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RESUMO 

 

A óxido nítrico sintase induzível (iNOS) é uma enzima responsável pela 

síntese do óxido nítrico, envolvido na regulação de vários processos fisiológicos, 

com destaque para relevantes efeitos sobre o tecido ósseo. Entretanto, o papel da 

iNOS no reparo ósseo alveolar permanece pouco conhecido. Assim, o objetivo deste 

estudo foi caracterizar o papel da iNOS no processo de reparo ósseo alveolar pós-

exodontia em condições homeostáticas (controle) e infecciosas em camundongos. 

Para isso, foram utilizados animais das linhagens WT (C57Bl/6) e iNOSKO, divididos 

em 2 grupos, condição homeostática (exodontia do incisivo superior direito) e 

alveolite experimental (induzida pela inoculação de uma suspensão de cultura 

bacteriana), e analisados de acordo com os diferentes períodos experimentais (0, 7, 

14 e 21 dias pós-exodontia), através da análise histomorfométrica e molecular. Na 

análise histomorfométrica, avaliou-se a densidade de volume das estruturas 

referentes ao coágulo sanguíneo, tecido conjuntivo e tecido ósseo. Na análise 

molecular, quantificou-se a expressão de mRNA codificando genes de marcadores 

do metabolismo ósseo; marcadores de osteoclastos; citocinas e quimiocinas, através 

de reações de RealTimePCR. A expressão de iNOS  esteve presente durante todo o 

processo de reparo ósseo alveolar nos camundongos C57Bl/6,  porém de maneira 

mais expressiva no período de 7 dias pós-exodontia, e se mostrou aumentada pela 

indução de alveolite. A análise histomorfométrica demonstrou discretas alterações 

no processo de reparo ósseo alveolar, na ausência de iNOS, tanto em condições 

homeostáticas quanto infecciosas. Em condições homeostáticas, a ausência de 

iNOS não impactou de forma significativa o processo de reparo ósseo alveolar pós-

exodontia, mas se mostrou associada à modulação de vasos sanguíneos. Já em 

condições infecciosas, a ausência de iNOS se mostrou associada à modulação de 

células inflamatórias, osteoblastos e osteoclastos. De forma geral, conclui-se que 

embora a enzima iNOS module certos aspectos do processo de reparo ósseo 

alveolar de forma pontual, sua ausência não interferiu de forma significativa nesse 

processo. 

 

 

Palavras-chaves: Óxido nítrico. Tecido Ósseo. Alvéolo seco 
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ABSTRACT 

 
Morphometric and molecular characterization of the role of iNOS in alveolar 

bone repair process in homeostatic and infectious c onditions. 
 
 

The inducible nitric oxide synthase (iNOS) is an enzyme responsible for the 

synthesis of nitric oxide, a reactive molecule involved in the regulation of several 

physiological processes, highlighting relevant effects on bone tissue. However, the 

role of iNOS in alveolar bone repair remains unknown. The aim of this study was to 

characterize the role of iNOS in alveolar bone healing process after dental extraction 

in homeostatic and infectious conditions in mice. With this aim, WT (C57Bl/6) and 

iNOSKO mice strains were divided into 2 groups, homeostatic condition (extraction of 

the upper right incisor) and experimental alveolitis (induced by inoculation of a 

suspension of bacterial culture), and analyzed according to the different experimental 

periods (0, 7, 14 and 21 days post-extraction), through molecular and 

histomorphometric analysis. In histomorphometric analysis, the volume density of 

structures related to blood clot, tissue and bone were evaluated. The molecular 

analysis quantified the expression of mRNA encoding genes of defined as bone 

metabolism markers; osteoclast markers, as well cytokines and chemokines through 

RealTimePCR reactions. The expression of iNOS was detected during the all 

process of the alveolar bone repair in C57Bl/6 mice, with an expression peak at 7 

days post-extraction time point, and was significantly enhanced by alveolitis 

induction. Histomorphometric analysis showed small changes in alveolar bone repair 

process in the absence of iNOS, in both homeostatic as infectious conditions. Under 

homeostatic conditions, the absence of iNOS did not impact significantly the process 

of alveolar bone healing after dental extraction, but it was associated with modulation 

of blood vessels formation. In the infectious conditions scenario, the absence of 

iNOS was associated with modulation of inflammatory cells, osteoblasts and 

osteoclasts counts. In general, it is concluded that even the enzyme iNOS module 

some aspects of alveolar bone repair in a particular and punctual manner, their 

absence does not interfere significantly in the overall outcome of alveolar bone repair 

process.   

 

Key words: Nitric oxide. Bone and Bones. Dry Socket. 
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1 INTRODUÇÃO E REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

O tecido ósseo é um tecido mineralizado de natureza conjuntiva que se 

dispõe formando os ossos, estruturas rígidas e resistentes que formam o esqueleto, 

apresentando funções de suporte, proteção, locomoção, bem como reserva de 

minerais. O tecido ósseo é constituído por células, como: osteoblastos, osteoclastos 

e osteócitos; e pela matriz óssea, correspondente ao material extracelular 

mineralizado (JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2008).  

Os osteoblastos são as células ósseas mononucleadas, de origem 

mesenquimal (CERRI, 2005; MACKIE, 2003) e apresentam três possíveis destinos, 

apresentando diferentes estágios de diferenciação - imersão por matriz mineral, 

morte por apoptose, ou “repouso” como uma célula de revestimento (MANOLAGAS, 

2000). As células da linhagem osteoblástica são, portanto, heterogêneas. Os 

osteoblastos maduros, presentes na superfície óssea, produzem matriz extracelular 

(colágeno tipo I, osteocalcina, osteopontina, proteoglicanas, fosfoproteínas e 

citocinas) (KATCHBURIAN; CERRI, 2002; RODAN, 1998), e expressam marcadores 

de diferenciação terminal, como a osteocalcina. Durante a formação óssea, alguns 

osteoblastos ficam incorporados na matriz óssea e diferenciam-se em osteócitos, 

células elípticas, que possuem diversos prolongamentos citoplasmáticos, situados 

no interior de pequenos canais denominados canalículos ósseos (COLOPY et al., 

2004; KNOTHE TATE et al., 2004; PARFITT, 2002). Acredita-se que os osteócitos 

atuem como sensores de estímulos mecânicos no tecido ósseo, por detectarem e 

alterarem o fluxo de fluidos que correm pelos canalículos ósseos (VAN'T HOF; 

RALSTON, 2001).  

Os osteoclastos, por sua vez, são células provenientes de tecidos 

hematopoiéticos (KATCHBURIAN; CERRI, 2002; SODEK; MCKEE, 2000). Diferente 

dos osteoblastos que são células formadoras da matriz óssea, os osteoclastos 

apresentam como função principal a reabsorção do tecido ósseo, o que é alcançado 

a partir de sua capacidade de secreção de ácido (íons H+), colagenase e outras 

enzimas que atuam localmente digerindo a matriz orgânica e dissolvendo os cristais 

de sais de cálcio (GARLET et al., 2006; KATAGIRI; TAKAHASHI, 2002; 

TEITELBAUM, 2000). 
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Além da constituição celular, o tecido ósseo também apresenta a matriz 

óssea, constituída por uma parte inorgânica e uma parte orgânica (JUNQUEIRA; 

CARNEIRO, 2008). O colágeno tipo I é a proteína mais abundante na matriz óssea e 

constitui cerca de 90% da parte orgânica da matriz (OWEN et al., 1990). Outro 

importante grupo de proteínas, extraídas da matriz óssea desmineralizada, são as 

proteínas ósseas morfogenéticas (BMPs) (DIMITRIOU; TSIRIDIS; GIANNOUDIS,  

2005). Essas proteínas são produzidas por células mesenquimais, osteoblastos e 

condrócitos, e são responsáveis por desencadearem uma cascata de eventos para 

formar tecido ósseo e cartilagem (REDDI, 2001; SAKOU, 1998). Além das BMPs, 

outras proteínas também são extraídas durante a desmineralização da matriz óssea, 

como é o caso da osteocalcina (OCN) (BRONCKERS et al., 2001; GERSBACH et 

al., 2004; SODEK; MCKEE, 2000). Já a parte inorgânica da matriz óssea refere-se, 

sobretudo, aos cristais de apatita. Os osteoblastos criam estruturas de nano-

compósito de osso através da secreção de uma matriz colagenosa extracelular 

(ECM) em que os cristais de apatita, subsequentemente, vão se formar. O fosfato de 

cálcio foi identificado tanto dentro dos grânulos mitocondriais dos osteoblastos 

quanto em vesículas intracelulares que transportavam material para a ECM. Assim, 

a matriz colagenosa, secretada pelos osteoblastos, é progressivamente mineralizada 

por cristais de apatita carbonatada (BOONRUNGSIMAN et al., 2012). 

Apesar do aspecto aparentemente inerte do tecido ósseo, esse tecido 

apresenta extrema plasticidade, sendo remodelado periodicamente (DATTA et al., 

2008; KATCHBURIAN; ARANA, 2004). O tecido ósseo sofre remodelação de forma 

contínua, havendo remoção do tecido através do processo de reabsorção óssea, 

seguido pela formação óssea no mesmo local, permitindo, assim, a renovação 

tecidual e a manutenção de sua integridade anatômica e estrutural (BROWN; 

JOSSE, 2002; DUONG; RODAN, 2001). Os seres humanos remodelam seu 

esqueleto em diferentes taxas dependendo da localização do osso e de diversos 

fatores, incluindo as forças mecânicas, estado hormonal e influências imunológicas. 

No entanto, durante a remodelação óssea humana normal no esqueleto adulto, em 

média, 5 a 10% do osso existente são substituídos a cada ano (GALSON, 2011). 

Também na cavidade oral, o tecido ósseo está em constante renovação e 

apresenta importante papel na sustentação dos dentes, formando os processos 

alveolares e o osso alveolar, tecido dinâmico onde se inserem fibras do ligamento 

periodontal, e que respondem rapidamente aos estímulos que induzem a formação e 
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a reabsorção tecidual (CARRANZA; UBIOS, 1997; KATCHBURIAN; ARANA, 2004; 

NANCI, 2008).  

Além da renovação óssea presente na cavidade oral, o tecido ósseo alveolar 

exibe alta capacidade de reparo quando lesionado. Dessa forma, fraturas ósseas e 

pequenos defeitos produzidos por patologia ou trauma, como exodontias, reparam-

se após algum tempo de tratamento, com a produção de novo tecido ósseo no local 

(AI-AQL et al., 2008; DIMITRIOU; TSIRIDIS; GIANNOUDIS, 2005; PHILLIPS, 2005; 

TSIRIDIS; UPADHYAY; GIANNOUDIS, 2007). Por ser um procedimento cirúrgico 

que visa à remoção do dente alojado no alvéolo dentário e, consequentemente, 

resulta em lesão tecidual, a exodontia é, portanto, exemplo de reparo ósseo na 

cavidade oral (AI-AQL et al., 2008; DIMITRIOU; TSIRIDIS; GIANNOUDIS, 2005; 

PHILLIPS, 2005; TSIRIDIS; UPADHYAY; GIANNOUDIS, 2007).  

O processo de reparo alveolar ocorre por segunda intenção e é uma resposta 

fibroproliferativa cujo objetivo é restaurar o tecido ao seu estado original, 

provavelmente, mediado por diversos fatores de crescimento e citocinas  (COTRAN; 

RAMZI et al., 1996; COTRAN et al., 1996; SWEET; BUTLER, 1977). É um processo 

complexo que envolve uma sequência de eventos, sendo seu início marcado pela 

inflamação em resposta a uma lesão inicial ao tecido (COTRAN et al., 1996). Sabe-

se que diversos mecanismos estão envolvidos na formação de um tecido ósseo 

maduro, e esse processo depende da formação inicial de um coágulo sanguíneo. 

Sua cronologia pode ser dividida em quatro fases após a formação e 

estabilização do coágulo sanguíneo. A fase de proliferação celular, que se inicia com 

os eventos vasculares e celulares da inflamação, responsáveis pela formação do 

coágulo e desenvolvimento do tecido conjuntivo a partir da substituição do tecido de 

granulação, onde muitas células e fibroblastos oriundos do ligamento periodontal e 

da medula óssea se diferenciam e proliferam. Nessa fase, a atividade dos 

fibroblastos é grande e eles sintetizam fibras colágenas e substância fundamental 

amorfa até a maturação do tecido conjuntivo, fase em que ocorre a redução do 

número de células e vasos. Nessa fase inicial do processo de reparo predomina a 

formação de colágeno, principalmente do tipo I (COL-I), um dos principais 

constituintes do tecido conjuntivo e uma proteína de importância fundamental na 

constituição da matriz extracelular, sendo responsável por grande parte de suas 

propriedades físicas (COTRAN et al., 1996). 
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Posteriormente, observa-se o aumento da angiogênese, de extrema 

importância para o processo de reparo. Um dos fatores pró-angiogênicos mais 

importantes é o fator de crescimento do endotélio vascular (VEGF) (FERRARA, 

2000), responsável por estimular a angiogênese direta e indiretamente. Na 

sequência, inicia-se a formação de matriz orgânica pelos osteoblastos; e por último 

ocorre a mineralização da matriz e formação de trabéculas ósseas correspondentes 

à fase de diferenciação e mineralização óssea (COTRAN et al., 1996). Assim, a 

formação do tecido ósseo é dependente da diferenciação e ativação de 

osteoblastos, que levam à produção de diferentes proteínas (colagenosas e não 

colagenosas) e enzimas, como a fosfatase alcalina, as quais serão responsáveis 

pela mineralização do tecido ósseo em formação (STUCKI et al., 2001). 

Ainda do ponto de vista odontológico, o entendimento dos mecanismos de 

reparo alveolar e de regulação do metabolismo ósseo pode ser aplicado ao processo 

de osseointegração de implantes e na movimentação dentária por meio de forças 

ortodônticas (DAVIES, 2003; GARLET et al., 2007; GARLET et al., 2008; 

HENNEMAN; VON DEN HOFF; MALTHA, 2008).  

O metabolismo ósseo é mantido sob estrito controle, em um processo 

chamado de “coupled bone formation”, no qual a interação entre sinais bioquímicos 

gerados e transmitidos entre as células ósseas interligam o processo de reabsorção 

à neoformação óssea subsequente, permitindo a renovação do tecido ósseo sem 

alterações funcionais (BEHL et al., 2008; CHAN; DUQUE, 2002; HOROWITZ et al., 

2001; LLOYD et al., 2009; MCCAULEY; NOHUTCU, 2002; ROSCHGER et al., 

2008). A organização espacial e interação entre as células de reabsorção óssea 

(osteoclastos) e células formadoras de osso (osteoblastos), são denominadas 

unidades multicelulares ósseas (BMUs) e reconhecidas como a unidade funcional 

básica para a remodelação óssea (PARFITT, 1983; PARFITT, 1964; FROST, 1979; 

FROST, 1984). Na parte anterior de uma BMU, numa região denominada zona de 

reabsorção, osteoclastos ativos se aderem à superfície óssea e dissolvem o tecido 

através da secreção de uma mistura de proteases que degradam a matriz de 

colágeno, e íons de hidrogênio que reduzem o pH e dissolvem os mineraIs no micro-

ambiente (VÄÄNÄNEN; LIU; LEHENKARI; UEMARA,1998; ROODMAN, 1999). Na 

chamada zona de formação, os osteoblastos ativos preenchem a cavidade recém-

formada, estabelecendo uma substância rica em colágeno conhecido como 

osteóide, que, posteriormente, sofre mineralização para formar novo osso (MARTIN; 
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BURR; SHARKEY, 1998; COWIN, 2001; PARFITT, 1994). A região entre a zona de 

reabsorção e de formação, referida como zona de inversão, contém precursores de 

ambas as linhagens celulares incorporadas em um estroma de tecido conjuntivo 

frouxo (PARFITT, 1994). Novas células precursoras e nutrientes são fornecidos à 

BMU por um pequeno capilar que cresce na mesma taxa conforme a BMU progride 

para dentro do osso. Assim, o desenvolvimento, a homeostasia e a capacidade de 

reparo do tecido ósseo dependem do balanço dinâmico da atividade de formação 

óssea pelos osteoblastos e reabsorção pelos osteoclastos (KARSENTY; WAGNER, 

2002), bem como da expressão de proteínas responsáveis pela mineralização do 

tecido ósseo em formação (SOARES et al., 2005). 

Diversos estudos demonstram que o controle do metabolismo ósseo é 

influenciado por diversos fatores locais e sistêmicos, com destaque para a recente 

associação do sistema imunológico com o sistema esquelético (BEHL et al., 2008; 

DATTA et al., 2008; HERMAN; KRONKE; SCHETT, 2008; LORENZO; HOROWITZ; 

CHOI, 2008; RAUNER; SIPOS; PIETSCHMANN, 2007; TAKAYANAGI, 2005; 2007). 

Há cerca de 40 anos, surgiram as primeiras observações em relação à influência 

das células do sistema imune nas funções das células ósseas. Desde então, 

avanços significativos têm ocorrido no nosso conhecimento em relação à interação 

entre as células imunes e ósseas, o que atualmente é denominado osteoimunologia 

(LORENZO et al., 2010). 

Tal conexão entre o sistema imunológico e ósseo se baseia na interferência, 

durante o processo de remodelação óssea, dos mediadores produzidos pelas 

células do sistema imune: enquanto mediadores inflamatórios geralmente inibem a 

atividade dos osteoblastos e potencializam a atividade dos osteoclastos, mediadores 

anti-inflamatórios apresentam efeito oposto (GARLET et al., 2007; GARLET et al., 

2006). Um exemplo de tal interação é a produção de RANKL (ligante do receptor de 

ativação do fator nuclear kappa B) por linfócitos T ativados, que desequilibra o 

balanço entre RANKL e OPG (osteoprotegerina), normalmente mantido sob estrito 

controle pelos osteoblastos.  

