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Introdução: O contato com soluções quelantes pode causar reações 

inflamatórias na região periapical. Dessa forma, foram investigados os efeitos 

citotóxicos em cultura de fibroblastos de ligamento periodontal humano (LPH), 

após contato com diferentes concentrações das soluções de ácido 1-

hidroxietilideno-1, 1-bisfosfonato (HEBP) e ácido etilenodiaminotetraacético 

(EDTA). Material e Métodos: O tecido de LPH foi coletado, fragmentado e 

semeado em frascos de cultivo até atingirem a confluência. Os grupos 

experimentais foram divididos em sete: G1 – Controle ; G2 – HEBP 9% ; G3 – 

HEBP 18% ; G4 – HEBP 24% ; G5 – EDTA 15% ; G6 – EDTA 17% ; G7 – EDTA 

24% e os tempos utilizados foram de 1, 4 e 24 horas. A viabilidade celular foi 

medida utilizando o teste de 3-(4,5-dimetiltiazol-2il)-2,5-difeniltetrazolium bromide 

(MTT) e a leitora ELISA. Os dados apresentaram distribuição anormal, sendo 

aplicado o teste Kruskal-Wallis (α = 0.05). Resultados: A viabilidade celular do 

grupo G2 foi maior em comparação aos demais. Independente da solução e 

concentração testadas, todas reduziram significativamente a viabilidade celular 

em 24h. Conclusão: A solução de EDTA foi mais citotóxica no tempo de 4 horas, 

enquanto que o HEBP na concentração de 9% foi a solução menos citotóxica. 

 

Palavras-chave: Quelantes, Ácido edético, Ácido etidrônico, Fibroblastos, 

Ligamento periodontal, Técnica de cultura de células, Endodontia, Irrigantes do 

canal radicular. 

 
 

RESUMO 



 
 

 
 
 

Introduction: Contact with chelating solutions may cause inflammatory reactions 

in the periapical region. Thus, the purpose of this in vitro study was to observe 

cytotoxic effects in cultures of human periodontal ligament (PDL) fibroblasts after 

exposure to different concentrations of 1-hydroxyethylidene-1, 1-bisphosphonate 

(HEBP) and ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA). Methods: PDL material was 

collected, fragmented and seeded in culture flasks until they reached confluence. 

The cultures were divided into seven groups: G1 – Control; G2 - 9% HEBP; G3 – 

18% HEBP; G4 – 24% HEBP; G5 - 15% EDTA; G6 - 17% EDTA; and G7 – 24% 

EDTA. The results were measured at 1, 4 and 24 h. The cellular viability was 

measured with the 3-(4 5-dimethylthiazol-2-yl)-2 5-diphenyltetrazolium bromide 

(MTT) assay and an ELISA reader. The Kruskal-Wallis test was applied to the 

data, which showed an abnormal distribution (α = .05). Results: The cellular 

viability of the G2 group was greater than the other groups. Regardless of the 

chelating agent tested and its concentration, all experimental groups showed 

significantly reduced cellular viability after 24 h. Conclusions: The EDTA 

solutions were more cytotoxic after 4 h, whereas 9% HEBP was the least cytotoxic 

solution. 

 

Key Words: Chelating agents, cytotoxicity, edetic acid, etidronic acid, periodontal 

ligament fibroblasts, cell culture, endodontics, root canal irrigants 
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 Introduction 
 

Root canal irrigation and instrumentation are aimed at promoting 

cleanliness and disinfection. However, the mechanical action creates a smear 

layer on the dentin walls, which, if not removed, protects bacteria present in 



dentinal tubules and hinders the action of irrigating solutions and adhesion of filling 

materials (1). 

Endodontic irrigants are responsible for removing debris, bacteria, remnants 

and necrotic pulp. The smear layer is removed with chelating agents or organic 

acids (2); the combination of these agents with a sodium hypochlorite solution 

(NaOCl) at different concentrations and times are the most researched, 

recommended and used irrigation protocols in endodontics (3-5). 

           Foraminal debridement (6), patency (7), advances in working length (8) and 

more concentrated irrigating solutions are increasingly being used in treatments; 

therefore, an analysis of the cytotoxicity of the dental materials that are used in 

these procedures is needed. Irrigation extrusion in the periapical region, even in 

mature teeth with fully formed apexes, can cause inflammatory reactions when in 

contact with the tissue of this region (9-11). 

           EDTA is the most commonly used chelating agent for clearing dentinal 

tubules (12), but it can cause erosion (13) and compromise dentin properties and 

root canal seals (14). Additionally, it can inactivate NaOCl (15), and it has been 

shown to be cytotoxic in cell cultures (16) and to cause tissue reactions in animal 

model (17). 

HEBP, also known as etidronic acid or etidronate (18), is a chelating agent 

that has the potential to overcome the limitations of EDTA (19). This substance is 

used as a personal hygiene product (20) and as a systemic treatment for bone 

disease (21). It has been shown that a mixture of HEBP and NaOCl is able to 

remove the smear layer, and it is the only binder that is compatible with NaOCl for 

short-term use (22). As a weak chelator, HEBP is less aggressive towards dentin 

than EDTA (23). It also reduced the mechanical stress on rotary instruments when 



applied to simulated canals in human dentin (24). 

           The process of extrusion with an acidic solution modifies the physiological 

processes in the area because the solution can chelate metal ions, such as 

calcium that is essential for blood clotting, neuromuscular contraction and vascular 

permeability, and therefore increase the degree of injury in the apical region (25). 

Thus, the objective of this study was to investigate whether HEBP is less cytotoxic 

than EDTA after contact with PDL fibroblasts by analyzing cell viability. 

 

Material and Methods 
This study was approved by the Ethics in Human Research of the Institute 

of Health Sciences, Federal University of Para, Brazil (CEP-ICS/UFPA, Protocol n° 

131/11). 

Primary and Secondary Cultures 

Cell cultures were established using impacted third molars that were 

extracted for orthodontic reasons. The PDL tissue was removed from the middle 

third of the root surface with a curette, washed with PBS buffer (phosphate-

buffered saline), fragmented, and then cultured in 25 cm2 tissue flasks using 

Dulbecco's Modified Eagle's Medium F12 (DMEM F12 – Sigma-Aldrich, St. Louis, 

MO, USA), pH 7.2, supplemented with 20% fetal bovine serum ( FBS – Laborclin, 

Pinhais, Parana,   Brazil), 100 IU/mL penicillin, 100 g/mL streptomycin and 5 

mg/mL amphotericin B. Cultures were grown at 37°C in a 5% CO2 humidified 

incubator. 

