
 

 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE RIBEIRÃO PRETO 

Departamento de CTBMF e Periodontia 

 

 

 

 

 

 

Microarquitetura óssea, marcadores epigenéticos e inflamatórios em 

diferentes modelos experimentais de periodontite.  

Versão corrigida 

 

 

ANA CLARA PORTELA DE ALMEIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 
RIBEIRÃO PRETO  

 2022 



 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE RIBEIRÃO PRETO 

Departamento de CTBMF e Periodontia 

 

 

 

 

Microarquitetura óssea, marcadores epigenéticos e inflamatórios em 

diferentes modelos experimentais de periodontite. 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada à Faculdade de 

Odontologia de Ribeirão Preto da Universidade 

de São Paulo, para obtenção do Título de Mestre 

em Periodontia.  

 

Área de concentração: Periodontia 

Orientadora: Profa. Dra. Daniela Bazan Palioto 

Bulle. 

 

 

 

 

 

RIBEIRÃO PRETO 

2022 



Autorizo a reprodução e divulgação total ou parcial deste trabalho, por qualquer meio 

convencional ou eletrônico, para fins de estudo e pesquisa, desde que citada a fonte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catalogação da Publicação 

Biblioteca Central do Campus USP – Ribeirão Preto 

Universidade de São Paulo – Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome: ALMEIDA E SILVA, Carina Thaís de  

 

 

Dissertação apresentada ao Curso de Mestrado 

em Periodontia da Faculdade de Odontologia de 

Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, 

para obtenção do Título de Mestre Periodontia. 

 

Área de Concentração: Periodontia. 

 

Almeida, Ana Clara Portela. 

Microarquitetura óssea, marcadores epigenéticos e inflamatórios em diferentes modelos 

experimentais de periodontite / Ana Clara Portela de Almeida; Orientadora: Daniela Palioto 

Bazan Bulle – Ribeirão Preto, 2022. 73f. Versão corrigida da dissertação. A versão original 

se encontra disponível na Unidade que aloja o Programa.  

 

 

Dissertação — Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto da Universidade de São 

Paulo. Mestrado em Periodontia. 

 

 

 

 

1. Epigenética; 2. Inflamação; 3. Periodontite; 4. Desafio microbiano. 



Aprovada(o) em: 

 

 

Banca Examinadora 

 

 

Prof. Dr.______________________________Instituição:__________________ 

Julgamento:___________________________Assinatura:_________________ 

 

Prof. Dr.______________________________Instituição:__________________ 

Julgamento:___________________________Assinatura:_________________ 

 

Prof. Dr.______________________________Instituição:__________________ 

Julgamento:___________________________Assinatura:_________________ 

 

Prof. Dr.______________________________Instituição:__________________ 

Julgamento:___________________________Assinatura:_________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEDICATÓRIA 

 

Dedico este trabalho aos meus amados pais por sempre me apoiarem em todo meu 

crescimento pessoal e profissional, e por sempre me proporcionarem todas as condições para 

que eu chegasse até aqui. Com vocês aprendi o significado da palavra amor, do trabalho duro 

e da persistência. Cada ensinamento me tornou mais forte e mais preparada para enfrentar as 

batalhas da vida. Vocês são a melhor parte de mim e serei eternamente grata por todo o amor 

e suporte que me foi dado, amo vocês imensamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço primeiramente a Deus, por toda a força que ele me proporcionou para 

chegar até aqui, sem ele, realizar esse sonho não seria possível. Agradeço aos meus amados 

pais, Rosa Portela e João Cauby por todo amor, força, apoio incondicional e paciência, 

principalmente nos momentos mais difíceis da minha trajetória. Obrigada por sempre 

incentivarem a minha caminhada, serei eternamente grata a vocês. Ao meu irmão, João 

Victor, por sempre torcer pelo meu sucesso. Ao meu noivo, Felipe Lobato por nunca ter 

soltado minha mão, mesmo nos momentos mais difíceis. Agradeço aos meus amigos – que se 

tornaram família Ulli, Marcella, Eladio, Yara e Juliane por estar sempre estarem do meu lado, 

por me apoiarem, ouvirem e serem minha família em Ribeirão Preto, muito obrigada por 

tornarem essa trajetória mais leve e alegre. Um agradecimento especial à USP, que me 

proporcionou o melhor ensino, com os melhores professores e com toda certeza, me fez 

crescer muito como pessoa e profissional. À Natacha e ao Cristhiam, por me guiarem e me 

ajudarem com tanta sabedoria nessa trajetória, sem vocês esse trabalho não seria possível. À 

minha orientadora Daniela Palioto, por acreditar em mim e por todos os ensinamentos, 

esforço e ajuda. Obrigada por tornar possível o nosso trabalho. E por fim, agradeço à 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) pelo apoio 

financeiro para a realização deste estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A persistência é o caminho do êxito” (Charles Chaplin) 

 



RESUMO 

 

ALMEIDA, A.C.P. Microarquitetura óssea, marcadores epigenéticos e inflamatórios em 

diferentes modelos experimentais de periodontite. Dissertação (Mestrado). Universidade 

de São Paulo, Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto; Ano. 2022. 73f. 

Introdução: A periodontite é desencadeada por mecanismos do sistema imunoinflamatório. 

O desafio microbiano sistêmico pode possivelmente induzir diferentes respostas epigenéticas 

quando comparado a um desafio local. Assim, o objetivo desta pesquisa foi avaliar qual 

modelo experimental - ligadura ou gavagem - seria mais adequado para analisar alterações 

epigenéticas no tecido periodontal, acessando microarquitetura óssea, expressão de 

mediadores de osteoclastogênese e perfil de marcadores epigenéticos. Métodos: A 

periodontite foi induzida em camundongos C57BL/6 de 6-8 semanas de idade. Os grupos 

avaliados foram: C - Controle; LIG7 - animal eutanasiado 7 dias após a colocação da ligadura; 

LIG42 - ligaduras removidas após 7 dias e animais mantidos e eutanasiados após 42 dias; 

LIG42+GAV - ligadura colocada por 7 dias mais gavagem oral de P. gingivalis e GAV - 

gavagem oral de P. gingivalis por 3 semanas e animais eutanasiados em 62 dias. A 

microarquitetura óssea foi medida por Micro-CT, expressão gênica de RANKL e OPG por 

RT-PCR e padrão de imunocoloração de acetil histona 3 (H3ATs), 4 (H4ATs) e DNA 

metiltransferase 3 beta (DNMT3b) por imunofluorescência indireta (IF). Resultados: Todos 

os grupos apresentaram perda óssea em relação ao grupo controle, com o grupo LIG7 

apresentando evidentemente os maiores valores. O grupo GAV na maxila apresentou níveis 

mais elevados de RANK-L em comparação a todos os grupos (p < 0,01). Em OPG, não foram 

observadas diferenças significativas entre os grupos. No intestino, RANK-L expressou 

maiores níveis de LIG7 em relação a C (p<0,01) e LIG42 (p<0,01). Em OPG, o grupo LIG7 

também foi o mais expresso, apresentando diferença com todos os grupos (p<0,05). 

Considerando todos os tecidos periodontais como unidades de análise, todos os grupos 

apresentaram maior marcação de H3ATs e DNMT3b do que o grupo C, mas apenas o grupo 

GAV expressou níveis significativamente maiores de H4ATs do que o grupo C (p<0,01). No 

compartimento do epitélio, o grupo GAV apresentou maior expressão de H4ATs (p<0,01) e 

DNMT3b (p<0,01). Curiosamente, a imunocoloração óssea foi maior para os três marcadores 

epigenéticos no GAV do que todos os outros grupos, no entanto, estatisticamente significativa 

apenas para H3ATs (p<0,001) e DNMT3b (p<0,05). Conclusão: Enquanto no modelo de 

ligadura observa-se uma maior perda óssea, quando a ligadura é removida, a destruição óssea 



tende a uma restauração espontânea. O desafio microbiano sistêmico foi eficiente e oferece 

um modelo consistente de periodontite experimental observado pela reabsorção óssea 

alveolar, caráter imunoinflamatório e características epigenéticas quando comparada à 

periodontite induzida localmente e pode ser uma melhor estratégia para observar a modulação 

do hospedeiro. 

 

PALAVRAS-CHAVE: epigenética, doença periodontal, modelos experimentais de 

periodontite, inflamação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

ALMEIDA, A.C.P. Bone microarchitecture, epigenetic and inflammatory markers in 

different periodontitis experimental models. Dissertação (Mestrado). Universidade de São 

Paulo, Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto; Ano. 2022. 73f. 

Introduction: Periodontitis is triggered by mechanisms of immunoinflammatory system. 

