meio da comparação entre os três housekeeping 

sugeridos e amplamente utilizados na literatura. 
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Quadro 4 - Sequência dos primers utilizados para os genes selecionados 
no estudo 

 

GENE SEQUÊNCIA 
TEMPERATURA 

de  

MELTING (ºC) 

 

TAMANHO  

DO 

PRODUTO 

 

REFERENCIA 

FASTA 

PUBMED 

HPRT1 

ID 3251 

F 5’TGCTCGAGATGTGATGAAGG3’ 

R 5’TCCCCTGTTGACTGGTCATT3’ 

54,5 

56,1 
192 NM_000194.2 

GAPDH 

ID 2597 

F 5’GAGTCAACGGATTTGGTCGT3’ 

R 5’TGGGATTTCCATTGATGACA3’ 

55,1 

51,7 
201 NM_002046.4 

ACTB 

ID 60 

F 5’AAACTGGAACGGTGAAGGTG3’ 

R 5’GTGGACTTGGGAGAGGACTG3’ 

55,4 

57,1 
206 NM_001101.3 

ALP* 

ID 249 
F 5’CCACGTCTTCACATTTGGTG3’ 

R 5’AGACTGCGCCTGGTAGTTGT3’ 

54,2 

58,8 
196 NM_000478.4 

 IBSP** 

ID 3381 

F 5’GTGGATGAAAACGAACAAGG 3’ 

R 5'CCCCTTCTTCTCCATTGTCT3’ 

56,4 

53,1 
100 NM_04958.2 

Fonte: *Galler et al.; 2006; **Galler et al., 2011. 

 

 

4.8.4 Eficiência das reações 

 

 

A validação das reações de amplificação de todos os 

genes para posterior avaliação de expressão gênica comparativa (gene 

alvo e gene endógeno) foi feita por meio de Curvas de Eficiência. Uma 

curva padrão com diferentes concentrações das amostras de cDNA foi 

realizada para testar a eficiência de amplificação dos primers 

correspondentes aos genes de interesse (alvo) e genes endógenos (que 

seriam posteriormente utilizados como referência ativa). Esta eficiência foi 

verificada através de uma reação de PCR absoluta, onde foi avaliada 

eficiência da pipetagem e a precisão do ensaio, buscando-se como 

resultado eficiência próximo a 100% (Slope equivalente a -3,32) e 
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coeficiente de correlação ≥ 0,99. O calculo da eficiência é obtido de 

acordo com a seguinte equação: 

 

� = ��� ����	
� − ����� 

 

Além da eficiência, também foi observada a curva de 

melting, com um pico único e evidente indicando a ausência de 

anelamento do primer com ele mesmo, ou seja, primer dimer ou outros 

produtos inespecíficos. 

Para a realização da curva padrão com a determinação 

da concentração ideal de cDNA que deveria ser utilizado para as reações, 

foram preparadas 3 diluições de cDNA (1:10; 1:100; 1:1000) do grupo 

controle 2, ou seja, células expostas apenas ao meio de cultura contendo 

1% de DMSO (Figura 11).  
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Figura 11 - Ilustração das diluições em base 10 das amostras de cDNA. 

 

As reações para eficiência foram montadas utilizando-se 

o cDNA do grupo controle C2 concentrado e todas as diluições (1:1; 1:10 

e 1:1000), além de um controle negativo somente com água DEPC 

(Figura 12). Para cada concentração de cDNA o experimento foi realizado 

em triplicata. 
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Figura 12 - Montagem das reações de eficiência dos genes. 

  

Após a diluição das amostras e identificação de todos os 

microtubos para as reações, a reação de PCR foi feita em um volume 

total de 25 µL utilizando-se o kit Platinum®SYBR Green qPCR SuperMix-

UDG (Invitrogen® Life Technologies Corporation, Van Allen Way, 

Carlsbad, California, USA). 

Para o preparo da reação primeiramente foi necessário o 

MIX, composto por 12,5 μL Platinum®SYBR Green qPCR SuperMix-UDG; 

1 μL do sense primer, 1 μL e antisense primer (10 μM); 1 μL de ROX 

reference dye (1:10) e 8,5 μL de água tratada DEPC.  

Para o fluoróforo ROX foi necessária a sua diluição em 

1:10, e para isso foram adicionados 9 μL de água DEPC em um 

microtubo, e sobre a água, 1 μL de ROX. Como os primers são adquiridos 

na concentração de 25 nM, sua diluição também foi necessária. Antes da 

realização da diluição o primer foi centrifugado para que todo o conteúdo 

permanecesse no fundo do tubo e pudesse ser homogeneizado com 250 

μL de água DEPC a fim de se obter uma concentração de 100 μM. Em 

seguida 10 μL do primer a 100 μM foram adicionados a um microtubo 

contendo 90 μL de água DEPC para a obtenção do primer em 

concentração de 10 μM (Figura 13). 
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Figura 13 - Diluição dos primers. 

 

Após a inserção do MIX e 2 µL cDNA nos microtubos 

(Figura 14A) as amostras foram levadas para uma mini centrífuga para a 

mistura dos reagentes e para que todo o conteúdo permanecesse no 

fundo dos microtubos (Figura 14B). Em seguida foram levados para a 

leitora de fluorescência (Line-Gene K Fluorescence Quantitative PCR 

Detection System, Hangzhou Bioer Technology Co., Ltda) (Figura 14 C). 
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Figura 14 - A) Inserção do MIX e cDNA; B) Centrifugação; C) Leitora de fluorescência. 

 

 

4.8.5 Seleção do gene endógeno 

 

 

Com a finalidade de selecionar o gene endógeno com 

menor variação, todos os genes endógenos (ACTB, GAPDH e HPRT1) 

foram testados com todas as amostras de cDNA previamente extraídas. 

Apenas o gene que proporcionou uma boa eficiência e menor variação 

entre as amostras foi selecionado como gene normalizador para a 

realização da avaliação relativa com os genes alvo ALP e BSP.  

Os reagentes utilizados para esta avaliação foram os 

mesmos, com exceção do cDNA, que incluiu além do controle C2, 

mamona nas concentrações 2 e 6 (equivalentes a 0,666 mg/mL e 8,23 

µg/mL respectivamente), copaíba nas concentrações 4 e 6 (equivalentes 

a 74,07 µg/mL e 8,23 µg/mL respectivamente), UDMA nas concentrações 

4 e 6 (equivalentes a 0,3703 mM e 41,15 µM respectivamente) e BisGMA 

nas concentrações 6 e 7 (equivalentes a 41,15 µM e 13,71 µM 

respectivamente). As reações foram montadas em duplicata e de acordo 

com a figura 15: 
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Figura 15 - Disposição das amostras na leitora de fluorescência onde C2 corresponde à 
amostra de cDNA das células expostas apenas ao meio de cultura com DMSO 1%, M2 e 
M6 – cDNA de células expostas ao extrato da mamona nas concentrações 2 e 6; COP4 
e COP6 - cDNA de células expostas ao extrato da copaíba nas concentrações 4 e 6; 
UD4 e UD6 - cDNA de células expostas ao extrato do UDMA nas concentrações 4 e 6 e 
BIS6 e BIS7 - cDNA de células expostas ao extrato de BISGMA nas concentrações 6 e 
7. 

