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RESUMO 

 

PAIVA, Carina. Avaliação da expressão dos genes TRPV1, 

TRPV3 e IDO na polpa dentária irreversivelmente inflamada de 

portadores de Diabetes Mellitus. 2020. Trabalho de Conclusão de 

Curso (Graduação em Odontologia) – Departamento de 

Odontologia da Faculdade de Ciências da Saúde da 

Universidade de Brasília. 

 

 

O Diabetes Mellitus (DM) é considerado atualmente como 

epidemia mundial. Diversas alterações bucais têm sido 

associadas ao DM, entre estas, uma possível alteração do 

padrão de resposta clínica em pulpite irreversível. O objetivo 

deste trabalho foi avaliar a expressão gênica, na polpa de 

indivíduos com DM e indivíduos sistemicamente saudáveis, da 

proteína Indoleamina 2, 3-dioxigenase (IDO), que está 

relacionada a processos inflamatórios pulpares, e dos 

Receptores de Potencial Transitório Vanilóide 1 e 3 (TRVP1 e 

TRPV3), que estão associados à percepção dolorosa. Os 

pacientes foram divididos em três grupos: diabéticos com pulpite 

irreversível; pacientes sistemicamente saudáveis com pulpite 

irreversível (controle positivo); e pacientes sistemicamente 

saudáveis sem pulpite (controle negativo). As amostras de polpa 

foram coletadas de dentes indicados ao tratamento endodôntico, 

nos casos de pulpite e, de dentes saudáveis com indicação de 

extração, para o controle negativo. A expressão gênica foi 

avaliada por PCR em tempo real (qPCR). Este é o primeiro 

estudo que avalia a expressão de IDO, TRPV 1 e 3 em tecido 

pulpar de pacientes com DM, de acordo com as buscas 

realizadas. Todos os genes alvos apresentaram expressão mais 

baixa para pacientes portadores de DM, comparado a pacientes 

com pulpite irreversível e sistemicamente saudáveis. Este padrão 

de expressão pode explicar a diferente resposta de sensibilidade 



 

 

e a capacidade prejudicada de reparo pulpar em pacientes com 

DM. 



 

 

ABSTRACT 

 

PAIVA, Carina. Evaluation of TRPV1, TRPV3 and IDO genes 

expression in irreversibly inflamed dental pulp of patients with 

Diabetes Mellitus. 2020. Undergraduate Course Final Monograph 

(Undergraduate Course in Dentistry) – Department of Dentistry, 

School of Health Sciences, University of Brasília. 

 

Diabetes Mellitus (DM) is currently considered as a worldwide 

epidemic. Several oral conditions have been associated to DM, 

among them, possible alteration of the clinical response pattern in 

irreversible pulpitis. This study aimed to evaluate the gene 

expression of the protein Indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO), 

which is related to pulp inflammatory processes and Vanilloid 

Transient Potential Receptors 1 and 3 (TRVP1 and TRPV3), 

which are associated to pain perception, in DM pulp and 

systemically healthy controls. The patients were divided into three 

groups: diabetics with irreversible pulpitis; systemically healthy 

patients with irreversible pulpitis (positive control); and 

systemically healthy patients without pulpitis (negative control). 

Pulp samples were collected from teeth indicated for endodontic 

treatment in cases of pulpitis and from healthy teeth with 

extraction indication (negative control). Genetic expression was 

evaluated by real-time PCR (qPCR). This is the first study to 

evaluate the expression of IDO, TRPV 1 and 3 in the pulp tissue 

of patients with DM, according to the searches performed. All 

genes have lower expression in patients with DM compared to 

patients with irreversible pulpits and systemically healthy pulp. 

This expression pattern may explain the different responses of 

sensitivity and the impaired pulp repair capacity in patients with 

DM.
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RESUMO 
 

Avaliação da expressão dos genes TRPV1, TRPV3 e IDO na 

polpa dentária irreversivelmente inflamada de portadores de 

Diabetes Mellitus 

 

Resumo 

 

