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RESUMO

                        

No  que  diz  respeito  a  regeneração  periodontal,  pode-se  dizer  que  os  tecidos

periodontais danificados pela doença periodontal possuem uma eficácia restringida

de regeneração.  A terapia regenerativa com células-tronco vem adquirindo espaço

no campo da odontologia pelo potencial dessas células  de auto renovação, e que

após a divisão, podem dar origem a células diferenciadas, de modo a favorecer a

formação  de  novas  estruturas  teciduais  periodontais  lesionadas,  como  cemento,

osso  e  fibras  do  ligamento  periodontal. O  estudo  visa  realizar  uma  revisão  de

literatura  a  fim de avaliar o  potencial  das células-tronco de origem dentárias  no

processo de regeneração tecidual periodontal. Como metodologia foi realizada uma

busca  de  dados  nas  bases  “PubMed”,  “Scielo”  e  “Lilacs”  utilizando-se  dos

descritores “Stem cell”, “Periodontal disease” e “Regeneration” sem limitações entre

os idiomas buscados. Foram encontrados 408 artigos que após o processo de leitura

e  seleção,  utilizou-se  11  artigos  que  atendiam aos  critérios  de  inclusão.  Foram

utilizados como critérios de exclusão artigos que fugiam à temática destacada e

artigos  de  revisões  de  literatura.  Destarte,  encontrou-se estudos  com resultados

promissores na neoformação das estruturas periodontais teciduais,  sugerindo um

potencial das células-tronco dentais no processo de regeneração periodontal. Torna-

se  necessário,  a  realização  de  mais  estudos  multicêntricos  randomizados

controlados com um aumento do tamanho da amostra para avaliar a aplicabilidade

da terapia celular com células-tronco dentais em humanos.

Palavras-chave: Doença Periodontal. Célula-tronco. Regeneração.



                                                                                                                                                                                 

ABSTRACT

It can be indicated that periodontal tissues damaged by periodontal disease have a

restricted regeneration efficiency. In this perspective, stem cell regenerative therapy

has acquired space in the field of dentistry for the potential of these self-renewing

cells, and after division, can give rise to cells with differentiation capacity, in order to

favor  the  formation  of  new  structures  periodontal  such  as  cementum,  bone  and

periodontal ligament fibers. The aim of this study is to carry out a literature review in

order  to  evaluate  the potential  of  dental  stem cells  in  the process of  periodontal

tissue  regeneration. As  methodology,  a  data  search  was  performed at  the  base

“PubMed”,  “Scielo”  e  “Lilacs”  using  the  fundamentals  “Stem  cell”,  “Periodontal

disease” and “Regeneration” without limitations between the languages sought. 408

articles were found which, after the reading and selection process, were used 11

articles that met the inclusion criteria. It was used as an exclusion factor for articles

that ran away from the highlighted topic and articles from literature reviews. In this

way,  studies were found with  promising results  in  the neoformation of  the tissue

periodontal structures, suggesting a potential of the dental stem cell in the process of

periodontal regeneration. However,  further multicenter randomized controlled trials

with increased sample size are required to evaluate the applicability of cell therapy to

dental stem cells.

Keywords: Periodontal disease. Stem cell. Regeneration.



                                                                                                                                                                                 

LISTA DE ABREVIATURAS

BMPs              Proteínas Morfogenéticas Ósseas

BMSCs            Células-tronco da Medula Óssea

CT                    Células-tronco

CTCUMs          Células-tronco do cordão umbilical 

CTE                  Células-tronco Embrionárias

CTLPD             Células-tronco do Ligamento Periodontal

DP                    Doença Periodontal

DFCs                Células-tronco do Folículo Dental

DPSCs             Células-tronco da Polpa Dental Humana

DPSCs-IPs       Células-tronco da Polpa dentária inflamada humana

EJL                   Epitélio Juncional Longo

LPD                  Ligamento Periodontal

MSCs               Células Estaminais Mesenquimais

RTG                 Regeneração de Tecido Guiada

SCAPs             Células-tronco da Parte Apical da Papila

SHEDs             Células-tronco da Polpa de Dentes Decíduos
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1 INTRODUÇÃO 

As  doenças  periodontais  (DP),  em suas  várias  formas,  têm afligido  a

espécie humana desde os primórdios da história, sendo as mais comuns: a gengivite

e a periodontite  que são desencadeadas por  respostas inflamatórias dos tecidos

periodontais  induzidas  por  microorganismos  da  placa  dental  (CARRANZA  et

al.,2012).  A  gengivite  é  caracterizada  pelo  sangramento  da  gengiva,  não  sendo

analisado  clinicamente  a  perda  das  estruturas  de  sustentação.  (XAVIER,  et.al.,

2007;  PINTO  et  al.,  2008).  A  periodontite  é  caracterizada  por  uma  inflamação

crônica  induzida  por  bactérias  que  causam  destruição  das  estruturas  de  apoio

dentário,  incluindo  o  ligamento  periodontal  (LPD),  o  cemento  e  o  osso  alveolar

(PIHLSTROM et al., 2005). Assim, as sequelas destas doenças podem resultar em

recessões, gengivais, mobilidade dental, alteração da função mastigatória e perda

dentária (AMAR et al., 1996).

 As técnicas convencionais para o tratamento periodontal se concentram

em inibir a progressão da doença periodontal, reduzindo os níveis microbianos no

periodonto e modificando o ambiente local para reduzir a inflamação. As técnicas

não  cirúrgicas  atuais,  como  o  desbridamento  subgengival  e  os  procedimentos

cirúrgicos,  como  o  desbridamento  de  campo  aberto,  visam  remover  o  tecido

inflamado e  raspar  a  superfície  da  raiz  para  o  encaixe  dos  tecidos  (CATON  et

al.,1980).

Enquanto o tratamento por meio do reparo periodontal pode ser eficaz na

prevenção da progressão da doença e, portanto, qualquer perda dentária definitiva,

há uma série de limitações para os resultados terapêuticos. Em primeiro lugar,  o

tratamento pode ter um efeito limitado na resolução da mobilidade existente dos

dentes  devido  à  falta  de  regeneração  de  tecidos  perdidos,  em  segundo,  esse

tratamento  frequentemente  resulta  em  recessão  gengival,  que  pode  resultar  na

predisposição de cárie na raiz dos dentes afetados. Dessa forma, postula-se que,

sem restituição da anatomia original, o sítio afetado pela doença periodontal pode

ser mais suscetível à recorrência da doença no futuro (HUGHES et al., 2010).  