The medium was changed twice a week until the cell layers reached 

confluence. Establishment of a primary culture allowed the use of secondary 

subcultures, which ensured a sufficient amount of cells for experiments. For all 



experiments, the cells were grown to a monolayer at the second to sixth passage 

for use.  

Characterization of Fibroblasts 

Because the PDL cell population is heterogeneous (26), cells were characterized 

using indirect immunofluorescence. The rabbit anti-fibronactin monoclonal (1:200), 

mouse anti-vimentin monoclonal antibody (1:200), mouse anti-α-smooth muscle 

actin monoclonal antibody (1:50) and mouse anti-cytokeratin A1/A3 monoclonal 

(1:100) primary antibodies were used. Secondary antibodies were conjugated to 

fluorochrome FITC (fluorescein isothiocyanate – 1:1000). All antibodies were 

obtained from the Dako Corporation (Dakotytomation, Glostrup, Denmark). 

Hoechst 33258 (1:200, Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA) was used to label 

nuclei. Primary antibodies were omitted for staining the negative controls. Cells 

were examined under a fluorescence microscope (Axio Scope.A1, Zeiss), and the 

images obtained confirmed that the cultures contained primarily fibroblasts. 

Cell Growth Curve 

The proliferation of fibroblasts in culture was analyzed in triplicate by 

counting cells in a Neubauer chamber, using the .4% Trypan blue dye exclusion 

assay (Gibco, Grand Island, NY, USA). Data were analyzed statistically using the 

Kruskal-Wallistest and GraphPad Prism 5.03 (GraphPad Software, Inc., San 

Diego, CA, USA). There were no statistically significant differences between the 

different cell concentrations used (5, 15 and 30 x 103), and we observed that 

fibroblasts reached the stationary phase of cell proliferation on the fourth day of 

cultivation. 



Groups Tested 

Seven groups, including six test groups plus a control, were established. 

The variables that were examined were the substances tested, their 

concentrations and exposure times. The stock solutions contained 0.005 g/mL, of 

HEBP (Zschimmer Mohsdorf & Schwarz GmbH & Co KG, Burgstädt, Germany) 

and EDTA (Amersham Biosciences AB, Uppsala, Sweden) were prepared in 

sterile distilled water and filtered using a 0.2 µm filter (Millipore, Carrigtwohill, Co., 

Cork, Ireland). EDTA was used at concentrations of 15%, 17% and 24% and 

HEBP solution at concentrations of 9%, 18% and 24%. Solution exposure times 

were 1, 4 and 24 h. Sterile distilled water was used for the control group. 

Exposure to Chelating Agents 

PDL fibroblasts were seeded in 96-well plates (TPP) at a concentration of 3 

x 103 cells / well in 200 µL of DMEM F12 supplemented with 10% FBS. On the 

third day after seeding, the cells were exposed to the test solutions at different 

concentrations and for different lengths of time. After the exposure, the MTT assay 

(Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA) was carried out using 5 mg/mL MTT in PBS, 

and the cells were placed into an incubator for 4 h. The MTT solution was replaced 

with isopropyl alcohol (The Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland, Germany) to 

solubilize formazan crystals, and absorbance was quantified with an (iMarkTM – 

Bio-Rad Laboratories Ltd., Hemel Hempstead, UK) running the Microplate 

Manager software (Bio-Rad Laboratories Ltd., Hemel Hempstead, UK) with two 

filters: 595 nm for quantification and 655 nm for background. The experiments 

were performed in triplicate. 



Statistical Analysis 

The absorbance values of independent samples showed abnormal 

distribution, which suggested the use of the Kruskal-Wallis test with a significance 

level of 5% (α = 0.05). 

 

Results 
Statistically significant results were found at all time points; specifically, 

groups G5, G6 and G7 had reduced cell viability at 4 h, G1 and G2 only showed 

differences in viability after 4 h, and all groups showed differences between 1 and 

24 h (Table 1). 

 

 

 

Estimated LD50 was found in G5 at 4 h and in G3 at 24 h. In G3 and G4, 

there was an initial reduction in viability at 1 h, but compared to 4 h, the decrease 

was not significant. G5, G6 and G7 had no initial decrease in viability at 1 h. 



 

 
Table 2 shows that after 1 h of exposure, there was a significant reduction 

in viability in groups G3 and G4 compared to G1, G5 and G6. 

At 4 h, all substances showed cytotoxic potential compared to the control, 

except group G2, which only showed differences compared to G5, G6 and G7. 

There was also a difference between groups G3 and G4 compared with G7 at 4 h. 

After 24 h, the solutions tested showed no differences in cytotoxicity, but the test 

solutions were different from the control group (Fig. 1). 



 

 

The EDTA groups showed no differences between them at any of the times 

tested, but all were cytotoxic compared to the control at 4 h and 24 h. 

 
Discussion 

Cell viability in groups exposed to EDTA was reduced after 4 h, confirming 

the results of a study that examined the cytotoxicity of chelators in cultured 

fibroblasts. In this study, cytotoxic effects were detected after 6 h in 17% EDTA 

(27). 

The data found from group G2 corroborates the claims that HEBP is less 

cytotoxic at lower concentrations (22) with respect to the control. This group 

showed significant cytotoxicity after only 4 h.  

Comparing the EDTA solutions to the control group, there was an 

unexpected maintenance of viability at 1 h, followed by pronounced reductions in 

viability at 4 h. These results are most likely due to stress generated in cells in 

contact with a more aggressive chelator, which could have caused an increase in 

metabolic activity, followed by cell death.  

Figure 1. Behavior of cell viability of fibroblasts LPH tests and control groups at 
days. 



The HEBP solution was less aggressive towards dentin than EDTA (15). 

Studies have also shown how HEBP can be mixed with NaOCl in solution without 

interfering with the antimicrobial action of this substance. This association during 

root canal instrumentation reduces the accumulation of debris because the pH of 

the mixture remains at 10.5, which will keep hypochlorite-hypochlorous acid 

equilibrium, enhance the dissolution of NaOCl and make it less cytotoxic (13, 18, 

22, 23, 28). 