Systemic microbial challenge can possibly induce different epigenetic responses when 

compared to a local challenge. Thus, the objective of this research was to evaluate which 

experimental model - ligature or gavage - would be more suitable to analyze epigenetic 

changes in periodontal tissue, accessing bone microarchitecture, osteoclastogenesis mediators 

expression and epigenetic markers profile. Methods: Periodontitis was induced in 6-8-week-

old C57BL/6 mice. The evaluated groups were: C - Control; LIG7 - animal euthanized 7 days 

after ligature placement; LIG42 - ligatures removed after 7 days and animals euthanized after 

42 days; LIG42+GAV - ligature placed for 7 days plus oral gavage of P. gingivalis and GAV 

- oral gavage of P. gingivalis. Bone microarchitecture was measured by Micro-CT, RANKL 

and OPG gene expression by RT-PCR and immunostaining pattern of acetyl histone 3 

(H3ATs), 4 (H4ATs) and DNA methyltransferase 3 beta (DNMT3b) by indirect 

immunofluorescence (IF). Results: All groups exhibited bone loss compared to control group, 

with LIG7 showing the greater values. The GAV group in maxilla had higher levels of 

RANK-L compared to all groups (p < 0.01). In OPG, no significant differences were observed 

between the groups. In intestine, RANK-L expressed higher levels in LIG7 in relation to C 

(p<0.01) and LIG42 (p<0.01). In OPG, the LIG7 group was also the most expressed, showing 

a difference with all groups (p<0.05). Considering all the periodontal tissues as units of 

analysis, all groups displayed higher labeling of H3 and DNMT3 than the C group, but only 

the GAV group expressed significant higher levels of H4 than the C group (p<0.01). The 

epithelium compartment, the GAV group showed greater expression of H4 (p<0.01) and 

DNMT3b (p<0.01). Interestingly, bone immunostaining was higher for the three epigenetic 

markers in GAV than all other groups, however, it was only statistically significant for H3 

(p<0.001) and DNMT3 (p<0.05). Conclusion: While in ligature model a greater bone loss is 

observed, when the ligature is removed, the bone destruction tendency to spontaneous 

restoration. The systemic microbial challenge was efficient and offers a consistent model of 

experimental periodontitis observed by alveolar bone resorption, immune inflammatory 



character and epigenetic features when compared to locally induced periodontitis and may be 

a better strategy to observe host modulation.   

 

KEYWORDS: epigenetics, periodontal disease, periodontitis experimental models, 

inflammation. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A periodontite é uma doença infecciosa crônica, que é iniciada pela formação de 

comunidades bacterianas disbióticas na superfície subgengival dos dentes, sendo 

caracterizada por inflamação persistente, ruptura dos tecidos moles e, principalmente, 

destruição óssea (PIHLSTROM et al., 2005; DARVEAU, 2010; HAJISHENGALLIS & 

LAMONT, 2012). Nas últimas décadas, pesquisadores têm argumentado que vários fatores 

devem ser considerados na etiologia da periodontite, como a presença de espécies bacterianas 

patogênicas, a suscetibilidade do hospedeiro e a redução de microrganismos benéficos (SLOT 

J et al., 1991; SOCRANSKY SS et al., 1992; WOLFF L et al., 1994; NAHID MA et al., 2011; 

HAJISHENGALIS & LAMONT, 2012, 2014). Além disso, fatores de risco ambientais e 

adquiridos, como diabetes mellitus, tabagismo e estresse, além de traços genéticos, como 

polimorfismos da Interleucina-1 (IL-1), podem exacerbar a resposta do hospedeiro contra o 

desafio bacteriano (DE PABLO et al., 2009; GENCO & VAN DYKE, 2010; JEFFCOAT et 

al., 2011; LALLA & PAPAPANOU, 2011; YOON AJ et al., 2012; PINHO MM et al., 2013).  

 Considerando a periodontite como multifatorial e influenciada pela exposição de 

fatores ambientais, sistêmicos e distúrbios crônicos inflamatórios (HART TC et al., 1997, 

KORNMAN KS et al., 1997; DE BRITO RB JR et al., 2004; BARTOLD PM et al., 2017), 

esta tem sido recentemente associada a modificações epigenéticas (BOBETSIS YA et al., 

2007; GOMEZ et al., 2009; BARROS SP et al., 2020).  

O termo epigenética refere-se a modificações hereditárias na expressão gênica que 

incluem alterações químicas do DNA e suas proteínas, sem alterar sua sequência de bases 

(WOLVE & MATZKE, 1999; JOŚKO ‐ OCHOJSKA, RYGIEL, & POSTEK ‐ 

STEFAŃSKA, 2018). A Ciência da epigenética estuda como são feitas e desfeitas essas 

alterações que podem ser potencialmente reversíveis (WIDSCHWENDTER & JONES PA, 

2002; BAYARSAIHAN D et al., 2011). Sabe-se que existem dois tipos principais de 

mecanismos epigenéticos: os que modificam a molécula de DNA diretamente e os que afetam 

a cromatina, porém mais recentemente, foi descrito também um processo de silenciamento 

epigenético mediado por RNA. Essas alterações acarretam a remodelação da cromatina e 

subsequente ativação ou inativação de um gene. (FEINBERG AP, 2007; KANWAL R & 

GUPTA S, 2012).   

A epigenética tem sido um tema cada vez mais explorado em pesquisas nas últimas 

décadas, pois ficou evidente a associação entre o controle epigenético e doenças crônicas 
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(SCHREIBER et al., 2005). Há evidências crescentes que a disbiose responsável pelo 

desencadeamento da periodontite pode levar a alterações epigenéticas. A inflamação crônica e 

o acúmulo de mediadores inflamatórios podem causar tais alterações, que podem ocorrer nos 

genes que regulam a produção das próprias citocinas inflamatórias, aumentando a produção 

dessas moléculas (BARROS SP, OFFENBACHER S, 2014). Embora os mecanismos não 

estejam claros, alguns patógenos periodontais e seus subprodutos, como lipopolissacarídeos, 

têm a capacidade de alterar a estrutura cromossômica do DNA do hospedeiro por meio de 

mecanismos epigenéticos (BOBETSIS et al. 2007). Além disso, as alterações epigenéticas 

globais podem modular as condições sistêmicas do hospedeiro produzindo e cronificando 

estados inflamatórios (EDWARDS TM et al., 2008; OFFENBACHER S et al., 2008). 

 De modo a avaliar tanto etiopatogênese da periodontite quanto os mecanismos 

moleculares envolvidos na imunopatogênese das doenças inflamatórias crônicas, diferentes 

modelos animais de periodontite experimental têm sido utilizados (HAJISHENGALLIS, 

LAMONT & GRAVES, 2015). Uma importante característica desses modelos é a capacidade 

de simular um processo infeccioso semelhante ao observado em humanos enquanto mimetiza 

a patogênese da doença natural. O uso de modelos experimentais de DP permite o 

entendimento de eventos que levam à proteção ou dano ao tecido em consequência da 

resposta do hospedeiro. Estes também podem contribuir para o desenvolvimento de 

ferramentas de diagnóstico mais precisas e estratégias terapêuticas mais eficientes (GENCO 

CA et al., 1998). 

A periodontite induzida por ligadura em camundongos é, atualmente, um dos modelos 

mais utilizados em pesquisas periodontais (ROVIN S et al., 1966; KUHR A et al., 2004). Este 

consiste na colocação de um fio de algodão, seda ou nylon na área cervical dos molares 

maxilares ou mandibulares para induzir acúmulo de placa e ulceração do epitélio do sulco. 

Apesar desse modelo experimental ser amplamente utilizado, sua relevância para conclusões 

sistêmicas, inflamatórias e epigenéticas tem sido questionada (PALIOTO DB et al., 2019). 

Alguns estudos demonstraram que esse modelo de indução resulta em uma reação aguda, 

podendo não refletir a doença periodontal natural e ser insuficiente para conduzir alguma 

perturbação sistêmica necessária para o desenvolvimento da periodontite crônica. 

(KARIMBUX NY et al. 1998; KUHR A et al., 2004; WILENSKY A et al., 2009; PALIOTO 

DB et al., 2019). Já o modelo experimental produzido pela introdução de bactérias 

“periodontopatogências” causadoras de um processo disbiótico, via gavagem, produz um 



21 

 

desafio microbiano sistêmico possivelmente capaz de modular disbioticamente o hospedeiro e 

cronificar um processo inflamatório (PALIOTO DB et al., 2019). 

Nesse sentido, sabe-se que muitos dos modelos existentes de periodontite 

experimental não foram totalmente caracterizados em termos da evolução da inflamação, 

alterações histológicas, progressão da doença e características moleculares -ainda existem 

muitas dúvidas quanto aos modelos adequados para o estudo de uma determinada hipótese 

(DE MOLON et al., 2013). A condução de pesquisas que levem a um melhor entendimento 

destas diferenças pode orientar a escolha de um modelo ideal a ser usado nos experimentos 

pré-clínicos de acordo com seu propósito. Portanto, o objetivo deste estudo foi avaliar 

comparativamente qual modelo experimental - ligadura ou gavagem - seria mais adequado 

para analisar alterações epigenéticas no tecido periodontal, acessando microarquitetura óssea, 

expressão de mediadores de osteoclastogênese e perfil de marcadores epigenéticos. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Periodontite – da simbiose à disbiose 

 A periodontite representa uma das doenças crônicas inflamatórias mais frequentes na 

população adulta, com prevalência que afeta 47% dos adultos dos EUA (EKE et al., 2012). 

Esta, é iniciada pela formação de comunidades bacterianas disbióticas na superfície 

subgengival dos dentes e é caracterizada por inflamação persistente que destrói o osso 

alveolar e tecidos conjuntivos que circundam e sustentam os dentes (PIHLSTROM et al., 

2005; DARVEAU, 2010; HAJISHENGALLIS & LAMONT, 2012). 

Atualmente, se sabe que vários fatores devem ser considerados na etiologia da DP, 

como a presença de espécies bacterianas patogênicas, a suscetibilidade do hospedeiro e a 

redução de microrganismos benéficos (SLOT J et al., 1991; SOCRANSKY SS et al., 1992; 

WOLFF L et al., 1994; NAHID MA et al., 2011). Alguns fatores de risco como características 

do indivíduo, fatores comportamentais, sistêmicos e genéticos também atuam na manifestação 

e progressão da doença, podendo exacerbar a resposta do hospedeiro contra o desafio 

bacteriano (DE PABLO et al., 2009; VAN DYKE, 2010; GENCO & JEFFCOAT et al., 2011; 

LALLA & PAPAPANOU, 2011; YOON AJ et al., 2012) 

O conceito de que as doenças periodontais surgem como resultado de perturbações 

ambientais do habitat foi resumido na hipótese da placa ecológica descrita por Marsh (2003).  