Acredita-se que a expressão local dos sistemas RANK (receptor de ativação 

do fator nuclear kappa B), RANKL e OPG represente o principal fator regulador da 

remodelação óssea (LEE; LORENZO, 1999; TSUKII et al., 1998). Juntos, esses 

fatores formam um sistema parácrino que apresenta papel essencial na regulação, 

função e diferenciação dos osteoclastos (ROUX; ORCEL, 2000; TEITELBAUM, 
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2000). Estudos mostram que o RANKL é uma molécula essencial para a indução da 

osteoclastogênese, sendo expressa por células T ativadas e principalmente, por 

osteoblastos (LACEY et al., 1998; TAKAYANAGI, 2005; YASUDA et al., 1998). Seu 

receptor celular RANK é uma proteína transmembrana expressa em células 

progenitoras de osteoclastos (RHO; TAKAMI; CHOI, 2004), que funciona como um 

homotrímero e promove a diferenciação dos precursores dos osteoclastos e ativação 

dos osteoclastos maduros, iniciando o processo de reabsorção óssea (GALSON, 

2011). 

Por sua vez, OPG é expressa por osteoblastos, células do coração, rim, 

fígado e baço e também é produzida pelas células do estroma da medula óssea 

(BOYCE; XING, 2008; SODEK; MCKEE, 2000). Ela atua como um falso receptor 

solúvel para RANKL, inibindo a diferenciação dos osteoclastos por ligar-se, com alta 

afinidade, ao RANKL, impedindo a ligação dessa molécula ao seu receptor RANK, 

regulando negativamente a formação e ativação dos osteoclastos (GALSON, 2011). 

De fato, em condições fisiológicas, os osteoblastos têm importante papel na 

regulação do sistema RANK/RANKL/OPG, mas a interferência de leucócitos e seus 

produtos sobre tal controle pode influenciar de forma decisiva a homeostasia do 

tecido ósseo (GARLET et al., 2006; HERMAN; KRONKE; SCHETT, 2008; 

KATAGIRI; TAKAHASHI, 2002; LORENZO; HOROWITZ; CHOI, 2008; RAUNER; 

SIPOS; PIETSCHMANN, 2007; TAKAYANAGI, 2007; TEITELBAUM, 2000; WADA et 

al., 2006). Estudos demonstram que tal conexão vai além de interferências em 

condições patológicas, uma vez que linfócitos B, ativados por linfócitos T, são 

responsáveis por grande parte dos níveis de OPG encontrados na circulação, e na 

ausência destas células, uma maior reabsorção óssea pode ser verificada de forma 

sistêmica, mesmo na ausência de processos infecciosos ou inflamatórios (LI et al., 

2007). 

Outro exemplo de interação entre o sistema esquelético e imunológico é a 

possível interferência de diversas citocinas no processo de reparo ósseo, como é o 

caso de TNF (fator de necrose tumoral). O gene TNF codifica uma citocina pró-

inflamatória multifuncional que pertence à superfamília do TNF. Essa citocina é 

secretada principalmente por macrófagos e funciona através de seus receptores 

TNFR1 e TNFR2 (MCDERMOTT, 2001). A presença de TNF em um processo 

inflamatório determina uma resposta celular mais acentuada e maior estímulo à 



   Introdução e Revisão de Literatura   31 

Carolina Fávaro Francisconi 

migração de células inflamatórias, sendo sua expressão aumentada em tecidos 

doentes (BINIECKA et al., 2011). 

Os demais marcadores do metabolismo ósseo podem ser divididos em 

marcadores de formação, que refletem a atividade dos osteoblastos, dentre os quais 

se destacam a fosfatase alcalina óssea e a osteocalcina; e os de reabsorção, que 

refletem a atividade dos osteoclastos, como os fragmentos derivados da reabsorção 

do colágeno, as piridinolinas e os telopeptídeos carboxi e amino terminais (VIEIRA, 

1999). 

A fosfatase alcalina, o colágeno tipo I e a osteocalcina são marcadores 

bioquímicos de formação no metabolismo ósseo, sendo os dois primeiros 

marcadores dos estágios iniciais de diferenciação osteoblástica, e o último, 

marcador dos estágios mais avançados da diferenciação celular (STUCKI et al., 

2001).  

A osteocalcina é um peptídeo secretado por osteoblastos maduros, 

condrócitos hipertrofiados e odontoblastos (GUNDBERG, 2000; VIEIRA, 1999). 

Estudos indicam que o aparecimento e o aumento da produção dessa proteína são 

coincidentes com o início do processo de mineralização, sendo assim, a produção 

de osteocalcina apresenta-se como um marcador de osteoblasto maduro 

(GUNDBERG, 2000; VIEIRA, 1999). Além do mais, estudos in vitro e in vivo 

sugerem que a osteocalcina tem importante papel no recrutamento e diferenciação 

dos osteoclastos (CHENU et al., 1994). 

 Outro marcador importante de formação óssea é o RUNX2 (runt-related 

transcription factor 2), também chamado de CBFA-1 (Core Binding Factor A-1) que é 

essencial para a formação óssea membranosa e endocondral (SOARES et al., 

2005).  O RUNX2 é um membro da família RUNX de fatores de transcrição e é 

essencial para a diferenciação osteoblástica e para a morfogênese esquelética. 

Mutações nesse gene foram associadas com a displasia cleidocraniana, afetando o 

desenvolvimento ósseo (GERSBACH et al., 2004).  

Além dos marcadores de formação óssea, das citocinas pró e anti-

inflamatórias e do sistema RANK/RANKL/OPG, radicais livres como o óxido nítrico 

também parecem estar envolvidos no metabolismo do tecido ósseo. 

O óxido nítrico (NO) é um radical livre envolvido na regulação de vários 

processos fisiológicos, tais como: modulação do sistema cardiovascular e 

relaxamento vascular (RADOMSKI; PALMER; MONCADA, 1987), regulação da 
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agregação plaquetária (RADOMSKI; PALMER; MONCADA, 1987), 

neurotransmissão (MURAD, 1986) e regulação da resposta imune (MONCADA; 

HIGGS, 1993). Além disso, sua alta atividade oxidativa contribui para a morte de 

microrganismos (BECKMAN et al., 1990), caracterizando o papel antimicrobiano do 

NO. 

A molécula de óxido nítrico é sintetizada a partir da conversão de L-arginina 

em L-citrulina por um grupo de isoenzimas denominadas coletivamente NO sintases 

(NOS). Essas isoenzimas existem em três isoformas distintas, as NOS constitutivas 

endoteliais (eNOS) e NOS neuronal (nNOS) e a isoforma da NOS induzível (iNOS). 

A eNOS, produzida por células endoteliais, e nNOS, sintetizada por neurônios, são 

constitutivamente expressas e liberam pequenas quantidades de NO durante um 

curto período de tempo. Ambas são ativadas e reguladas através das mudanças nas 

concentrações dos íons cálcio livres, no interior das células (FEELISCH; STAMLER, 

1996).  

Em contrapartida, a via iNOS é principalmente regulada no processo de 

transcrição e a sua ativação conduz à produção de uma grande quantidade de NO 

durante períodos prolongados de tempo (MONCADA; PALMER; HIGGS, 1991). 

Além disso, a iNOS (óxido nítrico sintase induzível) é produzida apenas após 

estímulos imunológicos por macrófagos e hepatócitos, em quantidades superiores 

aos níveis constitutivos. In vitro, a expressão desta enzima está associada à 

produção de óxido nítrico e à liberação de seus metabólitos, como nitrato, nitrito e 

peroxinitrito (MACMICKING; XIE; NATHAN, 1997; SHEFFLER et al., 1995). Acredita-

se que a via iNOS seja capaz de gerar maior quantidade de NO por um tempo 

prolongado quando comparada a via eNOS (MONCADA; HIGGS, 1993; PALMER, 

1993). Porém, como a ativação da iNOS depende da transcrição, gerada por um 

estímulo externo, essa produção não é tão rápida quanto a via eNOS (horas e 

segundos) (VAN'T HOF; RALSTON, 2001). Sendo assim, a grande diferença entre a 

atividade NOS constitutiva, fisiologicamente produzida, e a NOS induzível não está 

na concentração de NO gerada, mas na duração da expressão da enzima 

responsável e consequente síntese de NO (LAURENT; LEPOIVRE; TENU, 1996). 

 Após sua produção, o NO é um gás capaz de percorrer livremente o meio 

intracelular, através da membrana celular, e entre as células. Ele está envolvido na 

comunicação intracelular e intercelular, sendo capaz de se difundir mantendo seu 

potencial de ação (KENDALL; MARSHALL; BARTOLD, 2001; LANCASTER, 1997). 
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Ao contrário de outras moléculas de sinalização, o NO não se liga a receptores e 

sua meia-vida corresponde a segundos, sendo que seus efeitos são transitórios e 

locais (KENDALL; MARSHALL; BARTOLD, 2001). 

Devido à sua capacidade de percorrer o meio intracelular, o NO também 

apresenta importante função na resposta de defesa do hospedeiro, podendo atuar 

como uma molécula citotóxica frente a fungos, bactérias, protozoários, bem como 

células tumorais e células próximas do sítio de produção (MONCADA; PALMER; 

HIGGS, 1991). Esta função deve-se à inibição da atividade enzimática intracelular 

pelo NO, como por exemplo, enzimas envolvidas na respiração mitocondrial e 

síntese de DNA (Ácido Desoxirribonucléico) (HIBBS JR et al., 1988; KENDALL; 

MARSHALL; BARTOLD, 2001; KOLB; KOLB-BACHOFEN, 1992; KRÖNCKE; 

FEHSEL; KOLB-BACHOFEN, 1997). Tais efeitos do NO parecem ser devido à sua 

ligação com grupamentos ferro-sulfur das enzimas (HIBBS JR et al., 1988; 

KRÖNCKE; FEHSEL; KOLB-BACHOFEN, 1997). Assim, o óxido nítrico tem sido 

envolvido na capacidade microbicida dos macrófagos em resposta a diferentes 

agentes infecciosos como Leishmania major, Mycobacterium bovis, Toxoplasma 

gondii, Schistosoma mansoni e Trypanosoma cruzi (BOCCA et al., 1998; GREEN; 

NACY, 1993; GREEN et al., 1990; LIEW et al., 1991; VESPA; CUNHA; SILVA, 

1994).  

Entretanto, a ação citotóxica do NO em humanos é controversa. Os efeitos 

citostáticos e citotóxicos do NO dependem da indução da enzima óxido nítrico 

sintase (NOS), após ativação de macrófagos desafiados com LPS, IFN-ɣ e TNF-α. 

Na célula-alvo, o NO combina-se com grupos metais de enzimas responsáveis pela 

síntese de DNA e pelo ciclo respiratório, levando à morte celular (MONCADA; 

HIGGS, 1993).  Dentro dos fagolisossomos, o óxido nítrico pode se combinar com 

peróxido de hidrogênio, gerado pela fagócito-oxidase, para produzir radicais 

peroxinitrito, altamente reativos, que podem eliminar microrganismos. Tal função do 

óxido nítrico pode ser demonstrada pelo achado de que camundongos knockout com 

deficiência de iNOS (iNOSKO) são mais suscetíveis a infecções bacterianas do que 

os animais Wild-Type (WT) (ABBAS; LICHTMAN; POBER, 2008). 

Além da importância do NO na manutenção da homeostasia tecidual, atuando 

na vasodilatação, neurotransmissão e inibição da agregação e adesão plaquetárias 

(KENDALL; MARSHALL; BARTOLD, 2001) e do seu efeito microbicida (ABBAS; 

LICHTMAN; POBER, 2008), o óxido nítrico possui significante efeito na modulação 
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da reabsorção óssea, atuando sobre células ósseas (EVANS; RALSTON, 1996). A 

isoforma endotelial é amplamente expressa no tecido ósseo em condições normais 

enquanto a óxido nítrico sintase induzível (iNOS) é expressa apenas em resposta a 

um estímulo inflamatório. Em relação à isoforma neuronal, ainda não está bem 

estabelecido se as células do tecido ósseo estão envolvidas em sua expressão 

(VAN'T HOF; RALSTON, 2001). 

 Evidências sugerem que o NO apresente efeito bifásico na reabsorção 

óssea. Assim, baixas concentrações de NO potencializam a reabsorção óssea 

induzida pela IL-1, uma vez que inibidores de óxido nítrico sintase inibem a ativação 

da IL-1β e, consequentemente, a reabsorção óssea in vitro (RALSTON et al., 1995). 

A produção constitutiva do NO dentro dos osteoclastos parece ser essencial para o 

seu funcionamento normal, uma vez que inibidores de NOS inibem a atividade e 

mobilidade de osteoclastos isolados (VAN'T HOF; RALSTON, 2001). Acredita-se 

que citocinas pró-inflamatórias, tais como IL-1β e TNF-α provoquem a ativação da 

via iNOS nas células ósseas, o que possivelmente potencializa a ação das citocinas 

inflamatórias induzindo a perda óssea (VAN'T HOF; RALSTON, 2001). 

Por outro lado, altas concentrações de NO inibem a formação e ativação dos 

osteoclastos. Experimentos utilizando células e culturas orgânicas mostram que o 

IFN-ɣ combinado com IL-1β e/ou TNF-α induz amplamente a expressão de iNOS, 

resultando em altas concentrações de NO que inibem a reabsorção óssea (BRANDI 

et al., 1995; LÖWIK et al., 1994; MACINTYRE et al., 1991; RALSTON et al., 1995). 

Tais concentrações têm sido consideradas responsáveis pelos efeitos inibitórios 

dessas citocinas e, consequentemente, pela reabsorção óssea (LÖWIK et al., 1994; 

RALSTON et al., 1994; RALSTON et al., 1995). Esse efeito inibitório da alta 

concentração de NO parece ser devido à inibição tanto da formação quanto da 

ativação dos osteoclastos e indução da apoptose dos progenitores osteoclásticos 

(VAN'T HOF; RALSTON, 1997). 

Apesar dos estudos in vitro demonstrarem que altas concentrações de NO 

inibem a atividade osteoclástica, enquanto baixas a moderadas, potencializam a 

reabsorção óssea local, não há evidências in vivo do efeito tempo-dependente das 

altas concentrações desta molécula sobre as células osteoclásticas (CHAE et al., 

1997; LAURENT; LEPOIVRE; TENU, 1996; RALSTON, 1997).  

Estudos demonstram que o NO também apresenta um efeito bifásico sobre a 

ativação dos osteoblastos. Pequenas quantidades de NO, produzidas pelos 



   Introdução e Revisão de Literatura   35 

Carolina Fávaro Francisconi 

osteoblastos, podem atuar como estimuladores autócrinos do crescimento 

osteoblástico e produção de citocinas (RIANCHO et al., 1995). Porém, altas 

concentrações de NO, como após uma estimulação por enzimas pró-inflamatórias, 

apresentam potente efeito inibitório sobre o crescimento e diferenciação dos 

osteoblastos (DAMOULIS; HAUSCHKA, 1994; MANCINI et al., 2000; NUSSLER et 

al., 1992). Evidências sugerem que tal efeito ocorre devido, parcialmente, ao efeito 

pró-apoptótico do NO nos osteoblastos (DAMOULIS; HAUSCHKA, 1997; MOGI et 

al., 1999). Dessa forma, o NO parece apresentar função importante no metabolismo 

ósseo, modulando a atividade osteoblástica e osteoclástica, de acordo com sua 

concentração.  

Além disso, o NO também parece atuar como um importante imunorregulador, 

sendo produzido por células do sistema imune como macrófagos e linfócitos T 

(SCHYTTE BLIX; HELGELAND, 1998; SHAPIRA; FROLOV; BEN-NATHAN, 2000; 

TAYLOR‐ROBINSON et al., 1994). A produção de grande quantidade de NO por 

iNOS desempenha um papel importante em reações imunes e em muitos processos 

inflamatórios, incluindo doenças das articulações, tais como artrite reumatóide 

(EVANS; RALSTON, 1996; STEFANOVIC‐RACIC; STADLER; EVANS, 1993). 

Outro aspecto importante em relação à produção de NO pela iNOS refere-se 

à interferência de citocinas nesse processo. Citocinas pró-inflamatórias, tais como 

TNF-α e IFN-ɣ (LIEW, 1994), bem como a endotoxina são indutores potentes da 

iNOS em uma ampla variedade de tipos celulares, ao passo que os glicocorticóides 

e citocinas anti-inflamatórias, como a interleucina-4 (IL-4), interleucina-10 (IL-10) e o 

fator de crescimento transformante-β (TGF-β) suprimem a produção de NO 

(BOGDAN et al., 1994; MONCADA; PALMER; HIGGS, 1991).  

Alguns autores sugerem que macrófagos humanos necessitam de sinais 

adicionais para a indução de iNOS (SCHOEDON et al., 1987; WERNER et al., 

1989), como a ação conjunta de TNF-α e IFN-ɣ com LPS (DINARELLO, 2000); 

outros acreditam que as células humanas são capazes de produzir inibidores 

autócrinos ou mesmo moléculas tóxicas que estariam suprimindo a indução de iNOS 

(OSWALD et al., 1992), como IL-10 e TGF-β (GAZZINELLI et al., 1992; 

VODOVOTZ, 1997). 

Diferentes tipos celulares são capazes de produzir NO após a estimulação 

provocada por citocinas. Osteoblastos humanos e culturas de hepatócitos requerem 

o estímulo de duas ou mais citocinas para a síntese de quantidades significativas de 
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NO, (NUSSLER et al., 1992; RALSTON et al., 1994) enquanto condrócitos humanos 

podem ser induzidos por uma única citocina (IL-1β ou TNF-α) (GRABOWSKI; 

MACPHERSON; RALSTON, 1996; LOTZ, 1999). Além disso, a síntese de NO tem 

sido observada em macrófagos (FROLOV et al., 1998; SCHYTTE BLIX; 

HELGELAND, 1998; LIEW et al., 1991; SHAPIRA; FROLOV; BEN-NATHAN, 2000) 

bem como em outras células como neutrófilos (FIERRO et al., 1999; OKAMOTO et 

al., 1997; TAKEICHI et al., 1998; WEBB; POLAK; EVANS, 2001), linfócitos T helper 

(TAYLOR‐ROBINSON et al., 1994), fibroblastos (GANSAUGE et al., 1997; 

KENDALL; MARSHALL; BARTOLD, 2001), células epiteliais (ARANY et al., 1996; 

ROSS et al., 1998), osteoclastos (FOX; CHOW, 1998), osteoblastos (FOX; CHOW, 

1998; LÖWIK et al., 1994), condrócitos (BLANCO et al., 1995; LÖWIK et al., 1994), 

células de Langerhans (ROSS et al., 1998), células endoteliais (LAPPIN et al., 2000; 

ROSBE et al., 1996) e mastócitos (BIDRI et al., 1997; KODA et al., 2000), podendo 

ter vários efeitos, dependendo do tipo de célula que produz, do sítio de liberação e 

da concentração produzida (MONCADA; HIGGS, 1993; MONCADA; PALMER; 

HIGGS, 1991). Sendo assim, a combinação de citocinas induz de maneira mais 

potente a produção de óxido nítrico, em comparação às citocinas únicas para a 

maioria dos tipos celulares (GRABOWSKI; MACPHERSON; RALSTON, 1996; 

RALSTON et al., 1994). 