  Na tentativa de superar algumas dessas limitações, foram desenvolvidas

algumas técnicas para regenerar os tecidos perdidos no processo da DP. O mais

documentado  é  a  regeneração  tecidual  guiada  (RTG)  (GARRET  et  al.,  1996),

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD001724.pub2/full#CD001724-bbs2-0042
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seguido  pelo  condicionamento  da  superfície  radicular  com  o  uso  de  fatores  de

crescimento celular (SALLUM  et al.,  2003) e o uso de materiais de enxerto para

compensar a perda óssea (AICHELMANN et al., 1998).

 Neste contexto, a descoberta de células-tronco e os recentes avanços na

biologia  celular  e  molecular  levaram  ao  desenvolvimento  de  novas  estratégias

terapêuticas que visam a regeneração de muitos tecidos que foram perdidos pela

DP. Geralmente,  as  células-tronco  têm  duas  propriedades  principais:

autorrenovação e diferenciação celular (BIANCO et al., 2008).

   Portanto,  os  recentes  avanços nos campos da biologia  de  células-

tronco,  da  terapia  de  engenharia  de  tecidos  e  da  nanotecnologia  oferecem

oportunidades promissoras para reparar tecidos dentários danificados pela doença

periodontal (MITSIADIS et al., 2012).
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2  OBJETIVOS

2.1. GERAL

    Revisar a literatura de forma que avalie o potencial das células-tronco

dentárias no processo de regeneração tecidual periodontal.

2.1.2. ESPECÍFICOS

 Verificar  o  uso  de  células-tronco  do  ligamento  periodontal  na

neoformação de cemento, ligamento periodontal e osso alveolar.

 Verificar o uso de células-tronco da polpa dental na neoformação

de cemento, ligamento periodontal e osso alveolar.

 Verificar  o  uso  de  células-tronco  da  papila  apical  na

neoformação de cemento, ligamento periodontal e osso alveolar.

 Verificar o uso de células-tronco foliculares na neoformação de

cemento, ligamento periodontal e osso alveolar.

 Verificar  o  uso  de  células-tronco  mesenquimais  gengivais  na

neoformação de cemento, ligamento periodontal e osso alveolar.
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3  REVISÃO DE LITERATURA 

3.1. Doença Periodontal

    A periodontite é uma doença multifatorial, que culmina em processo

inflamatório capaz de destruir os tecidos moles e o osso ao redor dos dentes. A

doença  pode  se  iniciar  como  gengivite,  causada  pelo  acúmulo  de  biofilme

bacteriano,  e  evolui  por  meio  de  interações  complexas  entre  patógeno,  fatores

ambientais e resistência do hospedeiro, que contribuem para prolongar a inflamação

e envolver os tecidos de inserção periodontal. A fase final da doença caracteriza-se

pela destruição do ligamento periodontal, perda da crista alveolar, migração apical

do epitélio  juncional,  formação de bolsas periodontais,  aumento da mobilidade e

perda do elemento dental (MOHER et al., 2009).            

                  Em relação à microbiota predominante encontrada no biofilme

periodontopatogênico,  torna-se  possível  observar  a  ocorrência  de  diferentes

espécies  bacterianas,  como:  Tannerella  forsythia,  Porphyromonas  gingivalis,

Prevotella  intermedia  e  Aggregactibacter  actinomycetemcomitans.  (LINDHE  et

al.,2005). Pesquisas epidemiológicas recentes apontam a associação das bactérias

da  placa  dental  a  doenças  sistêmicas,  principalmente  as  multifatoriais,  como

diabetes, aterosclerose, infarto, e parto prematuro (LI et al., 2000).

De acordo com Lindhe et al. (2005) o tratamento periodontal do paciente

pode ser dividido em três fases diferentes: 1) Fase Inicial:  Ocorre a remoção da

causa associada da doença periodontal,  o biofilme, sendo removido por meio de

raspagens e alisamento radicular, estas são realizadas em forma de procedimentos

fechados ou abertos (cirúrgicos).  A fase inicial  tem como o intuito de controlar e

interromper a progressão da destruição subsequente dos tecidos periodontais;  2)

Fase de Terapia adicional: Consiste em restabelecer a função e a estética e 3) Fase

de Terapia de suporte: Consiste em prevenir a recorrência da doença periodontal,

por meio de um programa de cuidados de manutenção periódicos.
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3.2. Regeneração Periodontal 

                 No que diz respeito a regeneração periodontal, pode-se dizer que os

tecidos periodontais inflamados possuem uma eficácia restringida de regeneração.

Na fase inicial da doença periodontal (DP) ainda se consegue obter algum resultado

satisfatório na regeneração do periodonto. Conquanto, no avanço da DP apenas

uma intervenção terapêutica tem a capacidade de induzir a regeneração do tecido

periodontal inflamado (BARTOLD et al., 2006). 

 A terapia periodontal regenerativa tem como intuito restaurar os tecidos

de sustentação dos dentes afetados pela DP, consistindo na reabilitação completa

dos  tecidos  de  suporte,  assim,  utiliza-se  o  termo  regeneração  para  designar  a

substituição de um tecido original destruído por outro de origem e função similar.

Diante disso, a regeneração tecidual periodontal infere na reconstrução do LPD com

fibras colágenas, orientadas perpendicularmente de forma a estarem inseridas em

cemento e osso neoformados (LINDHE et al., 2005).

  Na DP é possível observar, ainda, o processo de cicatrização por reparo

que  ocorre  quando  o  organismo  tenta  conter  os  danos  e  reconstruir  o  tecido

lesionado. No mecanismo de reparo o tecido formado difere do original (BARTOLD

et al., 1998).