Studies have shown that 17% EDTA promoted cleanup of the smear layer 

in a shorter time than 9% and 18% HEBP, and the latter is more effective (15, 29). 

Thus, EDTA is a more potent chelator than HEBP (22) but should not be used 

while using instruments because it could affect the structure of dentin and increase 

the risk of diverting the light channel (15, 30).  

The proven disadvantages of EDTA, including its erosive action (31), the ability to 

inactivate NaOCl solutions (32) and the possibility of increasing adhesion strength 

and adhesion of Enterococcus faecalis in dentin (33), plus the fact that 9% HEBP 

has lower cytotoxicity, suggests that EDTA should not be used to remove the 

smear layer. Instead, 1:1 18% HEBP and 5% NaOCl, which results in a 9% HEBP 

and 2.5% NaOCl solution, can be used as a substitute irrigant (22, 23, 28) for 

other irrigation regimes with limited effectiveness and that require more labor.  

However, cytotoxic effect dynamics are not yet fully understood (34), so the results 

of this in vitro study are limited in their extrapolation to in vivo behavior. The 

biological responses of endodontic materials can be analyzed using different 

methods (35). 



It would be interesting to carry out further in vivo investigations into tissue 

reactions after contact with these substances. 
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Introdução 

A irrigação e instrumentação do canal radicular têm como objetivo 

promover sua limpeza e desinfecção. Porém, a ação mecânica cria a camada de 

smear layer nas paredes dentinárias, que protege bactérias presentes nos túbulos 

dentinários, dificultando a ação das soluções irrigadoras e a adesão de materiais 

obturadores (1), caso não seja removida. 

Os irrigantes endodônticos são responsáveis pela eliminação de debris, 

bactérias, restos pulpares e tecidos necróticos. A smear layer é removida pela 

ação dos agentes quelantes ou soluções ácidas (2), que juntamente com a 

solução de hipoclorito de sódio (NaOCl), em diferentes concentrações e tempos 

de uso, formam os regimes de irrigação mais pesquisados, recomendados e 

utilizados na endodontia (3-5). 

O debridamento foraminal (6), a patência (7), o avanço do comprimento de 

trabalho (8) e a utilização de soluções irrigadoras mais concentradas vem sendo 

cada vez mais empregados nos tratamentos, demandas essas que alertam para a 

análise da citotoxicidade dos materiais utilizados, uma vez que a extrusão dos 

irrigantes para a região periapical, ocorre mesmo em dentes maduros e com o 

ápice totalmente formado, gerando reações inflamatórias em contato com o tecido 

dessa área (9-11). 



O quelante EDTA é o mais utilizado na desobstrução dos túbulos 

dentinários (12), mas pode produzir erosão (13), comprometer propriedades 

dentinárias e o 

 selamento do canal radicular (14) e sua interação com NaOCl inativa essa 

substância (15), além de apresentar citotoxicidade em contato com cultivos 

celulares (16) e reações teciduais em modelo animal (17).  

Sendo assim, o HEBP, também conhecido como ácido etidrônico ou 

etidronato (18), é um agente quelante em potencial para superar as limitações do 

EDTA (19). Esta substância é utilizada em produtos de higiene pessoal (20) e 

sistemicamente em tratamentos de doenças ósseas (21).  

Foi evidenciado que a mistura do HEBP com o NaOCl é capaz de remover 

a smear layer, sendo considerado o único quelante compatível com o NaOCl, em 

utilização de curta duração (22). Por ser um quelante leve, o HEBP foi menos 

agressivo à dentina que o EDTA (23). Também reduziu o estresse mecânico 

sobre instrumentos rotatórios quando aplicado em canais simulados em dentina 

humana (24).  

A extrusão de soluções ácidas altera o processo fisiológico local, uma vez 

que elas podem quelar íons metálicos, como o cálcio, essenciais na coagulação 

sanguínea, contração neuromuscular e permeabilidade vascular, elevando o grau 

de injúrias causadas na região periapical (25). Dessa forma, o objetivo desse 

estudo foi investigar os efeitos citotóxicos das soluções de HEBP e EDTA, após 

contato com fibroblastos de LPH, por meio da análise da viabilidade celular.  

 
Material e Métodos 



A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisas em Seres 

Humanos do Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Federal do Pará, 

Brasil (CEP-ICS/UFPA, protocolo n° 131/11). 

CULTURA PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA 

O cultivo celular foi estabelecido de terceiros molares impactados, 

extraídos por indicação ortodôntica. O tecido de LPH foi removido do terço médio 

radicular com cureta, lavado com PBS tampão, fragmentado, depositado em 

frascos de cultivo de 25 cm2 com meio de cultivo Dulbecco’s Modified Eagle’s 

Medium F12 (DMEM F12 - Sigma, St. Louis, EUA), pH 7.2, suplementado com 

20% de Soro Fetal Bovino (SFB - Laborclin, Pinhais, Paraná, Brasil), 100 UI/mL 

de penicilina, 100 µg/mL de estreptomicina e 5 µg/mL de anfotericina B, e 

mantidos em incubadora a 37°C em atmosfera úmida e 5% de CO2.  

O meio de cultivo foi trocado duas vezes por semana, até que a camada 

celular chegou à confluência. O estabelecimento da cultura primária permitiu o 

repique para culturas secundárias, que garantiram uma quantidade suficiente de 

células para a realização dos experimentos. Para os experimentos foram 

utilizadas células da segunda a sexta passagem. 

CARACTERIZAÇÃO DOS FIBROBLASTOS 

Como a população celular do LPH é bastante heterogênea (26), as células 

foram caracterizadas por imunofluorescência indireta. Os anticorpos primários 

utilizados foram: anti-fibronectina monoclonal feito em coelho (1:200), anti-

vimentina monoclonal feito em camundongo (1:200), anti-α-actina de músculo liso 

monoclonal feito em camundongo (1:50) e anti-citoqueratina A1/A3 monoclonal 

feita em camundongo (1:100). O anticorpo secundário foi conjugado com o 

fluorocromo FITC (Fluoresceinisothiocyanate - 1:1000). Todos os anticorpos 



utilizados foram da Dako Corporation (Dakotytomation, Glostrup, Dinamarca). 