Este conceito é sustentado por dois pilares: 1) a seleção de bactérias patogênicas está 

diretamente associada a alterações no ambiente e 2) as doenças não necessitam de um agente 

etiológico específico, uma vez que qualquer agente pode contribuir para o curso da doença 

(BIZZINI et al., 2012).  

Recentemente, foi proposto o modelo PSD (disbiose e sinergismo polimicrobiano, 

sigla em inglês) para explicar a patogênese da DP. De acordo com Hajjishengallis & Lamont 

(2012), a periodontite é iniciada por uma comunidade microbiana disbiótica e combinada e 

não exclusivamente pelos periodontopatógenos específicos, do complexo vermelho proposto 

por Soncrasky et al. (1994), como se acreditava. Os autores afirmam ainda que, diferentes 

elementos ou combinações de genes específicos dentro da comunidade microbiana exercem 

diferentes papéis que podem contribuir para a formação e consolidação de uma microbiota 

compatível com doenças, causando o desequilíbrio da homeostase. Um dos principais 

requisitos para o surgimento de uma comunidade potencialmente patogênica envolve a 

capacidade de certas bactérias, denominadas "patógenos-chave", em modular a resposta do 
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hospedeiro e converter o estado de homeostasia em um estado disbiótico (HAJISHENGALIS 

& LAMONT, 2012).  

 

2.2 O sistema RANK/RANKL/OPG na doença periodontal 

Em resposta ao estado disbiótico provocado pelas bactérias periodontopatogênicas, o 

organismo desencadeia a resposta imune inata do hospedeiro expressando e ativando células 

inflamatórias que produzem e secretam continuamente citocinas como Fator de necrose 

tumoral (TNF), prostaglandina E2 (PGE2) e IL-1ß (TONETTI, M. S. et al., 2004; LU et al., 

2006; DARVEAU, R. P, 2010). O aumento não controlado desses mediadores inflamatórios 

afeta a integridade do tecido ósseo que depende de um delicado equilíbrio entre a reabsorção 

óssea pelos osteoclastos e a aposição óssea pelos osteoblastos. Em 1998, Yasuda et al., 

identificaram os componentes do sistema RANKL, RANK e OPG, que participam ativamente 

do processo de homeostase óssea. A mensuração destes marcadores permite o real 

entendimento do estado inflamatório presente na periodontite crônica e é mediado pela 

osteoprotegerina (OPG), proteína chave nos mecanismos regulatórios na atividade e na 

diferenciação dos osteoclastos e RANKL, proteína responsável por estimular a diferenciação 

e posterior ativação dos osteoclatos (COCHRAN, 2008; DARVEAU, 2010). Alterações no 

balanço da expressão destas proteínas definem a patogênese de diversas patologias ósseas.  

Nesse sentido, sabe-se que a periodontite está associada ao aumento da expressão de 

RANK-L e à diminuição dos níveis séricos de OPG no fluido gengival e no tecido periodontal 

(OZAKI et al., 2017). O processo de reabsorção óssea propriamente dito é mediado pelo 

acoplamento entre RANK e o receptor de TNF-a que estimula a produção de RANK-L. De 

forma oposta a este mecanismo, as células B secretam OPG que, por sua vez, inibe a 

reabsorção óssea impedindo a interação entre RANK e RANKL. Em síntese, o aumento de 

RANKL e diminuição dos níveis de OPG favorece a reabsorção óssea por meio da ativação de 

osteoclastos (ZHANG et al., 2001). 

 

2.3 Epigenética  

O termo epigenética foi introduzido pela primeira vez por Conrad Hal Waddington e 

deriva da palavra epigenesis, do prefixo grego epi, que significa “acima ou sobre algo”, 

combinada com a palavra genética (WADDINGTON, 1942). A epigenética pode ser definida 

como modificações hereditárias na expressão gênica que incluem alterações químicas do 

DNA e suas proteínas, sem alterar sua sequência de bases (WOLVE & MATZKE, 1999). 
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Estas, são herdadas por mitose ou meiose durante a divisão celular e podem se distinguir dos 

mecanismos da genética convencional pelas suas características de reversibilidade 

(FEINBERG A P, 2001). Em outras palavras, a epigenética atua não somente na expressão 

gênica, mas também apresenta um papel crucial para o desenvolvimento normal do nosso 

organismo e é essencial para estabelecer a programação correta na expressão dos genes. Sabe-

se que as marcas epigenéticas ocorrem nos cromossomos e estão associadas aos processos de 

transcrição e tradução dos genes, mais especificamente, na ativação ou desligamento de um 

gene dependendo da necessidade do indivíduo (BOHACEK & MANSUY, 2017).  Isso ocorre 

porque os padrões epigenéticos são sensíveis ao ambiente e podem provocar mudanças 

fenotípicas que podem ser transmitidas aos descendentes (GONZÁLES-RECIO et al. 2015, 

VERHOEVEN et al. 2016).  

Existem dois tipos principais de mecanismos epigenéticos: a metilação da própria 

molécula de DNA e a modificação pós- traducional das proteínas histonas na cromatina, 

porém mais recentemente, foi descrito também um processo de silenciamento epigenético 

mediado por RNA. A metilação do DNA ocorre quando um grupo metil (-CH3) se liga a 

resíduos de citosina dentro de uma região de DNA que contém uma ou mais sequências de 

nucleotídeos de citosina e nucleotídeos de guanina (CG). Esse processo é catalisado e mantido 

em um estado hereditário por um grupo de enzimas conhecidas como DNA metiltransferases 

(DNMTs) (BIRD, 2002; BENAKANAKERE et al., 2015; 2019). As DNMTs podem ser de 

três tipos: DNMT3A e DNMT3B, que são responsáveis por fazer novas metilações; enquanto 

a DNMT1 cuida da manutenção da metilação. Os processos de metilação permitem que os 

sistemas biológicos interfiram na transcrição em resposta a uma variedade de estímulos 

ambientais extrínsecos (como o tabaco) ou outros fatores (como infecções e inflamações), 

resultando em mudanças dinâmicas na modulação epigenética, ocorrendo normalmente ao 

longo da vida do indivíduo (EDWARDS TM et al., 2008; OFFENBACHER S et al., 2008; 

WILSON AG, 2008). Em geral, a metilação de um gene reduz ou interrompe sua expressão e 

ocorre em 70 a 80% nas ilhas CpG que estão associadas aos promotores gênicos (GEIMAN & 

MUEGGE, 2010).  

A modificação pós-traducional das proteínas histonas são modificações que incluem 

metilação, acetilação, fosforilação, ubiquitinilação, sumoilação, entre outros, o que demonstra 

a enorme complexidade desses mecanismos. Atualmente a maioria das pesquisas sobre 

modificação de histonas se concentra na acetilação, e tais modificações são encontradas 

principalmente nas histonas H3 e H4. Sabe-se, que a acetilação das histonas é controlada pela 



26 

 

atividade de dois grupos de enzimas: as histonas acetiltransferases (HATs) e histonas 

desacetilases (HDACs). As HATs adicionam um grupo acetil nas caudas das histonas, 

transformando a estrutura da cromatina e estando diretamente relacionadas com a transcrição 

dos genes. Já as HDACs removem grupos acetil da cauda de histonas, o que altera sua carga 

e, assim, promovem a compactação do DNA no nucleossomo, transformando a estrutura da 

cromatina em uma forma mais compacta, tornando os genes inacessíveis para transcrição. 

(SANDERS, 2006; ZENTNER & HENIKOFF, 2013; TRIANTAPHYLLOPOULOS ET AL. 

2016).  

Curiosamente, as modificações de histonas e metilação do DNA não são eventos 

separados, mas estão ligados e a combinação desses mecanismos resulta em padrões distintos 

de respostas celulares. (JENUWEIN T, ALLIS CD, 2001) 

O terceiro mecanismo descrito, e ainda pouco conhecido e estudado, é o silenciamento 

epigenético mediado por RNA, no qual a ação de RNAs não codificadores de proteína estão 

relacionados ao silenciamento pós-transcricional de genes onde ocorre o bloqueio da tradução 

ou degradação do RNAm alvo (COSTA, 2008; 2010). 

 

2.4 Epigenética e doença periodontal 

A epigenética tem sido um tema cada vez mais explorado em pesquisas nas últimas 

décadas, pois ficou clara a associação entre o controle epigenético e doenças crônicas 

(SCHREIBER et al., 2005). Acredita-se que os patógenos periodontais, bem como seus 

subprodutos, como lipopolissacarídeos, possam induzir um padrão específico de alterações 

epigenéticas na periodontite, assim como a epigenética têm um papel crítico na regulação das 

respostas inflamatórias e que a manifestação e a gravidade da doença periodontal podem ser 

influenciadas por ela. Há evidências crescentes que a inflamação crônica gerada pela 

atividade das bactérias periodontopatogênicas e o acúmulo de mediadores inflamatórios 

desencadeiam uma cascata de mecanismos imunes inatos que criam uma rede de citocinas. 