 

Após todas as padronizações necessárias e seleção do 

gene endógeno foram iniciadas as reações para avaliação da expressão 

gênica. 

 

 

4.8.6 Quantificação Relativa 

 

 

Um ensaio de quantificação relativa é utilizado para 

analisar alterações na expressão gênica em resposta aos tratamentos. O 

nível de expressão gênica dos genes ALP e BSP das células que foram 

tratadas com a mamona, copaíba, UDMA e BisGMA foi comparada ao 

nível da expressão desses mesmos genes em relação a uma amostra 

sem os tratamentos. 

Para isso as reações foram montadas utilizando-se 23 µL 

do MIX + 2 µL do cDNA, sendo a concentração das amostras de cDNA 

previamente selecionadas pela curva padrão. As reações foram 
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realizadas em duplicata com a seguinte disposição: primeiramente o 

controle, composto por cDNA de células mantidas em meio de cultura 

com DMSO a 1% por 24 h; em seguida as amostras tratadas, sendo duas 

diluições de cada, previamente selecionadas pelo teste de citotoxicidade, 

e por último um controle negativo sem adição de cDNA (Figura 16). Os 

resultados foram obtidos e analisados pela comparação do Ct dos genes 

de interesse nas amostras tratadas e controle.  

 

 
Figura 16 - Disposição das amostras para a reação de quantificação relativa. 

 

 

4.9  Análise Estatística 
 

 

Os resultados obtidos em relação à citotoxicidade foram 

submetidos à análise estatística descritiva (média e desvio padrão) e 

inferencial, mediante o teste paramétrico de análise de variância um fator 

(ANOVA) e o teste de Tukey (α=5%). Os dados foram submetidos à 

análise estatística por meio dos programas computacionais: Statistix9 

(trial version) e GraphPad PRISM (versão 6.01). 

Para a expressão gênica os resultados foram avaliados 

por meio da comparação do Ct dos genes de interesse nas amostras 

tratadas e controle.  
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5 RESULTADOS 
 
 
 
 
5.1  Levantamento da curva padrão de viabilidade e crescimento 

celular 
 

 

De acordo com os resultados obtidos na curva padrão de 

viabilidade celular verificou-se que a quantidade ideal de células a ser 

utilizada no plaqueamento é de 10.000 por poço da placa de 96 poços. 

Analisando-se as absorbâncias, 10.000 células é correspondente a 0.485, 

e apesar do gráfico mostrar aumento na absorbância para 12.000, 15.000 

e 18.000 (Figura 17), o seu uso não se justifica a medida que já foi obtida 

uma boa absorbância com uma menor quantidade de células. Além disso, 

a utilização de muitas células por poço poderia gerar confluência e em 

seguida queda da viabilidade celular levando a falsos resultados. A figura 

18 mostra o aspecto de 10.000 células plaqueadas em placas de 96 

poços após 24 h.  
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Figura 17 - Curva padrão de viabilidade celular das células HPF1 no período de 24h 
(utilização do teste XTT). 
 

 

 
Figura 18 - Aspecto das células após 24 h do plaqueamento nas placas de 96 poços; A) 
aumento de 40 x; B) aumento de 20 X. 
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5.2  Citotoxicidade 
 

 

A estatística descritiva dos resultados dos testes de 

citotoxicidade quanto à sobrevivência celular (XTT) e densidade celular 

(SRB) estão nas tabelas 2 e 3. Todas as primeiras concentrações de 

todos os grupos foram excluídas das análises devido à possibilidade de 

falsos resultados, visto que todas elas apresentaram o meio de cultura 

turvo com precipitados. Após 24 h do meio condicionado em contato com 

células, os poços das placas foram analisados em microscopia e verificou-

se depósito de resíduos sobre os fibroblastos. Mesmo com lavagens com 

PBS, alguns compostos como a mamona e UDMA deixaram resíduos 

aderidos na cultura celular, o que poderia ter gerado falsas leituras no 

espectrofotômetro. Sendo assim foi necessária a exclusão das 

concentrações de número 1, equivalentes a 10 mM para UDMA e BisGMA 

e 2 mg/mL para a mamona e copaíba. 
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Tabela 2 - Efeito da citotoxicidade dos materiais sobre as células HPF1 
(valores de absorbância) os valores indicados são as médias e entre 
parênteses, o desvio padrão 

 
Diluições Mamona Copaíba UDMA BisGMA 

 
Controle 1.002 

(0.0263) 
0.9998 
(0.0527) 

0.9998 
(0.0527) 

1.0000 
(0.1152) 

 
2 

 
1.0972 
(0.0537) 

 
0.1180 
(0.1180) 

 
0.5492 
(0.0539) 

 
0.1370 
(0.0139) 

 
3 

 
1.0105 
(0.1230) 

 
0.0970 
(0.0970) 

 
0.3662 
(0.0210) 

 
0.1402 
(0.0155) 

 
4 

 
0.9372 
(0.0362) 

 
0.7437 
(0.7437) 

 
0.5508 
(0.0223) 

 
0.0222 
(0.0059) 

 
5 

 
1.2725 
(0.0616) 

 
1.2438 
(0.1126) 

 
0.9745 
(0.0238) 

 
0.0632 
(0.0119) 

 
6 

 
1.1752 
(0.0294) 

 
1.0592 
(0.0429) 

 
0.9410 
(0.0264) 

 
1.0052 
(0.1259) 

 
7 

 
1.1000 
(0.0708) 

 
1.0473 
(0.0868) 

 
0.9122 
(0.0218) 

 
1.1998 
(0.1793) 

 
8 

 
1.0617 
(0.0682) 

 
1.0882 
(0.0809) 

 
0.8227 
(0.0314) 

 
1.1273 
(0.1667) 
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Tabela 3 - Efeito da citotoxicidade dos materiais sobre as células HPF1 
(valores de absorbância) os valores indicados são as médias e entre 
parênteses, valores o desvio padrão 

 
Diluições Mamona Copaíba UDMA BisGMA 

 
Controle 0.9998 

(0.0326) 
1.0000 
(0.0399) 

1.0000 
(0.0575) 

0.9998 
(0.0527) 

 
2 

 
0.8718 
(0.0463) 

 
0.0868 
(0.0052) 

 
0.7049 
(0.0397) 

 
0.1137 
(0.0046) 

 
3 

 
0.8978 
(0.0125) 

 
0.0920 
(0.0060) 

 
0.6272 
(0.0495) 

 
0.1210 
(0.0112) 

 
4 

 
0.8882 
(0.0496) 

 
0.8343 
(0.0605) 

 
0.8028 
(0.0203) 

 
0.1160 
(0.0076) 

 
5 

 
1.1872 
(0.0356) 

 
1.0778 
(0.0239) 

 
0.8711 
(0.0405) 

 
0.11407 

(0.0053) 

 
6 

 
1.1713 
(0.0296) 

 
1.1093 
(0.0643) 

 
0.7833 
(0.0133) 

 
0.8606 
(0.0175) 

 
7 

 
1.1672 
(0.0158) 

 
1.0382 
(0.0733) 

 
0.7099 
(0.0138) 

 
0.9697 
(0.0290) 

 
8 

 
1.1933 
(0.0317) 

 
1.0625 
(0.0384) 

 
0.9075 
(0.0434) 

 
1.0068 
(0.0304) 

 

 

A citotoxicidade dos extratos dos cimentos endodônticos 

foi determinada nas células HPF1 após um período de exposição de 24 h 

utilizando-se os testes de XTT e SRB. Os materiais BisGMA e Copaíba 

foram os mais citotóxicos, porém com variações nas diluições. A relação 

das células viáveis e de densidade celular diante das diferentes diluições 

dos materiais após os testes estão expressas nas figuras 19 e 20. 
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Figura 19 - Resultados da sobrevivência celular (teste XTT) após 24 h de exposição a 
diferentes diluições dos extratos  de BisGMA, UDMA, Copaíba e Mamona.  
 