                  Diante o exposto, com intenção de que o processo de regeneração seja

efetivo,  torna-se  necessário  que  as  células  iniciais  a  atingir  o  dano  periodontal

devem ser  células  progenitoras  (mesenquimais),  provenientes  do  LPD,  as  quais

possuem a capacidade de neoformação de cemento, osso e LPD. Todavia, se o

defeito for colonizado por células conjuntivas gengivais, ocorre reabsorção radicular,

sendo as células epiteliais as mais ativas na fase inicial da cicatrização e migram

rapidamente para a superfície radicular formando o epitélio juncional  longo (EJL)

(POLSON et al., 1994).

   A regeneração do periodonto  envolve vários processos,  incluindo a

migração,a proliferação e a diferenciação da população de células periodontais no

defeito. Para isso, é necessário o controle da inflamação e o estímulo das células-

tronco a diferenciarem-se em células neoformadoras de cemento, LPD e osso. No

entanto,  as células-tronco residuais são limitadas em pacientes com periodontite
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devido ao processo inflamatório de longa duração e limitada fonte celular (LIU  et

al.,1997).  Dessa  forma,  o  tratamento  regenerativo  da  DP  tem  sido  um  grande

desafio na periodontia.

3.3. Engenharia Tecidual na Terapia Regenerativa

   

A ciência da engenharia tecidual é responsável por estudar a regeneração

funcional e fisiológica de estruturas teciduais danificadas ou perdidas por meio de

doenças  ou  traumas.  Os  três  componentes  essenciais  da  engenharia  tecidual

periodontal são: 1) células-troncos progenitoras; 2) matriz extracelular (ou scaffold)

que  mantém a  estrutura  do tecido  e  3)  substâncias  indutoras  do crescimento  e

diferenciação  celular. Cada  um  desses  componentes  desempenham  um  papel

importante no processo regenerativo. As células definem a natureza do tecido a ser

regenerado,  os  morfogênicos  e  os  fatores  de  crescimento  são  necessários  para

direcionar a proliferação e a diferenciação das células para o destino específico do

tecido,  e  os “scaffold”  são usados  para fornecer  um microambiente para facilitar

formação  de  tecidos  e  aprimoramento  da  diferenciação  de  linhagem celulares

(BIANCO et al., 2001; CHEN et al., 2012; HUANG et al.,2013; NEEL et al., 2014).

Nessa perspectiva, a terapia regenerativa estimula a migração e proliferação celular

das  CT  endógenas  e  exógenas  a  diferenciarem-se,  de  modo  a  favorecer  a

biossíntese dos componentes da matriz extracelular do tecido destruído (HYNES et

al.,2012).

 Desse  modo,  a  engenharia  tecidual  vem  sendo  uma  alternativa  de

tratamento  eficiente se comparadas com as terapias  de regeneração periodontal

convencionais,  tendo  resultados  mais  confiáveis  e  previsíveis  (BENATTI  et  al.,

2007). Um exemplo de técnica aplicada é o uso e a colonização de células-tronco na

área periodontal  destruída (CHEN  et  al.,  2012).  O objetivo dessa regeneração é

restaurar a ancoragem funcional dos dentes por meio de restauração do ligamento

periodontal, incluindo orientação e inserção das fibras de Sharpey entre o osso e a

superfície radicular; a neoformação de cemento por cementoblastos na superfície

radicular e a restauração na altura óssea da junção amelo-cementária (DUAN et al.,

2011; XIONG et al., 2013).
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3.4. Células-troncos 

     

 Dentre  algumas  das  fontes  celulares  utilizadas  para  a  terapia  da

engenharia  tecidual  podemos destacar  o uso das células-tronco.  De acordo com

Bluteau  et  al.  (2008)  as  células-tronco  são  indiferenciadas  com  alta  taxa  de

autorrenovação e capazes de gerar tipos celulares altamente especializados.  Para

ser  considerada  como  uma  célula-tronco,  a  mesma  deve  possuir  duas

características: a competência de autorrenovação e a capacidade de diferenciar-se

em tipos celulares maduros distintos quando estimulada (DOMINICI et al., 2006).

  As  células-troncos  são  classificadas,  como:  derivadas  dos  tecidos

embrionários e pós-natal (adulta). As células-troncos embrionárias (CTE) podem ser

classificadas em totipotentes, com origem nas primeiras divisões celulares do zigoto

até o estágio de mórula e possuem a capacidade de se diferenciar em qualquer tipo

de tecido do corpo; e pluripotentes que são conhecidas por terem a capacidade de

se diferenciar em diversos tipos de células e tecidos maduros, exceto placenta e

alguns anexos embrionários, sendo encontradas no embrião, apenas quando este

se encontra no estágio de blastocisto (4 a 5 dias após a fecundação) (THOMSON et

al.,  1998;  GRONTHONS  et  al.,  2006 e BARTOLD  et al.,2006)  As células-tronco

embrionárias pluripotentes são extraídas da massa celular interna do blastocisto e

possuem  a  capacidade  de  originar  células  dos  três  folhetos  germinativos:

endoderma, mesoderma e ectoderma (FORBES et al., 2002). Em contrapartida, as

células-troncos de origem adulta  são localizadas nos tecidos já formados e têm a

capacidade  de  desenvolver  uma  quantidade  restrita  de  linhagens  celulares

(GROTHON et al., 2006; WALKER et al., 2008). A vantagem da célula tronco-adulta

é o fato de ser autógena e da embrionária é a sua capacidade de proliferação e de

diferenciação em diversos tipos celulares (CHEN et al., 2012; RAI et al., 2014).



8

3.4.1. Células-troncos Adultas  

  As células-tronco adultas (mesenquimais) são unipotentes, porque seu

potencial  normalmente  é  limitado  a  uma  ou  mais  linhagens  de  células

especializadas. Não estão sujeitas à controvérsia ética como as CTEs (MAO et al.,

2008).  As  células  estaminais  mesenquimais  (MSCs)  são  uma  população

heterogênea  e  são  definidas  como  derivadas  do  tecido  mesenquimatoso  e  pela

capacidade funcional  de  formar  colônias  e  de se  diferenciar  em células  ósseas,

cartilagens e adiposas in vitro (UCCELLI et al., 2008).