O Diabetes Mellitus (DM) é considerado atualmente como 

epidemia mundial. Diversas alterações bucais têm sido 

associadas ao DM, entre estas, uma possível alteração do 

padrão de resposta clínica em pulpite irreversível. O objetivo 

deste trabalho foi avaliar a expressão gênica, na polpa de 

indivíduos com DM e indivíduos sistemicamente saudáveis, da 

proteína Indoleamina 2, 3-dioxigenase (IDO), que está 

relacionada a processos inflamatórios pulpares, e dos 

Receptores de Potencial Transitório Vanilóide 1 e 3 (TRVP1 e 

TRPV3), que estão associados à percepção dolorosa. Os 

pacientes foram divididos em três grupos: diabéticos com pulpite 

irreversível; pacientes sistemicamente saudáveis com pulpite 

irreversível (controle positivo); e pacientes sistemicamente 

saudáveis sem pulpite (controle negativo). As amostras de polpa 

foram coletadas de dentes indicados ao tratamento endodôntico, 

nos casos de pulpite e, de dentes saudáveis com indicação de 

extração, para o controle negativo. A expressão gênica foi 

avaliada por PCR em tempo real (qPCR). Este é o primeiro 

estudo que avalia a expressão de IDO, TRPV 1 e 3 em tecido 

pulpar de pacientes com DM, de acordo com as buscas 

realizadas. Todos os genes alvos apresentaram expressão mais 

baixa para pacientes portadores de DM, comparado a pacientes 

com pulpite irreversível e sistemicamente saudáveis. Este padrão 

de expressão pode explicar a diferente resposta de sensibilidade 

e a capacidade prejudicada de reparo pulpar em pacientes com 

DM. 
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Palavras-chave 

 

Pulpite Irreversível. Diabetes Mellitus. Nocicepção. Expressão 

gênica. Canais de Cátion TRPV. 

 

Relevância Clínica 

 

Contribuir para o desenvolvimento de novos protocolos de 

prevenção, diagnóstico e tratamento de alterações do tecido 

pulpar no que concerne, principalmente aos pacientes diabéticos. 

Para isso, poderá auxiliar na definição de estratégias para o 

diagnóstico correto e para adequação de técnicas de preparo 

químico-mecânico, considerando também a utilização de 

medicações intracanais e as soluções irrigadoras mais 

adequadas. Dessa forma, impactará na melhoria da qualidade de 

vida de pacientes portadores de Diabetes Mellitus. 
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ABSTRACT 
 

Evaluation of TRPV1, TRPV3 and IDO genes expression in 

irreversibly inflamed dental pulp of patients with Diabetes Mellitus 

 

Abstract 

 

Diabetes Mellitus (DM) is currently considered as a worldwide 

epidemic. Several oral conditions have been associated to DM, 

among them, possible alteration of the clinical response pattern in 

irreversible pulpitis. This study aimed to evaluate the gene 

expression of the protein Indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO), 

which is related to pulp inflammatory processes and Vanilloid 

Transient Potential Receptors 1 and 3 (TRVP1 and TRPV3), 

which are associated to pain perception, in DM pulp and 

systemically healthy controls. The patients were divided into three 

groups: diabetics with irreversible pulpitis; systemically healthy 

patients with irreversible pulpitis (positive control); and 

systemically healthy patients without pulpitis (negative control). 

Pulp samples were collected from teeth indicated for endodontic 

treatment in cases of pulpitis and from healthy teeth with 

extraction indication (negative control). Genetic expression was 

evaluated by real-time PCR (qPCR). This is the first study to 

evaluate the expression of IDO, TRPV 1 and 3 in the pulp tissue 

of patients with DM, according to the searches performed. All 

genes have lower expression in patients with DM compared to 

patients with irreversible pulpits and systemically healthy pulp. 

This expression pattern may explain the different responses of 

sensitivity and the impaired pulp repair capacity in patients with 

DM. 

 

Keywords: Irreversibly pulpit. Diabetes Mellitus. Nociception. 

Gene Expression. TRPV Cation Channels. 
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INTRODUÇÃO 
 

 Diabetes Mellitus (DM) é uma doença complexa 

decorrente da má absorção ou falta de insulina, que interfere na 

quebra de moléculas de glicose, causando hiperglicemia1. O 

número de pessoas afetadas é crescente, estimando-se que a 

população com diabetes deverá atingir 471 milhões em 20352. 

Considerando essa alta prevalência, a cronicidade da doença e 

as diversas implicações de saúde a ela relacionadas, a DM é 

considerada uma das principais preocupações de saúde pública 

no mundo1,3. 

 Os pacientes com DM, apresentam várias alterações, 

tanto sistêmicas, quanto bucais4. O principal aspecto 

comprometido do sistema imunológico é a disfunção dos 

leucócitos5,6. Em uma resposta inflamatória normal, os leucócitos 

são recrutados, aderem às células endoteliais e migraram para 

os tecidos injuriados7. Entretanto, observa-se que esse processo 

acontece de forma defeituosa em pacientes com DM, os quais 

apresentam redução na quimiotaxia dessas células e, 

consequentemente, prejuízo na cicatrização de feridas6.  

 Entre as manifestações bucais, as principais são a 

disfunção salivar e a xerostomia, a cárie dentária, a doença 

periodontal e a gengivite, as doenças endodônticas e a síndrome 

da ardência bucal, além da alteração do paladar e outros 

transtornos neurossensitivos, e do retardo na cicatrização de 

feridas e aumento da incidência de infecção5,8. A condição de 

DM mal controlada, causa ainda mais deficiência do sistema 

imune no combate à infecção, aumentando em até três vezes a 

probabilidade de desenvolvimento de doenças bucais como a 

periodontite, a cárie dentária e as alterações endodônticas9.  