Dessa forma, podemos observar que iNOS/NO tem potenciais efeitos sobre 

as células ósseas, interferindo diretamente no processo de reparo ósseo, atuando 

tanto na formação como na reabsorção desse tecido. Assim sendo, as possíveis vias 

de indução de iNOS também interferem nesse processo. A própria lesão tecidual, 

causada na exodontia, é capaz de estimular a produção de NO, via iNOS. Além 

disso, citocinas pró-inflamatórias, tais como TNF-α e IFN-ɣ bem como a endotoxina 

são indutores potentes da iNOS em uma ampla variedade de tipos celulares, 

tornando o processo infeccioso um potente estimulador da produção de NO. 

Nesse contexto, destaca-se a alveolite, também conhecida como “osteíte 

alveolar” (BLUM, 2002), uma das complicações mais comuns no pós-operatório após 

a extração de dentes permanentes, que pode alterar a resposta do hospedeiro e 

influenciar de forma marcante o processo de reparo ósseo (BLUM, 2002; 

CARDOSO, 2009; NOROOZI; PHILBERT, 2009; RODRIGUES, 2007; TORRES-

LAGARES et al., 2005). Clinicamente, a alveolite caracteriza-se por dor severa de 

início entre o primeiro e o terceiro dia após a exodontia, associada com um alvéolo 
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dentário completamente vazio ou parcialmente ocupado por coágulo sanguíneo 

normal, com ou sem halitose (CARDOSO et al., 2010). Apesar do odor, dor e outros 

sintomas, os alvéolos acometidos pela infecção aguda, característica da alveolite, 

apresentam processo de reparo, embora seja significativamente mais demorado em 

comparação aos alvéolos saudáveis (RODRIGUES et al., 2011). 

A etiologia da alveolite é ainda indefinida, mas sabe-se que diversos fatores 

locais e sistêmicos podem estar associados ao seu surgimento. Um quadro de 

alveolite verdadeira é caracterizado pela perda prematura parcial ou total do coágulo 

sanguíneo formado no interior do alvéolo pós-exodontia (BLUM, 2002; VEZEAU, 

2000), assim, diversos estudos clínicos e experimentais apontam o aumento na 

atividade fibrinolítica local como principal fator na etiopatogenia da alveolite (BIRN, 

1970; 1972a; b; 1973).  

As extrações cirúrgicas que envolvem confecção de retalho e odontossecção 

também são apresentadas como fatores predisponentes da alveolite (LILLY et al., 

1974). O trauma durante a extração, assim como a curetagem enérgica danifica as 

células do osso alveolar, causando inflamação da medula óssea alveolar e 

consequente liberação de mediadores celulares para o alvéolo, onde podem 

desencadear atividade fibrinolítica (BIRN, 1973). 

Outros fatores predisponentes à instalação da alveolite envolvem a presença 

de restos dentários e ósseos no interior do alvéolo, assim como a má qualidade da 

higiene bucal e consequente contaminação alveolar (BIRN, 1973; PENARROCHA et 

al., 2001; RUD, 1970; SERRATI et al., 2006).  

Evidências ainda sugerem uma interação complexa entre trauma local 

excessivo e invasão bacteriana. Essa associação culmina com a formação da 

plasmina e, consequentemente, com a fibrinólise no interior do alvéolo (BLUM, 2002; 

DE CARVALHO; OKAMOTO; DE CARVALHO, 1982). Estudos demonstram que os 

pirógenos secretados pelas bactérias são ativadores indiretos da fibrinólise in vivo 

(CATELLANI, 1979). 

Dentre os microrganismos diretamente envolvidos na alveolite, verificou-se a 

presença de Streptococcus α e β-hemolíticus em material coletado de alvéolos 

dentários humanos (BROWN; MERRILL; ALLEN, 1970). Além disso, observou-se 

atraso na cronologia de reparo alveolar em animais inoculados com a associação 

entre Actinomyces viscosus e Streptococcus mutans (ROZANIS; SCHOFIELD; 

KOGON, 1976). Uma possível relação entre microrganismos anaeróbios 
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(predominantes na pericoronarite) com a etiologia da alveolite também foi 

demonstrada (NITZAN; SPERRY; WILKINS, 1978), assim como bactérias 

anaeróbias periodontopatógenas que são microrganismos potencialmente 

desencadeantes da alveolite. Alguns estudos observaram alta atividade fibrinolítica 

de bactérias periodontopatógenas, como o Porphyromonas gingivalis; 

Fusobacterium nucleatum (MITCHELL, 1986) e Treponema denticola (NITZAN; 

SPERRY; WILKINS, 1978). 

Em modelo experimental de alvéolos infectados de ratos, identificaram-se 

microrganismos Gram negativos anaeróbios estritos, como o Bacterioides fragilis, 

presentes em 100% dos alvéolos infectados (D'ANTONIO, 1984), além de outros 

microrganismos, como: Enterococos, Streptococcus viridans, Bacillus corineforme, 

Proteus vulgaris, Pseudomonas aeruginosa, Citrobacter freundii e E. coli proveniente 

do material biológico intra-alveolar (DE MELO JUNIOR et al., 2002).   

Por fim, diversos fatores podem influenciar o processo de reparo ósseo 

alveolar, com destaque para a interferência das citocinas nesse processo. Por outro 

lado, condições infecciosas, como é o caso da alveolite, interfere diretamente na 

produção dessas citocinas, que por sua vez, interfere, de maneira direta ou indireta 

na produção de NO pela iNOS. De modo que, citocinas pró-inflamatórias e iNOS 

atuem de forma complementar, uma vez que essas citocinas  provocam a ativação 

da via iNOS que, por sua vez, potencializa a ação das citocinas inflamatórias, 

interferindo de maneira significativa no processo de reparo ósseo alveolar. Assim 

sendo, a presença de bactérias no alvéolo está associada tanto à progressão da 

alveolite quanto à indução de iNOS, sendo, então, nosso objetivo verificar a 

associação desses fatores e sua interferência no reparo ósseo alveolar. 

Assim sendo, este estudo visa elucidar o papel da iNOS no reparo ósseo 

alveolar em condições homeostáticas e infecciosas, promovendo conhecimentos 

específicos que certamente contribuirão de forma significativa para futuras 

intervenções que previnam e tratem não só a alveolite como outras doenças ósseas 

de uma forma geral.  
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2 PROPOSIÇÃO 
 

 

O objetivo geral deste estudo foi esclarecer o papel da enzima iNOS no 

controle do reparo ósseo alveolar tanto em condições homeostáticas (reparo em 

condições normais) quanto infecciosas (alveolite experimental) em camundongos. 

 

Mais especificamente, os objetivos deste estudo foram: 

 

-  Realizar a caracterização histológica (qualitativa) e histomorfométrica, 

(quantitativa) da cinética de reparo ósseo alveolar, em condições 

homeostáticas (controle) e infecciosas (alveolite experimental), em 

camundongos C57Bl/6 (WT) e as suas possíveis correlações com a 

cinética de expressão de iNOS ao longo do processo de reparo.  

 

-  Caracterizar o papel da enzima iNOS no processo de reparo ósseo 

alveolar em camundongos, em condições homeostáticas e infecciosas, 

através da análise histomorfométrica e molecular do processo de reparo 

de forma comparativa entre camundongos das linhagens WT e iNOSKO.  

 

-  Analisar, do ponto de vista molecular, os possíveis papéis da enzima 

iNOS no processo de reparo ósseo alveolar em camundongos, em 

condições homeostáticas e infecciosas, através da análise por 

RealTimePCR de alvos relacionados à resposta imunológica/inflamatória 

e diferentes marcadores ósseos de forma comparativa entre 

camundongos das linhagens WT e iNOSKO. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

3.1 Animais de experimentação 

 

Foram utilizados, neste estudo, 135 camundongos C57Bl/6, com idade 

aproximada de 8 semanas, divididos em duas linhagens diferentes. O tipo selvagem 

(WT, C57Bl/6) cedido pelo biotério da Faculdade de Odontologia de Bauru da 

Universidade de São Paulo (FOB/USP) e os animais da linhagem geneticamente 

deficiente (knockout; KO) para iNOS fornecidos pelo Centro de Criação de Animais 

Especiais da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São 

Paulo (FMRP/USP). Apenas camundongos machos foram utilizados para evitar 

influência das variações hormonais sobre o processo de reparo ósseo alveolar.  

Os animais de cada linhagem foram igualmente divididos em 2 grupos, 

condição homeostática (grupos controles) e alveolite experimental, e analisados de 

acordo com os diferentes períodos experimentais (0, 7, 14 e 21 dias pós-exodontia). 

Para as diferentes análises de cada grupo, em cada período, foram utilizados 5 

animais para análise histomorfométrica e 4 para a análise molecular 

(RealTimePCR). Entretanto, não foi possível completar o grupo dos animais iNOKO, 

submetidos à alveolite experimental no período de 14 dias pós-exodontia, devido à 

dificuldade de obtenção dos mesmos.  

Ambas as linhagens foram mantidas no biotério da Faculdade de Odontologia 

de Bauru da Universidade de São Paulo, sob as mesmas condições. Todos os 

animais receberam alimentação líquida (água) e sólida (Ração Ativada Produtor - 

Anderson & Clayton S.A.). Os animais foram mantidos à temperatura de 23ºC e 

período de claro-escuro de 12 horas. O projeto foi submetido e aprovado pela 

Comissão de Ética em Pesquisa com Animais da Faculdade de Odontologia de 

Bauru – Universidade de São Paulo (CEEPA – Proc. No 024/2011); (ANEXO 1). 
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Tabela 1. Tabela de contingência contendo o número de animais de cada tempo por período 
experimental e por procedimento de análise a ser realizado 
 

 
 
 

Linhagem 

 
 
 
Períodos 

                        Divisão dos Procedimentos  
Histomorfometria           RealTime PCR Total  

Condição 
Homeostática  

 Alveolite  
Condição 

Homeostática  
Alveolite   

C57bl/6-
WT 

       0d            5       5 4 4 18 
7d            5       5 4 4 18 

  14d            5       5 4 4 18 
  21d            5       5 4 4 18 

iNOSKO 

0d            5       5 4 4 18 
7d            5       5 4 4 18 

  14d            5       - 4 - 9 
  21d            5      5 4 4 18 

Total           40 35 32 28 135 
 

 

3.2 Procedimentos cirúrgicos 

 

Para a realização dos procedimentos cirúrgicos, os animais foram 

anestesiados, via intramuscular, com uma combinação de cloridrato de quetamina 

(15mg/kg - Dopalen®, Agribrans do Brasil LTDA) e xilasina (10mg/kg - Anasedan®, 

Agribrands do Brasil LTDA). 

Após a antissepsia da área cirúrgica com iodo tópico (Dermoidine® - Gessy 

Lever Industrial Ltda.), o incisivo superior direito de cada animal foi extraído com a 

utilização de instrumentos adaptados para esse procedimento (OKAMOTO; DE 

RUSSO, 1973). Além disso, fez-se necessário o auxílio de um microscópio 

estereoscópico (DF Vasconcelos) nos aumentos de 16x e 25x (Figura 1). 
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Figura 1 - Camundongo da linhagem C57Bl/6-WT (a). Procedimento cirúrgico para realização da 
exodontia (b). Exodontia do incisivo superior direito (c). Alvéolo pós-exodontia (d). 
 

 

3.3 Alveolite Experimental 

 

Para a indução da alveolite experimental, foi provocada, inicialmente, 

isquemia no alvéolo do dente recém-extraído, introduzindo durante 1 minuto um 

cone de papel absorvente (Sybon-Kerr, segunda série) embebido em adrenalina a 

1:1000 (Ariston Indústria Química Farmacêutica Ltda.). Após a retirada do cone, os 

animais permaneceram em observação por 60 a 90 segundos, com o objetivo de se 

comprovar a ausência de coágulo sanguíneo no interior do alvéolo.  

Em seguida, foram utilizados cones de papel absorvente umedecidos em 

suspensão homogênea de secreção purulenta, fornecida pela Disciplina de 

Microbiologia da FOB-USP, e mantidos durante um minuto dentro do alvéolo. Essa 

suspensão foi obtida originalmente a partir de uma infecção alveolar induzida em 
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ratos, que foi coletada, adicionada a um meio de transporte e armazenada a -196°C 

(D'ANTONIO, 1984).  

A utilização dessa suspensão, que contém os microrganismos 

Capnocytophaga ochracea, Fusobacterium nucleatum ss nucleatum, Prevotella 

melaninogenica, Streptococcus anginosus, Treponema socranskii e Streptococcus 

sanguis, previamente associados com quadros de infecções osteolíticas orais 

(BAUMGARTNER; XIA, 2003; D'ANTONIO, 1984; NITZAN; SPERRY; WILKINS, 

1978; SOCRANSKY; HAFFAJEE, 2005) permite a padronização da infecção, tendo 

sido utilizada com sucesso por nosso grupo de pesquisa anteriormente na indução 

de alveolite experimental em ratos (CARDOSO, 2009; RODRIGUES et al., 2011).  

 

 

3.4 Coleta das amostras 

 

  Ao final de cada período experimental (0, 7, 14 e 21 dias pós-exodontia), os 

animais foram sacrificados por dose excessiva de anestésico e suas maxilas foram 

coletadas utilizando um bisturi e lâmina nº15 (GARLET et al., 2007; GARLET et al., 

2006).  

Para a análise histomorfométrica de cada linhagem, foram analisados cinco 

camundongos de cada grupo (condição homeostática e alveolite) a cada tempo (0, 

7, 14 e 21 dias pós-exodontia), de acordo com estudos realizados por GARLET et. 

al. (2006 e 2007). Essas amostras foram fixadas em solução de formalina a 10% (pH 

7,2), armazenadas em temperatura ambiente e posteriormente lavadas em água 

corrente (“over-night”).  

Para a extração de RNA e posterior análise de expressão gênica, foram 

utilizados quatro camundongos de cada grupo, em cada período experimental. As 

amostras de tecido ósseo alveolar foram fragmentadas com auxílio de um cinzel, 

transferidas para um tubo “eppendorf” contendo Trizol (Invitrogen Life Technologies, 

EUA) e armazenadas a -70ºC (GARLET et al., 2007; GARLET et al., 2006). 
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3.5 Procedimentos Histotécnicos 

 

Após a fixação, as peças foram desmineralizadas em solução de pH 7,2 

(solução contendo 4,13% de Titriplex III Merck® e 0,44% de hidróxido de sódio) a 

temperatura de 2 a 8°C, por um período aproximado d e quarenta dias com trocas 

semanais da solução desmineralizadora e monitoramento por meio da análise 

radiográfica. 

  Após a desmineralização, as peças cirúrgicas foram lavadas em água 

corrente e imersas em água destilada por 24 horas visando à total remoção de 

EDTA. Em seguida, procedeu-se a desidratação da peça em soluções crescentes de 

etanol (um banho de etanol 70% por 24 horas, um banho de etanol 80% por 1 hora, 

um banho de etanol 90% por 1 hora, um banho de etanol 95% por 1 hora, dois 

banhos de etanol 100% por 1 hora, um banho de etanol 100% por 24 horas). As 

peças cirúrgicas previamente desidratadas foram acondicionadas em recipientes de 

vidro e submetidas à diafanização por meio de soluções de xilol (três banhos de uma 

hora). Posteriormente, as peças foram processadas e incluídas em parafina. 

Os blocos foram submetidos a cortes longitudinais semi-seriados no sentido 

transversal com 5µm de espessura, com intervalo de 500µm abrangendo todas as 

regiões do alvéolo (cervical, média e apical), utilizando-se um micrótomo Leica Jung 

RM 2045. Em seguida, os cortes foram corados com Hematoxilina de Harris e 

Eosina de Lison (LUNA, 1968). Todo o processo histológico foi realizado no 

laboratório de Histologia da Faculdade de Odontologia de Bauru da Universidade de 

São Paulo. 

 

 

3.6 Análise histológica  

 

A análise histológica qualitativa (descritiva) foi realizada utilizando-se um 

microscópio óptico binocular (OLYMPUS, modelo CH-2), com objetiva de aumento 

40x. Inicialmente, procedeu-se a análise morfológica (morfologia) por meio de uma 

descrição subjetiva das porções cervical, média e apical do alvéolo nos diferentes 

períodos nos diferentes grupos. 

A análise histológica quantitativa (histomorfométrica) foi realizada através da 

avaliação da densidade de volume das estruturas constituintes do tecido alveolar, 
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sendo que os critérios analisados foram: coágulo sanguíneo, infiltrado inflamatório, 

vasos, fibras, fibroblastos, matriz óssea, osteoblastos, osteoclastos e outros (espaço 

preenchido por liquido intersticial, medula óssea ou estruturas dentárias). A 

avaliação foi realizada através da análise microscópica, utilizando um microscópio 

óptico binocular (OLYMPUS, modelo CH-2), com objetiva de aumento 100x com o 

auxílio de um retículo de integração II ZEISS. 

 

Casualização da amostra: 

 

Foram obtidas 6 lâminas com 8 cortes semi-seriados de cada camundongo, 

realizando-se a análise histomorfométrica da 2a, 4a e 6a lâmina e de 3 cortes de cada 

lâmina, aleatoriamente. Em cada corte, toda a região do alvéolo após a exodontia foi 

analisada, sendo o primeiro campo localizado abaixo do epitélio gengival e o último, 

próximo ao ápice da raiz. 