   Essas células participam da homeostase, remodelação e reparo dos

tecidos, assegurando a substituição de células maduras que são perdidas durante o

processo  de  renovação  fisiológica,  lesão  ou  doença  (DE  BARI  et  al.,  2007). As

MSCs  podem  ser  isoladas  de  vários  tecidos  mesenquimatosos  e  contêm

características  comuns  independentemente  da  sua  origem.  As  fontes  de  células

estaminais adultas podem ser:  

                   1.Células-tronco mesenquimais derivadas da medula óssea: os

transplantes de medula óssea foram as primeiras terapias de células estaminais

bem-sucedidas. Atualmente,  a  coleta  de  células  estaminais  do  sangue  periférico

está sendo usada no lugar da aspiração da medula óssea. As células-tronco da

medula óssea (BMSCs) foram inicialmente estudadas na terapia de regeneração

tecidual e mostraram que quando associadas com o epitélio oral embrionário eram

capazes de neoformar tecidos dentários completos como a polpa,  a dentina e o

esmalte dental (POMPILIO et al., 2004).

                   2.Células-tronco adultas derivadas de adipose: também foram isoladas

da gordura humana, geralmente pelo método de lipoaspiração.  As células-tronco

derivadas  de  tecido  adiposo  também  possuem  potencial  para  aplicações  nas

terapias  de  engenharia  de  tecidos  devido  à  sua  multipotência  e  isolamento

conveniente em grandes quantidades sem dor para os doadores (DE URGATE  et

al., 2003).  
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                3.Células-tronco do cordão umbilical: são derivadas do sangue do cordão

umbilical  e  que  contém  uma  rica  população  de  células-tronco  capazes  de

desenvolver células de camadas germinativas múltiplas (multipotentes) (LAUGHLIN

et al., 2001).

                 4.Células-tronco derivadas de fluídos amnióticos: podem ser isoladas dos

aspirados de amniocentese no momento do parto (DE GEMMIS et al., 2006).

 5.Células-tronco pluripotentes induzidas: São células-tronco adultas ou

somáticas que foram reprogramadas geneticamente para se comportar como CTE

(TAKAHASHI et al., 2006).

   6.Células-tronco dentárias: são as células-tronco mais acessíveis. Elas

são  isoladas  da  polpa  dentária  de  dentes  decíduos  e  permanentes,  ligamento

periodontal,  incluindo  a  região  apical  dos  dentes  em  desenvolvimento  e  outras

estruturas dentárias (BLUTEAU et al., 2008).
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3.4.2. Células-tronco de origem dentária 

3.4.2.1. Células-tronco da polpa de dentes decíduos

              

 As células estaminais também podem ser isoladas da polpa de dentes

decíduos esfoliados humanos (SHED). Essas células têm a capacidade de induzir a

formação  óssea,  gerar  dentina  e  diferenciar-se  em  outros  derivados  de  células

mesenquimais  não-dentárias  in  vitro. As  SHEDs  exibem  maiores  taxas  de

proliferação, maiores duplicações populacionais, além da capacidade osteoindutiva

in  vivo (GRONTHONS  et  al.,2000).  Ademais,  segundo Rai  et  al. (2013)  estudos

recentes abordaram que as SHED têm uma maior capacidade de se desenvolver em

vários tipos de tecidos do corpo em comparação com os demais tipos de células-

tronco.

      

 3.4.2.2. Células-tronco da polpa dentária de adultos

As  células-tronco  isoladas  da  polpa  dentária  humana  adulta  foram

denominadas  células-tronco  da  polpa  dentária  (DPSCs).  Pesquisas  recentes

abordam que  a  polpa  dentária  apresenta  uma colônia  de  CTs  progenitoras  que

podem estar relacionadas na resposta de formação de dentina reparadora. Estas

células  foram  isoladas  de  terceiros  molares  permanentes  e  apresentaram

propriedades  satisfatórias  de  alta  proliferação.  Estudos  ainda  abordam  que  as

DPSCs  presentes  no  complexo  dentino-pulpar  desempenham  um papel  vital  na

regeneração tecidual da polpa dentinária (GRONTHONS et al., 2000).
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3.4.2.3. Células-tronco do ligamento periodontal 

Nas estruturas do ligamento periodontal, é possível encontrar colônias de

células  progenitoras  de células-tronco capazes de se  diferenciarem ao longo de

linhagens  celulares  mesenquimais  para  produzir  novas  células  semelhantes  a

cementoblastos, adipócitos e tecido conjuntivo ricos em colágeno tipo I (SEO et al.,

2004). As CTLPDs isoladas a partir do ligamento periodontal de dentes extraídos

são  capazes  de  se  diferenciar  em  células  semelhantes  aos  cementoblastos,

adipócitos  e  a  formar  colágeno  in  vitro.  Quando  transplantadas  em  ratos

imunocomprometidos,  as  CTLPD  progenitoras  produziram  cemento  e  o  osso

alveolar (SEO et al., 2004).

3.4.2.4. Células-tronco foliculares

                 A estrutura do folículo dental é composta por um saco de tecido

conjuntivo derivado de ectomesênquima presente em torno do órgão do esmalte e

da  papila  dental  do  germe  do  dente  em  desenvolvimento  antes  de  erupção

(TENCATE  et  al.,  2001).  Em  2005,  Morsczeck et  al. isolaram  células-tronco  do

folículo dental de terceiros molares humanos, que expressaram os marcadores de

células-tronco, indicando o potencial  na diferenciação osteogênica, adipogênica e

neurogênica.

3.4.2.5. Células-tronco da papila apical

  Em 2006, Sonoyama et al. isolaram uma nova população de células-

tronco dentárias e as chamaram de células-tronco da papila apical (SCAPs). Nesse

estudo,  foi  descoberto que a papila  apical  da raiz  dental  continha células-tronco

mesenquimais que demonstraram ter uma capacidade de regeneração dentinária.
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  Sugerindo  uma  nova  forma  de  recurso  de  CT  para  a  regeneração

tecidual. As  SCAPs  representam  uma  nova  população  de  células-tronco

multipotentes, como demonstrado pela sua capacidade se diferenciar  em células

semelhantes  a  odontoblastos  e  adipócitos in  vitro. Verificou-se,  ainda,  as  SCAPs

expressam  níveis  elevados  de  survivina  e  telomerase,  que  são  moléculas

importantes na mediação da proliferação celular. Outra característica importante é

que as SCAPs podem ser isoladas dos terceiros molares extraídos. Portanto, pode

ser possível arquivar essas células-tronco dentárias de alta qualidade para um uso

futuro autólogo.