 De acordo com a literatura, existe relação entre DM e o 

aumento da prevalência de alguns microrganismos endodônticos 

virulentos, bem como da gravidade das lesões periapicais e 

diminuição da taxa de sucesso do tratamento endodôntico, 
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sugerindo que a diabetes pode servir como fator modificador das 

doenças da polpa e do periápice5. Além disso, a disfunção de 

leucócitos pode favorecer a prevalência e gravidade das 

manifestações endodônticas nesses pacientes10. Outras 

alterações específicas do sistema imune que podem estar 

envolvidas nas manifestações endodônticas em DM são as 

respostas diminuídas à histamina e bradicinina; degranulação 

reduzida de mastócitos; redução do infiltrado inflamatório, 

aumento de apoptose de leucócitos; produção de espécies 

reativas de oxigênio e redução da capacidade de retenção dos 

linfonodos5,8,9. Como a proliferação celular e o processo de 

cicatrização são funções essenciais para o reestabelecimento da 

saúde pulpar, e os altos níveis de glicose podem inibir a função 

dos macrófagos (quimiotaxia, fagocitose e morte bacteriana), o 

resultado inflamatório gerado é prejudicial, indicando efeito direto 

da DM na integridade da polpa11. A diabetes pode resultar 

também em angiopatia e espessamento da membrana basal nos 

vasos da polpa dentária, o que afeta o fluxo sanguíneo pulpar. 

Quando comparado à pacientes saudáveis, o ritmo circadiano de 

sensibilidade pulpar mostra-se alterado em pacientes diabéticos5.   

 Estudos em pacientes não diabéticos têm demonstrado 

que as alterações de sensibilidade têm relação com a mudança 

de expressão dos Receptores de Potencial Transitório Vanilóides 

(TRPVs), que são canais de cátions não seletivos, permeáveis 

ao Ca2+, têm participação fundamental nos complexos 

mecanismos de quase todas as respostas sensoriais12. Os 

receptores TRPV1 e TRPV3 são receptores termo sensitivos da 

família dos vanilóides associados à nocicepção13. Embora as 

alterações de expressão desses receptores tenham resultado em 

estados de hiper-hipo-algesia na pele de pacientes diabéticos13, 

não foram encontrados estudos que analisaram essa expressão 

no tecido pulpar inflamado de pacientes diabéticos.  

 Em relação a inflamação pulpar, o aumento do fator de 

necrose tumoral (TNF-α), uma citocina pró-inflamatória produzida 
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por macrófagos, desencadeia a expressão da proteína 

Indoleamina 2, 3-dioxigenase (IDO), esta, por sua vez, atua 

promovendo o metabolismo oxidativo de triptofano, levando à 

formação da quinurenina, uma molécula que possui propriedades 

imunomoduladoras importantes para o reparo tecidual14. A 

expressão de IDO se mostra elevada na polpa inflamada em 

comparação com a polpa saudável, indicando que os macrófagos 

desempenham um papel fundamental na progressão da 

inflamação pulpar15. Estudos em células estaminais pulpares 

indicam que o eixo TNF-α/IDO pode governar o grau de 

inflamação pulpar em pacientes não diabéticos15. Os estudos da 

influência do eixo TNF-α/IDO e dos receptores TRPVs com o 

aumento da inflamação em tecidos pulpares e as alterações de 

sensibilidade e em pacientes diabéticos são ainda 

desconhecidos.  

 A DM parece atuar como modificador das doenças 

endodônticas e os aspectos clínicos diferenciam-se da polpa 

dentária de pacientes saudáveis5,11. Diferentes autores sugerem 

a hipótese de que indivíduos portadores de DM apresentam 

resposta inflamatória pulpar deficiente, com possíveis diferenças 

na expressão de citocinas e de genes responsáveis pela 

modulação da inflamação. Portanto, o presente trabalho teve 

como objetivo avaliar a expressão dos receptores TRPV1 e 

TRPV3 e da proteína IDO em polpas dentárias de pacientes 

diabéticos com diagnóstico de pulpite irreversível, comparando a 

pacientes não diabéticos com o mesmo diagnóstico e a pacientes 

sistemicamente saudáveis sem pulpite. De maneira importante, 

os resultados obtidos neste projeto devem contribuir para o 

entendimento da DM e seu efeito no tecido pulpar, colaborando 

para o desenvolvimento de estratégias adequadas de prevenção, 

diagnóstico e tratamento endodôntico nesta população de 

pacientes. 
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METODOLOGIA 
 

1. AMOSTRA 
 

 Esse projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Faculdade de Ciências da Saúde (CEP/FS) da 

Universidade de Brasília (UnB) (processo no. 