Todos esses mecanismos envolvem vias de regulação gênica, podendo "ligar" ou "desligar" 

genes-chave de via inflamatória inata, sendo vários destes associados a modificações 

transitórias do estado de metilação do DNA e acetilação de histonas (BARROS SP, 

OFFENBACHER S, 2014).  

Os padrões epigenéticos da doença periodontal foram investigados in vitro e in vivo 

por meio de modelos animais. Recentes estudos apontam para uma hipometilação no gene IL-

6 em indivíduos com periodontite, comparados a grupos controles, sugerindo um aumento da 
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expressão dessa citocina em tecidos inflamados (BECK, 2008; OFFENBACHER, S.; 

BARROS, P.S, 2008). Em um estudo clínico que investigou importantes genes inflamatórios 

associados ao diagnóstico periodontal, foi demonstrado diferenças na metilação epigenética 

nos genes candidatos inflamatórios CCL25 e IL17C. Ainda, estudos in vitro relataram a 

presença de diferentes modificações epigenéticas em vários tipos de células em resposta a 

bactérias encontradas na cavidade bucal resultando em modificações de histonas e 

hipermetilação dos genes e, também, demonstraram que alterações na metilação e seus 

consequentes efeitos na regulação do gene dependem de tipo celular e sua interação com 

patógenos específicos. Os autores acreditam que periopatógenos, como P. gingivalis, podem 

modular a defesa do hospedeiro através da indução de alterações epigenéticas no fator de 

transcrição. (BOBETSIS YA et al., 2007; NAKAJIMA T et al., 2009; NIWA T et al.,2010; 

BENAKANAKERE et al., 2015; 2019; HUR K et al., 2011) 

Embora não esteja evidente como as modificações das histonas agem na DP, o papel 

das modificações das histonas na periodontite tem sido sugerido. Foi encontrada Acetilação 

aumentada de histona H3 em células epiteliais orais de camundongos com periodontite 

induzida por Porphyromonas gingivalis  (P. gingivalis)  (MARTINS MD et al., 2016). Em 

outro estudo realizado, foi demonstrado também modificações epigenéticas nas células 

epiteliais gengivais após indução de P. gingivalis, verificado por uma diminuição de HDAC1, 

HDAC2 e DNMT1 (YIN L, CHUNG WO, 2011)  

 

2.5 Modelos experimentais de indução à periodontite  

A utilização de modelos experimentais permite a avaliação de fenômenos biológicos 

naturais, induzidos ou comportamentais, que sejam semelhantes ao observado em humanos. É 

possível avaliar de forma longitudinal a doença desde o momento da sua instalação até a 

progressão da lesão, contribuindo dessa forma, para o desenvolvimento de ferramentas de 

diagnóstico mais precisas e estratégias terapêuticas mais eficazes. (GENCO CA et al., 1998). 

A escolha de um modelo experimental ideal é determinada de acordo com o objetivo da 

pesquisa científica, contudo encontrar um modelo experimental de doença periodontal, que 

reproduza todos os aspectos da doença em humanos é uma tarefa complexa (GENCO et al., 

2010; DE MOLON et al., 2013). A indução da periodontite em ratos e camundongos tem sido 

realizada por vários métodos, com destaque para a colocação de ligadura que vai atuar como 

um nicho para colonização bacteriana (ROVIN et al; 1966), introdução de bactérias 

reconhecidamente periodontopatogências e “chaves” no processo disbiótico, via gavagem 
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(FIEHN et al., 1992) e por meio de injeções de bactérias inativadas (BEZERRA et al., 2002) 

ou LPS bacteriano (KLAUSEN et al., 1991). 

 

2.6 Ligadura 

A doença periodontal induzida por ligadura em ratos foi descrita pela primeira vez por 

Rovin et al. em 1966 e é atualmente considerada um dos modelos mais utilizados em 

pesquisas periodontais. A técnica consiste na colocação de um fio de algodão, seda ou nylon 

na área cervical dos molares maxilares ou mandibulares para induzir acúmulo de placa e 

ulceração do epitélio do sulco. O biofilme aderido sobre o fio ocasiona invasão bacteriana do 

tecido conjuntivo e migração apical do epitélio juncional, resultando na destruição óssea 

similar a observada em periodontites humanas (KLAUSEN et al., 1991). A técnica pode ser 

realizada em primeiros, segundos molares bilaterais ou outros dentes, de acordo com o 

objetivo da pesquisa.  

O modelo experimental de ligadura desencadeia uma DP aguda que pode provocar 

destruição do tecido ósseo acima de 50% em um período de uma (camundongos) a duas 

semanas (ratos). Após este período, é esperado uma redução na intensidade da destruição 

(KENWORTHY, 1981, BAVEREL, 1981). Em alguns estudos, a ligadura pode atingir um 

pico de destruição óssea após 7 dias de colocação, com grande quantidade de infiltrados 

inflamatórios e aumento de células osteoclásticas (EBERSOLE JL et al.,1997). Em um estudo 

recente, foi demonstrado pela análise histológica, que a colocação da ligadura pode levar à 

reabsorção óssea em 1 dia (DE MOLON et al., 2018).  

Apesar do modelo experimental de ligadura ser amplamente utilizado, o processo 

desencadeado pela colocação da ligadura pode ser mais um evento agudo do que uma doença 

crônica (PALIOTO et al., 2019). Por essa razão, a relevância desse modelo tem sido 

questionada, pois a lesão mecânica induzida pelo fio inserido na região cervical de molares 

resulta em uma reação aguda, intensa e agressiva, não refletindo a cronicidade e o estado 

disbiótico persistente observado na DP (Kuhr et al., 2004, Palioto et al., 2019). 

 

2.7 Gavagem 

A introdução de cepas bacterianas humanas, via gavagem oral e o subsequente 

impacto sobre o periodonto tem sido estudado em vários modelos de roedores (KLAUSEN et 

al., 1991). Sabe-se que perda óssea significativa, demora em média, mais de quatro semanas e 

é mensurada por tomografia computadorizada (GARLET et al., 2006). Vários estudos 
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utilizaram este modelo para tentar reproduzir a perda óssea alveolar similar à periodontite 

humana. Assim, um modelo experimental de DP foi desenvolvido com a introdução de cepas 

P. gingivalis para modular disbioticamente os ratos e induzir a perda óssea (LALLA et al., 

1998; BAKER et al., 1999). Posteriormente, este modelo foi replicado utilizando outros 

periodontopatógenos, como Aggregatibacter actinomycetemcomitans (GARLET et al., 2006), 

Tannerella forsythia e Fusobacterium nucleatum (KLAUSEN et al., 1991; HARDHAM et al., 

2005).  

Vários autores demonstram a eficácia do modelo de gavagem, resultando na infecção 

microbiana e perda óssea alveolar (LALLA E et al., 2000; KESAVALU L et al., 2007; 

GRAVES DT et al., 2008). Em alguns estudos também foi proposta uma infecção mista, 

associando P. gingivalis e F. nucleatum, e foi verificado que a doença foi estabelecida com ou 

sem a presença de F. nucleatum, contudo quando a cepa esteve presente, houve aumento na 

virulência e na reabsorção óssea imuno-inflamatória (POLAK et al., 2009). 
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3. PROPOSIÇÃO 

 

3.1 Objetivo Geral 

O objetivo deste estudo é avaliar comparativamente a microarquitetura óssea,  

expressão de marcadores inflamatórios e epigenéticos em dois modelos experimentais de 

indução à doença periodontal: indução local por ligadura e desafio microbiano sistêmico via 

gavagem. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

✓ Verificar os padrões de destruição óssea alveolar, ocasionado por diferentes modelos 

de indução à doença periodontal, por meio de Microtomografia computadorizada por 

transmissão de raios X (Micro-CT); 

✓ Observar a expressão gênica do ligante do receptor ativador do fator nuclear kappa B 

(RANK/L, sigla em inglês) e da Osteoprotegerina (OPG) nos tecidos periodontais e 

intestinais por meio de Reação em Cadeia da Polimerase em Tempo Real (RT-PCR, 

sigla em inglês); 

✓ Avaliar a expressão proteica dos marcadores epigenéticos H3ATs, H4ATs e DNMT3b 

nos tecidos periodontais por meio de imunofluorescência. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Apreciação Ética. 

A pesquisa foi realizada respeitando os princípios éticos da experimentação animal, 

bem como a Declaração Universal dos Direitos dos Animais da UNESCO (Organização das 

Nações Unidas para Educação, a Ciência e a Cultura) e as normas da Sociedade Brasileira de 

Ciência em Animais de Laboratório e a legislação em vigor (Lei 605/1998). 

Os protocolos experimentais neste estudo foram analisados e aprovados pela Comissão 

de Ética no Uso de Animais (CEUA) da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto (FORP) 

da Universidade de São Paulo (USP), com o número de protocolo: 2018.1.644.58.6. 

 

4.2 Cálculo amostral 

O cálculo do tamanho amostral foi realizado pelo programa Graphpad Statemate 2.0 

(GraphPad Software, Inc., EUA) de acordo com o estudo publicado por Oliveira et al. (2017). 

O tamanho da amostra ideal foi determinado para assegurar poder estatístico de 80% no 

reconhecimento de diferenças das médias e desvios-padrão entre grupos reconhecendo a 

diferença significante de 5% (δ) entre os grupos e desvio padrão de 23% (σ) com um intervalo 

de confiança de 95% (p = 0,05). Considerando as diferenças microtomográficas no Volume 

Ósseo (VO) como variável primária de resultado, chegou-se a um tamanho amostral ideal de 6 

animais por cada grupo experimental. 

