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RESUMO

Introdução: As células-tronco tem sido muito ultilizada na regeneração de tecidos e
órgãos,  principalmente  as  da  polpa,  por  apresentarem  grande  potencial  de
regenerativo  em  diversos  tecidos,porém,  foi  observado  que  as  propriedades
reparativas destas células eram na verdade por conta de substâncias secretadas por
elas. A partir disso, foram realizados estudos para entender a composição desses
elementos  e  a  sua  relação  com os  efeitos  terapêuticos,  sendo  o  objetivo  deste
trabalho,  descrever  o  conteúdo  e  a  funcionalidade  das  DPSC-CM  (meio
condicionado de células-tronco da polpa dentária humana) e apresentar algumas
aplicações na medicina regenerativa. Metodologia: O presente trabalho se trata de
uma  revisão  de  literatura.Resultados  e  Discursão:  A  ultilização  do  meio
condicionado  na  terapia  regenerativa  possui  muitas  vantagens  em  relação  a
obtenção e o manuseio, por evitar  riscos de contaminação e rejeição, e ainda, as
proteínas, citocinas, fatores de crescimento, ácidos nucleícos entre outros elementos
que  o  compõem,  são  essenciais  e  responsáveis  pela  regeneração  celular.
Conclusão:  Por conta  de seus componentes,  características  e funcionalidade,  o
meio  condicionado  de  célula-tronco  da  polpa  dentária  é  uma  alternativa  muito
promissora na medicina regenerativa.

Palavras-chave –  Secretomas;  Meio  Condicionado;  Células-tronco  da  Polpa
Dentária; Processo de Reparo.

ABSTRACT

Introduction: Stem cells have been widely used in the regeneration of tissues and
organs, especially those in the pulp,  as they have great  regenerative potential  in
several tissues, however, it was observed that the repairing properties of these cells
were actually due to secreted substances For them. Based on this,  studies were
carried out to understand the composition of these elements and their relationship
with therapeutic effects, the objective of this work being to describe the content and
functionality of DPSC-CM (conditioned medium of human dental pulp stem cells) and



present  some  applications  in  regenerative  medicine.  Methodology: The  present
work is a literature review.Results and Discourse: The use of conditioned medium
in regenerative therapy has many advantages in relation to obtaining and handling,
as it avoids risks of contamination and rejection, and also, proteins, cytokines, growth
factors,  nucleic  acids  and  other  elements  that  compose  it,  are  essential  and
responsible  for  cell  regeneration.  Conclusion: Because  of  its  components,
characteristics and functionality, the conditioned medium of the dental pulp stem cell
is a very promising alternative in regenerative medicine.

Keywords –  Secretome;  Conditioned  Medium;  Dental  Pulp  Stem  Cell;   Repair
Processes.

INTRODUÇÃO

As células-troncos têm sido amplamente estudadas, desde o seu descobrimento,
sendo  a  sua  principal  função  a  regeneracão  tecidual  desencadeada  a  partir  da
sinalização (por mecanismos parácrinos) provocadas pelas moléculas que secretam,
denominados  de  secretomas.¹  Além  disso,  são  responsáveis  por  aumentar  as
propriedades das DPSC (células-tronco da polpa dentária), tais como, viabilidade,
migração e potencial de mineralização¹, por essas características funcionais, têm se
ultilizado  o  meio  condicionado  contendo  secretomas  de  células-tronco  para
desenvolver terapias regenerativas.

Este artigo de revisão têm como objetivo, descrever o conteúdo e funcionalidade das
DPSC-CM  (meio  condicionado  de  células-tronco  da  polpa  dentária  humana)  e
apresentar algumas aplicações na medicina regenerativa.

METODOLOGIA

Para o presente estudo, houve a seleção de artigos originais e revisões de literatura,
que avaliaram os efeitos e a composição do meio condicionado de células-tronco da
polpa  dentária  (SHED (células-tronco  de  dentes  decíduos  exfoliados  humano)  e
DPSC) em modelos de regeneração de tecidos in vitro e in vivo, usando o banco de
dados  Pubmed,  Science  Direct,  Online  Library,  Scielo  e  Scholar  Google  e  os
seguintes termos de pesquisa: “secretomas das células-tronco da polpa dentária” e
“meio  condicionado  de  células  tronco  da  polpa”.  Foram  incluídos  artigos  que
apresentavam  aplicações  na  medicina  regenerativa  por  meio  da  ultilização  de
secretomas da células-tronco da polpa dentária e que relatavam a composição do
meio condicionado, assim como as suas funções fisiológicas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O MC (meio condicionado) derivado de DPSC é uma abordagem regenerativa e
terapêutica livre de células que possui inúmeras vantagens. Entre as vantagens do