Para a marcação dos núcleos foi utilizado o Hoechst 33258 (1:200, Sigma®). Os 

controles negativos tiveram suprimidos os anticorpos primários. As células foram 

examinadas em microscópio de fluorescência (Axio Scope.A1, Zeiss) e as 

imagens obtidas confirmaram o cultivo de fibroblastos. 

CURVA DE CRESCIMENTO CELULAR 

A proliferação dos fibroblastos em cultivo foi analisada em triplicata por 

meio de contagem celular em câmara de Neubauer, pelo método de exclusão de 

morte celular com marcação pelo azul de Trypan a 0,4% (Gibco, Grand Island, 

NY, EUA). Os dados foram submetidos à análise estatística utilizando o teste de 

Kruskal-Wallis e o software GraphPad Prism 5.03 (GraphPad Software, Inc., San 

Diego, CA, EUA). Não foi encontrada diferença estatisticamente significativa entre 

as diferentes concentrações celulares adotadas (5, 15 e 30 x 103) e foi observado 

no quarto dia de cultivo que os fibroblastos atingiram a fase estacionária de 

proliferação celular.  

GRUPOS TESTADOS 

Foram utilizados sete grupos experimentais, sendo seis para testes e um 

controle. Os fatores de variação considerados foram as substâncias testadas e 

suas concentrações e os tempos de exposição. As soluções estoque a 0.005d/mL 

de HEBP (Zschimmer & Schwarz Mohsdorf GmbH & Co KG, Burgstädt, 

Alemanha) e EDTA (Amersham Biosciences AB, Uppsala, Suécia) foram 

preparadas em água destilada estéril e filtradas em filtros 0.22 µm (Millipore; 

Carrigtwohill, Co. Cork, Irlanda). A solução de EDTA foi utilizada nas 

concentrações de 15%, 17% e 24% e a solução de HEBP nas concentrações de 



9%, 18% e 24%. Os tempos de exposição às soluções foram de 1, 4 e 24 horas. 

No grupo controle foi utilizada água destilada estéril. 

EXPOSIÇÃO AOS AGENTES QUELANTES 

Os fibroblastos de LPH foram semeados em placas de 96 poços (TPP), na 

concentração de 3 x 103 células/poço, com 200 µL de DMEM F12 suplementado 

com 10% de SFB. No terceiro dia após a semeadura, as células foram expostas 

às soluções nas diferentes concentrações testes e nos diferentes tempos. Depois 

foi realizada a troca pelo MTT (Sigma®), na concentração de 5mg/mL de MTT em 

PBS, que permaneceu 4h em incubadora e foi substituído por álcool isopropílico 

(Merck KGa A, Darmstadt, Alemanha) para a solubilização dos cristais de 

formazan e a quantificação fotométrica da absorbância na leitora ELISA (Bio-

Rad®; iMarkTM, UK), utilizando o software Microplate Manager (Bio-Rad® - UK), e 

adotando filtros duplos: de medição com 595 nm e de referência com 655 nm. Os 

experimentos foram realizados em triplicata. 

 

Análise Estatística 

Os valores de absorbância das amostras independentes apresentaram 

distribuição anormal, o que indicou a utilização do teste Kruskal-Wallis, com nível 

de significância de 5% (α = 0.05). 

 

Resultados 

 Em todos os tempos utilizados houve resultados estatisticamente 

significativos, a saber: os grupos G5, G6 e G7 apresentaram redução na 

viabilidade celular no tempo de 4h; os grupos G1 e G2 só demonstraram 



diferença na viabilidade após o tempo de 4h; na comparação dos tempos de 1 e 

24 h, todos os grupos apresentaram diferenças (Tabela 1). 

 

A DL50 foi detectada em G5 com 4h e em G3 com 24 h. Em G3 e G4 

ocorreu uma redução inicial da viabilidade em 1 h, porém comparada ao tempo de 

4h, essa diminuição não foi significativa. Os grupos G5, G6 e G7 não diminuíram 

a viabilidade inicialmente com 1 h.  

 

 

 

 

Tabela 2.  Valor p (teste Kruskal-Wallis) 
para comparação da viabilidade celular 
entre os grupos após cada tempo de 
exposição dos cultivos de fibroblastos do 
LPH às soluções de HEBP e EDTA. 

α = 0.05 

G1 – Grupo Controle 

G2 – Grupo testado com a solução de HEBP 9%  
G3 – Grupo testado com a solução de HEBP 18% 

G4 – Grupo testado com a solução de HEBP 24% 

G5 – Grupo testado com a solução de EDTA 15%  
G6 – Grupo testado com a solução de EDTA 17% 

G7 – Grupo testado com a solução de EDTA 24%  



 
A Tabela 2 mostra que no tempo de exposição de 1 h, ocorreu uma 

redução significativa da viabilidade dos grupos G3 e G4 com relação aos grupos 

G1, G5 e G6. 

Com 4 h todas as substâncias apresentaram um potencial citotóxico com 

relação ao controle, exceto o grupo G2, que só apresentou diferença com os 

grupos G5, G6 e G7. Houve também nesse tempo uma diferença entre os grupos 

G3 e G4 com o grupo G7. Em 24 h, as soluções testadas não demonstraram 

diferenças de citotoxicidade entre si, somente com o grupo controle (Fig. 1). 

 

 

 
 
Os grupos do EDTA não demonstraram diferenças entre si em nenhum dos 

tempos testados, porém todos foram citotóxicos em comparação ao controle nos 

tempos de 4 h e 24 h. 

 

Discussão 

Figura 1. Comportamento da viabilidade celular de fibroblastos do LPH dos 

grupos testes e controle nos tempos experimentais. 



A viabilidade celular dos grupos expostos ao EDTA foi reduzida no tempo 

de 4 h, corroborando com o resultado de um estudo que analisou a citotoxicidade 

de quelantes em cultura de fibroblastos, onde foi detectado no tempo de 6 h o 

efeito citotóxico do EDTA 17%, provocando morte celular (27).  

Os dados encontrados no grupo G2 confirmam as afirmações de maior 

viabilidade da solução de HEBP em baixa concentração (22) com relação ao 

controle. Esta substância demonstrou um potencial de citotoxicidade significativo 

somente após o tempo de 4 horas.  