3.4.2.6. Células-tronco mesenquimais gengivais

 As  CTMGs exibem  clonogenicidade,  autorrenovação  e  capacidade  de

diferenciação  multipotente,  e  essas  células  possuem  propriedades  similares  às

células-tronco e imunomoduladoras.  Estudos também demonstraram que CTMGs

possuíam potencial osteogênico  in vivo após incubação sob meio osteoindutivo  in

vitro.  Essas  propriedades  indicam  que  o  uso  clínico  de  CTMGs  é  uma  opção

terapêutica atrativa para regeneração e reparo de tecidos (WANG et al., 2011).
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4 METODOLOGIA

 Este  trabalho  foi  realizado  por  meio  de  uma revisão  de  literatura.  O

estudo foi buscado  nas bases de dados  PubMed, Lilacs e Scielo.Na busca, foram

utilizados  os  seguintes  descritores,  na  língua  inglesa: "Stem  Cell",  "Periodontal

Disease" e " Regeneration".  No rastreamento das publicações foram utilizados os

operadores lógicos “AND” e “OR”, de modo a combinar os termos/descritores acima

citados.

 No (quadro.1) pode-se observar os critérios de inclusão e exclusão que

foram utilizados para delimitar a busca dos artigos de estudo.

Quadro 1. – Delimitação dos critérios de inclusão e exclusão

Critérios de Inclusão Critérios de Exclusão
a) Estudos experimentais, pré-

experimentais, estudos 

comparativos, ensaios clínicos 

controlados randomizados que visem

avaliar a neoformação de tecidos 

periodontais por meio de células-

troncos de origem dentária.

a) Revisões de literatura.

b) Estudos que avaliem os efeitos 

das células-tronco dentárias por meio

de seu uso tópico.

b) Intervenção não tópica das 

células-tronco; como a via 

sistêmica.
c) Publicações em todos os idiomas. c) Estudos que não avaliem os 

efeitos das Células-tronco de origem 
dentária na regeneração tecidual 
periodontal.

         
  O processo de seleção dos artigos é apresentado na (Figura 1).



353 artigos excluídos após a 
leitura dos títulos, pois não 
estavam relacionados ao tema.

408 artigos encontrados

17 artigos excluídos após a 
leitura na integra, pois:

  Não analisaram os efeitos das 
Células-tronco dentárias na 
regeneração dos tecidos 
periodontais.
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Diante dos estudos selecionados foram considerados os seguintes aspectos: a)

Tipo de amostra utilizada para estudo in vivo; b) Tipo de Célula-tronco utilizada;

c) Objetivo do estudo e d) Resultados obtidos.

.

Figura 1: Processo de seleção dos artigos buscados nas bases de dados. 

1ª Fase: Leitura 
dos títulos

2ª Fase: Leitura dos
resumos 

3ª Fase: Seleção
dos artigos

55 artigos 
selecionados para 
leitura dos resumos

27  artigos  excluídos  após  a
leitura  dos  resumos,
pois:

21 artigos se tratavam de 
revisões de literatura

6 artigos se encontravam
duplicados nas plataformas de 
busca utilizada.

28 artigos 
selecionados para 
leitura na íntegra



17 artigos excluídos após a 
leitura na integra, pois:

  Não analisaram os efeitos das 
Células-tronco dentárias na 
regeneração dos tecidos 
periodontais.
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5 RESULTADOS

                Os dados necessários para a realização do estudo em questão foram

obtidos, por meio da leitura dos artigos na íntegra e os dados levantados foram

agrupados no (Quadro 2) com o intuito de sistematizar os achados dos 11 artigos

selecionados. Os estudos foram publicados entre os anos de 2011 e 2018.

Quadro 2. – Achados dos 11 estudos selecionados. 

Autor e Ano Amostra in vivo  Tipo de CT Estudo      Resultados

SU F et al. 
(2015)

Coelhos Células-tronco do
Ligamento 
periodontal 
humano.

Estudo in vivo e in
vitro 

Com o intuito de 
investigar a 
multipotência das 
CTLPDs. 

Os resultados 
mostraram uma 
efetiva capacidade 
das células isoladas 
(CTLPDs) de sofrer 
diferenciação 
osteogênica e 
adipogênica. 
Ademais, no estudo in
vivo houve formação 
óssea alveolar nos 
defeitos ósseos dos 
coelhos testados.

IWASAKI K et
al. (2014)

 6 Camundongos Células-tronco do
Ligamento 
periodontal 
extraidas de pré-
molares 
humanos.

Estudo in vivo e in
vitro 

No estudo foi 
aplicada 
membrana de 
amnio com 
CTLPDs

Pode-se observar que
houve um aumento da
produção dos tecidos 
periodontais. Nesse 
contexto; a espessura
do cemento recém-
formado no local das 
CTLPDs-amnion 

11 artigos atenderam
aos critérios de inclusão,

sendo incluídos na
revisão.
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para examinar o 
potencial de 
regeneração na 
DP.

foram mais fina do 
que o cemento 
saudável.Em algumas
áreas, o amnio 
interferiu na 
orientação dos feixes 
de colágeno que 
passavam do 
cemento para o osso.

GRIMM WD et
al. (2011)

16 camundongos Células-tronco do
ligamento 
periodontal 
humano.

Estudo in vivo e in
vitro 

O estudo 
investigou o 
potencial de 
diferenciação das 
CTLPDs.

A análise histológica 
das amostras revelou 
a formação do 
ligamento periodontal,
fibras de colágeno e 
elementos do osso, 
mas não houve 
regeneração funcional
do tecido periodontal, 
necessitando assim 
de mais estudos.

SHANG et al. 
(2017)

42 camudongos Células- tronco 
do ligamento 
periodontal 
humano e 
Células- tronco 
do cordão 
umbilical humano.

