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INTRODUÇÃO: 

A necrose pulpar, como consequência da falta de suprimento sanguíneo na polpa, participa de 

uma cascata de reação que começa com a cárie dental e avança até atingir a polpa, causando pulpite, 

necrose e doenças periapicais (Lima et al., 2021). A necrose assintomática, quando resulta de uma 

pulpite irreversível não tratada, é caracterizada pela ausência de nervos pulpares funcionais e vira um 

sitio de crescimento bacteriano, podendo se tornar sintomática a partir do momento em que há o 

envolvimento dos tecidos periodontais e periradiculares (periodontite apical sintomática ou abcesso 

periapical agudo), respondendo positivamente aos testes de percussão e/ou palpação (Hargreaves, 

2007). 

Canais radiculares infectados contém uma população polimicrobiana composta em sua grande 
maioria por bactérias Gram-positivas anaeróbicas facultativas (e.g. Streptococcus mutans, Enterococcus 
faecalis) e estritas (e.g. Parvimonas micra, Filifactor alocis, Pseudoramibacter alactolyticus), bactérias 
Gram-negativas anaeróbicas facultativas (e.g. Neisseria spp., Escherichia coli) e estritas (e.g. 
Porphyromonas gingivalis, P. endodontalis, Prevotella intermedia, Fusobacterium nucleatum, Dialister 
pneumosintes, Treponema spp.). Todavia fungos, vírus, e protozoários também podem fazer parte desta 
comunidade (Gomes et al., 2019). 

O LPS (endotoxina), o LTA e os peptideoglicanos são componentes bacterianos presentes na 
infecção endodôntica capazes de estimular a liberação de citocinas pró-inflamatórias (Wilson et al.,  
Archae 1996), que têm a função de sinalização, mediando o recebimento de respostas à infecção, 
inflamação e trauma (Parolia et al., 2014), sendo as mais relevantes: fator necrose tumoral-a (TNF-a), 
interleucina-1α (IL-1α), interleucina-1β (IL-1β), interleucina-6 (IL-6) entre outras (Elsalhy et al., 2013). 

O padrão de resposta imune/inflamatória gerada frente aos microrganismos da infecção 
endodôntica é determinado pela rede de citocinas estabelecidas que, por sua vez, depende da 
complexidade das vias celulares ativadas diante determinado estímulo externo. Neste sentido, o 
conhecimento do conteúdo infeccioso presente nos canais radiculares, incluindo seu conteúdo proteico, 
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pode favorecer estratégias para sua eliminação e contribuir para o sucesso da terapia endodôntica 
(Martinho et al., 2014). 

 

OBJETIVO GERAL 

 O presente estudo teve como objetivo quantificar os níveis de proteínas totais nas amostras 
coletadas de tecidos periapicais de dentes necrosados sintomáticos e assintomáticos. 

 
MATERIAIS E MÉTODOS: 

Nesse estudo foram utilizadas amostras clínicas previamente coletadas e armazenados em freezer 
de -80o, por alunos do programa de Pós-graduação em Clínica Odontológica, área de Endodontia, 
durante o tratamento endodôntico de pacientes com dentes necrosados sintomáticos (n=10) e 
assintomáticos (n=10).  

1. Quantificação das proteínas totais 

Esse estudo usou o “Micro BCA Protein Assay Kit” (Thermo, Rockford, IL, EUA), que contém 240ml 
do reagente A (tampão tartarato-carbonato), 240ml do reagente B (ácido bicinchônico, vulgo BCA), 12ml 
do reagente C (sulfato de cobre) e ampolas de albumina de soro bovino 2mg/ml. 

 

Preparo do reagente 

 Os reagentes A, B e C foram misturados em um tubo de ensaio, nas proporções 25 para 24 para 
1, respectivamente, a fim de obter um reagente final único, que foi misturado com as amostras. 

 

Diluições da albumina (amostra controle) 

A fim de obter um grupo controle, uma ampola de albumina foi diluída várias vezes em água 
destilada (diluente), obtendo 8 amostras com concentrações diferentes (0,2mg/ml, 0,04mg/ml, 
0,02mg/ml, 0,01mg/ml, 0,005mg/ml, 0,0025mg/ml, 0,001mg/ml, 0,0005mg/ml). 

 

Mistura dos reagentes com as amostras 

Em um eppendorf separado, foi misturado 10uL do reagente final com 10uL de uma amostra, 
sendo ela albumina ou do paciente em sí, totalizando 20uL em cada recipiente, obtendo uma amostra 
final. 

 É nessa parte que se inicia a reação de Biureto, como citado anteriormente, em que, quando 
associado à uma proteína, os Cu2+ na solução são reduzidos em Cu+, que se ligam ao complexo de 
reagente do BCA, gerando uma tonalidade cada vez mais escura conforme maior quantidade de 
proteínas na amostra. 

 

Incubação das amostras finais 

Todas as amostras finais foram colocadas na incubadora por 60 minutos a uma temperatura de 
60ºC. 
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Uso do NanoDrop 

Após o término da incubação, foi utilizado o NanoDrop, um espectrofotômetro que registra os 
valores de absorbância das amostras, lendo elas à 562nm. 

 Com isso, foram pipetados 2μL de cada amostra final no leitor da máquina, começando pelas de 
albumina, a fim de obter os valores do grupo controle. Após isso, as amostras de todos os pacientes 
foram registradas no software da máquina, obtendo a concentração de proteínas totais delas, em mg/ml, 
e depois transferidas para uma tabela. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

A avaliação das amostras no espectrofotômetro mostrou que os dentes com necrose sintomática 

possuíam maior quantidade de proteínas totais (tabela 1) em relação aos dentes com necrose 

assintomática (tabela 2). 

Tabela 1. Média e Desvio Padrão das amostras na análise proteínas totais de dentes com necrose 
sintomática 

Média entre amostras (mg/ml) Desvio padrão 

58,39 84,69 

 

Tabela 2. Média e Desvio Padrão das amostras na análise proteínas totais de dentes com necrose 

assintomática 

Média entre amostras (mg/ml) Desvio padrão 

34,01 25,52 

 

 Devido ao fato de que nas proteínas totais podem estar incluídas citocinas pró-inflamatórias, 

interleucinas, LPS, LTA, que serão estudadas posteriormente, nosso estudo sugere que dentes com 

necrose sintomática possuem mais resquícios de componentes bacterianos e, consequentemente, de 

células pró-inflamatórias quando comparados aos dentes com necrose assintomática, obtendo uma 

diferença entre a média das amostras. 

CONCLUSÕES: 

 Dentes com necrose sintomática possuem maior quantidade de proteínas totais do que os dentes 

com necrose assintomática. 
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