46609515.7.0000.0030 e 87962818.4.0000.0030). Foram 

recrutados indivíduos atendidos na Unidade de Saúde Bucal do 

Hospital Universitário de Brasília (HUB), encaminhados pela 

equipe médica do HUB, bem como pacientes atendidos no 

projeto de diabetes do ambulatório de endocrinologia do HUB, 

mediante assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE).  A amostra do estudo foi composta por 

indivíduos divididos em 3 grupos:  

 

o Grupo DM: pacientes portadores de Diabetes Mellitus tipo 

2, com diagnóstico de pulpite irreversível (n=3); 

o Grupo SP (controle positivo): pacientes sistemicamente 

saudáveis, com diagnóstico de pulpite irreversível (n=1); 

o  Grupo CT (controle negativo): dois controles diferentes, o 

Controle 1 (CT1) composto por polpa saudável de 

terceiro molar incluso, e o Controle 2 (CT2) composto por 

polpa saudável de dente em oclusão de pré-molar 

submetido a exodontia por razões protéticas (dente com 

restauração e em oclusão com diagnóstico de polpa 

saudável). 

 

2. EXAMES CLÍNICOS 
 

Na avaliação inicial dos pacientes, foram solicitados os 

exames de glicemia, hemograma completo, testes de 

hemoglobina glicada (HbA1c) e proteína c-reativa (PCR). 

Os exames clínico e endodôntico foram realizados 
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observando parâmetros como sensibilidade à palpação, 

percussão vertical, sensibilidade térmica, avaliação de 

presença de cáries extensas e/ou fraturas, bem como 

presença de lesões periapicais visíveis 

radiograficamente. 

 

3. COLETA DE AMOSTRAS DE POLPA DENTÁRIA E 

REAÇÃO EM CADEIA DA POLIMERASE EM TEMPO 

REAL (QPCR) 
 

  As amostras de polpa, coletadas durante o tratamento 

endodôntico, foram transferidas para microtubos com 600 µL de 

Trizol (Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA, USA) e 

armazenadas a -20°C. Em seguida, as amostras foram 

processadas para extração de mRNA, conforme o protocolo 

indicado pelo fabricante: Adicionou-se 120 μL de clorofórmio 

(VETEC, Duque de Caxias, RJ, BRA) e homogeneizou-se a 

amostra vigorosamente; Após 2 minutos de incubação em 

temperatura ambiente, centrifugou-se a 12.000 xg por 15 minutos 

a 4ºC; A fase aquosa (superior) foi cuidadosamente coletada com 

pipeta, pois continha o RNA total. Houve o cuidado de evitar 

contaminação com a fase orgânica do centrifugado; Precipitação 

do RNA; Logo a seguir, foram adicionados 300 μL de isopropanol 

(VETEC, Duque de Caxias, RJ, BRA) e as amostras de RNA 

incubadas a temperatura ambiente por 10 minutos; Centrifugou-

se novamente por 12.000 xg por 10 minutos a 4ºC; Limpeza do 

pellet de RNA; Todo o sobrenadante foi retirado e adicionou-se 

800 μL de etanol 75% (VETEC, Duque de Caxias, RJ, BRA) ao 

pellet formado; Centrifugou-se por 7.500 xg por 5 minutos a 4ºC; 

O sobrenadante foi descartado e os Eppendorf com RNA foram 

deixados em fluxo laminar para evaporação completa do etanol; 

O RNA total foi ressuspenso em água destilada ultrapura, livre de 

RNAse, DNAse e pirogênio (Thermo Fisher Scientific, Waltham, 

MA, USA), para posterior mensuração da concentração e 
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qualidade do RNA. No equipamento NanoDrop 2000/2000c 

(Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA, USA).  

 O RNA extraído foi utilizado para síntese de cDNA 

utilizando Quantitec Reverse Transcriptase (Qiagen, 

Germantown, MD, USA). As amostras serviram como template 

para análise de expressão por qPCR dos genes de interesse 

(Indoleamina 2.3 dioxigenase (IDO); e receptores TRPV1 e 

TRPV3).   