 

 
Figura 20 - Resultados da densidade celular (teste SRB) após 24 h de exposição a 
diferentes diluições dos extratos de BisGMA, UDMA, Copaíba e Mamona. 
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O monômero BisGMA foi considerado o mais citotóxico 

entre os materiais testados, reduzindo a viabilidade celular em até 80% 

até a concentração 5 (0,123 mM), sendo o resultado semelhante com no 

teste da densidade celular (SRB). O extrato do óleo resina da copaíba 

também demostrou citotoxicidade alta para as diluições 2 e 3 (0,666 

mg/mL e 0,222 mg/mL, respectivamente) com redução da viabilidade 

celular maior que 80%, sendo tal resultado também semelhante entre nos 

testes XTT e SRB. 

O UDMA, apesar de ser um monômero resinoso teve 

menor toxicidade que o BisGMA, reduzindo a viabilidade e densidade 

celulares em 50% a 60% até a concentração 4. No entanto o polímero da 

mamona foi o único material promoveu leve queda na viabilidade apenas 

na diluição 4. Em relação à densidade houve queda apenas nas diluições 

2, 3 e 4. 

Portanto, influência dos extratos dos materiais na 

sobrevivência celular pode ser classificada da maior toxicidade para a 

menor seguindo-se com BisGMA > Copaíba > UDMA > Mamona. 

Para testar a hipótese de igualdade entre as diferentes 

diluições do mesmo tratamento foi realizado o teste de variância um fator 

(ANOVA) disposto nas tabelas 4 e 5. A escolha do teste paramétrico foi 

devido ao fato dos valores tenderem a uma distribuição normal de 

probabilidade, além da presença de homogeneidade de variância com a 

aplicação do teste Levene com resultado de p=0,001 tanto para o XTT 

quanto para SRB. 
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Tabela 4 - ANOVA um fator para os dados obtidos com teste XTT 

 
 

Tratamento 
 

Diluições 
 

GL* 

 
SQ** 

 
MQ*** 

 
F**** 

 
P***** 

 
Mamona 

Entre diferentes  7 0.4723 0.0674 15.72 0.0001 

Dentro das 

mesmas  

40  0.1717 0.0042   

 
Copaíba 

Entre diferentes  7 8.4648 1.2092 256.29 0.0001 

Dentro das 

mesmas  

40  0.1887 0.0047   

 
UDMA 

Entre diferentes 7 2.4390 0.3484 298.12 0.0001 

Dentro das 

mesmas 

40 0.0467 0.0011   

 
BisGMA 

Entre diferentes 7 12.051 1.7216 153.56 0.0001 

Dentro das 

mesmas 

40  0.4485 0.0112   

 

*GL: grau de liberdade; **SQ: soma dos quadrados; ***MQ: média dos quadrados; ****F: 
fator ANOVA; *****P: nível descritivo. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

 
 

Tabela 5 - ANOVA um fator para os dados obtidos com teste SRB 

 
 
Tratamento 

 
Diluições 

 
GL* 

 
SQ** 

 
MQ*** 

 
F**** 

 
P***** 

 
Mamona 

Entre diferentes  7 0.9080 0.1297 112.46 0.0001 

Dentro das 

mesmas 

40  0.0461 0.0011   

 
Copaíba 

Entre diferentes  7 8.0899 1.1557 548.29 0.0001 

Dentro das 

mesmas  

40  0.0843 0.0021   

 
UDMA 

Entre diferentes 7 0.6234 0.0890 60.61 0.0001 

Dentro das 

mesmas 

40 0.0587 0.0014   

 
BisGMA 

Entre diferentes 7 8.4796 1.2113 1907.5 0.0001 

Dentro das 

mesmas 

40  0.0254 0.0006   

 

*GL: grau de liberdade; **SQ: soma dos quadrados; ***MQ: média dos quadrados; ****F: 
fator ANOVA; *****P: nível descritivo. 

 

 

Com a finalidade de observar quais diluições de cada 

grupo apresentaram diferenças estatísticas, foi aplicado o teste de Tukey 

conforme descrição das tabelas 6 e 7.  
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Tabela 6 - Tukey (5%) para as diluições de todos os materiais (teste XTT) 

 
Diluições Mamona Copaíba UDMA BisGMA 

 
Controle   C D  B   A      B  

2  B C     D    D    C 
3   C D    D     E   C 
4    D   C     D    C 
5 A    A    A B      C 
6 A B    B   A B    A B  
7  B C   B    B    A   
8  B C   B     C   A B  

Grupos entre si não comparáveis. Letras iguais são ausência de diferença 
estatisticamente significante e letras diferentes são diferenças significantes entre um 
mesmo grupo. 

 

 

Tabela 7 - Tukey (5%) para as diluições de todos os materiais (teste SRB) 

 
Diluições Mamona Copaíba UDMA BisGMA 

 
Controle  B   B   A      A   

2   C    D     E    C 
3   C    D      F   C 
4   C   C    C D     C 
5 A   A B    B C      C 
6 A   A       D    B  
7 A   A B       E  A   
8 A   A B    B     A   

Grupos entre si não comparáveis. Letras iguais são ausência de diferença 
estatisticamente significante e letras diferentes são diferenças significantes entre um 
mesmo grupo. 
 

 

Após os resultados dos testes de citotoxicidade foi 

possível selecionar as diluições para o estudo da expressão gênica. Uma 

delas foi a primeira ou segunda que apresentou viabilidade celular maior 

que 50%. Desse modo, foram selecionadas para a mamona a número 2 

(6,666 mg/mL), para a copaíba 4 (74,07 µg/mL), para o UDMA 4 (0,37 
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mM) e BisGMA 7 (13,71 µM). As concentrações podem ser visualizadas 

nos gráfico a seguir (Figura 21). 

 

 
 
Figura 21 - Sobrevivência celular (testes XTT) das seguintes diluições de média 
citotoxicidade: mamona 2 (6,666 mg/mL), copaíba 4 (74,07 µg/mL), UDMA 4 (0,37 mM) e 
BisGMA 7 (13,71 µM). 

 

A segunda diluição selecionada foi a de número 6 para 

todos os grupos. Sendo assim tem-se para o UDMA e BisGMA a 

concentração de 41,15 µM; e para a mamona e copaíba 8,23 µg/mL. As 

concentrações podem ser visualizadas nos gráfico a seguir (Figura 22). 

 



88 
 

 
 

 
 
Figura 22 - Sobrevivência celular (teste XTT) das diluições de número 6 para os grupos 
mamona (8,23 µg/mL), copaíba (8,23 µg/mL), UDMA (41,15 µM) e BisGMA (41,15 µM ). 

