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Introdução
Scaffolds macroporosos em associação com
dosagens bioativas de estatinas têm sido propostos
para regeneração dentinária em casos de exposição
pulpar. Para tanto, além da capacidade de induzir o
fenótipo odontoblástico, o biomaterial deve induzir a
migração e adesão das células tronco pulpares
sobre sua superfície.1

havendo, portanto, uma liberação em torno de 0,1 a
0,05 M de SV. Estudos prévios demonstraram que
que dosagens similares de SV induziram a migração
ativa de células tronco da medula óssea (BMSCs) in
vitro, bem como que a aplicação local em lojas
ósseas in vivo resultou no recrutamento de BMSCs
autógenas.2,3 Assim, os biomateriais testados no
presente estudo apresentam potencial para
emprego na engenharia tecidual da dentina, por
meio do recrutamento de células progenitoras locais.

Objetivos
O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito
quimiotático de scaffolds porosos de quitosana (CH)
capazes de liberar dosagens bioativas de
sinvastatina (SV), sobre uma cultura tridimensional
(3D) de células pulpares humanas (HDPC).

Material e Métodos
O scaffold CH foi obtido pela da técnica de
separação de fases, seguido de incubação ou não
em solução contendo 1,0 e 0,5 M de SV, para
incorporação da droga em sua estrutura. A liberação
de SV foi avaliada por meio de espectrofotômetro,
após imersão dos materiais em solução tampão.
Para o ensaio de quimiotaxia, as HDPCs foram
semeadas em uma matriz 3D, preparada sobre a
superfície pulpar de discos de dentina contendo uma
perfuração central, sendo o conjunto adaptado em
câmaras pulpares artificiais (CPAs). Após 24 h, os
scaffolds foram posicionados na superfície oclusal
dos discos, mantendo íntimo contato com a cultura
3D por meio da perfuração. A presença de células
viáveis na superfície dos scaffolds e na cultura 3D
foram avaliadas após 21 dias de cultivo, por meio do
ensaio de live/dead (n=4; ANOVA e Tukey, p<0,05).

Resultados e Discussão
Os scaffolds de CH, contendo ou não ambas as
dosagens de SV, não apresentaram efeito citotóxico
sobre a cultura 3D das HDPCs (Figura 1). Na
presença de SV, foi possível observar migração e
adesão das HDPCs a partir da cultura 3D para a
superfície dos scaffolds, demonstrando o potencial
quimiotático destes biomateriais (Figura 1). O
método de incorporação empregado resultou em
liberação de 10% do total de SV dentro de 24 h,
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Figura 1. Imagens representativas do ensaio de live/dead, na
cultura 3D e na superfície do scaffold. Fluorescência verde indica
células vivas. Fluorescência vermelha indica células mortas.

Conclusões
A incorporação de baixas dosagens de SV em
scaffolds de CH apresentou citocompatibilidade com
células pulpares, bem como potencial quimiotático in
vitro.
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