Em cada alvéolo foram analisados trinta e nove campos microscópicos 

distintos, no aumento de 100x, 13 campos em cada terço do alvéolo (apical, médio e 

cervical), após randomização ou amostragem sistemática, na qual os campos foram 

escolhidos a intervalos regulares em cada corte, de maneira a se obter uma amostra 

representativa de toda área do corte (WEIBEL, 1969). 

 

Determinação da densidade de volume: 

 

Foi utilizada uma lente ocular de compensação ZEISS kpl 8x (Carl-Zeiss 

MicroImaging Inc.), contendo uma grade ou retículo de integração II ZEISS e uma 

objetiva de imersão com o aumento de 100x. O retículo de integração é composto 

por 10 linhas paralelas, divididas igualmente por 10 pontos, formando um sistema de 

100 pontos equidistantes. A sobreposição do retículo sobre a imagem histológica 

permitiu a contagem de pontos presentes no retículo que coincidissem sobre as 

estruturas a serem analisadas (Figura 2). 

O cálculo da densidade de volume (Vvi) foi obtido pela contagem de pontos 

coincidentes sobre as estruturas consideradas (Pi) e o número total de pontos 

existentes no retículo (P). 
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Figura 2 - Distribuição dos campos para análise de morfometria do alvéolo pós-exodontia (a) e 
retículo de integração sobre a imagem de um corte histológico (b). 
 

Critérios adotados na morfometria: 

 

A análise histomorfométrica foi realizada de acordo com os seguintes 

critérios: 

 

1.  Coágulo. 

2.  Infiltrado inflamatório: foram incluídas neste critério células inflamatórias 

polimorfonucleares e mononucleares. 

3.  Vasos sanguíneos. 

4.  Fibras colágenas: foram consideradas fibras colágenas todas as fibras 

presentes no alvéolo devido ao marcante predomínio deste tipo de fibra. 

Além disso, a coloração utilizada (Hematoxilina-Eosina) não permite a 

diferenciação entre os tipos de fibras. 

5.  Fibroblastos. 

6.  Matriz óssea. 

7.  Osteoblastos.  

8.  Osteoclastos. 

9.  Outros: este critério inclui os espaços preenchidos por líquido intersticial, 

medula óssea ou estruturas dentárias. 

 

Para cada animal, foram contabilizados 9 cortes somando os dados obtidos 

nas contagens para cada um dos critérios. O total de pontos ocupados pelo alvéolo 

foi considerado 100%. Em seguida, foi estabelecido o percentual ocupado por cada 

 

  

  

  

 

 

 
 

 

 

 a 
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uma das estruturas com os valores resultantes da contagem dos 9 cortes 

histológicos de cada animal. Calculou-se, então, a média e o desvio padrão dos 

percentuais obtidos nos animais pertencentes ao mesmo grupo. 

 

 

3.7 Extração de RNA e Transcrição Reversa 

 

Após a coleta da região anterior da maxila compreendendo a região do 

alvéolo dentário, a mesma foi fragmentada com auxílio de um cinzel (autoclavado e 

tratado com água DEPC), e transferida para um tubo tipo “eppendorf” contendo 

Trizol (Invitrogen Life Technologies, EUA).  

Para extração do RNA total dos fragmentos foi utilizado reagente Trizol, 

seguindo o protocolo recomendado pelo fabricante (Invitrogen Life Technologies, 

EUA), na proporção de 1ml de Trizol para cada 1mg de tecido, agitado por 30 

segundos e mantido à temperatura ambiente por 5 minutos. Para cada 1ml da 

suspensão foi adicionado 0,2ml de clorofórmio (Sigma) seguido de centrifugação a 

12000g por 15 minutos a 4°C. A fase aquosa (camada superior) foi transferida para 

um novo tubo, ao qual foi adicionado o mesmo volume de isopropanol, agitado em 

“vortex” e incubado por 20 minutos a -20°C para pre cipitação do RNA da fase 

aquosa. Novamente os tubos foram centrifugados a 12000g por 15 minutos a 4°C. O 

sobrenadante foi descartado e o precipitado lavado em etanol 100%. Para permitir a 

secagem das amostras os tubos foram invertidos sobre um papel de filtro e deixados 

em temperatura ambiente por 5 minutos dentro de uma capela de fluxo laminar 

vertical (para impedir a contaminação das amostras).   

Para redissolver o RNA total, as amostras foram suspensas em 50µl de água 

deionizada e livre de RNAse, sendo então as amostras armazenadas a    -70°C. 

Uma alíquota de 5µl foi utilizada para determinar a concentração de RNA/µl nas 

amostras, usando o aparelho GeneQuant (Pharmacia Amersham Biosciences, EUA). 

O DNA complementar (cDNA) foi sintetizado por meio de uma reação de transcrição 

reversa, com a utilização de uma transcriptase reversa (Kit de transcrição reversa - 

Superscript III, Invitrogen Life  technologies) utilizando 5µg de RNA total; e tendo 

como volume final de reação 200µl.  
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3.8 Reações de RealTimePCR 

 

A quantificação da expressão de mRNA (RNA mensageiro) codificando genes 

de marcadores do metabolismo ósseo (osteocalcina [OCN], fosfatase alcalina [ALP], 

colágeno tipo I [COL-I], RUNX2, proteína morfogenética óssea [BMP2], PHEX, 

DMP1, osteoprotegerina [OPG], catepsina K [CTSK] e RANKL); citocinas (IL-10, 

TNF-α, IL-1β e IL-6) e quimiocinas (CXCL1, CCL2, CCL5) foi realizada através de 

reações de RealTimePCR, utilizando o sistema SYBRGreen em um aparelho 

ABI5700 (Applied Biosystems, Warrington, Reino Unido), como previamente descrito 

(GARLET, 2005). 

Conjuntos de primers e sondas adequados para cada uma das reações de 

amplificação foram identificados entre os sets inventoriados e previamente 

otimizados pelo fabricante (Applied Biosystems by Life Technologies). De forma 

geral, para as reações de RealTimePCR, foram utilizados 12,5µl do reagente 

TaqMan Master Mix (Applied Biosystems), 5µl da solução de cDNA (sintetizado 

como previamente descrito), 4µl de água MiliQ tratada com DEPC, e 1µl da solução 

contendo cada primer (a partir de uma solução stock, na qual cada primer se 

encontra na concentração de 1µg/µl, foram preparadas alíquotas de modo a ajustar 

a concentração ideal de primer a ser utilizada em cada reação para o volume de 

1µl). A reação de amplificação compreendeu, basicamente, 2 minutos a 50ºC, 10 

minutos a 95ºC, e quarenta ciclos de 15 segundos a 95ºC e 1 minuto a 60ºC, além 

de um ciclo final de 20 minutos, com temperatura crescente de 60 a 95ºC, 

empregada para a obtenção de uma curva de dissociação dos produtos da reação, 

utilizada para a análise da especificidade de amplificação.  

O sistema utilizado (VIA7, Applied Biosystems by Life Technologies) realiza 

as reações de amplificação e detecção, e quantifica o nível de fluorescência gerado 

pelas sondas durante o processo de amplificação em cada ciclo, permitindo assim a 

quantificação relativa da expressão dos alvos selecionados.  Os resultados foram 

analisados com base no valor de CT (cicle threshold ou ciclo limiar), sendo este o 

ponto correspondente ao número de ciclos em que a amplificação das amostras 

atinge um limiar (determinado entre o nível de fluorescência dos controles negativos 

e a fase de amplificação exponencial das amostras) que permite a análise 

quantitativa da expressão do fator avaliado em relação ao nível de expressão de um 

gene constitutivo.  



54 Material e Métodos 

Carolina Fávaro Francisconi 

Todas as amostras também foram submetidas às reações para a detecção de 

RNA mensageiro para a beta-actina, um gene de expressão constitutiva, utilizado 

como controle positivo da reação de amplificação; assim como os níveis de 

expressão de beta-actina foram utilizados para a normalização dos níveis de 

expressão do gene alvo. Uma amostra negativa (água) foi submetida à reação com 

cada par das sequências dos primers utilizados.  

Para as reações de RealTimePCR, foram utilizadas, independentemente, 

amostras de cDNA provenientes do RNA extraído do tecido ósseo alveolar dos 4 

animais de cada grupo, coletados de acordo com os tempos experimentais (0, 7, 14 

e 21 dias pós-exodontia). Os resultados apresentados representaram os valores da 

média e desvio padrão, da intensidade de expressão de mRNA para o gene alvo, 

normalizado pela expressão da beta-actina, obtidos dos 4 animais de cada período 

experimental. Um experimento representativo de três experimentos independentes. 

 

 

3.9 Análise Estatística 

 

Análises entre três ou mais tempos, como os dados relativos à análise 

histomorfométrica e os níveis de expressão de mRNA, foram submetidos ao teste 

estatístico de Análise de Variância one-way ANOVA, seguido pelo pós-teste de 

Tuckey. Para análises entre apenas dois tempos ou amostras, foi utilizado o teste t 

Student. 

Para todas as análises, valores de p<0,05 foram considerados 

estatisticamente significantes. Todos os testes estatísticos, adequados aos 

experimentos, grupos e valores obtidos foram aplicados utilizando os programas 

GraphPad InStat e GraphPad Prisma 5 (GraphPad Software, San Diego, CA). 
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44  RESULTADOS 

 

 

4.1 Caracterização da cinética de expressão da iNOS  no processo de reparo 

ósseo alveolar: 

 

Comparando os diferentes grupos em relação à expressão da enzima iNOS, 

observou-se maior expressão de mRNA de iNOS no período de 7 dias pós-

exodontia no grupo WT-Alveolite (WT-A), quando comparado aos animais do grupo 

WT-Controle (WT-C; Figura 3; p>0,05), demonstrando o aumento de expressão de 

iNOS frente ao estímulo infeccioso. Como esperado, os animais iNOSKO não 

expressaram mRNA de iNOS, independente de sua condição (homeostática, 

alveolite) (Figura 3; p>0,05). 

A análise dos resultados moleculares (RealTimePCR) demonstrou que mRNA 

expressando a enzima iNOS é significativamente expresso nos animais WT-C no 

tempos de 7, 14 e 21 dias (Figura 3) sendo que o pico de expressão se localiza no 

tempo de 7 dias. Um perfil similar de expressão de mRNA codificando iNOS pode 

ser observado nos animais WT submetidos ao protocolo de indução de alveolite 

experimental (WT-A; Figura 3), com significativa expressão de iNOS nos tempos de 

7 (pico de expressão), 14 e 21 dias (Figura 3). Entretanto, quando comparados aos 

animais do grupo WT-C, os níveis de expressão de iNOS mRNA no grupo WT-A se 

mostraram significativamente aumentados no tempo de 7 dias, enquanto nos demais 

tempos experimentais a expressão em ambos os grupos se mostrou similar. 
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Figura 3 - Cinética de expressão da enzima óxido nítrico sinta se induzível (iNOS) no tecido 
alveolar de camundongos C57Bl/6 e iNOSKO em condiçõ es homeostáticas e submetidos à 
alveolite experimental. Amostras do tecido alveolar de camundongos C57Bl/6 (WT) e modificados 
geneticamente para não expressarem iNOS (iNOSKO) foram coletadas, o RNA total extraído e os 
níveis de expressão de iNOS foram analisados por RealTimePCR. Os resultados apresentados 
representam os valores da média ± SD da intensidade de expressão de mRNA para o gene alvo, 
normalizado pela expressão da beta-actina, obtidos de 4 animais por grupo em cada tempo. Um 
experimento representativo de três experimentos independentes. *p<0,05 entre os grupos WT-A e 
iNOSKO-A; #p<0,05 entre os grupos WT-C e iNOSKO-C.   Grupo WT- Controle;    Grupo WT-
Alveolite;    Grupo iNOSKO-Controle;    Grupo  iNOSKO-Alveolite. 
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4.2 Análise histológica comparativa da cinética do reparo ósseo alveolar pós-

exodontia em camundongos WT e iNOSKO: 

 

Para facilitar a compreensão dos resultados da análise histológica, 

demonstramos como as principais estruturas alveolares foram consideradas nos 

cortes histológicos (APÊNDICE A).  

 

4.2.1 Camundongos WT (WT-Controle) e iNOSKO (iNOSKO-Controle) em condições 

homeostáticas: 

 

Na análise do grupo WT-Controle (WT-C), verificamos, no momento inicial do 

processo de reparo ósseo (zero hora), a presença de grande quantidade de coágulo 

sanguíneo, sobretudo nas regiões cervical e média do alvéolo, diminuindo 

drasticamente nos períodos seguintes (Figura 4). Nos tempos de 7 e 14 dias 

observamos a formação de tecido conjuntivo que se apresentou dentro dos padrões 

de normalidade em relação às fibras colágenas, fibroblastos e vasos sanguíneos 

(Figuras 4 e 5). Já no período de 21 dias pós-exodontia, as quantidades de fibras e 

fibroblastos foram menores quando comparadas aos períodos anteriores (7 e 14 

dias). Tal observação demonstra a regressão do tecido conjuntivo acompanhado do 

aumento gradativo da área ocupada pelo tecido ósseo, o que pode ser reforçado 

pela maior concentração desse tecido observada nesse período, sobretudo na 

região média do alvéolo (Figura 5). Focos de infiltrado inflamatório foram detectados 

desde o início do processo de reparo (zero hora), com maior concentração durante o 

período de 7 dias pós-exodontia e regredindo nos demais períodos (14 e 21 dias). 

Os resultados observados seguem padrão similar nos terços cervical, médio e apical 

do alvéolo.  

Em condições homeostáticas do processo de reparo ósseo alveolar, os 

animais iNOSKO-Controle (iNOSKO-C) apresentaram discretas diferenças na 

análise histológica quando comparados aos camundongos WT-C (Figuras 4 e 5). O 

grupo iNOSKO-C também apresentou alta concentração de coágulo sanguíneo no 

período inicial do reparo alveolar (zero hora), de maneira semelhante ao observado 

em todas as regiões do alvéolo. Posteriormente, observou-se uma alta quantidade 

de fibras colágenas e fibroblastos (7 e 14 dias) e por fim, a formação do tecido ósseo 

(21 dias). Focos de infiltrado inflamatório também foram detectados desde o início 

do processo de reparo ósseo (zero hora), porém esse grupo apresentou menor 

concentração de células inflamatórias no período de 7 dias pós-exodontia, quando 
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comparado ao grupo WT-C (Figura 4). Menor quantidade de osteoclastos foi 

observada nos períodos de 7 e 21 dias, porém, não foram observadas alterações 

evidentes nas quantidades de fibras, fibroblastos e tecido ósseo, quando 

comparamos o grupo iNOSKO-C ao grupo WT-C (Figuras 4 e 5). 
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4.2.2 Camundongos WT (WT-Alveolite) e iNOSKO (iNOSKO-Alveolite) após indução 

da alveolite experimental: 

 

Apesar da indução da alveolite experimental, tanto os animais WT-Alveolite 

(WT-A) quanto iNOSKO-Alveolite (iNOSKO-A), apresentaram cinética de reparo 

ósseo alveolar muito semelhante aos animais WT-C e iNOSKO-C, respectivamente. 

Assim, verificamos, no momento inicial do processo de reparo ósseo (zero hora), a 

presença de grande quantidade de coágulo sanguíneo, diminuindo drasticamente a 

partir do período de 7 dias pós-exodontia, em ambos os grupos. Também nos 

tempos de 7 e 14 dias, observamos a formação de tecido conjuntivo em ambos os 

grupos (Figura 6), caracterizada pela maior quantidade de fibras e fibroblastos. 

Posteriormente, observamos a regressão do tecido conjuntivo acompanhado do 

aumento gradativo da área ocupada pelo tecido ósseo (Figura 6). Os resultados 

observados seguem padrão similar nos terços cervical, médio e apical do alvéolo, 

nos dois grupos analisados.  

Comparando o grupo iNOSKO-A ao grupo WT-A, observou-se maior 

concentração de células inflamatórias no período inicial do reparo ósseo (zero hora) 

no grupo iNOSKO-A (Figura 6). Resultado semelhante foi observado em relação às 

células ósseas, uma vez que o grupo iNOSKO-A apresentou maior concentração de 

osteoclastos e osteoblastos nos períodos de 7 e 21 dias pós-exodontia em relação 

aos animais WT-A (Figura 6). Quanto às demais estruturas analisadas, não foram 

observadas diferenças expressivas entre os grupos iNOSKO-A e WT-A, nos 

diferentes períodos experimentais (Figura 6).  
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4.3 Análise histomorfométrica da densidade de volum e de diferentes 

estruturas alveolares na cinética do reparo ósseo a lveolar em camundongos 

WT e iNOSKO em condições homeostáticas e de alveoli te experimental  

 

Através da análise histomorfométrica, comparamos os diferentes grupos em 

relação à densidade de volume das seguintes estruturas alveolares: coágulo 

sanguíneo, infiltrado inflamatório, vasos sanguíneos, fibras colágenas, fibroblastos, 

matriz óssea, osteoblastos, osteoclastos e outros (espaço preenchido por líquido 

intersticial, medula óssea ou estruturas dentárias) (Figuras 7 e 8). 
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Figura 7 - Densidade de volume das estruturas presentes no alvéolo dentário (%) nos camundongos 
WT e iNOSKO em condições homeostáticas (WT-C; iNOSKO-C) e alveolite experimental (WT-A; 
iNOSKO-A). Os resultados representam os valores da média e desvio-padrão em cada um dos 
períodos analisados.  
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Figura 8 - Densidade de volume das estruturas presentes no alvéolo dentário (%) nos camundongos 
WT e iNOSKO em condições homeostáticas (WT-C; iNOSKO-C) e alveolite experimental (WT-A; 
iNOSKO-A). Os resultados representam os valores da média e desvio-padrão em cada um dos 
períodos analisados. 

 

 

A partir dos resultados obtidos pela análise histomorfométrica, a partir da qual 

pudemos comparar todos os grupos experimentais, focamos nossos resultados na 

análise comparativa entre os grupos WT-C e iNOSKO-C; WT-A e iNOSKO-A, a fim 

de investigarmos o papel da iNOS nas diferentes condições de reparo ósseo 

alveolar (homeostática e infecciosa).  
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4.3.1 Influência da iNOS na cinética do reparo ósse o alveolar em 

camundongos, em condições homeostáticas 

 

Na análise comparativa entre os grupos WT-C e iNOSKO-C, observou-se 

diferença estatisticamente significativa entre os grupos apenas no período de 14 

dias pós-exodontia, no qual os camundongos iNOSKO-C apresentaram maior 

densidade de volume de vasos sanguíneos, quando comparados aos animais WT-C 

(Figura 9; p<0,05). 