 

4.3 Animais e modelo experimental 

Foram utilizados 30 camundongos machos (C57BL/6), com 6-8 semanas de idade, 

pesando entre 16 e 20 gramas, provenientes do Biotério Central da FORP-USP, acomodados 

em caixas de polipropileno autoclaváveis de dimensão 30 cm x 20 cm x 13 cm, sob 

temperatura variando de 22 a 24ºC, com ciclos de 12/12 horas claro-escuro. Os animais foram 

submetidos a um período de 7 dias de aclimatação. Durante a realização do estudo, os animais 

foram alimentados com ração sólida selecionada e água ad libitum.  

Os camundongos foram identificados por um código numérico que foi colocado em 

suas caudas e gaiolas, e, posteriormente, de acordo com uma tabela gerada com uso do 

software Bioestat (BioEstat, Versão 5.3. Instituto de Desenvolvimento Sustentável, BRA), 

foram aleatoriamente alocados nos seguintes grupos: 

✓ Grupo C: camundongos sem DP induzida; 
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✓ Grupo LIG7: camundongos com DP induzida por ligadura que foram  

eutanasiados 7 dias após sua colocação; 

✓ Grupo LIG42: camundongos com DP induzida por ligadura que foram 

removidas em 7 dias e os animais mantidos e eutanasiados com  42 dias; 

✓ Grupo LIG42+GAV: camundongos com DP induzida por ligadura durante 7 

dias mais gavagem oral de P. gingivalis até completar 3 semanas de indução e 

eutanasiados em 42 dias; 

✓ Grupo GAV: camundongos com DP induzida por gavagem oral de P. 

gingivalis por 3 semanas e eutanasiados em 42 dias. 

 

 

 

Figura 1. Grupos experimentais investigados no desenvolvimento da pesquisa. 

 

4.4 Indução da periodontite por gavagem 

O modelo de indução por gavagem oral seguiu o protocolo proposto por Palioto et al. 

(2019). A duração total do experimento foi de 62 dias. Os camundongos receberam 

antibióticos Sulfametoxazol (700 µg/mL, EMS S/A, BRA) e Trimetoprima (400 μg/mL, EMS 

S/A, BRA) diluídos em água deionizada (H2Od), sendo ministrada ad libitum por 10 dias. Foi 

esperado um período de descanso de 3 dias sem antibióticos para minimizar a flora do 

hospedeiro. P. gingivalis (ATCC™ 33277, American Type Culture Collection, EUA) foi 

cultivada em meio de cultura BHI (BD-Healthcare, EUA), suplementado com 1 mg/mL de 

hemina (Sigma-Aldrich, EUA) 0,5 mg / mL de menadiona (Sigma-Aldrich®) e incubada em 

jarra anaeróbia (Gaspack 85% N2, 5% de CO2, 10% de H2, BD-Healthcare®) à 37 ° C por 2 

dias. As bactérias foram suspensas em solução salina tamponada com fosfato (PBS) e o 

Grupos experimentais 
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número de Unidades Formadoras de Colônias (CFU, sigla em inglês) foi padronizado usando 

a densidade óptica a 600nm. 

O grupo experimental foi então infectado com um total 109 CFU de P. gingivalis vivas 

em 200 μl de PBS e 2% de carboximetilcelulose estéril; metade do volume foi colocado no 

estômago via gavagem intragástrica e a outra metade deixada extravasar na cavidade oral. 

Esta suspensão foi administrada 3 vezes, em intervalos de 2 dias por semana durante 3 

semanas. Após 42 dias da primeira gavagem oral, os animais foram sacrificados para as 

análises.   

   

4.5 Indução da periodontite por ligadura 

O modelo de ligadura foi realizado como preconizado por Abe et al. (2013). A 

ligadura dos grupos LIG7, LIG42 e LIG42+GAV foi colocada após 10 dias de tratamento 

com antibiótico e 3 dias sem, como citado anteriormente. Os animais foram anestesiados por 

meio de injeção intraperitoneal, com solução de Cloridrato de Xilazina (10 mg/Kg, 

RompumTM - Bayer, BRA) e Cloridrato de Ketamina (80 mg/kg, DopalenTM - Ceva Saúde 

Animal Ltda., BRA). Após indução anestésica e perda dos reflexos corneanos, os animais 

foram posicionados em decúbito dorsal na mesa operatória, na qual foi possível a manutenção 

da abertura bucal dos camundongos, facilitando a visualização dos dentes posteriores da 

maxila. Com o auxílio do microinstrumental porta agulha tipo Castroviejo (Quinelato, BRA) e 

sonda exploradora infantil (Golgran, BRA) foi colocado um fio de seda 5-0 (Ethicon, EUA) 

ao redor do 2° molar superior, sendo inserido bilateralmente em cada animal. No grupo LIG7 

a ligadura foi colocada por 7 dias e os animais foram sacrificados. No grupo LIG42, a 

ligadura foi removida em 7 dias e os animais foram mantidos e eutanasiados após 42 dias. 

Para o grupo que recebeu Ligadura + P. gingivalis (LIGA42+GAV), a ligadura foi colocada e 

gavagem oral foi iniciada de forma semelhante ao modelo de gavagem oral. Após 7 dias, a 

ligadura foi removida e os animais foram sacrificados após 42 dias. A presença da ligadura 

aplicada foi verificada periodicamente, e no caso de perda, um novo animal foi preparado 

para o estudo. 
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Figura 2. Delineamento do estudo. 

 

4.6 Coleta de material e análise 

 Os animais foram submetidos à eutanásia após 7 ou 42 dias do início do experimento, 

dependendo do grupo experimental. A eutanásia foi realizada pela sobredose de Tiopentato de 

sódio (150 mg/kg, ThiopentaxTM, Cristália, BRA). Posteriormente ao sacrifício, as hemi-

maxilas direita e esquerda e os intestinos dos animais foram coletados. 

 

4.7 Processamento tecidual 

As hemi-maxilas direitas e os intestinos foram armazenados íntegros a -80ºC em tubos 

de 1,5 mL (Eppendorf, EUA) e em seguida macerados para a análise de RT-PCR. Já as hemi-

maxilas esquerdas foram inicialmente fixadas em formol neutro (Merck Millipore, EUA) à 

10% para análise em Microtomografia Computadorizada (Micro-CT). Após essa análise, as 

mesmas amostras foram descalcificadas em solução de ácido etilenodiaminotetracético 

(EDTA) à 18% (Thermo Fisher Scientific EUA) por 14 dias e subsequente as peças foram 

incluídas em Tissue-Tek O.C.T. Compound (Sakura, EUA)  e secções seriadas de 8µm de 

espessura da maxila foram obtidas no criostato CM1520 EM-SBC (Leica, EUA) em lâminas 

histológicas silanizadas StarFrost (Knittel, BRA).  

 

4.8 Análise por Micro-CT 

As hemi-maxilas esquerdas foram escaneadas pelo microtomógrafo de feixe cônico 

Skyscan 1174 (Bruker, BE).  O gerador de raios X foi operado a um potencial de aceleração 

de 60 kV com uma corrente de feixe de 165 μA e tempo de exposição de 490 ms por 
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projeção.  As imagens foram produzidas em um tamanho de voxel de 6x6x6 µm. Usando o 

software Data Viewer, version 1.5.0 (Bruker®), os modelos tridimensionais gerados foram 

rotacionados em uma posição padrão. A análise volumétrica da região interproximal mesial e 

distal do 2º molar superior foi mensurada. Após identificação da junção cemento-esmalte, 

foram contados 15 cortes apicalmente - no trecho 16 foi delimitada a região de interesse 

(ROI) até chegar a outros 15 cortes para análise.  

Todas as análises de Micro-CT foram realizadas por um operador calibrado que 

desconhece os grupos experimentais. A porcentagem foi medida como área ocupada por osso 

entre dois dentes adjacentes (mesial - entre o primeiro e o segundo molar; distal - entre o 

segundo e o terceiro molar).  

Os seguintes parâmetros foram avaliados: a) Porcentagem de volume ósseo (BV/TV), 

b) Espaçamento trabecular (TB.TH), c) Padrão trabecular (TB.PF) e d) Porosidade Óssea 

(PO.tot) 

 

4.9 Análise da Expressão Gênica (RNAm) por PCR em Tempo Real 

 

Extração de RNA Total 

Para a extração de RNA total, os tecidos intestinais (íleos) e das hemi-maxilas direitas 

(todo tecido maxilar) foram macerados com auxílio de pistilo, cadinho e nitrogênio líquido, 

até apresentarem aspecto de um pó solto e fino. Em seguida, foi adicionado 1,5 mL do 

reagente TRIzolTM (Invitrogen®) sobre o pó da amostra macerada para extração do RNA. Na 

sequência, o trizol + amostra foram transferidos para um tubo (Axygen Scientific Inc., EUA) 

sendo adicionados 200 µL de clorofórmio (Merck Millipore, EUA). Os tubos foram 

vigorosamente agitados durante 30 segundos e mantidos no gelo por 5 minutos. A seguir, as 

amostras foram centrifugadas à 4°C e 12.000g, por 15 minutos, e a fase aquosa coletada em 

novos tubos de 2 mL (Axygen Scientific Inc.). A estes, foram adicionados 250 µL de etanol 

96% (Merck Millipore®) e a solução centrifugada em colunas de sílica gel presentes no kit 

SV Total RNA Isolation System (Promega, EUA). O restante do processo de extração e 

purificação de RNA total foi realizado de acordo com instruções do fabricante do kit. A 

concentração e pureza do RNA total foram avaliadas por espectrofotometria no aparelho 