 

 

5.3  Eficiência das reações 
 

 

O gene constitutivo a ser utilizado como controle 

endógeno das análises quantitativas por qRT-PCR foi escolhido por meio 

da comparação entre 3 genes, a ACTB, GAPDH, HPRT1. Primeiramente 

foi realizada a eficiência de todas as reações, inclusive dos genes alvo a 

fim de se verificar o desempenho do ensaio de PCR em tempo real. Além 

disso, também por meio da mesma reação foi possível verificar qual a 

melhor concentração das amostras de cDNA que deveriam ser utilizadas 

nas reações, a 1:1; 1:10; 1:100 ou 1:1000 (Figuras 23, 24, 25 e 26).  
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Figura 23 - Curva de Eficiência do HPRT1. 
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Figura 24 - Curva de Eficiência de ACTB. 
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Figura 25 - Curva de Eficiência do GAPDH. 
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Figura 26 - Curva de Eficiência do ALP. 

 

De acordo com o resultado do slope das reações a 

fórmula eficiência foi aplicada e os resultados estão descritos na tabela 8. 

Todos os genes endógenos apresentaram boa eficiência, 

próxima a 100%. O gene ALP também revelou bons resultados, com boa 

eficiência. Para o gene BSP não foi possível a obtenção de uma curva de 

eficiência. Em busca de eficiência da reação foram testados dois primers 

diferentes para o mesmo gene, diferentes protocolos das reações além de 

diferentes concentrações de primers (dados não mostrados). Apesar 
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disso a melhor eficiência obtida foi de 479,90%, mostrando assim a 

impossibilidade da utilização do gene no estudo da expressão gênica. 

 

Tabela 8 - Eficiência das reações de PCR em tempo real 

 
Gene Slope Eficiência 
HPRT -3,36 98,43% 
ACTB -3,35 98,84% 

GAPDH -3,26 102,65% 
ALP -3,35 98,84% 
BSP -1,31 479,90% 

 

Em relação a melhor concentração de cDNA a ser 

utilizada a opção foi de amostras concentradas devido ao gene ALP não 

ter apresentado alta expressão nas células de polpa sem os tratamentos. 

As suas amplificações são iniciadas no ciclo 26 em um total de 40, 

praticamente na metade dos ciclos totais de amplificação (Quadro 5). 

 
 

Quadro 5: Ciclos iniciais de amplificação do gene ALP da curva de 
eficiência (experimento realizado em triplicata) 

 

Diluições do cDNA Tubo Ciclo de amplificação 
inicial 

 
Concentrado 

 

1 26.03 
2 26.40 
3 26.03 

 
1:10 

1 30.1 
2 29.29 
3 29.35 

 
1:100 

1 31.94 
2 32.99 
3 32.74 

 
1:1000 

1 35.93 
2 SA* 
3 SA* 

* SA: amostra sem amplificação 
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5.4  Seleção do gene endógeno 
 

 

Após a avaliação da eficiência e resultado da 

concentração ideal de cDNA a ser utilizada nos experimentos iniciaram-se 

as análises para seleção do melhor gene endógeno. Para isso foi 

realizada uma reação quantitativa em duplicata para verificação da 

variabilidade do gene com todas as amostras de cDNA das células 

expostas aos diversos tratamentos (M2, M6, COP4, COP6, UD4, UD6, 

BIS6 e BIS7).  

Após a obtenção dos ciclos iniciais de amplificação, foi 

realizada a média do Ct (número do ciclo no qual a fluorescência passa o 

limiar) de cada amostra bem como o seu desvio padrão (Tabela 9). De 

acordo com os resultados o gene com menor variabilidade foi o HPRT1, 

com um desvio padrão de 1.0188.  

 

Tabela 9 - Médias do Ct de cada amostra e desvio padrão de cada gene 

 
 

Amostras 
GAPDH 

(Média do Ct) 
HPRT1 

(Média do Ct) 
ACTB 

(Média do Ct) 
C2 12.48 20.54 10.355 
M2 13.79 22.84 11.52 
M6 13.37 22.28 10.76 

COP4 12.86 21.54 10.74 
COP6 13.54 21.72 10.89 
UD4 14.83 23.64 13.79 
UD6 14.30 22.41 11.00 
BIS6 16.85 24.07 12.92 
BIS7 13.48 22.81 11.84 

Desvio padrão 
(em relação à 

média) 

 
1.2202 

 
1.0188 

 
1.0759 

Médias dos ciclos 13.95 22.44 11.54 
 Controle: cDNA de células mantidas em DMSO a 1% células; M2: mamona 
concentração 2; M6: mamona, concentração 6; COP4: copaíba, concentração 4; COP6: 
copaíba, concentração 6; UD4: UDMA, concentração 4; UD6: UDMA, concentração 6; 
BIS6: BisGMA, concentração 6; Bis7: BisGMA, concentração 7. 
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Outro fator a ser avaliado para seleção do gene endógeno 

foi o seu nível da amplificação em relação ao gene alvo Para que seja um 

bom normalizador é importante que tanto o gene alvo quanto o gene 

endógeno sejam semelhantes em relação à sua amplificação. De acordo 

com os resultados observados na tabela 9 o gene HPRT1 foi considerado 

o melhor gene alvo para normalização das reações, visto que seu nível de 

expressão foi mais próximo de gene alvo. 

 

 

5.5  Quantificação Relativa 
 

 

O resultado da quantificação relativa representa a 

variação no nível de expressão do gene de interesse ALP em relação ao 

controle (calibrador) entre as amostras sensibilizadas pelos extratos do 

UDMA, BisGMA, óleo resina da copaíba e polímero da mamona 

(normalizado em 1). 

Os resultados foram obtidos pelo método de comparação 

da variação do Ct dos genes de interesse nas amostras sensibilizadas e 

na amostra controle e estão representadas na tabela 9. 
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Tabela 10 - Número de vezes que o gene foi expresso em relação ao 
controle normalizado em 1 

 

Amostras ALP 
Controle 1 

M2 2.49 

M6 1.78 

COP4 0.52 

COP6 0.08 

UD4 0.85 

UD6 0.65 

BIS6 1.96 

BIS7 0.85 
Controle: células mantidas em DMSO a 1% células; M2: mamona concentração 2 (0.666 
mg/mL); M6: mamona, concentração 6 (8,23 µg/mL); COP4: copaíba, concentração 4 
(74,07 µg/mL); COP6: copaíba, concentração 6 (8,23 µg/mL); UD4: UDMA, concentração 
4 (0,37 mM); UD6: UDMA, concentração 6 (4,11 mM); BIS6: BisGMA, concentração 6 
(4,11 mM); Bis7: BIsGMA, concentração 7 (1,37 mM). 
 

A figura 27 mostra o gráfico que representa a comparação 

do número de vezes que cada gene foi expresso em relação ao controle.  