 Para qPCR trabalhou-se com um cDNA mix e um primer 

mix de componentes para diminuir o erro de pipetagem. No 

cDNA mix eram colocados o cDNA, água destilada ultrapura livre 

de RNAse, DNAse e pirogênio e o SybrGreen Fast (Applied 

Biosystem, Foster City, CA, EUA). Já o primer mix correspondia 

a mistura do primers Forward e Reverse diluídos em água, sendo 

que a concentração final de primer para o qPCR era de 100 nM 

de Forward e 100 nM de Reverse por poço. As reações de PCR 

foram preparadas em Eppendorf 0,2 de mL com volume final de 

reação de 28 μL. As reações de PCR foram feitas utilizando 

triplicatas idênticas. Os ciclos de PCR foram 95ºC por 20 

segundos, para ativação da enzima; 95ºC por 3 segundos, para 

desnaturação; e 60ºC por 30 segundos para anelamento e 

extensão do cDNA (Sybr Green Fast; Applied Biosystem). O PCR 

real time foi feito em sistema ROTOR GENE (BIORAD, Hercules, 

CA, EUA) e o acúmulo dos produtos da amplificação do DNA de 

interesse foi mensurado pelo aumento da fluorescência de 

SybrGreen Fast (ROTOR GENE) a cada ciclo. O fold de 

expressão foi normalizado pelo gene de referência (Glicerol-3-

fosfato desidrogenase, GAPDH) e calculado em relação ao 

controle pelo método ΔΔCT (Fold de expressão = 2-(ΔΔCT+-desvpad)). 

 

4. ANÁLISES ESTATÍSTICAS 
 

 Devido ao limitado número de amostras (n total =6) e 

distribuição não paramétrica, os dados obtidos foram submetidos 
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ao teste estatístico Kruskal-Wallis ANOVA para comparar os três 

grupos independentes DM, SP e CT. Os resultados de expressão 

gênica foram demonstrados em forma de gráficos do tipo boxplot, 

e considerados significativos para p<0.05. O programa estatístico 

utilizado foi o StatPlus:mac Pro, versão 7 (AnalystSoft Inc., 

Walnut, CA, USA). 

 

 

RESULTADOS  
 
 No fold de expressão calculado em relação ao CT1 os 

três genes analisados (TRPV1, TRPV3 e IDO) apresentaram 

expressão maior nos grupos de estudo, em relação ao controle. 

O fold de expressão do TRPV1 apresentou uma média de 24.5 

vezes mais expressão no grupo DM em relação ao grupo CT1, 

enquanto o grupo SP apresentou um fold de 77.2 (Figura 1A). 

Quando calculado o fold em relação ao CT2, o gene do receptor 

TRPV1 não apresentou diferença estatística para o grupo DM 

(fold=1.1) comparado ao controle. No grupo SP, esse gene 

mostrou um fold significativo de aproximadamente 3.15 em 

relação ao CT2 (Figura 1B). O gene TRPV3 demonstrou a 

diferença mais expressiva entre os grupos de estudo, sendo que 

o grupo DM apresentou fold médio de aproximadamente 33 em 

relação ao CT1, comparado à aproximadamente 1932 do grupo 

SP (Figura 2A). Calculado em relação ao CT2, o gene TRPV3 

apresentou expressão diminuída para o grupo DM (fold=0.055), 

comparado à aproximadamente 4.2 no grupo SP (Figura 2B). Já 

o gene da proteína IDO, apresentou fold de 42.3 no grupo DM 

em relação ao CT1. Em contraste, o grupo SP apresentou fold de 

aproximadamente 723 (Figura 3A). Por fim, o gene IDO, no grupo 

DM, apresentou significativa inibição da expressão em relação ao 

CT2 (fold=0.01), e no grupo SP o fold foi de 0.5 (Figura 3B) 
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Figura 1. Fold de expressão do gene TRPV1. A: Fold em relação ao 

controle CT1 (polpa saudável de terceiro molar incluso). Análise 

estatística (p=0.005). B: Fold em relação ao controle CT2 (polpa 

saudável de dente em oclusão). Análise estatística (p=0.018).  Dados 

representam a média, a mediana e valores extremos. DM representa o 

grupo Diabetes Mellitus tipo 2 e SP, pulpite irreversível.  
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Figura 2. Fold de expressão do gene TRPV3. A: Fold em relação ao 

controle CT1 (polpa saudável de terceiro molar incluso). Análise 

estatística (p=0.003). B: Fold em relação ao controle CT2 (polpa 

saudável de dente em oclusão). Análise estatística (p=0.003).  Dados 

representam a média, a mediana e valores extremos. DM representa o 

grupo Diabetes Mellitus tipo 2 e SP, pulpite irreversível. 
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Figura 3. Fold de expressão do gene IDO. A: Fold em relação ao 

controle CT1 (polpa saudável de terceiro molar incluso). Análise 

estatística (p=0.003). B: Fold em relação ao controle CT2 (polpa 

saudável de dente em oclusão). Análise estatística (p=0.004).  Dados 

representam a média, a mediana e valores extremos. DM representa o 

grupo Diabetes Mellitus tipo 2 e SP, pulpite irreversível. 
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DISCUSSÃO 
 
 Diabetes Mellitus é uma doença crônica considerada 

preocupação mundial, devido ao número crescente de indivíduos 

acometidos e suas implicações gerais2. Indivíduos acometidos 

apresentam vários aspectos do sistema imunológico 

comprometidos, prejudicando os processos inflamatórios e a 

capacidade de cicatrização do organismo. O presente estudo 

evidenciou diferença marcante entre a polpa irreversivelmente 

inflamada de pacientes diabéticos e a de pacientes 

sistemicamente saudáveis, mostrando que indivíduos com DM 

apresentam menos expressão dos genes da proteína IDO e dos 

receptores TRPV1 e TRPV3. 