Além disso, observou-se uma tendência à menor densidade de volume de 

células inflamatórias no grupo iNOSKO-C, nos período de 7 dias pós-exodontia 

(Figura 9; p>0,05). Resultado semelhante foi observado para os osteoclastos, os 

quais apresentaram menor densidade de volume nos animais iNOSKO-C, nos 

períodos de 7 e 21 dias pós-exodontia, quando comparados aos animais WT-C 

(Figura 9; p>0,05). Já os osteoblastos apresentaram uma tendência à maior 

densidade de volume nos animais iNOSKO-C, no período de 7 dias pós-exodontia, 

quando comparados aos animais WT-C (Figura 9; p>0,05).  

Quanto às demais estruturas analisadas (coágulo, fibras, fibroblastos, matriz 

óssea e outros) não foram observadas diferenças significativas entre os grupos WT-

C e iNOSKO-C (Figura 9; p>0,05). 
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Figura 9 - Análise comparativa da densidade de volume das estruturas presentes no alvéolo dentário 
(%) nos camundongos WT e iNOSKO em condições homeostáticas (controle). Os resultados 
representam os valores da média e desvio-padrão em cada um dos períodos analisados. Diferença 
estatisticamente significativa só foi observada no período de 14 dias, em relação à densidade de 
volume dos vasos sanguíneos. *p<0,05.   Grupo WT- Controle;   Grupo iNOSKO-Controle. 
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4.3.2 Influência da iNOS na cinética do reparo ósse o alveolar em 

camundongos, na presença da alveolite 

 

Comparando o grupo WT-A ao grupo iNOSKO-A, observamos, no período 

inicial do reparo ósseo alveolar (zero hora), quantidade significativamente maior de 

coágulo sanguíneo nos animais iNOSKO-A quando comparados aos animais WT-A 

(Figura 10; p<0,05). Resultado semelhante foi observado em relação aos 

osteoblastos no período de 7 dias pós-exodontia, no qual os animais iNOSKO-A 

apresentaram maior densidade de volume de osteoblastos, quando comparados aos 

animais WT-A (Figura 10; p<0,05). Já no período de 21 dias pós-exodontia, os 

camundongos iNOSKO-A apresentaram densidade de volume de osteoclastos 

significativamente maior em relação aos camundongos WT-A (Figura 10; p<0,05). 

Observou-se, também, uma tendência à maior densidade de volume de 

células inflamatórias nos animais iNOSKO-A, no período inicial do reparo ósseo 

alveolar (zero hora) e uma tendência à menor densidade de volume de fibras, no 

período de 7 dias pós-exodontia, quando comparados aos animais WT-A (Figura 10; 

p>0,05). Quanto às demais estruturas analisadas (vasos sanguíneos, matriz óssea e 

outros) não foram observadas diferenças significativas entre os grupos WT-A e 

iNOSKO-A (Figura 10; p>0,05). 
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Figura 10 - Análise comparativa da densidade de volume das estruturas presentes no alvéolo dentário 
(%) nos camundongos WT e iNOSKO em condições de alveolite experimental. Os resultados 
representam os valores da média e desvio-padrão em cada um dos períodos analisados. Foram 
observadas diferenças estatisticamente significativas para os parâmetros: coágulo sanguíneo, no 
período de zero hora; osteoblastos, no período de 7 dias e osteoclastos, no período de 21 dias pós 
exodontia. *p<0,05.   Grupo WT- Alveolite;   Grupo iNOSKO-Alveolite. 
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4.4 Análise da expressão de marcadores do metabolis mo ósseo, marcadores 

de osteoclastos, quimiocinas e citocinas 

 
Através da técnica de RealTimePCR, analisamos o perfil de expressão de 

marcadores do metabolismo ósseo (Figura 13) (osteocalcina [OCN], fosfatase 

alcalina [ALP], colágeno tipo I [COL1A1], RUNX2, proteína morfogenética óssea 

[BMP2], PHEX e DMP1), marcadores de osteoclastos (Figura 14) (osteoprotegerina 

[OPG], catepsina K [CTSK] e RANKL), quimiocinas (Figura 11)  (CXCL1, CCL2 e 

CCL5);  citocinas pró-inflamatórias (IL-1β, IL-6 e TNF-α) e anti-inflamatória (IL-10) 

(Figura 12), ao longo do processo de reparo alveolar pós-exodontia nas linhagens 

WT e iNOSKO, nas condições homeostática e de alveolite experimental. 

De uma maneira geral, os quatro grupos analisados (WT-C, WT-A, iNOSKO-C 

e iNOSKO-A) apresentaram perfis de expressão gênica similares, durante o 

processo de reparo ósseo alveolar. Resumidamente, após a formação inicial do 

coágulo (zero hora), o fator de crescimento, BMP2, aumentou gradativamente, 

atingindo seu pico de expressão no período de 7 dias pós-exodontia nos grupos 

controles, e 14 dias nos animais WT-A. Posteriormente, houve o aparecimento 

transitório de focos de infiltrado inflamatório, associados com a citocina anti-

inflamatória IL-10 e pró-inflamatórias IL-1β, IL-6 e TNF-α que atingiram seu pico 

máximo no período de 7 dias pós-exodontia, assim como as quimiocinas CCL5 e 

CXCL1, enquanto a quimiocina CCL2 teve seu pico máximo no período de 14 dias 

pós-exodontia. Subsequentemente, o tecido de granulação foi gradualmente (7-21 

dias pós-exodontia) substituído por tecido conjuntivo, vasos sanguíneos e tecido 

ósseo, estando tal processo associado à expressão de marcadores do metabolismo 

ósseo (COL1A1, OCN, ALP, RUNX2, PHEX e DMP1).  

Para uma melhor compreensão dos resultados moleculares, descreveremos, 

com maiores detalhes, os resultados obtidos em cada grupo de genes analisados, 

comparando os resultados entre os grupos WT-C e iNOSKO-C; WT-A e iNOSKO-A. 
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4.4.1 Análise molecular da expressão de quimiocinas  
 
Quimiocinas são membros de uma vasta família de pequenas proteínas 

solúveis que apresentam capacidade de controle de adesão, quimiotaxia e ativação 

leucocitária (GUERREIRO; SANTOS-COSTA; AZEVEDO-PEREIRA, 2011), são 

pequenas citocinas quimiotáticas que estimulam o recrutamento de células 

inflamatórias (AGGARWAL; GHOBRIAL; ROODMAN, 2006; SILVA et al., 2007). 

Tendo em vista a influência da iNOS na produção de quimiocinas e a potencial 

importância destas no processo de reparo ósseo alveolar, analisamos a expressão 

de quimiocinas pelos diferentes grupos estudados. 

De uma maneira geral, observou-se maior expressão de CXCL1 e CCL5 no 

período de 7 dias pós-exodontia em todos os grupos analisados, enquanto a 

quimiocina CCL2 apresentou maior expressão no período de 14 dias pós-exodontia 

nos grupos WT-A, WT-C e iNOSKO-C. Em relação à expressão de mRNA de 

CXCL1, observou-se que os animais iNOSKO-A apresentaram níveis de expressão 

de CXCL1 significativamente maior que os animais WT-A, no período de 7 dias pós-

exodontia (Figura 11; p<0,05). No entanto, em condições homeostáticas, os animais 

WT-C apresentaram níveis de expressão de CXCL1 significativamente maior que os 

animais iNOSKO-C, no período de 7 dias pós-exodontia (Figura 11; p<0,05).  Os 

níveis de expressão de CCL2 apresentaram diferenças significativas entre os grupos 

WT-C e iNOSKO-C nos períodos de 7 e 14 dias pós-exodontia (Figura 11; p<0,05), 

nos quais o grupo WT-C apresentou expressão significativamente mais elevada de 

mRNA de CCL2, quando comparado ao grupo iNOSKO-C. Por fim, analisando a 

expressão de CCL5, observamos que o grupo iNOSKO-A apresentou níveis de 

expressão significativamente mais elevados de mRNA de CCL5 quando comparado 

ao grupo WT-A, no período de 7 dias pós-exodontia (Figura 11; p<0,05). De uma 

maneira geral, os animais submetidos à alveolite experimental (WT-A; iNOSKO-A) 

apresentaram uma tendência à maior expressão de quimiocinas quando 

comparados aos grupos controles (WT-C; iNOSKO-C) (Figura 11; p>0,05). 
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Figura 11 - Cinética de expressão de quimiocinas envolvidas no metabolismo ósseo no tecido 
alveolar de camundongos C57Bl/6 e iNOSKO em condiçõ es homeostáticas e submetidos à 
alveolite experimental. Amostras do tecido alveolar de camundongos C57Bl/6 (WT) e modificados 
geneticamente para não expressarem iNOS (iNOSKO) foram coletadas, o RNA total extraído e os 
níveis de expressão de CXCL1, CCL2 e CCL5 foram analisados por RealTimePCR. Os resultados 
apresentados representam os valores da média ± SD da intensidade de expressão de mRNA para os 
genes alvos, normalizados pela expressão da beta-actina, obtidos de 4 animais por grupo em cada 
tempo. Um experimento representativo de três experimentos independentes. *p<0,05 entre os grupos 
WT-A e iNOSKO-A; #p<0,05 entre os grupos WT-C e iNOSKO-C.     Grupo WT- Controle;    Grupo 
WT-Alveolite;   Grupo iNOSKO-Controle;    Grupo iNOSKO-Alveolite.  
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4.4.2 Análise molecular da expressão de citocinas 
 

As citocinas são polipeptídeos secretados por células da imunidade natural e 

adquirida em resposta a microrganismos e outros antígenos, que medeiam e 

regulam reações imunológicas e inflamatórias (ABBAS; LICHTMAN; PILLAI, 2008). 

Sabendo da importância dessas moléculas no processo de reparo ósseo alveolar, 

nosso próximo passo foi analisar a expressão de diferentes citocinas anti- e pró- 

inflamatórias durante os diferentes períodos do reparo ósseo.  

A expressão de mRNA de IL-10 foi significativamente maior no grupo 

iNOSKO-C quando comparado ao grupo WT-C, nos períodos de 7 e 14 dias pós-

exodontia (Figura 12; p<0,05). Já os grupos WT-A e iNOSKO-A não apresentaram 

diferença significativa nos níveis de expressão de IL-10, durante os diferentes 

períodos de reparo ósseo alveolar (Figura 12; p>0,05). 

A análise de expressão das citocinas pró-inflamatórias revelaram resultados 

variáveis.  Os níveis de expressão de TNF-α foram significativamente maiores nos 

grupos WT-A e WT-C, quando comparados aos grupos iNOSKO-A e iNOSKO-C, 

respectivamente, no período de 7 dias pós-exodontia (Figura 12; p<0,05). O mesmo 

foi observado em relação à expressão de IL-1β pelos grupos controles. Os animais 

WT-C apresentaram expressão significativamente mais elevada de mRNA de IL-1β, 

no período de 7 dias pós-exodontia, quando comparados aos animais iNOSKO-C 

(Figura 12; p<0,05). Não houve diferença significativa na expressão de IL-1β entre 

os grupos infectados (WT-A e iNOSKO-A) (Figura 12; p>0,05). Por fim, comparando 

os diferentes grupos em relação aos níveis de expressão de mRNA de IL-6, não 

observamos diferença significativa entre eles (Figura 12; p>0,05).   
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Figura 12 - Cinética de expressão de citocinas no tecido alveol ar de camundongos C57Bl/6 e 
iNOSKO em condições homeostáticas e submetidos à al veolite experimental. Amostras do 
tecido alveolar de camundongos C57Bl/6 (WT) e modificados geneticamente para não expressarem 
iNOS (iNOSKO) foram coletadas, o RNA total extraído e os níveis de expressão de IL-10, IL-1β, IL-6 
e TNF-α foram analisados por RealTimePCR. Os resultados apresentados representam os valores da 
média ± SD da intensidade de expressão de mRNA para os genes alvos, normalizados pela 
expressão da beta-actina, obtidos de 4 animais por grupo em cada tempo. Um experimento 
representativo de três experimentos independentes. *p<0,05 entre os grupos WT-A e iNOSKO-A; 
#p<0,05 entre os grupos WT-C e iNOSKO-C.   Grupo WT- Controle;   Grupo WT-Alveolite;             

  Grupo iNOSKO-Controle;   Grupo iNOSKO-Alveolite. 
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4.4.3 Análise molecular da expressão de marcadores do metabolismo ósseo 

 

Analisando a expressão do fator de crescimento BMP2, observou-se uma 

tendência à maior expressão de mRNA de BMP2 nos grupos WT-C e iNOSKO-C, 

quando comparados aos animais submetidos à alveolite experimental (WT-A e 

iNOSKO-A), respectivamente, porém não houve diferença significativa entre os 

animais WT e iNOSKO, sob as mesmas condições (Figura 13; p>0,05). Resultado 

similar foi observado em relação à análise da expressão do marcador de matriz 

COL1A1. Não houve diferença significativa na expressão de COL1A1 quando 

comparamos os animais WT-C aos animais iNOSKO-C (Figura 13; p>0,05) e 

também não houve diferença significativa entre os grupos WT-A e iNOSKO-A 

(Figura 13; p>0,05). Porém, quando comparamos os animais controles (WT-C e 

iNOSKO-C) aos seus respectivos grupos submetidos à alveolite experimental (WT-A 

e iNOSKO-A), podemos observar uma tendência a maior expressão de COL1A1 nos 

animais controles (WT-C; iNOSKO-C), sobretudo, nos períodos de 7 e 14 dias pós-

exodontia (Figura 13; p>0,05). 

Em relação à análise da expressão dos diferentes marcadores ósseos, o 

grupo iNOSKO-C apresentou expressão de mRNA de RUNX2 significativamente 

maior quando comparado ao grupo WT-C, no período de 7 dias pós-exodontia 

(Figura 13; p<0,05). Não houve diferença significativa na expressão de RUNX2 entre 

os grupos, nos demais períodos analisados (Figura 13; p>0,05).  

Através da análise da expressão de fosfatase alcalina (ALP), responsável 

pela mineralização do tecido ósseo em formação, não foi observada diferença 

significativa entre os animais dos diferentes grupos, em nenhum período 

experimental (Figura 13; p>0,05). Resultados similares foram observados em 

relação aos demais marcadores do metabolismo ósseo. A expressão de 

osteocalcina (OCN), marcador dos estágios mais avançados da diferenciação celular 

dos osteoblastos, não apresentou diferença significativa entre os grupos analisados 

(Figura 13; p>0,05), assim como a expressão de DMP1, fosfoproteína ácida da 

matriz dentinária, crítica para a mineralização adequada do tecido ósseo e dentinário 

(Figura 13; p>0,05). Outra proteína envolvida na mineralização da matriz óssea é a 

proteína codificada pelo gene PHEX. Analisando a expressão de mRNA de PHEX, 

não observamos diferença significativa entre os grupos analisados (Figura 13; 

p>0,05), nos diferentes períodos de reparo ósseo alveolar. 
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Figura 13 - Cinética de expressão de marcadores do metabolismo ósseo no tecido alveolar de 
camundongos C57Bl/6 e iNOSKO em condições homeostát icas e submetidos à alveolite 
experimental. Amostras do tecido alveolar de camundongos C57Bl/6 (WT) e modificados 
geneticamente para não expressarem iNOS (iNOSKO) foram coletadas, o RNA total extraído e os 
níveis de expressão de COL1A1, BMP2, RUNX2, ALP, OCN, DMP1 e PHEX foram analisados por 
RealTimePCR. Os resultados apresentados representam os valores da média ± SD da intensidade de 
expressão de mRNA para os genes alvos, normalizados pela expressão da beta-actina, obtidos de 4 
animais por grupo em cada tempo. Um experimento representativo de três experimentos 
independentes. *p<0,05 entre os grupos WT-A e iNOSKO-A; #p<0,05 entre os grupos WT-C e 
iNOSKO-C.   Grupo WT- Controle;    Grupo WT-Alveolite;    Grupo iNOSKO-Controle;    Grupo 
iNOSKO-Alveolite. 
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4.4.4 Análise molecular da expressão de marcadores de osteoclastos 
 
 
Estando os marcadores de osteoclastos diretamente associados à função e 

ativação dessas células e, consequentemente, à reabsorção óssea, consideramos 

de extrema importância analisar a expressão desses fatores durante o processo de 

reparo ósseo alveolar. 

Analisando a expressão de RANKL, observou-se maior expressão de mRNA 

de RANKL nos grupos WT-C e iNOSKO-A quando comparados aos grupos WT-A e 

iNOSKO-C, respectivamente, no período de 7 dias pós-exodontia (Figura 14; 

p<0,05). No período de 14 dias pós-exodontia, observou-se diferença significativa 

apenas entre os grupos WT-C e iNOSKO-C, sendo que os animais WT-C 

apresentaram níveis de expressão de RANKL mais elevados quando comparados 

aos animais iNOSKO-C (Figura 14; p<0,05). Já no período de 21 dias pós-exodontia, 

foram os grupos WT-A e iNOSKO-A que apresentaram níveis de expressão de 

RANKL significativamente diferentes. Nesse caso, os níveis de expressão de mRNA 

foram mais elevados no grupo iNOSKO-A em relação ao grupo WT-A (Figura 14; 

p<0,05). A expressão de mRNA de OPG não apresentou diferença significativa entre 

os grupos analisados, nos diferentes períodos de reparo ósseo alveolar (Figura 14; 

p>0,05).  