Estudo in vivo e in
vitro 

Foram 
confeccionados 
agregados 
celulares usando 
as CTLPDs e CT 
do cordão 
umbilical sendo 
combinadas com 
β-tricalcium 
phosphate 
bioceramic (β-
TCP).Com intuito 
de comparar o 
potencial de 
diferenciação dos 
grupos celulares. 

As CTLPDs 
mostraram maiores 
potenciais de 
diferenciação 
osteogênica do que 
as CT do cordão 
umbilical. Porém, as 
mesmas 
apresentaram maior 
secreção de matriz 
extracelular e 
habilidades anti-
inflamatórias do que 
as CTLPDs.

WANG et al. 
(2016)

Camundongos Células-tronco do
ligamento 
periodontal 
humanas 
(CTLPDs) e 
Células-tronco da
medula óssea 
(BMSCs) 
humana.

Estudo in vivo e in
vitro 

Foram isolados 
dois tipos 
específicos de 
células-tronco 
para comparar as 
tendências de 
diferenciação.

Os resultados 
indicaram que os 
CTLPDs tendem a 
produzir tecidos 
semelhantes a PDL, e
os (BMSCs) tenderam
a gerar tecidos 
semelhantes aos 
ossos.

CHEN et al. 
(2016)

30 pacientes com 
DP.

Células-tronco do
ligamento 
periodontal 
humano.

Estudo in vivo e in
vitro 

Cada grupo mostrou 
um aumento 
significativo na altura 
do osso alveolar ao 
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No estudo os 
pacientes foram 
divididos ao grupo 
Celular 
(tratamento com 
folhas GTR e 
CTLPs em 
combinação com 
Bio-oss ®) e o 
grupo Controle 
(tratamento com 
GTR e Bio-oss ®) 
sem células-
tronco. 

longo do tempo. No 
entanto, não foram 
detectadas diferenças
estatisticamente 
significativas entre o 
grupo Celular e o 
grupo Controle. 
Necessitando de 
ensaios clínicos mais 
rigorosos para avaliar 
eficácia desta terapia.

TIAN et al.
(2015)

Camundongos Células tronco do 
ligamento 
periodontal 
humano.
e
Células-tronco 
foliculares 
humana.

Estudo in vivo e in
vitro.

DFCs e CTLPDs  
foram realizados 
comparativamente
, sendo 
implantadas 
subcutaneamente 
no dorso de 
defeitos 
periodontais de 
camundongos .

As CTLPDs 
contribuíram para 
regenerar os tecidos 
dentinários. Todavia, 
as DFCs 
apresentaram 
capacidade 
dentinogênica mais 
notável do que as 
CTLPDs.

HU et al.
(2016)

12 suinos Células-tronco da
polpa dental de 
humanos e
Células-tronco da
polpa dental de 
suínos. 

Estudo in vivo e in
vitro 

Foi comparado o 
uso de DPSC em 
forma de folhas 
com o seu uso 
injetável local nos 
defeitos 
periodontais. 

Tanto as folhas de 
DPSC suína como a 
injeção local de DPSC
aumentaram a 
regeneração 
periodontal de tecidos
moles e a 
regeneração óssea 
nos suínos. Sendo a 
capacidade de 
regeneração óssea 
periodontal maior para
as folhas de DPSC 
suína,

 LI et al. 
(2016)

2 Pacientes com 
DP. 

Células-tronco da
Polpa dentária 
inflamada 
humana. 
(DPSCs-IPs)

Estudo in vivo e in
vitro 

As DPSC-IPs 
foram carregadas 
com fosfato β-
tricálcio e 
enxertadas nas 
áreas dos defeitos 
periodontais.

A ação das DPSC-IPs
no local com defeito 
periodontal 
demonstrou um efeito 
eficaz na regeneração
de novo osso alveolar 
e na diminuição da 
recessão dos 
pacientes.

YU et al. Cães Células- tronco Estudo in vivo e in As CTMGs 
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(2013) mensenquimais 
da gengiva 
humana(CTMGs).

vitro.

As CTMGs 
marcadas com 
proteínas 
fluorescentes 
foram 
transplantadas 
para defeitos de 
furca de classe III 
criados em cães 
beagle.

melhoraram 
significativamente a 
regeneração do tecido
periodontal 
danificado, incluindo o
osso alveolar, 
cemento e LPD.

WU et al. 
(2018)

Suinos Células-tronco da
papila apical 
humana e 
Células-tronco 
foliculares 
humanas.

Estudo in vivo e in
vitro 

Foram cultivadas 
células-tronco de 
folículos dentais 
(DFSCs) com 
células-tronco da 
papila apical 
(SCAPs) para 
determinar seu 
potencial na 
regeneração 
tecidual.

As habilidades de 
osteogênese e 
fibrogênese das 
DFSCs foram inibidas 
quando co-cultivadas 
com SCAPs,
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6 DISCUSSÃO 

 Esta revisão identificou e analisou as evidências científicas disponíveis

sobre  estudos  que  avaliaram o  efeito  das  células-tronco  de  origem dentária  na

regeneração de estruturas periodontais, como o osso alveolar, cemento e LPD em

lesões periodontais. 

  Várias colônias com propriedades de CT foram identificadas e isoladas a

partir de diferentes partes do dente, podendo citar: a polpa de dentes permanentes,

o  ligamento  periodontal,  as  células  apicais  da  papila,  as  células  do folículo  que

circunda  o  dente  e  as  células  mesenquimais  da  gengiva.  Todas  estas  células,

provavelmente, possuem linhagem comum, por serem derivadas a partir da crista

neural,  e  todas  são  classificadas  como  células-tronco  mesenquimais  adultas,

possuindo  a  expressão  de  genes  marcadores  e  diferenciação  em  linhagens  de

colônias mesenquimais in vitro e in vivo. 

    Em  relação  à  análise  do  efeito  das  células-tronco  do  ligamento

periodontal  no  processo  de  regeneração  tecidual,  encontrou-se  nessa  revisão  7

estudos que avaliaram o potencial de diferenciação das células-tronco de origem do

ligamento periodontal  (CTLPDs) em estruturas teciduais periodontais.  Ademais,  3

dos 7 estudos analisaram o efeito das CTLPDs, comparando juntamente com outra

linhagem de células-tronco.  Tian  et al.  (2015) realizaram um estudo comparativo

entre as CTLPD e as células-tronco foliculares; já Wang et al. (2018) isolaram dois

tipos distintos de CT que foram as CTPLDs e as células-tronco da medula óssea

(BMSCs) com o objetivo de comparar os potenciais de diferenciação dessas células.