uso  do  MC  em  relação  à  terapia  baseada  em  células  estão  a  facilidade  de
conservação, esterilização, armazenamento por tempo prolongado, sem o risco de
perder suas propriedades. Ainda é uma terapia segura uma vez que não submete o
paciente a procedimentos de extração invasivos, economiza tempo e custos e evita
os riscos de genoticidade, antigenicidade, rejeição do hospedeiro e infecção quando
comparada as terapias baseadas em células-tronco. ²

Os secretomas são moléculas secretadas das células vivas ou lançadas de sua
superfície  para  o  ambiente  extracelular²  e  são  constituídos  de  fatores  solúveis
(proteínas, ácidos nucléicos e lipídios) e de vesículas extracelulares (derivadas de
corpos  apoptóticos,  micropartículas  e  exossomos)³  após  serem  estimuladas.  As
células-tronco liberam os secretomas no meio de cultura ² e podem ser recuperados
in vitro pela obtenção de meio condicionado. O meio condicionado por células tronco
para terapias alogênicas, por ser capaz de reduzir a inflamação e o AVC (Acidente
Vascular Cerebral)  e a isquemia,  promove a angiogênese e neurogênese eaté a
regeneração de órgãos4. 

Há  evidências  que  os  secretomas  contendo  vesículas  extracelulares  (VE),  ou  o
próprio VE, é responsável pelas habilidades regenerativas das CTM (células-tronco
mesenquimais) e que retém as propriedades de autorenovação ,e ainda, secretomas
exercem  atividades  imunomoduladoras,  antiapoptóticas,  angiogênicas  e  anti-
inflamatórias,4 influenciando  a  homeostase  tecidual  e  induzindo  a  migração  e  a
proliferação  celular  ²  podendo  está  envolvido  na  cicatrização  de  feridas  e  na
regeneração de tecidos e pode ter efeitos neuroprotetores e antitumorais.4

O  DPSC-Cm  contém  lipídios,  proteínas,  ácido  nucleico  e  fatores  tróficos  como
quimiocinas, citocinas (antinflamatórias como a IL-6, IL-10, IL-27, IL-17 ,IL-13 e pró-
inflamatórias, como as L-8 / CXCL-8, IL-9 e IL-1 β, foram identificadas), fatores de
crescimento  (fatores  de  diferenciação,  incluindo  fator  de  crescimento  endotelial
vascular  (VEGF),derivado  de  plaquetas  (PDGF),epidérmico,  fator  semelhante  à
insulina I  e  II  (IGF-I,  IGF-II),  fator  de crescimento  de hepatócitos  (HGF),  fatores
fibroblásticos (FGF-2 / bFGF; KGF/FGF-7) e o NGF, que é o fator de crescimento
neural) , hormônios, vesículas extracelulares (EVs). Além disso,o fator estimulador
de colônias de granulócitos (GCSF), o LCR de macrófagos de granulócitos (GM-
CSF) e a prostaglandina E2 (PGE2) podem estar presentes, porém, a composição
pode variar de acordo com o tecido onde foi isolado a célula-tronco, portanto, o meio
condicionado de células da polpa não possui a mesma quantidade e/ou elementos
de CT da medula óssea. Por meio de análise proteômica, foram identificadas 1533
proteínas no MC derivado de CTMs da medula óssea, adiposas e da polpa dentária,
sendo  que,  999  destas  estavam  presentes  nos  3  tipos  celulares,  e  123  foram
identificadas como proteínas extracelulares segregadas, sendo elas as responsáveis
pela regeneração tecidual. No MC de CTM da papila apical, foram encontrados altos
níveis de proteínas envolvidas em processos metabólicos e de transcrição, como
também, quimiocinas e neurotrofinas e níveis mais baixos de proteínas responsável
pela adesão, imunomodulação, angiogênese e da matriz extracelular. Em relação às
citocinas, 174 eram comuns, no entanto, 23 citosinas foram mais expressas no MC



das  CTM  da  polpa  dentária,  relacionadas  com  diferenciação  e  proliferação  de
odontoblastos, além disso, elas apresentaram efeito anti-apoptótico.²

