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RESUMO
AGUIAR, M.C. Estudo ultra-estrutural e imunocitoquímico da dentina reacional
e da dentina reparativa formadas após luxação extrusiva em incisivos de ratos.
Tese (Doutorado em Ciências) - Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de
São Paulo, São Paulo, 2007.
O complexo dentina-polpa responde frequentemente a uma agressão pela produção
de dentina reacional e/ou dentina reparativa. A dentina reacional é secretada por
odontoblastos originais, enquanto a dentina reparativa é formada por células
“odontoblast-like”. A osteopontina (OPN), proteína abundante no osso, e a proteína
da matriz dentinária 1 (DMP1), encontrada na dentina fisiológica, podem estar
presentes na matriz dentinária formada após injúria pulpar, porém nenhum estudo
visando a sua detecção na dentina reacional e reparativa foi realizado. Sendo assim,
o objetivo do presente trabalho foi examinar as características ultra-estruturais e a
presença e a distribuição das proteínas não colágenas OPN e DMP1 nas matrizes
da dentina reacional e reparativa por meio da extrusão controlada de incisivos de
rato. Os incisivos superiores direitos de ratos machos de 3 meses foram extruídos 3
mm e depois reposicionados em seus respectivos alvéolos. Decorridos 3, 7, 10, 15,
20, 30 e 60 dias da extrusão, as maxilas foram removidas e fixadas em formaldeído
a 2,5% + 2% glutaraldeído ou em formaldeído a 4% + 0,1% glutaraldeído, ambas
tamponadas em cacodilato de cálcio 0,1M, pH 7,2, sob irradiação por microondas, e
descalcificadas em EDTA 4,13%. Como controle, um animal de cada período não
teve seu dente movimentado. Depois as maxilas foram processadas para
microscopia eletrônica de transmissão e de varredura e imunocitoquímica para OPN
e DMP1. Após extrusão, a interface dentina-polpa mostrou a presença de dentina
reacional e reparativa, as quais variaram em aspecto, espessura e células
secretoras. A OPN não foi detectada na dentina fisiológica e reacional, mas foi
observada na forma de acúmulos na matriz de dentina reparativa que continha
células inclusas e seus prolongamentos, um aspecto comumente encontrado no
osso. Em adição, os odontoblastos originais adjacentes à dentina fisiológica
continham imunomarcação para OPN na região de Golgi. A DMP1 foi
imunodetectada na matriz em mineralização das dentinas fisiológica, reacional e
reparativa, mas raras partículas de ouro-coloidal para esta proteína estavam
presentes nas suas pré-dentinas, o que confirmou o seu papel na mineralização
dentinária demonstrado por estudos em outros modelos. Os presentes achados
mostraram que a dentina reparativa e o osso primário são também similares com
relação às suas composições, além de semelhanças morfológicas apontadas
anteriormente na literatura.
Palavras-Chave: Polpa dentária; imunocitoquímica; odontoblasto; osteopontina;
proteína da matriz dentinária 1; dentina reacional; dentina reparativa; dentina
terciária.
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