Shang et al. (2017) abordaram também um estudo comparativo com as DPSCs e as

células-tronco  coletadas  do  cordão  umbilical.  Ambos  os  estudos  comparativos

tiveram como amostra in vivo animais. 
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    Após as  análises  histológicas  de 6  dos 7  estudos  realizadas  nas

amostras das células-tronco do ligamento periodontal (CTLPDs) enxertadas in vivo

nos defeitos periodontais estudados, houve uma efetiva atividade osteogênica na

formação de novo osso alveolar em defeitos ósseos, assim como a diferenciação

das CTs em estruturas semelhantes ao LPD, ao cemento e a estruturas novas de

fibras colágenas. No estudo realizado por Su et al. (2015) foi encontrado ainda uma

atividade adipogênica das CTLPDs. Entretanto, na pesquisa de Grimm et al. (2011)

não houve dados sólidos de regeneração funcional do tecido periodontal,  o autor

aponta  apenas  dados  que  mostram que  as  CTLPDs são  capazes  de  regenerar

elementos de fibras ósseas e colágenas em um modelo de animal in vivo.

No  estudo  comparativo  de  Shang  et  al.  (2017)  foi  construído

agregados celulares com  as  CTLPDs  e  as  células-tronco  do  cordão  umbilical

CTCUMs. Em seguida,  os  grupos foram combinados com β-tricalcium phosphate

bioceramic  (β-TCP),  respectivamente,  e  seus  potenciais  regenerativos  foram

avaliados em um modelo de defeito periodontal inflamatório de ratos que mostraram

resultados superiores das CTLPDs quando comparadas com as CTCUMs. Assim,

houve uma maior diferenciação osteogênicas das CTLPD e uma maior quantidade

de ossos e LPD formados,  enquanto que as CTCUMs apresentaram uma maior

secreção de matriz extracelular e habilidades anti-inflamatórias, semelhantemente

as CTCUMs puderam contribuir para a regeneração de tecidos periodontais moles e

duros sob condição de periodontite inflamatória.  

A  pesquisa  de  Tian  et  al.  (2015)  teve  como intuito  a  comparação  do

potencial  odontogênico  das  células  foliculares  dentárias  humanas  (DFC)  e  das

células do ligamento periodontal (CTLPDs). As DFCs e CTLPDs foram implantadas

subcutaneamente no dorso de camundongos durante 8 semanas após combinadas

com matrizes dentinárias. No exame dos enxertos colhidos mostrou que as CTLPDs

poderiam formar os tecidos dentinários como as DFCs. No entanto, a estrutura dos

tecidos dentinários gerados pelas DFCs foi mais completa.

Já  no  estudo  realizado  por  Wang  et  al.  (2016)  foi  isolado  dois  tipos

específicos de células-tronco, as células-tronco do ligamento periodontal (CTLPDs)

e as células-tronco da medula óssea (BMSCs). Com efeito de comparação dessas

linhagens e para avaliar a tendência e potencialidade de diferenciação desses tipos

celulares  in vitro e in vivo.  Com base na necessidade de uma matriz extracelular

bioabsorvível específica para a adesão das células-tronco foi utilizada a fibrina rica
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em plaquetas humana (PRF). Como vantagem da PRF, esta possui uma estrutura

tridimensional  (3-D)  que  favorece  a  entrega  e  suporte  das  CTs  em  uma  área

específica que foi destruída. Nesse contexto, nos estudos in vitro após 5 a 7 dias em

uma  cultura  primária,  as  CTLPDs  e  BMSCs  coletadas  dos  respectivos  tecidos

proliferaram com sucesso e formaram células que exibiam morfologias em forma de

fuso e clones celulares de tamanhos variados. Ambos os tipos de células-tronco

demonstraram capacidade de formação de colônias, embora os números formados

pelas CTLPDs tenham sido maiores que os formados pelas BMSCs. Desse modo, 8

semanas após a implantação nos camundongos, o LPD e estruturas semelhantes a

ossos foram produzidas com sucesso a partir das folhas de CTLPDs/PRF/BMSCs.

Contudo, são necessárias mais evidências da formação organizada dos LPDs, dos

tecidos ósseos e da regeneração de cemento. De acordo com o autor este método

de  transplante  celular  pode  ser  uma  abordagem  potencial  para  engenharia  e

regeneração de tecido periodontal.

 Na  polpa  dental  adulta,  uma mistura  de  células  é  identificada  como:

células  semelhantes  a  fibroblastos,  células  responsáveis  na  resposta  imune

(linfócitos,  macrófagos,  células  dentríticas),  células  neurais,  células  vasculares  e

perivasculares  e  células  mesenquimais  indiferenciadas.  Algumas  destas  células

mantêm a capacidade de se diferenciar e participar do processo de reparação das

estruturas  dentais.  Os  estudos  realizados  por  Hu  et  al 2016  e  Li  et  al  2016

atualizaram  e  reforçaram  o  papel  das  DPSCs  mostrando  que  essas  células

desempenham um papel vital na regeneração periodontal quando cultivadas in vitro

e transplantadas in vivo para locais com a presença da DP. Nos transplantes in vivo

em mini porcos realizados por HU et al. (2016)  mostrou que as  DPSCs de origem

xenogênicas poderiam ser usadas para aumentarem a espessura do osso alveolar

em defeito periodontal quando implantadas nos defeitos ósseos.

Hu et al. (2016) mostraram que o potencial das DPSCs xenogênicas (de

origem  suína)  para  o  modelo  animal  poderia  melhorar  significativamente  a

regeneração  óssea  periodontal  e  a  cicatrização  dos  tecidos  moles. Após  12

semanas, tanto o tratamento com a lâmina DPSCs quanto a injeção de DPSCs (de

origem  dental  humana)  melhoraram  significativamente  a  cicatrização  do  tecido

periodontal em comparação com o grupo controle. O volume de osso regenerativo

no grupo de folha de DPSCs (52,7 ± 4,1 mm 3) foi significativamente maior do que no

grupo de injeção de DPSCs (32,4 ± 5,1 mm 3). As DPSCs possuem a vantagem de
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serem uma fonte rica de CT, com uma alta taxa de proliferação quando estimuladas

in vitro e também são apontadas como uma fonte de fácil acesso no processo de

coleta das CT.