 Durante um processo inflamatório ideal a atividade dos 

macrófagos é aumentada, e consequente, a liberação de 

citocinas, como o TNF-α16. Estudos têm demonstrado que o 

TNF-α está altamente relacionado com a expressão da proteína 

IDO, evidenciando eixo de expressão aumentado dessa proteína 

durante resposta inflamatória normal em tecido pulpar inflamado, 

quando comparado ao tecido pulpar saudável15. Entretanto, o 

presente estudo evidenciou uma queda da expressão da proteína 

IDO na polpa irreversivelmente inflamada de pacientes 

portadores de DM, sugerindo deficiência no processo inflamatório 

pulpar desses indivíduos. Como os altos níveis de glicose podem 

inibir a função dos macrófagos, prejudicando a proliferação 

celular e o processo de cicatrização17, o reestabelecimento da 

saúde pulpar é dificultado, indicando efeito negativo direto da DM 

na polpa durante um processo inflamatório5. Similarmente aos 

achados, Orabona18 et. al (2018), sugerem esse efeito negativo 

do processo inflamatório através da evidenciação da redução na 

expressão da proteína IDO em pacientes não diabéticos18.  

  De acordo com esse relato, tem sido demonstrado que 

ocorrem distúrbios circulatórios generalizados nos pacientes 

diabéticos, prejudicando a defesa do hospedeiro, a capacidade 
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microbicida polimorfonuclear e a ação do sistema imunológico19. 

Um estudo recente demonstrou que a proteína IDO atuou como 

um importante mediador celular de proliferação de bactéria 

anaeróbia em macrófagos. Os autores concluíram que a inibição 

de IDO pode agravar a infecção associada a imunoterapia, 

devido a distúrbios da resposta imune e celular20.  A inibição da 

expressão de IDO, demonstrada no presente estudo, associada 

à disfunção da resposta imunológica celular poderia explicar a 

hipótese de a DM atuar como modificador do processo 

inflamatório e da gravidade das patologias endodônticas nos 

pacientes diabéticos.5,6,8,9,21-23. Considerando esse cenário de 

processo inflamatório deficiente, ocorre a transição de pulpite 

para necrose e, em seguida, o estabelecimento das patologias 

periapicais24. Um estudo transversal avaliativo da presença de 

lesões apicais e tratamento endodôntico em 652 dentes de 

brasileiros com DM comparados com 1368 dentes de não-

diabéticos, revelou prevalência significativa de LA no grupo DM 

(15%) comparado aos controles (12%)13. Uma análise de 

regressão logística multivariada, ajustando o número de dentes, 

mostrou que a condição periapical e o número de dentes com 

tratamento endodôntico foram associados de forma significativa 

ao estado de DM22. 

 Quanto aos receptores TRPV1 e TRPV3, relacionados à 

nocicepção13, principalmente aos estímulos térmicos; estudos 

têm demostrado sua presença no tecido pulpar, bem como 

sugerido a associação deles com a sensação dolorosa da polpa 

dentária25-27. Son28 et al. demonstraram, em análise in vitro, que 

odontoblastos estimulados por temperatura acima de 32◦C 

aumentam a concentração intracelular de cálcio, sugerindo 

envolvimento funcional desses receptores na transdução de 

estímulos de temperatura28. Além disso, em células cultivadas 

através da polpa de ratos, a estimulação mecânica aumentou a 

concentração intracelular de Ca2 +, sendo esse efeito atenuado 

pela aplicação de antagonistas de TRPV1, TRPV2 e TRPV4, 
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sugerindo que esses canais funcionam como mecanossensores 

nessas células29. Entretanto, não foram encontrados estudos 

avaliando a expressão desses receptores na polpa de pacientes 

diabéticos.  

 Facer13 et al. comparou a expressão de TRPV1 e TRPV3 

após lesão na pele de pacientes saudáveis e diabéticos, 

evidenciando a diminuição na expressão gênica desses 

receptores nos portadores de DM. A redução do TRPV1 foi 

observada nas fibras intra e subepidérmicas, enquanto a redução 

do TRPV3 foi encontrada nos queratinócitos da camada basal. 