Por fim, analisamos a expressão do marcador de osteoclastos, catepsina K 

(CTSK), e observamos diferença significativa nos níveis de expressão desse 

marcador entre os grupos WT-A e iNOSKO-A (Figura 14; p<0,05). No período de 7 

dias pós-exodontia, o grupo iNOSKO-A apresentou níveis de expressão de CTSK 

mais elevados quando comparado ao grupo WT-A (Figura 14; p<0,05). Não foram 

observadas diferenças significativas entre os grupos nos demais períodos 

analisados (Figura 14; p>0,05).  
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Figura 14 - Cinética de expressão de marcadores de osteoclastos  no tecido alveolar de 
camundongos C57Bl/6 e iNOSKO em condições não infec ciosas e submetidos à alveolite 
experimental. Amostras do tecido alveolar de camundongos C57Bl/6 (WT) e modificados 
geneticamente para não expressarem iNOS (iNOSKO) foram coletadas, o RNA total extraído e os 
níveis de expressão de RANKL, OPG e CTSK foram analisados por RealTimePCR. Os resultados 
apresentados representam os valores da média ± SD da intensidade de expressão de mRNA para os 
genes alvos, normalizados pela expressão da beta-actina, obtidos de 4 animais por grupo em cada 
tempo. Um experimento representativo de três experimentos independentes. *p<0,05 entre os grupos 
WT-A e iNOSKO-A; #p<0,05 entre os grupos WT-C e iNOSKO-C.    Grupo WT- Controle;    Grupo 
WT-Alveolite;     Grupo iNOSKO-Controle;     Grupo iNOSKO-Alveolite. 
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5 DISCUSSÃO  

 

 

O processo de reparo ósseo alveolar é uma resposta fibroproliferativa, 

mediada por fatores de crescimento e citocinas, cujo objetivo é restaurar o tecido ao 

seu estado original. Trata-se de um processo complexo que envolve uma sequência 

de eventos, tendo seu início marcado pela inflamação em resposta a uma lesão não 

infecciosa inicial ao tecido (COTRAN et al., 1996). Mesmo em condições 

consideradas não-infecciosas, mecanismos inflamatórios são extremamente 

importantes no processo de reparo ósseo, e acredita-se que esses mecanismos 

atuem de forma decisiva no processo de angiogênese, formação e remoção do 

tecido de granulação e na subsequente formação do tecido ósseo (CARANO; 

FILVAROFF, 2003; CARDOSO, 2009; KANCZLER; OREFFO, 2008; KANYAMA et 

al., 2003; POLETI, 2009; RODRIGUES, 2007; WEISS et al., 2009). Resultados 

preliminares do nosso grupo de pesquisa demonstraram que citocinas com potentes 

ações pró- e anti-inflamatórias também são expressas, e estão potencialmente 

envolvidas na regulação do processo de reparo ósseo alveolar tendo em vista 

recentes descobertas no campo da osteoimunologia (CARDOSO, 2009; 

RODRIGUES, 2007).  

Alterações patológicas, entretanto, podem alterar a resposta do hospedeiro e 

influenciar de forma marcante o processo de reparo ósseo alveolar (BLUM, 2002; 

CARDOSO, 2009; NOROOZI; PHILBERT, 2009; RODRIGUES, 2007; TORRES-

LAGARES et al., 2005). Exemplo disso é a alveolite, condição inflamatória causada 

por trauma ou infecção, que caracteristicamente se mostra associada a uma intensa 

resposta inflamatória e imunológica local, assim como a uma significativa 

interferência no processo de reparo alveolar (BLUM, 2002). De fato, processos 

infecciosos têm sido associados à potencialização da reabsorção óssea e 

diminuição do processo de osteogênese; e também associados a um prognóstico 

negativo do processo de reparo tecidual em geral (ALBANI et al., 2011; BROWN; 

JOSSE, 2002; GOLDRING, 2000; RACHNER; KHOSLA; HOFBAUER, 2011). Nesse 

contexto, acredita-se que os produtos microbianos atuem basicamente como 

estímulo para exacerbação e cronificação da resposta inflamatória e imunológica 
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local, e por sua vez, mediadores de tal resposta seriam os responsáveis pela 

interferência no processo de reparo. 

Dessa forma, diversos mediadores da resposta inflamatória e imunológica 

podem estar envolvidos no processo de reparo ósseo apresentando papel 

construtivo, assim como destrutivo; entretanto os exatos mecanismos que 

determinam a natureza dessa dualidade permanecem desconhecidos. 

Dentre os mediadores potencialmente envolvidos neste processo, o óxido 

nítrico e a enzima iNOS, diretamente envolvida na sua produção, coincidentemente 

têm sido descritos como moléculas que apresentam um duplo papel podendo atuar 

tanto estimulando como também inibindo os processos de formação e reabsorção 

óssea (BRANDI et al., 1995; LOWIK et al., 1994; MACINTYRE et al., 1991; 

RALSTON et al., 2009).  

Tendo em vista estas possíveis atuações da enzima iNOS e, 

consequentemente, do NO no processo de reparo ósseo, este estudo teve por 

objetivo caracterizar a função da iNOS no reparo ósseo alveolar em camundongos 

pós-exodontia tanto em condições homeostáticas (não infecciosas) quanto em 

condições infecciosas (alveolite experimental).  

Sendo assim, nosso primeiro passo foi analisar a cinética de expressão da 

iNOS durante o reparo ósseo alveolar, pelos diferentes grupos experimentais. Como 

esperado, os animais iNOSKO não expressaram tal enzima em nenhum momento 

do processo de reparo, independente de sua condição (homeostática; alveolite). Já 

os camundongos WT, apresentaram maior expressão de iNOS quando submetidos à 

alveolite experimental, em relação à condição controle.  

A partir desses achados, buscamos definir quais os possíveis fatores estariam 

envolvidos na indução da expressão de iNOS observada em cada situação. O fato 

do grupo WT-A ter sido submetido à alveolite experimental fez com que a expressão 

de iNOS fosse maior, quando comparado ao grupo WT-C. De fato, estudos 

demonstram que enquanto os níveis de proteína iNOS são baixos ou ausentes em 

células não estimuladas, como é o caso do reparo ósseo homeostático, a expressão 

de iNOS aumenta rapidamente em experimentos in vitro ou in vivo após exposição a 

estímulos pró-inflamatórios que incluem LPS, TNF-α, IL-1β, IFN-α, IFN-β, IFN-ɣ, ou 

hipóxia (COX et al., 1992; NATHAN; XIE, 1994), como observado no modelo de 

alveolite experimental. De maneira semelhante a outros tecidos, no osso, a 

expressão de iNOS também pode ser induzida por lipopolissacarídeos bacterianos 
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(LPS), citocinas pró-inflamatórias e interferons (VAN'T HOF; RALSTON, 2001). Além 

disso, em um processo normal de reparo, como é o caso do reparo ósseo alveolar, 

os níveis de NO apresentam-se relativamente baixos quando comparados aos de 

uma infecção ou presença de epítopos microbianos (REPEKE et al., 2010), uma vez 

que, a presença de produtos microbianos ativa células residentes e inflamatórias 

levando à produção de mediadores inflamatórios e antimicrobianos, tais como o 

óxido nítrico (NO). Já na condição controle, os animais WT estariam produzindo 

iNOS pelo próprio estímulo mecânico, causado pelo trauma da exodontia. De fato, 

estudos demonstram que a maioria das células pode ser induzida a produzir iNOS 

em resposta à estimulação com citocinas e/ou endotoxinas, por estimulação 

mecânica ou criação de uma fratura (KOMATSU; HADJIARGYROU, 2004; 

RALSTON, 1997; RALSTON; GRABOWSKI, 1996; VAN'T HOF; RALSTON, 1997; 

WATANUKI et al., 2002).  

Ainda em relação aos resultados da cinética de expressão da iNOS no 

processo de reparo ósseo alveolar, observamos que, apesar da diferença na 

quantidade de expressão da iNOS pelos grupos WT-A e WT-C, a cinética de 

expressão foi semelhante nos dois grupos, caracterizada por um pico de expressão 

da enzima no período de 7 dias pós-exodontia, seguido por rápido declínio, nos 

períodos seguintes (Figura 3).  

Partindo desses resultados, delimitamos o objetivo do presente estudo, 

buscando caracterizar o papel da iNOS no processo de reparo ósseo alveolar, em 

condições homeostáticas e infecciosas. Para isso, fez-se necessário a definição da 

metodologia mais apropriada e a utilização de animais modificados geneticamente 

para não expressarem iNOS. Cronologicamente, o modelo de reparo ósseo alveolar 

em camundongos assemelha-se, muito, com outros modelos experimentais, em 

especial com o reparo alveolar humano, pós-exodontia. Resultados (histológicos e 

histomorfométricos) preliminares de nosso modelo em camundongos demonstraram 

que o processo de reparo ósseo alveolar apresenta a mesma sequência de eventos 

previamente descrita em humanos e ratos (BODNER et al., 1993; CARDOSO, 2009; 

ELSUBEIHI; HEERSCHE, 2004; POLETI, 2009; RODRIGUES, 2007) apresentando 

apenas uma variação na cronologia do processo de reparo, característica do 

metabolismo murino (BODNER et al., 1993; KORPI et al., 2009; WITTE; BARBUL, 

1997). Em humanos, a conclusão do reparo alveolar ocorre por volta do sétimo mês 

(64 dias) após a exodontia (CARVALHO; OKAMOTO, 1987). Nos modelos 
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experimentais, este evento ocorre aproximadamente após 28 dias em ratos 

(BODNER et al., 1993; CARDOSO, 2009; ELSUBEIHI; HEERSCHE, 2004; POLETI, 

2009; RODRIGUES, 2007) e 21 dias em camundongos (resultados preliminares). 

Além disso, camundongos apresentam custo relativamente baixo, são de fácil 

manejo e os processos inflamatórios e imunológicos são extensamente estudados e 

bem conhecidos. Seu “background” genético é conhecido e manipulável, permitindo 

que aspectos muito bem definidos possam ser avaliados de maneira precisa, através 

da geração de animais geneticamente modificados, ou da utilização de substâncias 

bloqueadoras ou antagonistas, que em sua grande maioria são desenvolvidas 

experimentalmente em camundongos (GENCO; VAN DYKE; AMAR, 1998). O 

modelo proposto neste estudo também nos permite a indução da infecção 

experimental dos alvéolos, mimetizando um quadro de alveolite, que permite ampliar 

o foco de investigação para a influência de condições inflamatórias e infecciosas – 

que caracteristicamente resultam em exacerbada resposta imune e inflamatória 

local, no processo de reparo ósseo alveolar (BLUM, 2002; NOROOZI; PHILBERT, 

2009; TORRES-LAGARES et al., 2005). 

Ainda em relação à metodologia utilizada nesse estudo, é unânime na 

literatura a análise microscópica neste tipo de metodologia para o estudo do reparo 

ósseo alveolar. Porém, com os adventos da biologia molecular e o acesso a 

equipamentos e produtos financiados por empresas de auxílio pecuniário, também 

foi possível o estudo do processo de reparo alveolar e da alveolite experimental, 

através da técnica de RealtimePCR. Sendo um recurso prático e rápido, o interesse 

em validar esse tipo de análise no estudo de reparo tecidual alveolar é grande, em 

relação ao grande tempo de processamento histotécnico e análise 

histomorfométrica, necessário para a análise microscópica. Na microscopia é 

possível visualizar o que está ocorrendo, quantificar e qualificar as estruturas. Já, a 

análise molecular permite obter a expressão do gene que comanda a produção 

dessas estruturas; portanto deve haver uma correlação entre a expressão desses 

genes e a presença dessas estruturas. Sendo assim, foram selecionados alguns 

fatores que atuam no metabolismo ósseo e reparo alveolar, como: colágeno tipo I, 

BMP2, osteocalcina, fosfatase alcalina, RUNX2, DMP1, PHEX, RANKL, OPG, 

catepsina K, além de quimiocinas e citocinas, como: CXCL1, CCL2, CCL5, IL-10, IL-

1β, IL-6 e TNF-α, no intuito de correlacioná-los com as estruturas que foram 
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observadas microscopicamente relacionadas ao coágulo, infiltrado inflamatório, 

tecido conjuntivo e tecido ósseo. 

A partir da análise comparativa entre os resultados histomorfométricos e 

moleculares, sobretudo em relação à cinética de expressão da iNOS, foi possível, 

além de determinar o papel da iNOS no processo de reparo ósseo, inferir como a 

quantidade disponível dessa enzima poderia interferir no reparo, uma vez que, em 

condições homeostáticas a expressão de iNOS foi relativamente baixa, quando 

comparada à condição infecciosa. De fato, estudos demonstram que doses 

crescentes de NO derivado da iNOS podem potencializar citocinas da inflamação 

que podem interferir diretamente nos processos de formação e reabsorção ósseas 

(ARMOUR et al., 1999; ARMOUR et al., 2001; VAN'T HOF et al., 2000; VAN'T HOF; 

RALSTON, 2001), sugerindo que o NO pode ser prejudicial a elevadas e 

sustentadas doses. 

Porém, observamos que, apesar dessa diferença na quantidade de expressão 

da iNOS pelos grupos WT-A e WT-C, tanto em condições homeostáticas (WT-C vs 

iNOSKO-C) quanto infecciosas (WT-A vs iNOSKO-A), as variações observadas 

durante o processo de reparo ósseo alveolar foram discretas e pontuais em ambas 

situações. Além disso, através dos resultados histomorfométricos, foi possível 

comparar todos os grupos em relação à densidade de volume das diferentes 

estruturas alveolares (Figuras 7 e 8) e observar que entre os grupos WT-C e WT-A; 

iNOSKO-C e iNOSKO-A as variações nas estruturas alveolares durante o processo 

de reparo foram ainda mais discretas. Por fim, a caracterização morfométrica e 

molecular do processo de reparo ósseo alveolar já foram devidamente/previamente 

descritas nos animais WT, em estudos anteriores de nosso laboratório (VIEIRA, 

2013), fazendo com que delimitássemos nosso estudo na comparação entre os 

grupos WT-C e iNOSKO-C; WT-A e iNOSKO-A.  

Assim sendo, discutiremos na sequência as principais variações observadas 

entre os grupos WT-C e iNOSKO-C; WT-A e iNOSKO-A durante o processo de 

reparo ósseo alveolar e, posteriormente, as possíveis razões para essas discretas 

variações.  

 Nossos resultados histomorfométricos demonstraram menor quantidade de 

células inflamatórias nos animais iNOSKO-C no período de 7 dias pós-exodontia 

quando comparados aos animais WT-C. Porém, na alveolite, onde pudemos 

observar elevada expressão de iNOS, sobretudo no período de 7 dias pós-
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exodontia, os animais iNOSKO-A apresentaram uma tendência ao maior número de 

células inflamatórias no período inicial do reparo (zero hora) quando comparados 

aos animais WT-A. Assim, nossos resultados sugerem que em pequena quantidade 

(WT-C) iNOS parece apresentar importante papel inflamatório no processo de reparo 

ósseo alveolar, já quando presente em elevada quantidade (WT-A), iNOS parece ser 

responsável por uma resposta inflamatória “imediata”.  

Apesar da relação direta da iNOS com diversos mediadores inflamatórios, 

como é o caso das citocinas TNF-α e IL-1β, que direta e indiretamente promovem a 

migração de células inflamatórias, camundongos iNOSKO shan-infectados, ou seja, 

camundongos que não sofreram indução de uma determinada bactéria, apresentam 

níveis muito semelhantes de TNF-α, IL-1β e IL-6 no soro sanguíneo em relação a 

camundongos WT. Desta forma, a ausência de iNOS, em modelos não infecciosos, 

pouco alteraria a migração de leucócitos. De fato, apesar dos nossos resultados 

demonstrarem uma tendência ao maior número de células inflamatórias pelos 

animais iNOSKO-C no período de 7 dias pós-exodontia, não observamos diferença 

significativa em relação à densidade de volume do infiltrado inflamatório nos 

diferentes períodos analisados. A análise molecular dos níveis de expressão de 

citocinas pró- e anti-inflamatórias confirmaram nossos achados histomorfométricos. 

Analisando a expressão de IL-10, TNF-α, IL-6 e IL-1β, observamos diferença 

estatisticamente significativa nos níveis de expressão de IL-10, IL-1β e TNF-α entre 

os grupos WT-C e iNOSKO-C apenas no período de 7 dias pós-exodontia. 

Resultados semelhantes foram observados em relação à analise de quimiocinas, 

onde a expressão de CXCL1 e CCL2 foi significativamente maior nos animais WT-C, 

no período de 7 dias, confirmando assim, o papel inflamatório da iNOS, durante o 

processo de reparo ósseo homeostático. 

Na alveolite experimental, no entanto, observamos uma tendência ao maior 

número de células inflamatórias nos animais iNOSKO-A no período inicial do reparo 

ósseo alveolar (zero hora) quando comparados aos animais WT-A, porém nos demais 

períodos, observamos maior quantidade de células inflamatórias nos animais WT-A, 

demonstrando importante papel inflamatório da iNOS também nessa situação.  

Analisando os níveis de expressão de citocinas, observamos diferença 

estatisticamente significativa entre os grupos WT-A e iNOSKO-A apenas na expressão 

de TNF-α, no período de 7 dias pós-exodontia. Sabe-se que a presença de produtos 

microbianos ativa células residentes e inflamatórias, levando à produção de 
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mediadores inflamatórios, tais como TNF-α, que estimula a migração de células 

inflamatórias ao local da infecção, resultando em maior densidade de infiltrado 

inflamatório (DE OLIVEIRA et al., 2009; GARLET et al., 2005; GARLET et al., 2007; 

NOWZARI et al., 2008). Dessa forma, TNF-α desempenha papel crítico na resistência 

a infecção por diversos patógenos, contribuindo tanto para respostas imunes inatas 

quanto adaptativas. Esta citocina atua em diversos passos nos mecanismos de 

recrutamento de leucócitos, induzindo o aumento da expressão de moléculas de 

adesão em células endoteliais e em leucócitos; e estimulando a produção local de 

quimiocinas, que por sua vez, atuam na manutenção e/ou na amplificação da reação 

inflamatória local (GRAVES; COCHRAN, 2003; GRAVES; JIANG, 1995; JIANG; 

MAGLI; RUSSO, 1999; NOWZARI et al., 2008; OFFENBACHER et al., 1989). Embora 

TNF-α apresente papel essencial na iniciação e efetuação das respostas imune e 

inflamatória, diversos estudos têm demonstrado que a expressão inadequada de tal 

citocina pode levar a um significante dano colateral ao hospedeiro. De fato, TNF-α 

apresenta evidente papel na patogênese de diversas doenças autoimunes e 

inflamatórias com comprometimento ósseo, como a artrite reumatóide e as doenças 

periodontais (DINARELLO, 2000; GARLET et al., 2007; GILBERT et al., 2000; 

HENDERSON; NAIR, 2003; RAUNER; SIPOS; PIETSCHMANN, 2007; RIDDERSTAD; 

ABEDI-VALUGERDI; MOLLER, 1991; STASHENKO et al., 1987).  