     De fato, devido à estreita similaridade entre a espécie de mini porcos

(suínos) e humanos em termos de histologia e funções dos tecidos orofaciais,  o

estudo de Hu et al. (2016) pôde fornecer informações pré-clínicas importantes sobre

a aplicação de terapia baseada em células-tronco para o tratamento de periodontite

em humanos. Ademais, as injeções locais de DPSCs dentárias demonstraram seu

potencial terapêutico na regeneração tecidual promovendo a remodelação do tecido

do hospedeiro. A principal vantagem da injeção de DPSCs é que as CTs podem ser

aplicadas aos defeitos ósseos periodontais usando cirurgias minimamente invasivas.

O mecanismo detalhado de como os DPSCs medeiam a regeneração periodontal no

modelo de suínos ainda precisa ser mais investigado.

  O estudo feito por Li et al. (2016) torna-se inovador no contexto de ser o

pioneiro  a  avaliar  o  potencial  de  diferenciação  das  células-tronco  derivadas  de

tecidos inflamatórios da polpa dentária (DPSCs-IPs) no processo da regeneração

tecidual. Uma das vantagens dessas células é de que  são derivadas dos tecidos

inflamatórios da polpa dentária que são sempre tomadas como resíduos, sendo a

sua  coleta  viável  no  sentido  de  não  gerar  um novo  dano  ao  paciente  para  ser

processada.  Este  estudo  foi  o  primeiro  a  concluir  a  regeneração  óssea  por

transplante autólogo de DPSCs-IPs em humanos.

 De fato, as DPSCs-IPs foram capazes de enxertar e tiveram um efeito de

regeneração  de  novo  osso  para  reparar  defeitos  periodontais  9  meses  após  a

reconstrução cirúrgica. Embora a taxa de sucesso da cultura celular primária e do

estado de crescimento tenha sido ligeiramente inibida, os DPSCs-IPs expressaram

níveis  comparáveis  de  marcadores de células-tronco,  assim como retiveram sua

capacidade de multidiferenciação. Nos dois pacientes as DPSC-IPs foram inseridas

na matriz extracelular utilizando o fosfato β-tricálcio que após enxertadas nas áreas

dos defeitos periodontais houve uma diminuição efetiva do grau de lesão de furca,

da recessão gengival, assim como da profundidade de sondagem e a ausência de

mobilidade dental, demonstrando um efetivo aumento nas estruturas de suporte e

proteção periodontais. 

   Em um estudo comparativo de Tian et al.  (2015) no qual foi comparado

a  ação  das  células-tronco  do  folículo  dental  (DFCs)  e  as  células  do  ligamento
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periodontal  (CTLPs)  foi  demonstrado  que  as  DFCs  poderiam  formar  os  tecidos

semelhantes à dentina. No entanto, a estrutura dos tecidos de dentina gerados pelas

DFCs foi mais completa quando comparadas com as CTLPs.      Em relação as

células-tronco  foliculares  (DFCs)  foi  identificado  a  capacidade  de  diferenciação

dessas  células  em  osteoblastos,  fibroblastos  do  ligamento  periodontal  e

cementoblasto.Para tal, várias vias de sinalização, incluindo BMP, são cruciais para

essa diferenciação osteogênica. 

   A  pesquisa de Wu  et  al. (2018)  aborda que quando as DFCs são

associadas  com  as  células-tronco  da  papila  apical  (SCAPS)  as  habilidades  de

osteogênese e fibrogênese das DFSCs foram inibidas, sugerindo que a papila apical

pode  ajudar  a  sustentar  o  status  indiferenciado  do  folículo  dental  antes  que  o

desenvolvimento da raiz seja concluído. Os autores abordam ainda que elevados

níveis  de expressão de Wnt5a,  β-catenina,  e  COL-I  na  região do folículo  dental

mostrou que estes genes podem desempenhar papéis importantes na proliferação e

diferenciação das DFSCs.

 De  acordo  com  Yu  et  al. (2013)  torna-se  viável  o  uso  de  células

mesenquimais  derivadas  de  gengivas  (GMSCs)  como uma estratégia  alternativa

promissora  para  a  regeneração  periodontal  com  base  em  seu  potencial  para

diferenciação multilinhagem in vitro e devido a sua potencialidade de se diferenciam

em osteoblastos, cementoblastos e fibroblastos do LPD in vivo.

 Em relação ao tipo de amostra para os estudos  in vivo  dos 11 artigos

selecionados apenas 2 apontaram estudos em seres humanos com DP que foram

dos autores Li et al. (2016) que utilizaram uma amostra de dois pacientes com DP e

Chen  et al. (2016) que estudaram no total de 30 pacientes, e que apontaram em

suas  considerações  finais  que  de  fato,  para  a  eficácia  da  terapia  periodontal

baseada  em  células-tronco  em  seres  humanos  será  necessário  uma  validação

adicional por estudos multicêntricos randomizados controlados com um aumento do

tamanho da amostra.
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7 CONCLUSÃO 

  Com base na revisão de literatura realizada torna-se possível concluir que:

 Nesta  revisão  não  se  pôde  apontar  qual  a  linhagem entre  as  CTs

dentais que teria um efeito maior qualitativamente e quantitativamente

na diferenciação em novas estruturas periodontais, devido à falta de

estudos comparativos entre todos os tipos de células-tronco dentais e

pelo número insuficiente das amostras

 Encontrou-se resultados promissores na neoformação das estruturas

periodontais  como,  cemento,  ligamento  periodontal  e  aumento  da

inserção do osso alveolar, sugerindo um potencial das células-tronco

dentárias no processo de regeneração periodontal. 

 É necessário a realização de mais estudos clínicos longitudinais para

que se  possa mensurar  a  aplicabilidade e o sucesso dessa terapia

celular em humanos. 
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