As amostras tratadas com a mamona revelaram um 

aumento na expressão do gene em 2,49 vezes com a utilização da 

concentração de 0,666 mg/mL e aumento de 1,78 vezes com a 

concentração de 8,23 µg/mL No entanto o tratamento com a Copaíba, 

também derivada de extrato vegetal não promoveu o mesmo resultado. A 

sua utilização tanto na concentração 74,07 µg/mL quanto na 8,23 µg/mL 

reduziram a expressão do gene em 0,52 e 0,08 respectivamente (Figura 

27 e Tabela 10).  

Em relação aos monômeros resinosos o UDMA reduziu a 

expressão do gene ALP em 0,85 para a concentração 0,37 mM e 0,65 

para a diluição 6. No entanto, o BisGMA utilizado em 41,15 µM mostrou 

resultado contrário, elevando a expressão do gene em 1,96 vezes 
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comparado ao controle e reduzindo a expressão do gene com a utilização 

de uma concentração menor 13,71 µM (Figura 27 e Tabela 10).  

 

 
Figura 27 - Comparação da quantificação relativa de expressão do gene ALP das 
amostras em relação ao controle normalizado em 1. 
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6 DISCUSSÃO 
 
 
 
 

A fim de buscar uma metodologia bem consistente alguns 

testes piloto foram realizados. Como os monômeros BisGMA e UDMA são 

hidrofóbicos (Bakopoulou et al., 2012) optou-se pela utilização de DMSO 

no meio de cultura para sua dissolução. Foram preparados meios de 

cultura com concentrações de 0,1 e 1% de DMSO e nesses meio 

adicionados os monômeros em diferentes quantidades. No entanto 

verificou-se a formação de um precipitado branco, imediatamente após o 

contato com o meio de cultura, não importando a concentração de DMSO, 

bem como a quantidade de monômero. O teste de citotoxicidade foi 

realizado mesmo com a formação dos precipitados a fim verificar se os 

resultados eram compatíveis com a literatura. Os resultados não 

revelaram consistência (dados não mostrados), e acreditamos que isso 

possa ser devido a não dissolução do monômero, confirmado 

microscopicamente (Figura 26). Devido a isso, tentou-se nova 

metodologia.  

 

 
Figura 28 - Aspecto com poços com meio de cultura condicionado com UDMA. 
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Optamos por utilizar inserts de membrana de 

policarbonato com 24 mm de diâmetro e poros de 0,4 µm recobertos com 

aproximadamente 1 a 2 mm de espessura dos monômeros e mantê-los 

em contato direto com o meio de cultura. Foram avaliados os períodos de 

contato de 24, 48 e 72 h. Nos resultados praticamente os monômeros não 

foram tóxicos, o que contradiz toda a literatura (dados não mostrados). 

Acreditamos que isso tenha ocorrido devido à grande viscosidade do 

material, à barreira de membrana e à sua própria hidrofobia, não 

liberando seus produtos tóxicos no meio de cultura.  

Outra tentativa foi manter os monômeros em placas de 6 

poços e deixa-los em contato direto com o meio de cultura para a 

obtenção dos extratos. Os materiais foram inseridos no fundo nas placas 

de modo que ficassem com espessura de 2 mm. O meio de cultura foi 

adicionado diretamente sobre eles e os tempos de contato foram de 1h, 

12h, 24h, 48h e 72h para o UDMA e BisGMA. Para os períodos maiores 

de contato leve citotoxicidade foi verificada (dados não mostrados), porém 

ainda não compatível com o relatado na literatura. Talvez, mais uma vez 

pelo fato da hidrofobia dos materiais e não dissociação dos mesmos no 

meio de cultura.  

Para um novo teste piloto optamos por utilizar novamente 

o DMSO partindo-se de uma solução de estoque de 1M de BisGMA e 

UDMA. Esta solução foi diluída 1.000 vezes em meio para a obtenção da 

concentração de 1 mM dos monômeros com 0,1% de DMSO. O meio 

condicionado foi levado para a estufa por 24 h. Devido à formação de 

precipitados, os extratos foram colocados sobre as células filtrados e 

outra parte sem filtrar a fim de verificar a interferência dos precipitados. 

Os resultados não mostraram diferenças para filtrar ou não o meio de 

cultura (dados não mostrados), no entanto a literatura não relata a 

formação de precipitados.  

Optamos assim por continuar utilizando DMSO, mas de 

modo diferente. Para os monômeros hidrofóbicos BisGMA e UDMA foi 
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preparada uma solução de estoque de 0,1 M utilizando como DMSO 

como solvente. A solução foi sequencialmente diluída de modo que a 

diluição seguinte fosse sempre um terço da concentração da anterior. 

Cada solução foi então diluída 100 vezes em meio de cultura de modo 

que a concentração de DMSO no meio fosse de 1% a fim de não afetar o 

crescimento celular. A literatura relata que os monômeros devem ser 

dissolvidos em DMSO e a partir daí diluídos em meio de cultura, mas sem 

muito detalhamento de como foram realizada as diluições (Hanks et al., 

1991; Nassiri et al., 1994; Issa et al., 2004; Reichl et al., 2006; Urcan et 

al., 2010; Wisniewska-Jarosinska et al., 2010; Kuan et al., 2012). Em 

nossa pesquisa foi verificado que os monômeros dissolvem em DMSO 

após agitação, mas ao serem inseridos em meio de cultura seja na 

proporção de 1:100 ou 1:1000 (em relação ao meio de cultura) há 

formação imediata de precipitados. Devido a isso submetemos os meio 

condicionados à vigorosa agitação por 30 minutos. Foi observado que os 

precipitados diminuíram, mas não desapareceram.  

Além disso, para as soluções mais concentradas do 

polímero da mamona, BisGMA, Copaíba e UDMA foi visualizado turbidez, 

que foi desaparecendo com a redução da concentração das substâncias. 

Diante isso foi necessária exclusão da primeira diluição de todas as 

amostras, visto que os meio turvos poderiam interferir nos resultados por 

leitura por absorbância. 

 
 
6.1  Cultura Celular 

 

 

Para os testes de citotoxicidade e expressão gênica foram 

utilizados fibroblastos de cultura primária da polpa dental de terceiro molar 

com rizogênese incompleta. A razão da sua utilização se deve ao fato 

desse tipo celular apresentar características semelhantes às células do 
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tecido original, porém com menos alterações genéticas por não ser 

imortalizada. Apesar de alguns estudos utilizarem células do ligamento 

periodontal (Maeda et al., 2011; Chang MC et al., 2010b), acreditamos ser 

possível a utilização da cultura de células primárias pulpares derivadas de 

dentes com rizogênese incompleta por possuírem células com alta 

capacidade de diferenciação, presentes na papila apical (Atari et al., 

2011). Dessa forma seria também possível avaliar tanto a citotoxicidade 

quanto alterações na expressão gênica de genes responsáveis pela 

mineralização. 

As células foram utilizadas apenas até a nona passagem, 

porque de acordo com a caracterização da cultura realizada por nossa 

equipe em trabalho prévio, a partir da décima passagem começam 

ocorrer alterações morfológicas e envelhecimento (Rabelo, 2012). 

Autores têm relatado bons resultados com células 

primárias humanas em relação ao teste MTT (Issa et al., 2004; Chang MC 

et al., 2010b), no entanto em testes piloto prévios, o MTT revelou baixa 

absorbância, em torno de 0.1 a 0.3 para o grupo controle, resultados não 

aceitáveis. Porém, ao utilizar a mesma quantidade celular, o XTT mostrou 

resultados de absorbância maiores, em torno de 0.4 a 0.8. Scudiero et al. 