EPOCH 2 (BioTek®, EUA). A leitura foi realizada nos comprimentos de onda de 260 nm, 

280 nm e 230 nm, para obtenção da concentração de RNA/µL e avaliação da contaminação 

por proteínas e fenol, respectivamente. 
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Síntese da fita de DNA complementar 

Após a purificação do RNA, foi confeccionada a fita de DNA complementar (cDNA) 

a partir de 1 µg de RNA total. Este procedimento foi realizado no termociclador Mastercycle 

Gradient (Eppendorf®, ALE) por meio de reação com a enzima transcriptase reversa, 

utilizando o kit SuperScript™ III First Strand Synthesis Systems (Invitrogen®). Em seguida, 

em um tubo de 200 µL (Axygen, Scientific Inc. ®) foram adicionados: 1µg de RNA total 

diluído em um volume final de 10µL de água RNase/DNase free (Life Technologies, 

Carlsbad, Califórnia, EUA), 2μL de (10X) RT buffer, 0,8μL de (25X) dNTP mix (100mM), 

2μL (10X) RT Random Primers, 1μL de MultiScribe TM Reverse Transcriptase, 1μL de 

RNase Inhibitor e 3,2μL de água DEPC, para um volume final de 20 μL/reação. A confecção 

do cDNA foi realizada no termociclador Master Cycler Gradiente (Eppendorf®) sob as 

seguintes condições: 25ºC por 10min, 37ºC por 120min, 85ºC por 5min, seguido pelo 

resfriamento a 4°C. Ao final da reação, as amostras de cDNA foram estocadas em freezer -

20°C.  

Expressão de genes envolvidos na diferenciação osteoblástica e osteoclástica por 

PCR em Tempo Real 

A expressão quantitativa do RNAm foi realizada por RT-PCR, utilizando o sistema 

Taqman (Life Technologies®) no aparelho QuantStudio 7 Flex™ (Thermo Fisher 

Scientific®) por 40 ciclos. Foi avaliada a expressão gênica para o marcador osteoblástico: 

osteoprotegerina (Tnfrsf11b); e para o marcador osteoclástico: receptor para a ativação do 

fator nuclear kappa B (Tnfrsf11) (Tabela 1). As reações de RT-PCR foram realizadas com 

volume final de 10 µL e quantidade de cDNA correspondente a aproximadamente 100 ng de 

RNA total. A reação de amplificação seguiu o seguinte protocolo: 50°C por 2 min; 95°C por 

10 min, e 40 ciclos a 95°C por 15 s e 60°C por 1 min (desnaturação e extensão). 

 

Tabela 1. Sondas TaqMan utilizadas nos ensaios de PCR em Tempo Real. 

 

Tnfrsf11b Superfamília de receptor 

de fator de necrose 

tumoral, membro 11b 

(osteoprogerina/opg) 

Mm 00435451_m1 

Tnfrsf11 Superfamília de receptor 

de fator de necrose 

Mm 00441906_m1 
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tumoral, membro 11 

(rankl) 

B2M beta-2 microglobulina Mm 00437762_m1 

 

Para avaliar a estabilidade de expressão do gene de referência foi utilizado o software 

Design and Analysis 2.6 (Thermo Fisher Scientific, EUA), capaz de gerar um gráfico 

mostrando os ciclos tresholds de cada gene nos grupos estudados. Uma amostra negativa 

(água) foi submetida à reação com cada sonda utilizada. A fluorescência foi coletada para 

cada ciclo de amplificação e os dados foram analisados pelo método de 2-ΔΔCT para determinar 

a expressão dos genes envolvidos nos processos de diferenciação de osteoblastos e 

osteoclastos (LIVAK & SCHMITTGEN, 2001). 

 

4.10 Análise de imunofluorescência 

  Cortes histológicos de amostras criopreservadas em Tissue-Tek O.C.T Compound 

(Sakura®) das hemi-maxilas esquerdas foram utilizadas para a imunodetecção de H3ATs, 

H4ATs e DNMT3b. A técnica utilizada foi a imunofluorescência indireta de dupla marcação, 

conforme adaptações do estudo de Jenvey & Stabel (2017). Inicialmente, as lâminas com 

cortes de 8 µm de espessura foram deixados em temperatura ambiente (TA) por 10 min, 

seguido por 4 lavagens com PBS à 0,1 M, pH 7,4, 5 minutos (min) cada. O bloqueio dos 

anticorpos inespecíficos foi realizado utilizando albumina bovina BSA (Sigma-Aldrich®) a 

10% diluído em PBS, por 30 min em TA, em câmara escura. Em seguida, os cortes foram 

lavados com PBS Triton 0,2%, 2 vezes, 5 min cada. Para detecção de H3ATs, H4ATs e 

DNMT3b, foram incubados os anticorpos primários anti-H3ATs, (rabbit, 1:200, Abcam®, 

EUA), anti-H4ATs (chicken, 1:300, Abcam®) e anti-DNMT3b (rabbit,1:1000, Abcam®), 

diluídos em PBS Triton 0,05%, overnight. Passado esse período, as lâminas foram lavadas 5 

vezes com PBS Triton 0,05%, 5 min cada. Para a detecção dos anticorpos primários foram 

usados os anticorpos secundários anti-chicken Alexa FluorTM 594 (1:350, Thermo Fisher 

Scientific, EUA), anti-rabbit Alexa FluorTM 488 (1:350, Thermo Fisher Scientific®) e anti-

rabbit Alexa FluorTM 594 (1:350, Thermo Fisher Scientific®) por 2 horas em câmara escura, 

TA, diluídos em PBS. Para coloração do núcleo foi adicionado diamino fenilindol (DAPI, 

1:300, Thermo Fisher Scientific®) diluído em H2Od, por 5 min, TA. As lâminas com os 

cortes foram então montadas com lamínulas de vidro (Thermo Fisher Scientific®) de 12 mm 

utilizando o meio de montagem Fluoromount-GTM (Invitrogen, EUA).  
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Tabela 2. Informações sobre anticorpos utilizados e sua metodologia de incubação. 

 

Antígeno 

 

Marca Código Reatividade Diluição 

     

H3ATs 

 

Abcam ab201456 Habbit anti-mouse  1:200 

H4ATs  

 

Abcam ab134212 Chicken anti-mouse  1:300 

DNMT3b  Abcam ab122912 Habbit anti-mouse  1: 1000 

Aquisição das imagens e quantificação da imunofluorescência 

Para observação e aquisição das imagens se utilizou o Microscópio de Fluorescência 

Apotome.2 (Carl Zeiss, ALE) acoplado a uma câmera digital Axiocam ICc3 (Carl Zeiss®, 

ALE). Todas as imagens foram adquiridas na objetiva de 20 vezes. A aquisição de imagens 

foi realizada com o Software AxioVision 4.8.2 e processado com Adobe Photoshop CS5.1 

(Adobe Systems, EUA). Todas as análises foram realizadas por um operador calibrado que 

desconhece os grupos experimentais. 

Para quantificar separadamente a imunomarcação presente em cada estrutura do 

periodonto (epitélio, ligamento periodontal e osso alveolar) nos diferentes grupos 

experimentais foi utilizada a ferramenta Free Hands Selection disponível no software Image J 

(National Institutes of Health, EUA). Os resultados foram dados em medida (µm2) e fração de 

área (%) marcada por cada região selecionada na imagem, de acordo com cada antígeno 

investigado.          

                            

4.11 Análise estatística 
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A análise estatística foi realizada no software GraphPad Prism 9.0 (GraphPad 

Software, EUA), tendo como significância valor de p < 0,05. Os dados foram agrupados e 

apresentados como médias e desvio-padrão ou medianas e desvio interquartílico. O teste de 

Shapiro-Wilk foi utilizado para avaliar a normalidade da distribuição dos dados. As 

comparações intergrupos foram realizadas por meio dos testes paramétricos de análise de 

variância (ANOVA) seguida pelo pós-teste de Tukey (p < 0,05).  
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5. RESULTADOS 

 

5.1 Micro-CT 

Imagens representativas de reconstruções tridimensionais renderizadas das hemi-

maxilas de animais nos grupos C, LIG7, LIG42, LIG42+GAV e GAV podem ser vistas na 

Figura 3. Os resultados mostraram que os grupos LIG7 (p<0,001), LIG42 (p <0,05), 

LIG42+GAV (p<0,01) e GAV (p<0,05) expressaram perda óssea (BV/TV) quando 

comparados ao grupo C. Entre os grupos testados, LIG7 apresentou o menor BV/TV (Figura 3 

b. 1). Nos grupos LIG42 e LIG42+GAV, onde a ligadura foi colocada por 7 dias e os animais 

foram mantidos e sacrificados ao final do período de 42 dias, como feito no desafio sistêmico 

(grupo GAV), a perda óssea observada foi menos pronunciada do que no grupo LIG7 onde os 

animais foram eutanasiados no momento da retirada da ligadura.  

O grupo LIG7 (p<0,001) apresentou menores valores de espessura trabecular (TB.TH) 

em comparação com C (p<0,001), LIG42 (p<0,05), LIG42+GAV (p<0,001) e GAV (p<0,001) 

(Figura 3.2). Como consequência, o fator de padrão trabecular (TB.PF) foi bastante afetado 

para o grupo LIG7, sendo o único estatisticamente diferente de C (p<0,05) (Figura 3 b.3). 