No presente estudo, foi realizada uma análise piloto da 

expressão de TRVP1 e TRPV3 no tecido pulpar de indivíduos 

com DM para avaliar o comportamento da polpa 

irreversivelmente inflamada. Assim como no estudo citado13, 

observou-se redução da expressão gênica dos receptores no 

grupo DM, comparado ao grupo SP. Como os receptores 

vanilóides TRVP1 e TRPV3 desempenham função na 

sensibilidade, a redução na expressão sugere que os pacientes 

com DM podem apresentar diminuição da sensação dolorosa e 

da nocicepção13. Similarmente, no que concerne à polpa 

dentária, o presente estudo foi um piloto para avaliação desses 

receptores na polpa irreversivelmente inflamada de pacientes 

diabéticos. E, assim como evidenciado por Facer13 et al., notou-

se expressão reduzida nos pacientes com DM.   

 Este trabalho foi realizado no Projeto de Extensão Saúde 

bucal de pacientes portadores de Diabetes Mellitus: diagnóstico e 

tratamento de alterações salivares, doença periodontal, 

patologias endodônticas e cárie dentária do Departamento de 

Odontologia da Universidade de Brasília, durante o qual os 

endodontistas do grupo observaram aspectos clínicos 

diferenciados entre a polpa dentária de pacientes diabéticos e 

pacientes saudáveis. Além de parecerem apresentar um tecido 

pulpar menos consistente, os pacientes com DM progrediam da 

pulpite irreversível para a necrose sem relatar a sintomatologia 
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característica do quadro. Essas observações clínicas levantaram 

a hipótese de que indivíduos portadores de DM apresentam 

resposta inflamatória pulpar deficiente, com possíveis diferenças 

na expressão de citocinas e de genes responsáveis pela 

nocicepção.  

 Como tentativa de responder à hipótese supracitada, o 

presente estudo evidenciou redução da expressão gênica da 

proteína IDO e dos receptores TRPV1 e TRPV3, sugerindo a 

influência negativa do diabetes na resposta inflamatória pulpar e 

na percepção de sensação dolorosa. Para melhorar essa 

evidência, o número da amostra precisa ser aumentado, 

principalmente no que diz respeito ao grupo SP. Contudo, é 

necessário pontuar a importância de uma abordagem 

diferenciada para pacientes portadores de DM, não só durante o 

tratamento endodôntico, mas também no momento do 

diagnóstico das condições pulpares. 

 Os resultados absolutos de expressão gênica 

encontrados nos grupos de estudo, se diferenciaram em relação 

aos dois controles incluídos neste estudo. O CT1 foi composto 

por polpa saudável de dente incluso de indivíduo jovem sem 

comorbidade sistêmica, enquanto o CT2 foi composto por 

paciente adulto, saudável, com dente sem alterações pulpares 

em oclusão. Em relação ao grupo CT1, tanto o grupo DM como o 

grupo SP apresentaram superexpressão dos genes avaliados. 

No entanto, em relação ao grupo CT2, o TRPV3 e IDO tiveram 

suas expressões inibidas em portadores de DM. Não houve 

diferença estatística da expressão de TRPV1 em DM comparada 

ao CT2. Como demonstrado por Tranasi30 et al. existe padrão de 

maior proliferação celular, otimização do reparo e melhor 

resposta imunológica em dentes mais jovens, devido à ausência 

de agressões as quais um dente em oclusão é submetido 

durante os anos de vida de um indivíduo, podendo a diferença 

entre os resultados ser explicada pelo padrão pulpar de dentes 

inclusos e dentes em oclusão30. Contudo, é importante destacar 
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que os resultados deste estudo demonstraram menor expressão 

dos genes IDO, TRPV1 e TRPV3 em pulpite irreversível de 

pacientes DM quando comparado a polpa irreversivelmente 

alterada de paciente não diabético. 

 

 

CONCLUSÃO 
 

 Indivíduos portadores de DM parecem apresentar 

expressão gênica diminuída da proteína IDO e dos receptores 

vanilóides TRPV1 e TRPV3, sugerindo influência direta do 

diabetes na resposta inflamatória e na percepção de 

sintomatologia da polpa dentária. Sugere-se que esses achados 

sejam associados à rápida progressão de um quadro de pulpite 

irreversível para a necrose, observada clinicamente em pacientes 

com DM, uma vez que a o organismo não responderá de forma 

ideal frente a uma agressão e apresentará sintomatologia 

reduzida. Por isso é importante utilizar abordagens diferenciadas 

para pacientes portadores de DM tanto durante o tratamento, 

quanto para a realização do diagnóstico endodôntico. Em 

estudos futuros, para melhorar a evidência dos achados, o 

número amostral deverá ser aumentado. 
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ANEXOS 
 

 

NORMAS DA REVISTA 
 
JOURNAL OF APPLIED  ORAL SCIENCES (JAOS) 
  

1 Presentation of the Manuscript 

 

1.1 Structure of the manuscript 

 

1.1.1 Cover page must be submitted as a supplementary file and 

should contain only: 

 

Title of the manuscript in English. 