(1988) também relatou melhor absorbância com XTT em relação ao MTT 

em teste de citotoxicidade utilizando fibroblastos humanos, assim como 

os nossos resultados.  

Berridge et al., 2005 relatam que a redução dos sais 

tetrazolium podem ocorrer em locais diferentes, o MTT primariamente é 

reduzido no meio intracelular, enquanto o XTT na superfície celular. Além 

disso, a redução do MTT não seria totalmente realizada pela enzima 

succinil desidrogenase nas mitocôndrias, mas também estaria associada 

com o citoplasma e membranas não mitocondriais, endossomos e 

lisossomos. Esses fatores poderiam estar relacionados com as diferenças 

encontradas em relação à absorbância do MTT e XTT. 
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O XTT têm mostrado bons resultados com culturas 

primárias de osteoblastos humanos (Scelza et al., 2012); de gengiva 

humana (Van Landuyt et al., 2012; Urcan et al., 2010; Reichl et al., 2006); 

de polpa humana (Reichl et al., 2008); mesenquimais de medula óssea 

(Deus et al., 2009); de ligamento periodontal humano (Schwarze et al., 

2002). Comparado ao MTT e em condições ideais o XTT oferece um 

elevado grau de sensibilidade, economia de tempo e trabalho por eliminar 

a necessidade de solubilizar o formazan antes de medições de 

absorbância (Roehm et al.,1991). No entanto, deve ser associado a outra 

substância como a menadiona para que seja melhor absorvido pelas 

células e assim gerar boa absorbância (Roehm et al.,1991). 

 

 

6.2  Citotoxicidade 
 

 

Os materiais obturadores de canais radiculares são 

mantidos em contato com os tecidos adjacentes ao ápice radicular por 

extensos períodos, e a degradação ou liberação de resíduos dos cimentos 

pode ganhar acesso ao ligamento periodontal, osso alveolar por meio de 

numerosas conexões, como túbulos dentinários, a rede de canais 

radiculares, canais acessórios, canais laterais, foraminas e forame apical 

(Al-Hiyasat et al., 2010). Devido a isso, o estudo das propriedades 

biológicas dos cimentos endodônticos é de grande relevância, visto que a 

permanência de materiais citotóxicos com os tecidos periapicais poderia 

promover danos teciduais. 
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6.2.1  Monômeros 

 

 

Entre os dois monômeros resinosos estudados, o BisGMA 

foi considerado o mais citotóxico, permitindo viabilidade celular maior que 

50% apenas a partir da concentração 6, equivalente a aproximadamente 

41,15 µM. Yano et al. (2011) ao utilizarem uma linhagem de células da 

polpa verificaram queda da proliferação, sobrevivência, alterações 

morfológicas e envelhecimento precoce após a exposição ao monômero a 

uma concentração de 40µM. Apesar da análise de alterações morfológicas 

não ser o objetivo do nosso estudo, tal fato também foi observado com 

nossa cultura celular (dado não mostrado). Kostoryz et al. (2001) também 

avaliaram a citotoxicidade do BisGMA sobre células endoteliais e obtiveram 

o valor de 50% viabilidade na concentração de 31µM.  

Porém, Urcan et al. (2010) verificaram 50% de redução da 

viabilidade celular em fibroblastos de gengiva humana ao utilizarem a 

concentração de 90 µM de BisGMA; e Issa et al. (2004) obtiveram 

toxicidade menor ainda, com viabilidade celular de aproximadamente 50% 

com a concentração de 320 µM ao utilizarem células de gengiva humana. 

Apesar das divergências em relação às doses tóxicas, a 

maioria dos estudos relatam o BisGMA como sendo um dos monômeros 

com o maior potencial de citotoxicidade (Yoshii et al., 2007). Kuan et al 

(2012) sugerem que o monômero pode ser um ativador de macrófagos 

aumentando a liberação da citocina fator de necrose tumoral (TNF-α), que 

está envolvida com a inflamação sistêmica, início da inflamação aguda e 

até apoptose celular. Além disso, os autores também relatam que o 

material pode estar envolvido com a expressão de moléculas de adesão 

na superfície de macrófagos responsáveis por reações imunológicas e 

inflamatórias. Li et al. (2012) verificaram aumento da apoptose e necrose 

em macrófagos expostos ao BisGMA. De acordo com os autores um dos 
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mecanismos responsáveis pelo processo seria aumento de enzimas 

responsáveis pela apoptose. 

A sua alta toxicidade poderia estar relacionada com a 

propriedade de lipossolubilidade, o que facilitaria sua penetração na 

membrana celular (Issa et al., 2004; Reichl et al., 2006). Em altas 

concentrações o monômero poderia gerar agregação progressiva na 

bicamada fosfolipídica da membrana das células levando ao seu 

rompimento, e em baixas concentrações poderiam interagir com a 

membrana plasmática penetrando nas células sem promover lise, porém 

ao atingir organelas intracelulares como as mitocôndrias poderiam alterar 

suas funções gerando lise celular. (Issa et al., 2004).  

Apesar da alta toxicidade do material é possível que após 

a remoção do estímulo as células voltem as suas funções normais, 

dependendo do tempo de exposição, tipo celular e concentração do 

monômero (Yano et al., 2011). Para os autores, a concentração crítica de 

BisGMA para que a proliferação celular de células da polpa (LSC2) não 

retornem à normalidade foi de 0,04 mM. Para Hanks et al. (1991) o 

BisGMA em concentrações de 10 a 25 µM foi capaz de promover danos 

irreversíveis na síntese de DNA em fibroblastos 3T3 (células 

mesenquimais pluripotentes de embrião de camundongos) , com inibição 

de 50% da síntese na concentração de 16 µM.  

Wisniewska-Jarosinska et al. (2010) também alertam para 

um aumento na citotoxicidade quando há a associação de monômeros. É 

importante salientar que alguns cimentos endodônticos contêm em sua 

composição associação dessas substâncias. 

Para o UDMA, somente a partir da diluição 5, equivalente 

a 0,123 mM, foi possível verificar viabilidade celular maior de 80% com o 

teste XTT. Apesar disso, Volk et al. (2005) notaram redução de 50% da 

glutationa intracelular a partir de 0,1 mM. A glutationa participa do 

processo redox nas células, e alterações podem levar a um aumento do 

stress oxidativo gerando apoptose celular. De uma maneira geral, os 
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monômeros resinosos hidrofóbicos ou hidrofílicos, tem seu mecanismo 

principal de citotoxicidade e genotoxicidade baseado no desequilíbrio do 

balanço redox (Schweikl et al. 2006), sendo muito importante entender 

estes mecanismos, principalmente quanto ao dano genético e as 

alterações celulares promovidas por estas agressões.  