Comparando a solução de EDTA com o grupo controle ocorreu uma 

inesperada manutenção da viabilidade no tempo de 1h, seguida de acentuada 

redução com 4 h. Tais resultados devem-se provavelmente ao estresse gerado 

nas células em contato com uma solução mais agressiva, o que poderia ter 

ocasionado um aumento da atividade metabólica, seguida da morte celular.   

A solução de HEBP mostrou-se menos agressiva a dentina que o EDTA 

(15). Estudos também apontaram como vantagem do HEBP a possibilidade de 

usá-lo misturado a solução de NaOCl sem interferir na ação antimicrobiana desta 

substância. Esta associação durante a instrumentação do canal radicular diminui 

o acúmulo de debris, pois o pH da mistura se mantém em 10.5, o que gera 

equilíbrio entre íon hipoclorito e ácido hipocloroso, melhorando a capacidade de 

dissolução do NaOCl, além de torna-lo menos citotóxico (13, 18, 22, 23, 28). 

No que tange à remoção da smear layer, estudos demonstraram que o 

EDTA 17% promoveu a limpeza total em um tempo menor que o HEBP 9% e 

18%, sendo esta última mais efetiva (15, 29). Dessa forma, o EDTA é um 

quelante mais potente 



que o HEBP (22), porém não deve ser utilizado durante a instrumentação, pois 

afeta a estrutura dentinária, aumentando o risco de desvios da luz do canal (15, 

30). 

Diante de desvantagens comprovadas do EDTA, como a sua ação erosiva 

(31), a capacidade de inativar a solução de NaOCl (32), possibilidade de 

aumentar a força de adesão e aderência de Enterococcus faecalis na dentina 

(33), somadas ao resultado de menor citotoxicidade do HEBP 9%, pode-se 

sugerir esta substância como substituto ao EDTA para remoção da smear layer 

como irrigante final, ou ainda a utilização de um irrigante único, proveniente da 

mistura do HEBP 18% com o NaOCl 5% na proporção 1:1, que resulta na solução 

de HEBP 9% e NaOCl 2,5% (22, 23, 28), podendo ser um substituto a outros 

regimes de irrigação com eficácia limitada e que demandam maior tempo de 

trabalho. 

Contudo, o conhecimento da dinâmica do efeito citotóxico ainda não está 

totalmente esclarecido (34), portanto os resultados deste estudo in vitro são 

limitados no sentido de extrapolação sobre o comportamento in vivo. As repostas 

biológicas dos materiais endodônticos podem ser analisadas por diferentes 

métodos (35), sendo interessante realizar futuras investigações da reação tecidual 

in vivo após o contato com essa substância.   
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3.1 ASPECTOS ÉTICOS  

 

Este estudo foi realizado de acordo com os preceitos determinados pela 

Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde do Ministério da Saúde 

publicada em 10 de outubro de 1996, mediante a aprovação pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa em Seres Humanos do Instituto de Ciências da Saúde da 

Universidade Federal do Pará, parecer n° 131/11 CEP-ICS-UFPA. 

 

3.2 CULTIVO CELULAR 

 

3.2.1 Obtenção das amostras a partir de dentes extraídos 

As células do LPH foram obtidas de dentes que apresentavam indicação de 

extração por razões ortodônticas e obedeceram aos seguintes critérios de 

inclusão: ausência de evidência clínica e radiográfica de doença periodontal, cárie 

dental, lesões endodônticas ou qualquer outra patologia que pudesse influenciar 

no tecido (1). Os pacientes que atenderam a esses critérios receberam o TCLE 

foram e convidados a participar da pesquisa. 

Após a anuência de doação do elemento dentário, o dente extraído foi 

imediatamente acondicionado em meio de cultivo Dulbecco’s Modified Eagle’s 

Medium F12 (DMEM-F12 – Sigma, St. Louis, Missoure, EUA), acrescido de 10% 

de soro fetal bovino (SFB – Laborclin, Pinhais, Paraná, Brasil), 300 UI/mL de 

penicilina G, 300 µg/mL de eritromicina e 7,5µg/mL de anfotericina B (100µg/mL - 

Gibco, Grand Island, New York, EUA) e transportado para o laboratório de cultivo 

celular. 

 



3.2.2 Estabelecimento do cultivo primário de células do LPH 

Os dentes foram lavados três vezes com PBS tampão (Phosphate Buffered 

Saline). Em seguida, colocados em uma placa de Petri contendo PBS e, com o 

auxílio de uma cureta de Gracey N°5/6 (SSWhite, Duflex, Rio de Janeiro, Brasil), 

foi dissecado somente o tecido do terço médio da raiz, a fim de prevenir a 

contaminação por fibroblastos gengivais do terço cervical e, pulpares do terço 

apical (1, 2). 

O tecido foi fragmentado com auxílio de pinça e tesoura. Em seguida, os 

explantes foram recolhidos e semeados em frascos de cultivo (FIGURA 1), 

previamente tratados com poly L-Lysina (1,5 µg/mL, Sigma®), contendo DMEM-

F12 suplementado com 20% de SFB, 100 UI/mL de penicilina, 100 µg/mL de 

estreptomicina e 5 µg/mL de anfotericina B, e mantidas em incubadora a 37°C em 

atmosfera úmida e 5% de CO2.   

 

 

                 
              

FIGURA 1 – Esquema da coleta de LP humano do terço médio da raiz, fragmentação e semeadura 
em frascos de cultivo com DMEM F12 para o estabelecimento de culturas primárias.  
Fonte: http://www.ortodonciadultos.com/2009/03/el-soporte-de-los-dientes-periodonto/ 

 
 



 O meio de cultivo foi trocado duas vezes por semana até que a 

monocamada de células atingisse a confluência. Nesse período foi realizado o 

acompanhamento, utilizando microscópio invertido de contraste de fase (Axiovert 

40 C – Zeiss, Oberköchen, Alemanha), com câmera acoplada (AxioCam MRc - 

Zeiss®), para observar a liberação das células a partir dos explantes (FIGURA 2). 

 

 
FIGURA 2 – A) A liberação de células a partir do explante com 10 dias em cultivo; B) As células da 

cultura primária começando a ocupar o substrato ao redor do explante. 