A porosidade total (PO.tot) (Figura 3 b.4) foi afetada negativamente para todos os 

grupos testados sendo estatisticamente significante para LIG7 (p<0,001), LIG42 (p<0,05) e 

LIG42+GAV (p<0,001) em comparação com o grupo C.  O grupo LIG7 ainda apresentou 

diferenças de porosidade com os grupos LIG42+GAV (p<0,05) e GAV (p<0,001). 
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Figura 3. Imagens representativas de reconstruções tridimensionais renderizadas a partir de 

cortes microtomográficos das hemi-maxilas direitas dos animais nos grupos C (a.1), LIG7 

(a.2), LIG42 (a.3), LIG42+GAV (a.4) e GAV (a.5) para visualização da superfície vestibular 

externa em BV/TV (b.1), TB.TH (b.2), TB.PH (b.3) e Po(tot) (b.4). Estatisticamente 

significante em *p < 0,05, **p < 0,01, ***p < 0,001. 



45 

 

5.2 RT-PCR 

A Figura 4 é uma representação gráfica da expressão do gene RANK-L e OPG tanto 

na maxila como no intestino. Na maxila (Figura 4 a.1), o grupo GAV apresentou maior 

expressão do gene RANK-L em relação a todos os grupos, incluindo os grupos ligadura, 

caracterizando um aumento da intensidade do processo inflamatório neste grupo (C= p<0,01; 

LIG7= p<0,01; LIG42= p<0,01; LIG42+GAV= p<0,01). Para OPG, não foram observadas 

diferenças significativas entre os grupos. No intestino (Figura 4 b.2), RANK-L expressou 

maiores níveis de LIG7 em relação a C (p<0,01) e LIG42 (p<0,01). No entanto, após o 

período de cronificação das lesões, a expressão do gene RANKL no grupo LIG42 foi muito 

inferior ao grupo LIG7, corroborando os resultados encontrados no Micro-CT -quando a 

ligadura foi retirada em 7 dias e os animais eutanasiados após 42 dias, ocorre um padrão pró-

resolutivo e os valores tendem a se aproximar dos valores observados no grupo controle. Em 

OPG, o grupo LIG7 também foi o mais expresso, apresentando diferença com todos os grupos 

(p<0,05). 

 

Figura 4. RT-PCR para expressão de mRNA durante a doença periodontal experimental para 

proteínas envolvidas na osteoclastogênese RANKL e OPG na maxila (a.1) e intestino (a.2) 

para os grupos C, LIG7, LIG42, LIG42+GAV e GAV. Estatisticamente significante em *p < 

0,05, **p < 0,01, ***p < 0,001. 

 



46 

 

5.3 Imunofluorescência  

 

Marcadores epigenéticos H3ATs, H4ATs e DNMT3b foram avaliados por 

imunofluorescência nos tecidos periodontais (Figuras 5 e 6). O marcador epigenético H3ATs 

(Figura 5) apresentou um padrão de marcação granular, marcando tanto o núcleo como o 

citoplasma do tecido. Quando consideramos todos os tecidos periodontais como unidades de 

análise, o grupo C mostrou menos marcação em relação aos grupos LIG7 (p<0,05), LIG42 

(p<0,001) e LIG42+GAV (p<0,001) e GAV (p<0,001) (Figura 5 a.5). Quando separadas as 

diferentes estruturas do periodonto, resultados interessantes foram encontrados. Nos grupos 

teste houve predominante fluorescência no epitélio (LIG7= p<0,05; LIG42+GAV= p<0,05; 

GAV= p<0,01) (Figura 5 b.5) e no LPD (LIG7= p<0,001; LIG42= p<0,001; LIG42+GAV= 

p<0,01; GAV= p<0,001) (Figura 5 d.5) em relação ao C. No osso houve elevada 

imunomarcação no GAV em comparação ao C (p<0,001), LIG7 (p<0,01), LIG42 (p<0,05) e 

LIG42+GAV (p<0,05) (Figura 5 e.5).  

A H4ATs (Figura 5) evidenciou uma marcação granulomatosa, marcando 

prioritariamente o núcleo. Considerando todo tecido periodontal, somente o grupo GAV 

expressou H4ATs quando comparado ao grupo C (p<0,01). No epitélio, os grupos LIG7 

(p<0,01), LIG42 (p<0,01) e GAV (p<0,001) imunomarcaram mais que o C. No LPD, foi mais 

predominante a marcação no LIG42 (p<0,05) e GAV (p<0,05) em relação ao C. No osso 

houve elevada imunomarção no GAV em comparação a todos os grupos, contudo, sem 

diferença estatística significativa (Figura 5 j.5). 

A DNMT3b (Figura 6) ilustra um padrão de imunomarção diferente, sendo mais 

uniforme no citoplasma e em alguns pontos específicos do núcleo. A média de expressão 

deste marcador no tecido periodontal (Figura 6 a.4) foi menor no grupo C quando comparado 

ao LIG7 (p<0,0001), LIG42 (p<0,0001), LIG42+GAV (p<0,0001) e GAV (p<0,0001). No 

epitélio (Figura 6 c.4), somente os grupos que adotaram a gavagem (LIG42+GAV e GAV) 

tiveram diferença estatística da DNMT3b em relação ao C (p<0,001 e p<0,01, 

respectivamente). No LPD (Figura 6 f.4), os grupos LIG7 (p<0,01), LIG42 (p<0,01), 

LIG42+GAV (p<0,05)  e GAV (p<0,01) foram mais expressos que o C. Interessantemente, no 

osso alveolar (Figura 6 h.4) somente no grupo GAV (p<0,05) mostrou diferença quando 

comparado ao C. 
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Figura 5. Imagens de imunocoloração de H3ATs e H4ATs no epitélio, ligamento periodontal 

e osso dos grupos C, LIG7, LIG42, LIG42+GAV e GAV. Os gráficos de H3ATs (a.5, b.5, c.5, 

d.5 e e.5) e H4ATs (f.5, g.5, h.5 e i.5). Estatisticamente significante em *p < 0,05, **p < 0,01, 

***p < 0,001. 
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Figura 6. Imagens de imunocoloração de DNMT3 no epitélio, ligamento periodontal e osso 

dos grupos C, LIG7, LIG42, LIG42+GAV e GAV e gráficos DNMT3 (a.4, c.4, f.4 e h.4). 

Estatisticamente significante em *p < 0,05, **p < 0,01, ***p < 0,001. 
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6. DISCUSSÃO 

 

O objetivo deste estudo foi entender qual modelo experimental – ligadura ou gavagem, 

seria mais adequado para o entendimento da imunofisiologia da periodontite. O desafio 

microbiano sistêmico comparado à indução mecânica local produziu um padrão diferente de 

reabsorção óssea, uma expressão aumentada de RANKL e, também, padrões distintos 

epigenéticos. 

Sabe-se que muitos modelos existentes de periodontite experimental não foram 

totalmente caracterizados quanto à evolução do processo inflamatório, início da doença, 

progressão e características moleculares. A variabilidade dos resultados encontrados na 

literatura dificulta a escolha de um modelo ideal a ser utilizado em experimentos pré-clínicos 

de acordo com o objetivo específico de cada estudo (HAJISHENGALLIS, LAMONT & 

GRAVES, 2015). 

O método de indução por meio de ligadura, descrito inicialmente em 1966 (ROVIN et 

al., 1966), é um modelo experimental extensamente utilizado ao longo dos anos, pois favorece 

o início da DP, levando a uma série de eventos que culminam na reabsorção óssea alveolar de 

forma acelerada em ratos e camundongos. A colocação de ligadura atua como um nicho para 

colonização bacteriana desencadeando uma periodontite aguda que pode provocar destruição 

do tecido ósseo acima de 50% em um período de uma a duas semanas (KENWORTHY, 

BAVEREL, 1981). Embora esta abordagem tenha sido comprovada para induzir a perda óssea 

alveolar mediada por inflamação, pouca atenção foi dada aos aspectos microbiológicos deste 

modelo ao longo dos anos. A literatura disponível tem relatado que a colonização por P. 

gingivalis, um patógeno “chave” no processo disbiótico na doença humana, não é 

abundantemente presente no modelo de ligadura em ratos (DUARTE PM et al., 2010), e 

apesar de ser amplamente utilizado, sua relevância para conclusões sistêmicas, inflamatórias e 

epigenéticas tem sido questionada (PALIOTO DB et al., 2019). Alguns estudos demonstraram 

que esse modelo de indução resulta em uma inflamação aguda, podendo não refletir a 

cronicidade e o estado disbiótico persistente observado na periodontite (KUHR et al., 2004, 

PALIOTO et al., 2019).  

A análise microtomográfica deste estudo revelou perda óssea para todos os grupos 

experimentais, em diferentes magnitudes - sendo LIG7 o grupo que expressou a perda óssea 

mais significativa. A perda óssea observada para o grupo gavagem, embora significativamente 

diferente do grupo controle, é menos pronunciada do que a observada com a ligadura. 
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Curiosamente, quando a ligadura foi removida após 7 dias da colocação e os animais 

mantidos até o final de todo o experimento (grupo LIG42) foi observada uma recuperação 

óssea, mesmo quando a gavagem foi associada à ligadura (grupo LIG42+GAV), 

demonstrando que, quando a ligadura é retirada em 7 dias e os animais sacrificados após 42 

dias, há uma tendência à regeneração espontânea - a retirada das ligaduras pode causar uma 

transição para a fase de resolução, ou seja, apresenta uma tendência a retornar à condição 

normal (ABE & HAJISHENGALLIS, 2013). Isso reforça que o modelo de ligadura por si só 

não conduziria as lesões a um processo crônico, semelhante a periodontite, uma vez que o 

hospedeiro é capaz de reparar o dano mecânico. Em resposta a perda óssea extensiva no grupo 

LIG7, outros parâmetros ósseos como espessura da trabécula, fator de padrão trabecular e 

porosidade total foram afetados negativamente nesse grupo em relação a todos os grupos do 

estudo. Esses resultados são semelhantes aos encontrados por De Souza et al., (2011) que 

utilizaram o modelo induzido por ligadura em 3 períodos (7, 15 e 30 dias) e verificaram perda 

óssea progressiva significativa de 7 a 15 dias, contudo, uma diminuição de severidade no final 

do período experimental foi observada. 