O MC das DPSC já  foi  aplicado para reparo de tecidos dentários,  por  induzir  a
proliferação e migração de células fibroblásticas, mioblastos, DPSC, odontoblásticas
e  a  diferenciação  por  meio  das  citocinas  neurotrofina  3  (NT3),  proteína
morfogenética óssea e os exossomos.³

Durante  a  organogênese  do  dente,  as  células-tronco  dentais  secretam  fatores
neurotróficos, como NGF (fator de crescimento nervoso), GDNF (fator neurotrófico
derivado de células da glia) e BDNF (fator neurotrófico derivado do cérebro) por
conta da inervação dos tecidos dentários, por isso, há muitos estudos que ultiliza as
células-tronco  dentárias  para  a  restauração  dos  tecidos  neuronais.  As  DPSC
secretam fatores de crescimento e citocinas que atenuam a neurotoxicidade, como
VEGF  (atua  na  angiogênese  durante  o  reparo  tecidual),  RANTES  (aumenta  a
sobrevivência das células neuronais e tem um efeito neuroprotetor), FRACTALKINE
(via  microglial  que  protege  contra  déficits  cognitivos  relacionados  à  doença  de
Alzheimer) , FLT-3 (está relacionado com a capacidade das células microgliais de
responder  aos  sinais  ambientais,  funcionando  como  células  apresentadoras  de
antígenos e mediando a inflamação do SNC) e MCP-1.²

Em  um  estudo  recente  de  Esclerose  Lateral  Amiotrófica  (ELA)  em  modelos
experimentais in vivo, foi observado que o meio condicionado com os secretomas
das  células-tronco  da  polpa  dentária  promoveu  a  inervação  da  junção
neuromuscular e não só impediu como prolongou a vida útil dos neurônios motores,
em diferentes estágios da doença, principalmente, quando a administração sistêmica
de DPSC-CM ocorreu desde o início dos sintomas até ao estágio final.5

Segundo  um  estudo,  os  secretomas  neutralizam  nas  células  pulpares  a
citotoxicidade induzida por TEGDMA1 (monômero utilizado na matriz orgânica de
resinas, que são tóxicas tanto para os fibroblastos como para as células-tronco da
polpa), neste artigo foi observado o aumento da concentração de TGF-1 (devido a
depleção de nutrientes e a exposição ao TEGDMA, que pode induzir alguns fatores
de crescimento) e o FGF-2.

Segundo um estudo, as células-tronco dentárias possui mais proteínas da linhagem
osteogênica, como Scap-14, DPSC-7 e DFSC-6, do que nas células estromais da
medula óssea (BMSC).4

Além disso,  ela  possui  a  Fibrina-1,  que  está  relacionada  com a  maturação  dos
osteoblastos,  o  ZNF  423,  ativador  da  transcrição  do  gene  alvo  da  proteína
morfogênica BMP; o DDR2, presente na diferenciação osteogênica, BMP7, promove
a formação  óssea,  DSPP e  a  enamelina  facilita  a  mineralização,  promovendo a
diferenciação osteogénica, WISP2, responsável pela regulação e renovação óssea e
a WINPP1 que induz a ossificação endocondral.4



Diferente de outros tecidos, a obtenção de células-tronco mesenquimais da polpa
dentária  é  menos  invasiva,  coletados  durante  a  rotina  terapêutica/odontológica,
podendo  ser  isolado  pela  técnica  de  digestão  enzimática,  com  dispare  ou
colagenase ou por meio da extração mecânica, pelo método de explantes,³ sendo
portanto, outra de inúmeras vantagens para a utilização do meio condicionado na
terapia regenerativa.

CONCLUSÕES

O meio condicionado derivado das células tronco da polpa dentária, possui inúmeras
vantagens por conta das suas características e ações tais como , como a inervação
do sistema nervoso, e a sua composição de proteínas, fatores de crescimento e
citocinas que contribui para a regeneração tecidual além do seu efeito antiapóptótico
e  neutralizantes  de  toxicidade.  Portanto  é  de  suma  importância  conhecer  as
características  e  composição  do  meio  condicionado,  para  usá-lo  na  terapia
regenerativa, já que pode ser aplicada em vários tecidos tais como tecidos dentários,
hepáticos, neurais entre outros.
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