 

3.2.3 Cultivo secundário de células do LPH  

Células em confluência foram desprendidas enzimaticamente do frasco de 

cultivo utilizando-se solução de tripsina-EDTA a 0,25% (Gibco®). Para inativação 

da tripsina foi acrescido DMEM-F12 suplementado com 10% de SFB, 100 UI/mL 

de penicilina, 100 µg/mL de estreptomicina e 2,5 µg/mL de anfotericina B (meio 

suplementado). Esse material foi centrifugado a 3000 rpm por 3 min e o 

sobrenadante foi aspirado e descartado. As células concentradas foram 

ressuspendidas em 2 mL de DMEM-F12 suplementado e distribuídas em dois 

frascos de cultivo, previamente preparados. 
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O estabelecimento da cultura primária permitiu o repique das células em 

frascos de cultivo progressivamente maiores para o estabelecimento de culturas 

secundárias, que garantiram uma quantidade suficiente de células para a 

realização dos experimentos (FIGURA 3). Em todos os experimentos foram 

utilizadas células da segunda a sexta passagem. 

Todos os procedimentos de cultivo primário e secundário foram realizados 

em câmara de fluxo laminar e seguiram os protocolos para a manutenção da 

esterilidade dos instrumentais, materiais, suplementos e meio de cultura que 

foram utilizados. 

 

          

FIGURA 3 – Células LPH em confluência com 18 dias de cultivo secundário. 

                  

3.2.4 Imunofluorescência Indireta 

A população celular do LPH é bastante heterogênea (3) (FIGURA 4), sendo 

importante a caracterização por imunofluorescência indireta. Nessa etapa, foi 

semeada, sobre lamínulas de vidro, uma concentração de 2x104 células/poço em 

500 µL/poço de  

100 µm  x 10  



 
DMEM-F12 suplementado. A placa de cultivo de 24 poços (TPP, Transadingen, 

Suíça) foi então incubada em estufa a 37°C, em atmosfera úmida e 5% de CO2. 

 

FIGURA 4 – Diferentes tipos de células presentes no LPH oriundo de terço médio. 

Fonte: Marchesan JT, Scanlon CS, Soehren S, Matsuo M, Kapila Y (2011)
3 

 

Após 72h, as células foram fixadas com paraformaldeído a 4% e sacarose a 

4% durante 30 min em temperatura ambiente, seguida de três lavagens de 5 min 

cada em PBS. Executou-se a permeabilização da membrana celular com Triton X-

100 (Sigma®) a 0,2% por 5 min e tripla lavagem com PBS. Foi então realizado o 

bloqueio dos sítios inespecíficos utilizando-se, em sequência, as seguintes 

soluções: PBS/BSA (BSA, do inglês Bovine Serum Albumin, Sigma®) associado à 

Tween 20 (Sigma®) a 0,2%, PBS/BSA a 5%, PBS/BSA 3%, por 10 a 15 min cada. 

Em seguida, as lamínulas ficaram incubadas com o anticorpo primário por 14 a 18 

horas em ambiente úmido e escuro a 4° C. 

Os anticorpos primários utilizados foram: 

● Anti-α-actina de músculo liso monoclonal feito em camundongo (1:50); 



 
● Anti-citoqueratina A1/A3 monoclonal feito em camundongo (1:100); 

● Anti-fibronectina monoclonal feito em coelho (1:200); 

● Anti-vimentina monoclonal feito em camundongo (1:200). 

Todos os anticorpos utilizados foram da Dako Corporation (Dakotytomation, 

Glostrup, Dinamarca). 

Após o período de incubação, os poços foram lavados 3 vezes com PBS e 

para a detecção do anticorpo primário foi utilizado o anticorpo secundário (anti-

camundongo ou anti-coelho, de acordo com a origem do anticorpo primário) 

conjugado com o fluorocromo FITC (Fluoresceinisothiocyanate – 1:100, Dako®) e 

o Hoechst 33258 (1:200, Sigma®) responsável pela marcação dos núcleos. O 

anticorpo secundário foi incubado por 1h em câmara úmida e escura, em 

temperatura ambiente. Para os controles negativos suprimiu-se o anticorpo 

primário. As lamínulas foram lavadas por 5 min com solução de PBS e 2 vezes 

em água destilada antes de serem montadas sobre lâminas de vidro, utilizando-se 

ProLong Antifade Kit (Gibco®). As lâminas foram examinadas em microscópio de 

fluorescência (Axio Scope.A1, Zeiss) e a expressão das proteínas 

imunomarcadas foi detectada através da emissão do fluorocromo verde (525 nm) 

excitado com luz azul (488 nm) através de filtro dicroico (FIGURAS 5 e 6).  

 

                                     FIGURA 5 – Imunofluorescência indireta com anti-vimentina em cultura de 

fibroblasto de LPH. As células apresentaram morfologia fusiforme. 



 

             

             

  FIGURA 6 – Fibroblastos imunomarcados pelos anticorpos anti-vimentina (A), anti-fibronectina 
(B) e não imunomarcados pelos anticorpos anti-citoqueratina (C) e anti-α-actina 
(D). 

 

3.2.5 Proliferação celular 

A proliferação dos cultivos celulares foi analisada pela curva de crescimento. 

Previamente, os fibroblastos semeados em frascos de cultivo foram observados 

diariamente em microscópio de contraste de fase para verificar o período 

aproximado da proliferação celular, durante uma semana. A partir dos dados 

obtidos nas avaliações preliminares foi estimado o tempo em que as contagens 

periódicas deveriam ser efetuadas para a determinação da curva de crescimento 

celular. As contagens foram feitas em triplicata (2) utilizando câmara de Neubauer 

A B 

C D 



(1), pelo método de exclusão de morte celular com marcação pelo azul de Trypan 

a 0,4% (Gibco®). 

  
Cultivos em confluência celular foram lavados com PBS, desprendidos 

enzimaticamente do frasco de cultivo a partir da aplicação da solução de tripsina-

EDTA a 0,25% (Gibco®) e bloqueado com DMEM-F12 suplementado, utilizando o 

dobro do volume da tripsina. Esse material foi recolhido em tubo e centrifugado 

em 3000 rpm por 3 minutos. Após o ciclo, o sobrenadante foi desprezado, sendo 

acrescentado meio novo para a dissociação das células e coleta de 50µL de 

células em um eppendorf contendo 850µL de PBS e 100µL de azul de Trypan a 

4% (Gibco®). Na contagem inicial, 10 µL foram depositados na câmara de 

Neubauer, foi efetuada a contagem celular e o cálculo para a determinação dos 

volumes que seriam acrescentados em cada poço, de acordo com as 

concentrações determinadas.   