Na fase inicial do reparo alveolar, a expressão de TNF-α é significativa, em 

decorrência ao estímulo da exodontia, sendo ainda maior nos alvéolos infectados 

(CARDOSO, 2009; RODRIGUES, 2007). De fato, nossos resultados demostraram 

maior produção de TNF-α nos animais submetidos à alveolite experimental, sobretudo 

no início do processo de reparo ósseo.  

Adicionalmente, TNF-α apresenta efeitos marcantes sobre as células ósseas. 

Estando a maior produção de NO por iNOS diretamente associada a maior 

expressão de TNF-α durante um quadro de infecção, pode-se dizer, então, que os 

efeitos de TNF-α refletem indiretamente, os efeitos de NO no processo de reparo 

ósseo alveolar. Dessa forma, TNF-α reduz a formação óssea, atuando nas células 

precursoras dos osteoblastos, regulando, por exemplo, a expressão de RUNX2, 

inibindo assim a diferenciação osteoblástica (DRESNER-POLLAK et al., 2004; 

GILBERT et al., 2002; HERMAN; KRONKE; SCHETT, 2008; LACEY et al., 2009). 

Além disso, TNF-α também atua sobre osteoblastos maduros, inibindo a síntese de 
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osteocalcina e proteínas da matriz, como o colágeno tipo I (GILBERT et al., 2000; 

GILBERT et al., 2002). Sugere-se, ainda, que TNF-α atue como um potente fator 

pró-apoptótico através da sinalização do ligante Fas-Fas (FasL), regulando a 

apoptose de osteoblastos (BEHL et al., 2008; LEE et al., 2008). Além de sua 

atuação sobre os osteoblastos, o TNF-α também atua sobre os osteoclastos, 

aumentando a reabsorção óssea. Assim, a perda óssea inflamatória é resultado da 

ação de TNF-α sobre osteoblastos e osteoclastos (BEHL et al., 2008; GILBERT et 

al., 2000; GILBERT et al., 2002; HERMAN; KRONKE; SCHETT, 2008; KATAGIRI; 

TAKAHASHI, 2002; LACEY et al., 2009; LEE et al., 2008). TNF-α ainda induz a 

mobilização de células precursoras de osteoclastos (monócitos) da medula óssea e 

sua migração para sítios de inflamação onde TNF-α, junto com o RANKL, facilita a 

fusão dos monócitos, resultando nos osteoclastos que reabsorvem a matriz óssea 

(BEHL et al., 2008; HERMAN; KRONKE; SCHETT, 2008; KATAGIRI; TAKAHASHI, 

2002; LEE et al., 2008; LORENZO; HOROWITZ; CHOI, 2008). Apesar desses 

achados, nossos resultados não demonstraram alterações ósseas significativas 

associadas a maior expressão de TNF-α pelos camundongos WT submetidos à 

alveolite experimental. 

Outro aspecto importante dessa citocina é sua capacidade de ativar 

macrófagos e consequentemente sua ação microbicida via iNOS/NO (LEENEN et al., 

1994; SILVA; MACHADO; MARTINS, 2003; SOUTO et al., 2000). Além disso, no 

processo de controle de infecção por micobactérias, TNF-α parece ter um papel 

primordial, atuando numa grande variedade de células. As principais células 

produtoras de TNF-α são macrófagos ativados, linfócitos T e células dendríticas 

(BARNES et al., 1993; LADEL et al., 1997; SERBINA; FLYNN, 1999). Esta citocina 

age em sinergia com IFN-γ, estimulando a produção de intermediários reativos de 

nitrogênio (RNIs), dentre os quais, destaca-se o NO, mediando a função de 

macrófagos na tuberculose (MOHAN et al., 2001; SCANGA et al., 2000; YU et al., 

1999). TNF-α também estimula a migração de células do sistema imune para o local 

da infecção, contribuindo para a formação de granulomas, capaz de controlar a 

progressão da doença (MOHAN et al., 2001). 

Além de TNF-α, outras citocinas e quimiocinas estão presentes no processo 

inflamatório e podem influenciar, diretamente, o reparo ósseo em condições 

infecciosas. Em modelos experimentais de inflamação pulmonar em camundongos 

iNOSKO, os níveis da quimiocina MIP-2, quimioatrativa de células 
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polimorfonucleares permanecem similares quando comparados aos camundongos 

WT (ZEIDLER et al., 2004). Por outro lado, em modelo experimental de lesão 

periapical, camundongos iNOS -/- expressaram níveis mais elevados de IL-1β, TNF-

α, RANK, RANKL e MCP-1 em relação aos camundongos C57Bl/6 e, a progressão 

da lesão periapical nesses animais (iNOS -/-) foi relacionada a um desequilíbrio de 

citocinas pró-inflamatórias (IL-1β e TNF-α), moduladores de reabsorção óssea 

(RANK e RANKL) e MCP-1 (SILVA et al., 2011). Em nosso modelo experimental, 

entretanto, quando comparamos os camundongos WT aos camundongos iNOSKO 

em condições infecciosas (alveolite experimental), não observamos diferença 

significativa nos níveis de expressão das citocinas pró-inflamatórias IL-1β e IL-6 e 

anti-inflamatória IL-10.  

Sabe-se que o recrutamento de células inflamatórias também está 

diretamente associado à maior expressão de quimiocinas. Em modelo experimental 

de lesão muscular em camundongos, observou-se que iNOS modula o recrutamento 

de células inflamatórias, apresentando papel crítico na regeneração muscular. 

Músculos danificados de animais iNOSKO expressavam níveis significativamente 

mais elevados de quimiocinas como MIP2, MCP1, MIP-1a, e MCP1, e exibiam mais 

neutrófilos infiltrantes após a lesão e persistência de macrófagos em períodos mais 

tardios (RIGAMONTI et al., 2013). Além disso, vários estudos indicam que o NO 

derivado da iNOS é um importante regulador homeostático de recrutamento de 

leucócitos na inflamação, sugerindo que uma de suas funções é atuar como uma 

molécula anti-inflamatória endógena durante a inflamação contínua (HICKEY et al., 

1997). Assim, em vários modelos inflamatórios, camundongos deficientes de iNOS 

apresentam dificuldade na resolução da inflamação (MCCAFFERTY et al., 1997). De 

fato, nossos resultados moleculares mostraram maior expressão de quimiocinas 

pelos animais iNOSKO, em condições infecciosas. Esses resultados podem estar 

diretamente relacionados à maior concentração de células inflamatórias nesses 

animais no início do processo de reparo, quando comparados aos camundongos WT 

na alveolite. 

Ainda em relação aos fatores associados ao foco de infiltrado inflamatório, 

analisamos a expressão da citocina anti-inflamatória IL-10. Tal citocina está 

geralmente associada a uma redução significativa na reação inflamatória, mas uma 

vez que interfere na resposta imune celular mediada por TNF-α e IFN-ɣ, a produção 

de IL-10 pode prejudicar a eliminação de agentes infecciosos, levando a latência de 
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infecções. As propriedades regulatórias de IL-10 também incluem a inibição da 

produção de fatores osteoclastogênicos, além de estimular a produção de seus 

respectivos antagonistas (GARLET, 2004). Além disso, IL-10 tem importantes efeitos 

sobre as células ósseas, sendo inicialmente descrita como inibidora da 

osteoclastogênese. Este efeito está associado com a supressão da diferenciação e 

ativação de osteoclastos, inibindo a produção de RANKL e aumentando a de OPG 

(DRESNER-POLLAK et al., 2004; LEE et al., 2008; LORENZO; HOROWITZ; CHOI, 

2008). Além deste efeito direto, por ser uma potente citocina anti-inflamatória, IL-10 

pode modular a homeostase óssea indiretamente, uma vez que suprimindo a 

resposta inflamatória, inibe a produção de citocinas pró-inflamatórias, como TNF-α e 

IL-1β, caracteristicamente osteoclastogênicas (AL-RASHEED et al., 2004; 

DRESNER-POLLAK et al., 2004; LONG et al., 2001; MONJO et al., 2008). Por fim, 

estudos demonstraram que a ausência de IL-10 acelera a perda óssea periodontal 

(AL-RASHEED et al., 2003; AL-RASHEED et al., 2004) e leva a uma diminuição na 

densidade óssea (osteopenia), uma menor formação óssea, além de aumentar o 

mecanismo de fragilidade, tornando mais susceptível à osteoporose (DRESNER-

POLLAK et al., 2004). Resultados de nosso laboratório (CLAUDINO et al., 2010) 

demonstram que a ausência de IL-10 leva a uma perda óssea alveolar espontânea 

(sem a indução deliberada de doença periodontal ou colocação de ligaduras) em 

camundongos, e que esta perda óssea se mostra associada à diminuição na 

expressão de marcadores de formação óssea como fosfatase alcalina e 

osteocalcina, reforçando o importante papel das citocinas na homeostasia óssea, 

mesmo em condições fisiológicas.   

Estudos ainda demonstram a expressão aumentada de IL-10 entre 1 e 10 

dias após a lesão muscular em camundongos iNOS+/+ e iNOS-/-, porém os níveis 

de mRNA de IL-10 foram significativamente superiores nos músculos lesionados de 

camundongos iNOSKO (RIGAMONTI et al., 2013). Nossos resultados, porém, não 

demonstraram diferença significativa nos níveis de expressão de IL-10 entre os 

animais WT-A e iNOSKO-A. Também em modelo experimental de doença 

periodontal, quantidades moderadas de IL-12 e valores mais baixos de IL-10 foram 

detectados nos camundongos iNOSKO infectados por P. gingivalis, enquanto ambas 

as citocinas eram ausentes nos animais iNOS+/+ infectados por P. gingivalis 

(ALAYAN et al., 2006). 

Por fim, outro aspecto importante da iNOS que interfere, indiretamente, na 
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migração de células inflamatórias no local da infecção, refere-se ao seu poder 

microbicida. Estudos demonstram que iNOS tem capacidade de eliminar diversos 

periodontopatógenos in vitro (ALLAKER et al., 2001; GYURKO et al., 2003; 

MIYASAKI; BODEAU; FLEMMIG, 1991; MIYASAKI; WILSON; GENCO, 1986). 

Também in vivo, em modelo de doença periodontal, foi observado que camundongos 

iNOSKO apresentavam um aumento significativo na carga bacteriana nos tecidos 

periodontais e também níveis de CRP no soro significativamente maior que nos 

camundongos WT (GARLET, 2005). Já, em modelo de lesões periapicais em gatos, 

animais que foram tratados com aminoguanidina, um inibidor seletivo da iNOS, 

apresentaram grau de inflamação periapical significativamente menor do que aqueles 

que não foram tratados (FARHAD et al., 2011). Por fim, a ausência da enzima 

pleiotrópica óxido nítrico sintase induzível (iNOS) resulta em lesões periapicais 

maiores com o recrutamento de um maior número de células inflamatórias e 

frequentemente associada com o desenvolvimento de abscessos periapicais 

(FUKADA et al., 2008). 

Assim sendo, observamos pelos nossos resultados, que animais iNOSKO em 

condições infecciosas apresentaram uma resposta antimicrobiana deficiente devido 

à ausência de produção de NO pela iNOS e, consequentemente apresentaram 

menor número de células inflamatórias a partir do período de 7 dias pós-exodontia. 

Outra variação pontual observada na ausência de iNOS refere-se aos vasos 

sanguíneos, os quais foram significativamente mais numerosos nos animais 

iNOSKO-C, no período de 14 dias, quando comparados aos animais WT-C (Figura 

9). Em condições infecciosas, foi observada uma tendência à maior quantidade de 

vasos sanguíneos também pelos animais iNOSKO-A, porém sem diferença 

estatisticamente significativa. Se contrapondo aos nossos resultados, estudos 

demonstram que o aumento das concentrações de NO encontradas em muitos 

cânceres humanos pode facilitar a angiogênese e a disseminação do tumor 

(BRENNAN et al., 2003). Além disso, é bem estabelecido o papel vasodilatador do 

radical NO durante uma determinada injúria; assim, extensivas evidências 

demonstram que, em altas doses, o NO apresenta um papel patofisiológico, inibindo 

mecanismos básicos de homeostasia (DIAS-JUNIOR; CAU; TANUS-SANTOS, 

2008). Porém, em nosso modelo experimental, mesmo em elevadas doses (WT-A) o 

NO não alterou de maneira significativa a densidade de volume dos vasos 

sanguíneos. 
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Apesar da ausência de iNOS interferir, de maneira discreta, na densidade do 

coágulo sanguíneo, infiltrado inflamatório e tecido conjuntivo em nosso modelo 

experimental, há relatos de que o NO apresenta um papel direto na formação do 

tecido ósseo (BRANDI et al., 1995; DAMOULIS; HAUSCHKA, 1994; LOWIK et al., 

1994; MACINTYRE et al., 1991; MANCINI et al., 2000; NUSSLER et al., 1992; 

RALSTON et al., 1994; RIANCHO et al., 2009; VAN'T HOF; RALSTON, 2001). Além 

disso, estudos demonstram que a reabsorção óssea induzida por IL-1 é 

praticamente ausente em camundongos iNOSKO, devido a uma falha em manter a 

ativação do NF-kB em osteoclastos (VAN'T HOF et al., 2000). Da mesma forma, a 

perda óssea induzida por ovariectomia é muito reduzida na ausência de um gene 

funcional iNOS (CUZZOCREA et al., 2003), e a osteoporose induzida pela 

inflamação é significativamente atenuada em camundongos iNOSKO (ARMOUR et 

al., 2001). Apesar dessas evidências, nossos resultados não demonstraram 

diferença significativa na quantidade de matriz óssea entre os animais WT e 

iNOSKO durante o processo de reparo ósseo alveolar. Entretanto, alterações na 

densidade de volume de células ósseas foram observadas entre os diferentes 

grupos analisados. Em condições homeostáticas, por exemplo, camundongos 

iNOSKO-C apresentaram uma tendência à maior quantidade de osteoblastos no 

período de 7 dias pós-exodontia quando comparados aos animais WT-C. Já na 

alveolite, as diferenças na densidade de volume de osteoblastos e osteoclastos 

foram estatisticamente significativas, sugerindo que, em elevadas doses, iNOS 

apresenta importante papel no processo de reparo ósseo alveolar, atuando 

diretamente sobre as células ósseas.  

Estudos demonstram que o óxido nítrico é um importante mediador citotóxico 

no microambiente ósseo e, juntamente com citocinas e fatores de crescimento, pode 

ser responsável pela deficiente formação óssea observada em sítios inflamatórios 

crônicos, visto que em concentrações elevadas, o NO apresenta um efeito citotóxico 

significativo sobre as células da linhagem osteoblástica (DAMOULIS; HAUSCHKA, 

1997). Entre as células ósseas especializadas, os osteoblastos são a principal fonte 

de iNOS, embora a indução de iNOS já tenha sido descrita em osteoclastos 

(BRANDI et al., 1995; FOX; CHOW, 1998). Enquanto as células ósseas adultas não 

expressam iNOS sem indução, observa-se a expressão regulada de iNOS em 

osteoblastos e osteoclastos de ratos neonatais, que cessam gradualmente àpos 4 

semanas do parto (HUKKANEN et al., 1999). No osso adulto, os efeitos da indução 
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da iNOS parece ser complexo. Tem sido demonstrado que NO, em baixos níveis, 

promove o crescimento e diferenciação dos osteoblastos tanto na forma autócrina 

(RIANCHO et al., 2009) quanto na forma parácrina (BRANDI et al., 1995; BUTTERY 

et al., 1999). Por outro lado, altos níveis de NO inibem o crescimento e a 

diferenciação tanto osteoblástica quanto osteoclástica (BRANDI et al., 1995; 

MACINTYRE et al., 1991; RALSTON et al., 2009; RALSTON et al., 1994; VAN'T 

HOF; RALSTON, 1997). Sendo assim, os efeitos do NO sobre o metabolismo ósseo 

permanecem ambíguos com estudos relatando tanto efeitos estimulatórios quanto 

inibitórios, dependendo dos níveis de NO e do modelo utilizado (CHAE et al., 1997; 

RALSTON et al., 2009). 

De acordo com esses achados na literatura, observamos que em condições 

homeostáticas, não houve diferença significativa na densidade de volume de 

osteoblastos entre os grupos WT-C e iNOSKO-C. Porém, quando submetidos à 

alveolite experimental, os animais iNOSKO-A apresentaram maior quantidade de 

osteoblastos no período de 7 dias pós-exodontia e uma tendência à maior 

concentração dessas células nos demais períodos do reparo ósseo, quando 

comparados aos animais WT-A (Figura 10). Esse resultado reforça o efeito inibitório 

do crescimento e da diferenciação osteoblástica do NO, quando presente em 

elevadas doses (BRANDI et al., 1995; MACINTYRE et al., 1991; RALSTON et al., 

2009; RALSTON et al., 1994; VAN'T HOF; RALSTON, 1997).  

Os resultados moleculares comprovaram as alterações histomorfométricas 

observadas em relação aos osteoblastos. Em condições homeostáticas, observou-

se expressão significativamente maior de RUNX2, importante marcador de 

osteoblastos, nos animais iNOSKO-C quando comparados aos animais WT-C, no 

período de 7 dias pós-exodontia. Em relação aos demais marcadores do 

metabolismo ósseo (BMP2, COL1A1, ALP, OCN, DMP1 e PHEX) não observamos 

diferenças significativas na cinética de expressão desses genes nos animais 

iNOSKO e WT, nas mesmas condições (Figura 13). 