Apesar de observarmos viabilidade celular quase 

semelhante ao controle com a concentração de 123 µM (número 5) de 

UDMA, tal fato não significa que alterações celulares não possam estar 

ocorrendo, visto que analisamos apenas densidade proteica e 

metabolismo celular. Tal fato é verificado por Nassiri et al., (1994), 

utilizando a concentração 10 µM de UDMA sobre fibroblastos pode 

observar leves alterações no ciclo celular e inibição de 91% da 

proliferação celular com a concentração de 50 µM. Hanks et al. (1991) ao 

estudar síntese de DNA e de proteínas em células expostas a diversos 

monômeros resinosos e entre eles o UDMA alertam para a possibilidade 

de toxicidade crônica que poderia promover alteração no processo 

metabólico celular deixando as células vulneráveis a outras fontes de 

agressão. Chang HH et al. (2010a) além de alterações no ciclo celular, 

também verificaram aumento significativo na produção de espécies 

reativas de oxigênio com a utilização de 0,1 mM de UDMA sobre células 

ovarianas de hamster. 

Alterações morfológicas nas culturas celulares também 

foram observadas nas células tratadas com UDMA, assim como foi 

verificado com Chang HH et al. (2010) na utilização de concentrações de 

UDMA próximas às do presente estudo (0,1 mM e 0,25 mM). 

O UDMA foi o único material testado que apresentou 

maiores diferenças entre os testes XTT e SRB. Apesar de serem testes 

diferentes, e não ser possível comparações, já que o primeiro avalia 

metabolismo e o segundo conteúdo proteico, todos os outros compostos 

testados apresentaram resultados semelhantes para as mesmas diluições 

do mesmo grupo. Apenas o UDMA apresentou uma variação um pouco 
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maior. Tal fato pode ser devido à deposição de micropartículas do 

monômero sobre as células, que podem ter sido coradas pelo corante. 

Outra hipótese é que os testes de metabolismo são mais sensíveis que os 

testes de simples coloração de células vitais ou mortas, portanto, uma 

célula corada pelo SRB, pode por exemplo, estar morta e fixada com 

formaldeído liberado pelo material experimental, mostrando um falso 

positivo. 

No presente estudo o BisGMA mostrou-se mais tóxico 

que o UDMA em concordância com Reichl et al. (2006); Urcan et al. 

(2010). Embora os monômeros BisGMA e UDMA sejam considerados 

tóxicos em contato direto com a cultura celular, não se sabe a quantidade 

de monômero residual que estaria em contato com os tecidos em caso de 

extravasamento de cimentos endodônticos. No entanto, quando o material 

é aplicado em ambientes mais fechados como o caso do forame apical ou 

tecidos periapicais uma toxicidade tecidual poderia ser evidenciada 

devido a uma alta tensão de oxigênio que poderia evitar a total 

polimerização desses monômeros favorecendo o acúmulo de monômeros 

residuais e aumento do potencial tóxico (Chang HH et al., 2010). Os 

monômeros podem se considerados xenobióticos, ou seja, compostos 

químicos estranhos a um organismo ou sistema biológico. Eles podem 

permanecer no organismo por longos períodos de forma latente e depois 

gerar sérios danos caso o organismo não tenha potencial para inibir a 

toxicidade dos materiais (Wisniewska-Jarosinska et al. (2010).  

As diferenças com alguns resultados da literatura também 

pode ser explicada pela inconsistência nos métodos de diluição dos 

monômeros, descritos no início da discussão, que podem muitas vezes 

levar a falsos resultados de baixa citotoxicidade destes monômeros, 

principalmente hidrofóbicos. 
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6.2.2 Extratos vegetais 

 

 

O óleo resina da copaíba possui propriedades 

antimicrobianas (Vasconcelos et al., 2008; Deus et al., 2009), anti-

inflamatórias, analgésicas (Gomes et al., 2007) antitumorais (Lima et al., 

2003) e antioxidantes. Apesar de suas propriedades biológicas o produto 

mostrou-se tóxico sobre células primárias pulpares com as diluições 2 e 3 

(equivalentes a 0,66 mg/mL e 0,22 mg/mL respectivamente). Lima et al 

(2003) também verificaram certa toxicidade com as concentrações de 

0,5mg/mL do óleo da copaíba sobre células de melanoma B16F10 pelos 

períodos de 1 e 3 h de contato. Veiga Junior et al., (2007) ao avaliarem a 

citotoxicidade de diversas variedades do óleo de copaíba sobre 

macrófagos de ratos obtiveram resultados semelhantes aos nossos para 

a Copaifera multijuga Hayne, com redução de 95% da viabilidade celular 

com a concentração de 0,5 mg/mL do óleo, e ausência de toxicidade com 

50 µg/mL apresentando mais de 93% de células viáveis.  

Apesar de o óleo ter apresentado citotoxicidade sobre as 

células da polpa nas primeiras concentrações (0,66 e 0,22 mg/mL), 

Almeida et al. (2012) ao analisarem o potencial genotóxico de óleos de 

copaíba vendidos comercialmente não confirmaram genotoxicidade com a 

utilização de doses de 500 mg/kg, 1000 mg/kg e 2000 mg/kg em 

camundongos. Os autores não verificaram indução de genotoxicidade 

com o teste do micronúcleo nem rompimento da fita de DNA com o teste 

do cometa com nenhuma das concentrações utilizadas. 

Rocha (2011) verificou alta toxicidade do extrato original 

de cimento endodôntico experimental baseado no óleo da copaíba sobre 

células V79 nos períodos de 0, 12 e 24 h de endurecimento, com redução 

de viabilidade celular de 17,52%; 0,69% e 1,13% respectivamente. À 

medida que os extratos foram sendo diluídos o potencial citotóxico 

reduziu, atingindo viabilidade celular semelhante ao controle nas diluições 
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finais (1:8, 1:16 e 1:32). Contudo, no teste do cometa, verificaram 

atividade genotóxica deste extrato nos períodos de 0 e 12h após o 

endurecimento do cimento e não foi observado no período de 24h.  

Porém, Cavalcanti et al. (2006) avaliando a 

genotoxicidade do ácido carenóico (componente presente nas diversas 

variedades de óleos da copaíba) verificaram elevada formação de 

micronúcleos e rompimento de fitas de DNA em fibroblastos de hamster 

chinês (V79) expostos por 3 h às concentrações de 30 µg/mL e 60 µg/mL 

do ácido. Como o óleo da copaíba é uma mistura de substâncias, para 

avaliar o seu potencial citotóxico seria necessário que seus componentes 

fossem estudados individualmente de acordo com as porcentagens 

presentes nos óleos. 

Apesar de a maioria das pesquisas não demostrarem alto 

potencial tóxico ou mutagênico para os óleos da copaíba a utilização do 

óleo de copaíba puro diretamente sobre os tecidos afetou negativamente 

reparação de feridas cutâneas em dorso de ratos, gerando um tecido de 

granulação exuberante e retardo na maturação do tecido conjuntivo 

(Cavalcanti Neto et al., 2005). A literatura é controversa sobre a 

biocompatibilidade do óleo, indicando a necessidade de mais estudos 

para a sua utilização de forma mais científica, baseada em evidências e 

portanto mais segura. Por ser um derivado de extrato vegetal e sua 

extração nem sempre ser fiscalizada e controlada, o produto pode ser 

adulterado com a adição de outras substâncias como óleo de soja, 

necessitando de maior controle dos órgãos reguladores (Barbosa et al., 

2009).  