Foram preparadas suspensões de células nas concentrações de 5 x 103, 15 

x 103 e 30 x 103 células/mL, em 40mL de meio para cada concentração. Essas 

suspensões foram distribuídas em sete placas de 24 poços (TPP®), uma para 

cada dia de contagem, com 3 poços de réplica para cada concentração e 200µL 

da suspensão por poço. Os cultivos foram transferidos para estufa à temperatura 

de 37°C em ambiente úmido contendo 5% de CO2.  

Nos 7 dias subsequentes, cada placa foi retirada da incubadora e foi 

repetido o procedimento da contagem inicial, para cada um dos poços, em 

microscópio óptico de campo claro. Esses resultados serviram para a 

determinação do volume em cada concentração, utilizando a seguinte fórmula: 

 

  



n°de células  x  fator de diluição  x  fator da câmara (104)  x  volume da 

solução   

 

A contagem foi feita em triplicata para cada concentração adotada (FIGURA 

7). 
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FIGURA 7– Esquema de quantificação de células por meio da contagem, utilizando a Câmara de 

Neubauer, para o estabelecimento da curva de crescimento. 

Fonte: www.portuguese.alibaba.com/product-gs-img/tissue-culture-plates 

 
Os dados das amostras independentes demonstraram uma distribuição 

anormal, portanto os mesmos foram submetidos à análise estatística utilizando o 

teste de Kruskal-Wallis e o software Graphpad Prism 5.03. Não foi encontrada 

diferença estatisticamente significativa entre os comportamentos celulares nas 

diferentes concentrações adotadas, mas foi observado que no quarto dia de 

cultivo, os fibroblastos do LPH atingiram a fase estacionária de proliferação 

celular (FIGURA 8). 

 

 

FIGURA 8 – Curva de crescimento de fibroblastos do ligamento periodontal 
humano, com 3 diferentes concentrações de células (5, 15 e 30 
x 10

3
). 

 

3.2.6 Viabilidade Celular 

  

http://www.portuguese.alibaba.com/product-gs-img/tissue-culture-plates%20/


Para avaliar a viabilidade celular foram utilizados sete grupos 

experimentais, sendo seis para testes e um controle. Os fatores de variação 

considerados foram as substâncias testadas e suas concentrações e os tempos 

de exposição. As soluções estoque a 500% de HEBP (Zschimmer & Schwarz 

Mohsdorf GmbH & Co KG, Burgstädt,  

 
 
Alemanha) e EDTA (Amersham Biosciences AB, Uppsala, Suécia) foram 

preparadas a partir da diluição de  0.1 g de pó das substâncias testadas em 20 

mL de água destilada estéril e filtradas em filtros 0.22 µm (Millipore; Carrigtwohill, 

Co. Cork, Irlanda). A solução de EDTA foi utilizada nas concentrações de 15%, 

17% e 24% e a solução de HEBP nas concentrações de 9%, 18% e 24%. Os 

tempos de exposição às soluções foram de 1, 4 e 24 horas em incubadora a 37°C 

em atmosfera úmida e 5% de CO2. No grupo controle foi utilizada apenas água 

destilada estéril (FIGURA 9). 

 

FIGURA 9 – Divisão dos grupos e tempos experimentais adotados para avaliar a 
viabilidade celular de fibroblastos do LPH. 

 

3.2.7 Exposição aos agentes quelantes 

 

Os fibroblastos de LPH foram semeados em placas de 96 poços (TPP®), 

na concentração de 3 x 103 células/poço, com 200 µL de DMEM-F12 

GRUPOS EXPERIMENTAIS TEMPOS EXPERIMENTAIS  

  G1 - CONTROLE  
 
 
      1h 

 
 
 
      4h 

 
 
 
    24h 

               G2 – HEBP 9% 

G3 – HEBP 18% 

G4 – HEBP 24% 

G5 – EDTA 15% 

G6 – EDTA 17% 

G7 – EDTA 24% 



suplementado com 10% de SFB e mantidas em incubadora. No terceiro dia após a 

semeadura, as células foram expostas às soluções nas diferentes concentrações 

testes e nos diferentes tempos. O meio de cultivo foi desprezado, sendo 

acrescentados 190 µL de meio de cultivo em cada poço e 10 µL de solução teste 

ou de água destilada filtrada, no caso do grupo controle (FIGURA 10). Após as 

aplicações das substâncias testadas, as placas foram devolvidas para a 

incubadora e o tempo de experimento foi contado. 

 

 

 

FIGURA 10 – Esquema de preparação das soluções testes e esquematização da 
aplicação no cultivo de fibroblastos do LPH. 
Fonte: http://www.google.com.br/imgres?q=eppendorf 

 

Completado o tempo, o meio com as soluções testes foi desprezado e os 

poços foram lavados com PBS, para a posterior realização do teste do 

metilitetrazólio ou 3-(4,5-dimetiltiazol-2il)-2,5-difeniltetrazolium bromide (MTT - 

Sigma®). 

H2O H2O 



 

3.2.8 Análise da viabilidade celular 

 

Para a análise da viabilidade dos fibroblastos do ligamento periodontal após 

a exposição aos agentes quelantes HEBP e EDTA, foi utilizado o ensaio da 

atividade metabólica mitocondrial, mais conhecido como teste do MTT, 

amplamente aceito como método confiável para avaliar a viabilidade celular (4). 

 
A solução de MTT (Sigma®) foi preparada na concentração de 5mg/mL de 

MTT em PBS Glicose 6%, e após a aplicação de 200µL/poço permaneceu 4h em 

incubadora, para que ocorresse a clivagem do sal tetrazólio amarelado em cristais 

de formazan, de coloração púrpura, pela ação da enzima SDH 

(succinatedehidrogenase) nas mitocôndrias das células metabolicamente ativas 

(5). Espera-se que o maior número de células vivas do grupo controle apresente 

uma coloração mais intensa. 