Por fim, observou-se diferença significativa na quantidade de osteoclastos 

entre os animais WT-A e iNOSKO-A. Os animais iNOSKO-A apresentaram 

quantidade significativamente maior de osteoclastos, no período de 21 dias pós-

exodontia, quando comparados aos animais WT-A. Dessa forma, fica claro que o 

NO apresenta uma função potencialmente importante no metabolismo ósseo, de 

acordo com sua concentração, modulando a atividade blástica e clástica (BLIX; 
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HELGELAND, 1998; SHAPIRA; FROLOV; BEN-NATHAN, 2000; TAYLOR-

ROBINSON et al., 1994). Além disso, o NO interfere no processo de reabsorção 

óssea de maneira indireta, uma vez que ele está associado à produção de TNF-α, 

que por sua vez, interfere diretamente nesse processo.  

Analisando a expressão dos marcadores de osteoclastos, observamos que, 

na ausência de infecção, a diferença de expressão de CTSK e OPG é mínima entre 

os grupos WT-C e iNOSKO-C. Porém, observamos expressão de RANKL 

significativamente maior nos animais WT-C, nos períodos de 7 e 14 dias pós-

exodontia, quando comparados aos animais iNOSKO-C. Em condições infecciosas, 

no entanto, observamos maiores níveis de expressão dos marcadores de 

osteoclastos de uma maneira geral, havendo diferença significativa entre os grupos 

WT-A e iNOSKO-A nos níveis de expressão de RANKL e CTSK.  

Estudos demonstram que o NO tem efeitos inibidores sobre a expressão de 

RANKL (FAN et al., 2006). A carga esquelética promove a inibição da reabsorção 

óssea pela supressão da RANKL, enquanto ao mesmo tempo gera NO (RUBIN; 

RUBIN; JACOBS, 2006), de modo que, a supressão de RANKL é dependente da 

produção de NO (RAHNERT et al., 2008). É importante notar que o NO tem um 

potente efeito inibidor sobre a diferenciação dos osteoclastos por diminuir a 

sinalização de RANKL (FAN et al., 2004), atuando assim, como um sinal de 

feedback negativo para limitar a osteoclastogênese (ZHENG et al., 2006). 

De acordo com nossos resultados, camundongos geneticamente modificados 

para não apresentar iNOS (iNOSKO) em um modelo experimental de lesão 

periapical, apresentaram um aumento significativo na expressão de RANK, 

juntamente à uma redução na expressão de OPG, quando comparados aos 

camundongos WT, demonstrando a participação de tal enzima na atividade 

osteoclástica, em modelos infecciosos (FUKADA et al., 2008). 

 Ainda em relação aos osteoclastos, estudos sugerem que a estimulação do 

fator de necrose tumoral alfa (TNF-α) promove a sobrevivência dos osteoclastos 

diferenciados, e a geração de NO dependente da iNOS contribui para a função de 

sobrevivência e promoção de osteoclastos pelo TNF-α (LEE et al., 2004). Além 

disso, estudos demonstram que o NO endógeno pode estimular osteoclastos, e in 

vivo indicam que o NO é necessário para adequada função dos osteoclastos e 

osteoblastos (CUZZOCREA et al., 2003). Por outro lado, alguns investigadores têm 

mostrado que a administração por via exógena de altas concentrações de NO pode 
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induzir a apoptose em osteoclastos e osteoblastos (ARMOUR et al., 2001), assim 

como o NO endógeno, derivado da citocina óxido nítrico sintase induzivel (iNOS), 

que também induz apoptose de progenitores de osteoclastos e osteoblastos 

(ARMOUR et al., 2001; VAN'T HOF; RALSTON, 1997). De fato, nosso estudo 

demonstrou um aumento na densidade de volume de osteoblastos e osteoclastos 

nos animais iNOSKO submetidos à alveolite experimental, quando comparados aos 

animais WT-A. Além disso, como houve um aumento proporcional de osteoblastos e 

osteoclastos nesses animais, essas alterações, tomadas em conjunto, não alteraram 

a densidade de volume da matriz óssea nesses animais, que foi bastante 

semelhante aos animais WT em condições infecciosas. 

Em termos de efeitos diretos do NO nos osteoclastos in vitro, dados 

publicados previamente são contraditórios, tornando difícil a proposta de um 

mecanismo único, sem considerar os detalhes experimentais. Por exemplo, o 

nitroprussiato de sódio doador de NO (SNP) em baixas concentrações reduz a 

formação e atividade de osteoclastos em cultura de medula óssea murina 

(HOLLIDAY et al., 1997). Por outro lado, em co-culturas de osteoblastos e 

osteoclastos, altos níveis de NO produzido por osteoblastos podem inibir a 

reabsorção óssea por dois mecanismos: indução de apoptose de células 

progenitoras de osteoclastos presentes nas populações de células da medula óssea, 

e inibição da atividade de reabsorção óssea pelos osteoclastos maduros (VAN'T 

HOF; RALSTON, 1997). Em um modelo de perda óssea secundária à exposição 

pulpar seguida de inoculação bacteriana, camundongos iNOSKO desenvolveram 

maior recrutamento de células inflamatórias, lesões osteolíticas e mais osteoclastos 

TRAP-positivos do que os camundongos WT  (FUKADA et al., 2008). 

Com base nesses resultados, podemos sugerir que os efeitos do NO sobre o 

metabolismo ósseo são altamente dependentes dos montantes disponíveis para 

este mediador: considerando que em pequenas quantidades, NO pode apoiar a 

formação osteoblástica do osso e a remodelação óssea mediada por osteoclastos 

(BRANDI et al., 1995; CHOLE et al., 1998; JAMAL et al., 1998; RALSTON et al., 

2009; VAN'T HOF et al., 2000); enquanto a biossíntese aumentada de NO (ou a 

administração de compostos doadores de NO) pode inibir, de forma concentração-

dependente, a formação de osteoclastos e a reabsorção óssea. Alguns estudos 

mostram que o derivado da iNOS medeia a perda óssea direta ou indiretamente, 

modulando a produção de outras citocinas pró-inflamatórias, como interleucina-1 (IL-
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1) (VAN'T HOF et al., 2000). Além disso, a inibição farmacológica de NO pela 

aminoguanidina ou mercaptoetilguanidina resulta na diminuição da perda óssea, 

indicando o NO como um alvo farmacêutico no manejo das doenças periodontais 

(LOHINAI et al., 1998) (DAGHIGH et al., 2002; DI PAOLA et al., 2004). 

Contraditoriamente, outros estudos demonstram que a deficiência de iNOS pode 

acelerar a formação de osteoclastos e a reabsorção óssea in vivo e in vitro, 

diminuindo a massa óssea normal, agravando a destruição do osso em modelos de 

artrite ou osteoporose, e interferindo com o reparo ósseo (DIWAN et al., 2010; 

MCCARTNEY-FRANCIS et al., 2001; TSUKAHARA et al., 1996; VEIHELMANN et 

al., 2001; WIMALAWANSA, 2000). 

Em relação às demais estruturas alveolares analisadas nesse estudo, não 

foram observadas diferenças relevantes entre os grupos, de modo que, 

descreveremos resumidamente alguns desses resultados. 

Estudos de reparo ósseo alveolar em camundongos descrevem que o 

processo de reparo inicia-se com a formação de coágulo sanguíneo no interior do 

alvéolo, seguido pela presença de uma rede de fibrina que recobre a superfície do 

coágulo (COLAVITE, 2009). De fato, os dados obtidos no presente estudo 

mostraram uma intensa quantidade de coágulo sanguíneo na fase inicial do reparo 

alveolar, tanto nos camundongos WT quanto nos camundongos geneticamente 

modificados para não expressarem iNOS.   

É bem estabelecido o papel vasodilatador do radical NO durante uma 

determinada injúria; assim, extensivas evidências demonstram que, em altas doses, 

o NO apresenta um papel patofisiológico, inibindo mecanismos básicos de 

homeostasia (DIAS-JUNIOR; CAU; TANUS-SANTOS, 2008). Porém, em um 

processo normal de reparo, como é o caso do reparo ósseo alveolar, os níveis de 

NO apresentam-se relativamente baixos quando comparados aos de uma infecção 

ou presença de epítopos microbianos (REPEKE et al., 2010). De fato, a ausência de 

iNOS no reparo alveolar experimental parece não influenciar de maneira 

fundamental na cinética da densidade de coágulo, na ausência de infecção. O 

mesmo foi observado em relação aos animais submetidos à alveolite experimental, 

uma vez que não houve diferença significativa na densidade de volume do coágulo 

sanguíneo entre os grupos WT-A e iNOSKO-A. 

Ao analisarmos a diferença na densidade de volume de fibras e fibroblastos 

entre os camundongos WT e iNOSKO, não foram observadas diferenças 



   Discussão 103 

Carolina Fávaro Francisconi 

significativas entre os grupos, os quais apresentaram uma cinética muito 

semelhante, tanto em condições homeostáticas quanto infecciosas. Porém, em 

modelo experimental de doença periodontal, camundongos knockout para iNOS 

apresentaram danos mais extensos nos tecidos moles e maior perda de osso 

alveolar em resposta à infecção por P. gingivalis em comparação aos camundongos 

do tipo selvagem (ALAYAN et al., 2006). Além disso, o NO derivado da iNOS pode 

estimular a migração apical do epitélio juncional e a destruição das fibras de 

colágeno mediada pelas metaloproteinases de matriz (MMP) (MACLEAN et al., 

1998; MONCADA; HIGGS, 2008). Curiosamente, além de aumentar a atividade de 

MMP-1 nos osteoblastos presentes em regiões de reabsorção óssea (MACLEAN et 

al., 1998) e ativar neutrófilos pró-colagenase (MMP-8), através de intermediários 

reativos derivados do ânion peroxinitrito e dióxido de nitrogênio (RALSTON et al., 

2009), o NO também pode diminuir a síntese de inibidores teciduais de 

metaloproteinases (TIMPs) (BIRD et al., 1995), aumentando assim a degradação do 

tecido conjuntivo. 

De fato, analisando a expressão do colágeno tipo 1 (COL1A1), um dos 

principais constituintes do tecido conjuntivo, observou-se que não houve diferença 

significativa entre os grupos quando submetidos às mesmas condições. Porém, 

quando comparamos os níveis de expressão desse gene em condições não 

infecciosas e após a indução da alveolite experimental, fica claro que em condições 

infecciosas há uma redução significativa nos níveis de expressão de COL1A1, um 

dos motivos que poderia justificar o atraso no reparo ósseo alveolar observado nos 

casos de alveolite (RODRIGUES et al., 2011). 

Frente aos resultados discutidos anteriormente e à cinética de expressão de 

iNOS durante o processo de reparo ósseo alveolar, vale ressaltar que, na alveolite, 

esperávamos maiores variações no processo de reparo ósseo alveolar, devido à 

expressão relativamente elevada de iNOS, e, como vimos, seus efeitos dose-

dependente. Porém, mesmo na alveolite experimental, vimos que as alterações 

durante o reparo ósseo alveolar foram pontuais e discretas. Quais poderiam ser as 

razões para tais resultados?  

Nossa primeira justificativa para essas alterações serem discretas, mesmo na 

presença do processo infeccioso, diz respeito ao nosso modelo experimental. 

Modelos experimentais de alveolite induzida em ratos apresentaram características 

de alveolite supurativa aguda semelhante a modelos humanos, incluindo a formação 
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de pus no fundo do alvéolo, edema gengival, envolvimento de bactérias 

semelhantes, envolvimento sistêmico e atraso no processo de reparo ósseo alveolar 

(RODRIGUES, 2011). Também nesses modelos, a análise histométrica demonstrou 

uma formação óssea uniforme nos animais não infectados, havendo uma correlação 

entre o aumento da densidade do tecido ósseo e redução de coágulo sanguíneo, 

redução significativa da densidade do tecido conjuntivo e redução da densidade de 

infiltrado inflamatório em diferentes períodos experimentais. Os grupos infectados 

(com alveolite experimental induzida) apresentaram atraso na formação do tecido 

ósseo. Houve correlação positiva entre a densidade óssea e aumento do tecido 

conjuntivo correlacionada com infiltrado inflamatório e redução da densidade de 

coágulo sanguíneo, mostrando que o processo de reparo alveolar foi mais lento no 

grupo de animais infectados (RODRIGUES et al., 2011). Além disso, o grupo dos 

animais não infectados mostrou maior densidade de osso em todos os períodos 

analisados, em relação ao grupo dos animais infectados, confirmando o reparo 

ósseo alveolar perturbado decorrente da infecção alveolar (RODRIGUES et al., 

2011). 

Em nosso modelo experimental, contudo, a presença da alveolite 

experimental não demonstrou tais alterações clínicas e não alterou, de maneira 

significativa, a cinética do reparo ósseo alveolar. Houve, portanto, elevada 

densidade de volume de coágulo sanguíneo no período inicial do reparo, tanto nos 

animais WT-A quanto iNOSKO-A. Tal discrepância em nossos resultados pode estar 

diretamente associada ao nosso modelo experimental, uma vez que o metabolismo 

murino é mais acelerado que o metabolismo dos demais animais utilizados em 

experimentos (BODNER et al., 1993; KORPI et al., 2009; WITTE; BARBUL, 1997). 

Assim sendo, a indução da alveolite experimental em nossos camundongos 

provavelmente tenha se estabelecido de uma maneira pouco severa e transitória, o 

que pode estar associado à resposta imunológica acelerada desses animais frente à 

infecção. Assim, no modelo experimental utilizado nesse estudo, a lesão tecidual 

decorrente do trauma cirúrgico se mostra como um estímulo inflamatório menos 

agressivo quando comparado aos modelos com inoculação de bactérias (GARLET; 

CARDOSO; CAMPANELLI et al., 2007). Porém, mesmo frente à indução da alveolite 

experimental, nossos animais não apresentaram alterações significativas na cinética 

de reparo ósseo alveolar. Provavelmente, os camundongos não atingiram um nível 

tal de inflamação capaz de elevar suficientemente a quantidade de iNOS, no 
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presente modelo, para alterar, de maneira significativa, a cinética do processo de 

reparo ósseo alveolar.  

Além disso, mesmo observando um aumento expressivo na cinética de 

expressão de iNOS durante o reparo ósseo nos animais WT-A, vimos que esse 

aumento permaneceu transitório e não crônico, apresentando rápido declínio a partir 

do período de 7 dias pós-exodontia. Sendo assim, as variações durante o processo 

de reparo permaneceram discretas e pontuais, quando comparamos os grupos WT-

A e iNOSKO-A. 

Por fim, muitos trabalhos in vitro descrevem o papel da iNOS atuando 

diretamente sobre células ósseas, porém in vivo, como é o caso do nosso modelo 

experimental, outras moléculas estão envolvidas no processo de reparo ósseo, 

podendo compensar a ausência dessa enzima e, assim, não promover maiores 

alterações durante o processo de reparo ósseo alveolar. 
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6 CONCLUSÕES 

 

 

Com base nos resultados da análise microscópica e molecular do processo 

de reparo ósseo alveolar, podemos concluir que: 

 

 

1- A expressão de iNOS  esteve presente durante todo o processo de reparo 

ósseo alveolar nos camundongos C57Bl/6,  porém de maneira mais 

expressiva no período de 7 dias pós-exodontia; 

 

2- A expressão de iNOS aumenta consideravelmente frente ao estímulo 

infeccioso, entretanto sua cinética de expressão é semelhante à condição 

homeostática; 

 

3- Em condições homeostáticas, a ausência de iNOS não impactou de forma 

significativa o processo de reparo ósseo alveolar pós-exodontia, mas 

mostrou-se associada à modulação de vasos sanguíneos; 

 

4- Em condições infecciosas, a ausência de iNOS não impactou de forma 

significativa o processo de reparo ósseo alveolar pós-exodontia, mas 

mostrou-se associada à modulação de células inflamatórias, osteoblastos 

e osteoclastos; 

 

5- Considerando que a influência de iNOS na modulação de vasos 

sanguíneos, células inflamatórias, osteoblastos e osteoclastos se mostrou 

diferente em condições homeostáticas e infecciosas, conclui-se que a 

influência de iNOS, ainda que pontual, pode ser dose-dependente. 
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APÊNDICE A -  Fotomicrografia de cortes histológicos obtidos da região média dos alvéolos de 
camundongos WT-Controle após exodontia nos períodos de 7 e 14 dias, demonstrando como as 
principais estruturas alveolares foram consideradas. HE, aumento 10x e 40x. 
 

 
  

WT-C 7 dias (10x)  

C.A. = Cortical Alveolar 

I.I. = Infiltrado Inflamatório 

M.O. = Matriz Óssea 

T.C. = Tecido Conjuntivo 

V.S. = Vaso Sanguíneo 

WT-C 7 dias (40x)  

I.I. = Infiltrado Inflamatório 

M.O. = Matriz Óssea 

T.C. = Tecido Conjuntivo 

WT-C 14 dias (40x)  

M.O. = Matriz Óssea 

T.C. = Tecido Conjuntivo 

V.S. = Vaso Sanguíneo 

OB. = Osteoblasto 

OC. = Osteoclasto 
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APÊNDICE B – Fotomicrografia de cortes histológicos obtidos da região média dos alvéolos de 
camundongos WT e iNOSKO em condições homeostáticas e infecciosas (alveolite experimental) após 
exodontia nos períodos de 0, 7 e 21 dias. HE, aumento 10x. 
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APÊNDICE C – Fotomicrografia de cortes histológicos obtidos da região média dos alvéolos de 
camundongos WT e iNOSKO em condições homeostáticas e infecciosas (alveolite experimental) após 
exodontia nos períodos de 0, 7 e 21 dias. HE, aumento 40x. 
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ANEXO A  - Ofício de aprovação do projeto de pesquisa pela Comissão de Ética no Ensino e 
Pesquisa em Animais da FOB/USP 
 

 


	CAPA
	DEDICATÓRIA E AGRADECIMENTOS
	RESUMO
	ABSTRACT
	LISTA DE FIGURAS
	LISTA DE TABELAS
	LISTA DE ABREVIATURAS, SIGLAS E SÍMBOLOS
	SUMÁRIO
	1 INTRODUÇÃO E REVISÃO DE LITERATURA
	2 PROPOSIÇÃO
	3 MATERIAL E MÉTODOS
	4 RESULTADOS
	5 DISCUSSÃO
	6 CONCLUSÕES
	REFERÊNCIAS
	APÊNDICES
	ANEXOS