Names of the authors in direct order with their respective 

affiliations in English. Affiliations must be written in Portuguese for 

Brazilian authors, in Spanish for Spanish authors, and in English 

for the other nationalities. 

Full address of the corresponding author, to whom all 

correspondence should be addressed, including phone number 

as well as e-mail address. 

 

1.1.2 Text 

 

The paper must be previously translated or reviewed by 

professional or company responsible for English language. 

Authors with English as native language must submit as 

supplementary file a signed letter taking responsibility for the 

quality of the English language and editing of the text. 

Title of the manuscript in English. 
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Abstract structured in a sole paragraph: should comprise at most 

300 words, highlighting a little introduction, objective, material and 

methods, results and conclusions. 

 

Key words: (words or expressions that identify the contents of the 

manuscript). The authors are referred to the list of subjects of the 

MeSH and DeCS. Authors must use periods to separate the key 

words, which must have the first letter of the first word in capital 

letters. Ex: Dental implants. Fixed prosthesis. Photoelasticity. 

Passive fit. 

 

Introduction: summary of the rationale and proposal of the study 

including only proper references. It should clearly state the 

hypothesis of the study. 

 

Material and Methods: the material and the methods are 

presented with enough detail to allow confirmation of the findings. 

Include city, state and country of all manufacturers right after the 

first appearance of the products, reagents or equipments. 

Published methods should be referred to and briefly discussed, 

except if modifications were made. Indicate the statistical 

methods employed, if applicable. Please refer to item 3 for ethical 

principals and registration of clinical trials. 

 

Results: presents the outcomes in a logical sequence in the text, 

tables and illustrations. Data contained in tables and illustrations 

should not be repeated in the text, and only important findings 

should be highlighted. 

 

Discussion: this should emphasize the new and important 

aspects of the study and the resulting conclusions. Any data or 

information mentioned in the introduction or results should not be 

repeated. Findings of other important studies should be reported. 
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The authors should point out the implications of their findings as 

well as their limitations. 

 

Conclusion(s) (if any). 

 

Acknowledgments (when appropriate). Acknowledge those who 

have contributed to the work. Specify sponsors, grants, 

scholarships and fellowships with respective names and 

identification numbers. 

References (please refer to item 2.3) 

 

2 TECHNICAL NORMALIZATION 

 

The manuscript should be typed as follows: 1.5 spacing in 11 pt 

Arial font, with 3-cm margins at each side, on an A4 page, adding 

up to at most 15 pages, including the illustrations (graphs, 

photographs, tables, etc). 

 

2.1 Illustrations and Tables 

 

2.1.1 The illustrations (photographs, graphs, drawings, charts, 

etc.), regarded as figures, should be limited to the least amount 

possible and should be uploaded in separate files, consecutively 

numbered with Arabic numbers according to the order they 

appear in the text. 

 

2.1.2 Photographs should be sent in .jpg or tif formats with at 

least 10 cm width and at least 300 dpi. These illustrations should 

be provided in supplementary files and not inserted in the Word 

document. 

 

2.1.3 The tables should be logically arranged, consecutively 

numbered with Arabic numbers. The legend shall be placed on 
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the top of the tables. Tables should be open in the right and left 

laterals. 

 

2.1.4 The corresponding legends for figures should be clear, 

concise and typed at the end of the manuscript as a separate list 

preceded by the corresponding number. 

 

2.1.5 Footnotes should be indicated by asterisks and restricted to 

the least amount possible. 

 

2.2 Citation of the Authors 

 

Citation of the authors in the text may be performed in two 

manners: 

 

1) Just numeric: " and interfere with the bacterial system and 

tissue system. "3,4,7-10 References must be cited in a numeric 

ascending order within the paragraph. 

2) or alphanumeric 

 

one author - Gatewood31 (2012) 

two authors - Cotti and Mercuro19 (2016) 

three authors - Azar, Safi, Nikaein27 (2012) 

more than three authors - Gealh, et al.28 (2014) 

Punctuation characters such as periods and commas must be 

placed after the numeric citation of the authors. Ex: Ferreira38 

(2015). 

 

2.3 References 

 

The references must follow the "Uniform requirements for 

manuscripts submitted to Biomedical Journals - Vancouver" 

available at: 

http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html. 
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2.3.1 All references must be cited in the text. They should be 

numbered consecutively in the order in which they are first 

mentioned in the text. Abbreviations of the titles of the 

international journals cited should follow MEDLINE. 

 

2.3.2 Personal communications and unpublished data with no 

publication date must not be included in the reference list. 

 

2.3.3 Abstracts, monographs, dissertations and theses will not be 

accepted as references. 

 

2.3.4 The names of all authors should be cited up to 6 authors; in 

case there are more authors, the 6 first authors should be cited, 

followed by the expression ", et al.", which must be followed by 

"period" and should not be written in italics. Ex: Cintra LT, Samuel 
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