Posteriormente, ocorreu a substituição deste por 200µL de álcool 

isopropílico (Merck KGa A, Darmstadt, Alemanha) para a solubilização dos cristais 

de formazan e a quantificação fotométrica da absorbância no leitor ELISA (Bio-

Rad® – iMarkTM – Microplate Reader - UK) (FIGURA 11). Para a leitura foi 

utilizado o software Microplate Manager (Bio-Rad® - UK) e filtros duplos (de 

medição com 595 nm e outro de referência com 655 nm). Os experimentos foram 

realizados em triplicata (2). 

 



 

   FIGURA 11 – Leitor ELISA (Bio-Rad® ) com placa de 96 
poços simulando a leitura do experimento. 

 
 

 
3.3 Análise estatística 

 

Os valores de absorbância das amostras independentes apresentaram 

distribuição anormal, o que indicou a utilização do teste Kruskal-Wallis, com nível 

de significância de 5% (α = 0.05), utilizando o programa estatístico Bioestat 5.0 

(2010). 

 
3.4 DL50 estimada 

 
 A partir dos dados de absorbância dos grupos testados, foi calculada a 

menor concentração de cada irrigante e o tempo testado necessário para produzir 

50% da morte celular, comparado ao grupo controle (6). Dessa forma, o 

coeficiente de menor diluição indicou a menor citotoxicidade das soluções 

testadas. Os resultados mostraram que a DL50 estimada para a solução de HEBP 

foi detectada em G3 no tempo de 24h, enquanto que para a solução de EDTA no 

grupo G5 em 4h (FIGURA 12).  

 



 

 

FIGURA 12 – DL50 das soluções HEBP e EDTA para a viabilidade celular de fibroblastos do LPH nos 

tempos de 4h e 24h.  
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 Crescimento celular observado na cultura após 7 dias de acompanhamento. 

 

 

 

 

   Diferentes morfologias encontradas durante o crescimento das células na cultura. 
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Dados da Curva de Crescimento 
 

 
 

 

 

 

 

 

Estatística da Curva de Crescimento (Kruskal-Wallis): Distribuição anormal 
dos dados, analisados pelo software Graphpad Prism 5.03 
 

 
 

 

 

 

 

 

APÊNDICE B 



 

 

 

Dados da Viabilidade Celular 
 
      

 
 

 

Totalizando 504 dados de absorbância distribuídos entre os grupos 

estudados em triplicata, em todos os tempos pesquisados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE C 

G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 

1 h 4 h 24 h 



 

 

Cálculo amostral: indicou o número de repetições dos tratamentos 
 

 
Bioestat 5.0 (2010) 

 
  Considerando a diferença mínima entre as médias de 0.06, para 7 

grupos pesquisados, um poder de teste de 80%, um desvio padrão do erro e um 

nível de significância de 0.05, foi encontrado o número de repetições igual a 21. 

Foram utilizados 24 repetições para cada grupo teste. 

 Cada placa de 96 poços utilizada, foi dividida em 1 fileira por substância 

testada, com 8 poços por fileira.  Cada experimento foi realizado em triplicata, 

resultando 24 poços por solução teste. Para o grupo controle, que utilizou 2 

fileiras (uma para cada substância testada). Os dados encontrados foram 

selecionados aleatoriamente. 
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4. Contatos: (91) 9962-3887 | Av. Augusto Corrêa nº 1/ Guamá, Universidade Federal do Pará – Campus IV - 

Setor Saúde - Faculdade de Odontologia. 

5. Objetivo: Comparar os efeitos citotóxicos das soluções de HEBP e de EDTA em cultura de fibroblastos 

humano. 

6. Benefícios: pode trazer contribuições importantes para melhor compreensão dos efeitos citotóxicos dessas 

soluções, o que pode interferir diretamente no mecanismo de recuperação dos tecidos periapicais durante as 

sessões endodônticas, elevando os índices de sucesso do tratamento. 

7. Destino do material biológico: os dentes doados serão utilizados para a remoção do tecido do ligamento 

periodontal. Os dentes serão reaproveitados para serem utilizados em outra pesquisa conforme anuência do 

paciente através da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e autorização do Comitê de 

Ética em Pesquisa do ICS - UFPA. O resto do elemento dentário não utilizado em seguinte pesquisa será 

descartado como resíduo biológico. Todas as etapas desta pesquisa serão conduzidas de acordo com os 

princípios éticos e respeitando a Declaração de Helsinki. 

8. Sigilo: as informações fornecidas por você serão confidenciais e de conhecimento apenas dos 

pesquisadores responsáveis.  

9. Reparos: sua participação será gratuita e não existirão despesas ou compensações pessoais, exceto 

conforme as previstas na forma da lei. 

 

Belém/ PA, ____________ de _________________________ de 20__________. 

 
 

              ___________________________                                     ___________________________ 
                       Prof Dr Oscar Faciola Pessoa                                         CD Bruno Vila Nova de Almeida 

                       Pesquisador responsável                                                                                  Mestrando 
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TERMO DE MATERIAL BIOLÓGICO 

 

Ao Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto de Ciências da Saúde da Universidade 

Federal do Pará (CEP-ICS/UFPA) 

 

Eu,______________________________________________________________ 

declaro que doei o(s) dente(s) __________________________ ao pesquisador responsável Prof. 

Dr. Oscar Faciola Pessoa, a fim de viabilizar a execução da pesquisa intitulada "Avaliação in 

vitro da citotoxicidade dos quelantes HEBP e EDTA em fibroblastos de ligamento periodontal 

humano" que empregam as soluções de Etidronato e de EDTA como agentes irrigantes para 

tratamento de canais dentários. Igualmente declaro que estes dentes foram extraídos previamente 

ao meu conhecimento das pesquisas supracitadas, por indicação clínica e independente das 

mesmas, conforme documentado em meu prontuário. Posteriormente, os dentes serão 

armazenados em frasco único, o que impossibilita a identificação dos que foram extraídos, e 

serão utilizados em pesquisas futuras. AUTORIZO a publicação de trabalhos científicos 

(painéis, artigos, resumos, etc) produzidos com o material biológico que forneci, estando ciente 

que em nenhum momento será divulgada minha identidade. 

 

 

Belém, __________________________ 

 

 

 

     Paciente 

 

 

Dentista que realizou as exodontias (assinatura, CPF, CRO e telefone) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 2 



 

 