Em relação ao polímero da mamona, este não apresentou 

citotoxicidade para nenhuma das concentrações utilizadas em nosso 

estudo. Camargo CH et al. (2009), ao estudarem a citotoxicidade de um 

cimento endodôntico experimental à base do polímero da mamona 

também observaram um excelente padrão de sobrevivência celular em 

todas as diluições sobre fibroblastos de polpa humana (tHPC). Camargo 
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SE et al (2009) também avaliaram a citotoxicidade e genotoxicidade de 

um agente capeador à base do polímero da mamona sobre fibroblastos 

da polpa humana (tHPC) e fibroblastos de hamster chinês. O derivado do 

extrato vegetal não induziu toxicidade, e sim proliferação celular.  

No entanto, Zarai et al. (2012) verificaram que em doses 

mais elevadas (4 mg/mL) o óleo da mamona foi capaz de reduzir a 

viabilidade celular de cultura derivada de câncer cervical (HeLa) em 

quase 100%. 

Não só estudos in vitro revelam a ausência de toxicidade 

da mamona, mas também estudos in vivo. Dias et al. (2009) ao utilizarem 

um implante do polímero de mamona do dorso do nariz de macacos 

prego não constatam na análise histológica a presença de granuloma de 

corpo estranho ou células fagocitárias, mas sim progressiva formação e 

maturação ósseas, revelando a biocompatibilidade do material. Leite e 

Ramalho (2008) também não observaram presença de granuloma de 

corpo estranho nem sinais de toxicidade após 30 dias da implantação de 

uma matriz de polímero da mamona em defeitos ósseos criados nas 

mandíbulas de ratos, indicando mais uma vez a biocompatibilidade do 

material  também “in vivo”. 

 

 

6.2.3 Expressão Gênica 

 

 

Nas condições do estudo verificou-se que a expressão do 

gene da fosfatase alcalina foi aumentada pela mamona nas 

concentrações 2 (0,666 mg/ml) e 6 (8,23 µg/mL) Apesar do aumento da 

expressão do gene não necessariamente a proteína está sendo 

produzida, e testes funcionais seriam necessários para comprovação No 

entanto, há indícios de que a mamona seja um osteocondutor, 

favorecendo a deposição de tecido ósseo sobre sua superfície (Dias et 
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al., 2009; Boëck-Neto et al., 2005; Freitas Leonel et al., 2004) 

O óleo da copaíba, apesar de ter proporcionado alta 

viabilidade celular sobre as células nas concentrações utilizadas na 

expressão gênica (74,07 µg/mL e 8,23 µg/mL) induziu redução da 

expressão do gene nas duas concentrações utilizadas nas condições do 

estudo. Nesta pesquisa, apenas um gene foi estudado na PCR, no 

entanto a regulação dos genes para a produção de uma determinada 

proteína está vinculada a outros fatores regulatórios e não só a expressão 

de um único gene. É possível que a baixa expressão da fosfatase possa 

estar relacionada com uma maior expressão de outro gene, compensando 

assim as suas funções.  

Apesar disso não é possível concluir que realmente a 

copaíba seja capaz de induzir a uma baixa expressão do gene. Não há 

estudos na literatura que comprovem tal fato, desse modo são 

necessários estudos direcionados à expressão de genes com a utilização 

do óleo da copaíba a fim de se obter resultados conclusivos e 

consistentes. 

De acordo com os resultados, os monômeros resinosos 

UDMA e BisGMA, (exceto BisGMA na concentração de 41,15 µM) 

inibiram a expressão do gene ALP mesmo em baixas concentrações 

(UDMA4 – 0,37 mM; UDMA6 – 41,15 µM; BisGMA7 – 13,71 µM). Galler et 

al (2011) também observou redução da expressão gênica da fosfatase 

alcalina em células primárias de polpa humana com a utilização do 

monômero resinoso TEGDMA (trietileno glicol dimetacrilato) em 

concentração de 0,3 mM. Apesar dos monômeros não apresentarem alta 

toxicidade para as concentrações utilizadas no PCR eles foram capazes 

de promover alterações na expressão gênica. Com a redução da 

expressão de gene ALP menos proteína pode estar disponível para a 

função de clivar o pirofosfato extracelular (PPi) para o fosfato inorgânico 

(Pi), importante na cristalização da hidroxiapatita (Hessle et al., 2002). 

De acordo com Imazato et al. (2009) alguns monômeros 
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resinosos como TEGDMA e HEMA em doses não citotóxicas são capazes 

de interferir não só na produção da fosfatase alcalina, mas também na 

expressão de outros genes envolvidos no processo de mineralização. 

Nota-se então que monômeros resinosos, mesmo em 

baixas concentrações podem afetar funções celulares. Algumas delas 

como o aumento de espécies reativas de oxigênio poderia afetar a 

expressão de genes (Chang MC et al., 2010a; Schweikl et al., 2008), 

inclusive os envolvidos nos processos de mineralização (Galler et al. 

2011). 

Apesar do BisGMA na concentração 41,15 µM nas 

condições deste estudo  ter induzido aumento da expressão do gene ALP, 

o desvio padrão foi alto, devendo esta amostra ser repetida, pois é pouco 

provável que realmente tal fato ocorra devido ao seu potencial citotóxico e 

ao monômero ser capaz de alterar funções celulares como já relatado 

anteriormente.  

Com base na revisão da literatura pode-se afirmar que 

estudos sobre expressão gênica e síntese proteica dos monômeros 

BisGMA e UDMA, e também dos extratos vegetais, óleo resina da 

copaíba e polímero da mamona, são escassos. Vê-se assim necessidade 

de mais pesquisas em relação a esses componentes, para compreensão 

de seus mecanismos de toxicidade e suas consequências quando 

empregados como materiais de contato direto com os tecidos. 
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7 CONCLUSÃO 
 
 
 
 

O polímero da mamona foi o material que apresentou 

menor toxicidade, e elevou a expressão do gene da fosfatase alcalina, 

sendo um material promissor para utilização em cimentos endodônticos, 

no entanto testes funcionais são necessários a fim de verificar se 

realmente o aumento da expressão do gene gerou a conversão em 

proteína.  

O óleo resina da copaíba apesar de ser um derivado de 

extrato vegetal, foi severamente tóxico até a concentração 3 (equivalente 

a 0,22 mg/mL) além de inibir a expressão do gene ALP em baixas 

concentrações. Estudos com associações do óleo a outros materiais 

poderiam ser realizados com a finalidade de amenizar sua citotoxicidade 

Devido à falta de estudos em relação à copaíba e genes responsáveis por 

funções de mineralização, pesquisas são necessárias a fim de esclarecer 

tal fato.  

Em relação aos monômeros resinosos, são necessários 

estudos a respeito da real quantidade de monômeros residuais liberados 

por cimentos endodônticos com BisGMA e UDMA em sua composição a 

fim de verificar real potencial de toxicidade desses materiais. Também são 

levantadas dúvidas a respeito da consistência da metodologia sugerida na 

literatura para dissolução dos monômeros hidrofóbicos com a utilização 

de DMSO e posterior diluição no meio de cultura, visto em nossos 

estudos a dissolução completa desses materiais foi obtida após muita 

agitação mecânica. Contudo o estudo sugere que os monômeros 

resinosos UDMA e BisGMA sejam capazes de interferir na expressão do 

gene da fosfatase alcalina. 
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