A indução da microbiota da periodontite tem sido estudada há vários anos - vários 

pesquisadores tentam reproduzir a perda óssea alveolar de maneira semelhante a periodontite 

através da introdução de bactérias patogênicas. A estratégia é colonizar o animal, local ou 

sistemicamente, com os “patógenos-chave” e, assim, estabelecer um processo disbiótico. 

Sabendo que P.gingivalis é a principal bactéria dominante na periodontite, especialmente na 

periodontite crônica (LIU, H et al., 2021), muitas abordagens foram testadas como inoculação 

oral, injeções de P.gingivalis, injeção de LPS e gavagem oral (LALLA E et al., 2000; 

KESAVALU et al, 2007; WILENSKY A et al., 2009). Alguns estudos (SAADI-THIERS et 

al., 2013; DE MOLON et al., 2014) não obtiveram sucesso em induzir a perda óssea com o 

modelo de gavagem oral. No entanto, devido à alta complexidade deste modelo, os resultados 

devem ser interpretados com cuidado, uma vez que as diferenças genéticas de camundongos 

podem afetar parâmetros como colonização e invasão bacteriana. Além disso, diferenças 

genéticas das próprias cepas bacterianas podem influenciar diretamente no potencial de 

virulência e na resposta do hospedeiro (WILENSKY A et al., 2009). 

Mesmo quando se utiliza a mesma linhagem de camundongos e cepa bacteriana, 

diferenças podem ser encontradas no processo de inoculação. Aqui, a gavagem foi realizada 

com uma cânula de gavagem e a bactéria foi colocada diretamente no estômago do animal e 

então, deixava-se transbordar na cavidade oral. No estudo de Molon (2014), por exemplo, a 
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bactéria foi colocada diretamente na cavidade oral de camundongos com uma micropipeta. 

Semelhante à abordagem proposta neste estudo, Baker et al.,1994, realizaram um estudo que 

teve como objetivo determinar se a indução de P. gingivalis via gavagem oral poderia infectar 

camundongos sistemicamente e indiretamente induzir a perda óssea alveolar. Nesse estudo, 

confirmaram a indução da DP e observaram destruição óssea significativa produzida após 42 

dias, corroborando os resultados encontrados em nossa pesquisa. 

No presente estudo, para evidenciar o caráter inflamatório dos diferentes modelos de 

indução a nível molecular, foi avaliada a expressão dos mediadores de osteoclastogênese 

RANKL e OPG por meio de PCR-RT. Sabe-se que a resposta do organismo às bactérias 

periodontopatogênicas desencadeia a resposta imune inata do hospedeiro ativando células 

inflamatórias que produzem e secretam continuamente citocinas como Fator de necrose 

tumoral (TNF), prostaglandina E2 (PGE2), IL-6ß e IL-1ß (LU, Q., SAMARANAYAKE, L. 

P., TONETTI, M. S. et al 2004; DARVEAU, R. P, 2010). O aumento não controlado desses 

mediadores inflamatórios afeta a integridade do tecido ósseo que depende de um delicado 

equilíbrio entre a reabsorção óssea pelos osteoclastos e a aposição óssea pelos osteoblastos. 

Esse processo é mediado pela osteoprotegerina (OPG), proteína chave nos mecanismos 

regulatórios na atividade e na diferenciação dos osteoclastos e RANKL, proteína responsável 

por estimular a diferenciação e posterior ativação dos osteoclatos (COCHRAN, 2008; 

DARVEAU, 2010). Nesse sentido, alterações no balanço entre a expressão das proteínas 

RANKL e OPG definem a patogênese de diversas patologias ósseas, incluindo a periodontite, 

que está associada ao aumento de RANK-L e à diminuição dos níveis séricos de OPG no 

fluido gengival e no tecido periodontal (OZAKI et al., 2017).  

Curiosamente, no presente estudo, o grupo GAV, na maxila, apresentou maior 

expressão do gene RANK-L em relação a todos os grupos do estudo, incluindo os grupos 

ligadura, caracterizando um aumento na intensidade do processo inflamatório neste grupo. Já 

no intestino, o grupo GAV também apresentou alta expressão de RANK-L, no entanto sem 

diferença estatística. Já o grupo LIG7 expressou níveis mais elevados em relação a C e 

LIG42. Contudo, após o período de cronificação das lesões (42 dias), a expressão do gene 

RANKL no grupo LIG42 foi muito inferior ao grupo LIG7, corroborando os resultados 

encontrados no Micro-CT - quando a ligadura é retirada em 7 dias e os animais eutanasiados 

após 42 dias, ocorre um padrão pró-resolutivo e os valores tendem a retornar aos observados 

no grupo controle, demonstrando que o hospedeiro é capaz de superar os estímulos mecânicos 

provocados pela ligadura. 
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A epigenética é um conceito relativamente novo na pesquisa da doença periodontal. 

Acredita-se que os patógenos periodontais possam induzir um padrão específico dessas 

alterações na periodontite, assim como a epigenética têm um papel crítico na regulação das 

respostas inflamatórias (BARROS SP, OFFENBACHER S, 2014). Está bem estabelecido que 

a inflamação crônica gerada pela atividade de bactérias periodontopatogênicas pode levar a 

alterações epigenéticas e essa modulação da inflamação apresenta implicações em todas as 

doenças de caráter inflamatório (BOBETSIS et al., 2007).  

A expressão gênica é um mecanismo bem controlado mediado por metilação do DNA 

e modificações de histonas. Enquanto a metilação do DNA está associada ao silenciamento de 

genes, a acetilação de histonas está associada com rearranjo da cromatina e transcrição gênica 

(ROBERTSON & WOLFFE, 2000). As alterações epigenéticas nos genes codificantes de 

mediadores de inflamação na periodontite já foram associadas a estímulos ambientais, como o 

tabagismo, nutrição, e às próprias bactérias orais e seus subprodutos (WILLIAMS SD et al., 

2014; BARROS SP et al., 2020, LOOS BG, VAN DYKE TE, 2020). Evidências apontam 

uma potencial associação entre disbiose e metilação do DNA (BENAKANAKERE et al. 

2015). Contudo, os efeitos da acetilação de histonas induzida por disbiose permanecem 

desconhecidos. Martins et al. (2015) demonstraram que as células epiteliais orais de 

camundongos com periodontite induzida por P. gingivalis e F. nucleatum aumentaram a 

acetilação de histonas H3, sugerindo que a condição disbiótica é suficiente para induzir 

modificações de histonas. No entanto, não se sabe se a acetilação de histonas ocorreu devido a 

uma condição disbiótica ou se é o resultado da presença de múltiplos fatores ambientais 

durante a progressão da doença periodontal. Barros e Offenbacher (2008) encontraram 

diversas alterações epigenéticas em quimiocinas e genes de citocinas relacionadas a 

periodontite. Larsson et al. (2012) constataram que o LPS estimula a metilação de H3 e 

acetilação de H3 e H4 em células B. Em outro estudo, foi demonstrado que a bactéria 

Treponema denticola (T. denticola) induziu a hipometilação do gene promotor de 

metaloproteinase 2 (MMP2) e uma ativação crônica de pro-MMP2 em células no ligamento 

periodontal (Miao D et al., 2014). Isso indica que a T. denticola, através de mecanismos 

epigenéticos, desempenhou um papel na ativação e aprimoramento da perda de tecido de 

suporte observada na periodontite (LARSSON L, 2017). Ainda, estudos in vitro relataram a 

presença de diferentes modificações epigenéticas em vários tipos de células em resposta a 

bactérias encontradas na cavidade bucal resultando em modificações de histonas e 

hipermetilação dos genes. Os autores acreditam que periodontopatógenos, como P. gingivalis, 
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podem modular a defesa do hospedeiro através da indução de alterações epigenéticas no fator 

de transcrição. (BOBETSIS YA et al., 2007; NAKAJIMA T et al., 2009; NIWA T et al.,2010; 

HUR K et al., 2011; BENAKANAKERE et al., 2015; 2019). 

Nossos dados demonstraram que os estímulos de P. gingivalis foram capazes de causar 

tanto a metilação do DNA quanto acetilação das histonas. A expressão proteica dos 

marcadores epigenéticos H3ATs, H4ATs e DNMT3b nos tecidos periodontais foi analisada 

por imunofluorescência, e foi possível observar que todos os grupos apresentaram maior 

marcação de H3ATs e DNMT3 do que o grupo C, mas apenas o grupo GAV expressou níveis 

significativamente mais elevados de H4ATs do que o grupo C. Resultados interessantes foram 

observados quando as diferentes estruturas do periodonto foram observadas separadamente. 

No epitélio, níveis mais elevados de marcadores epigenéticos de H3ATs, H4ATs e DNMT3, 

foram observados nos grupos onde a gavagem foi adotada. Além disso, a imunocoloração no 

osso alveolar foi maior para os três anticorpos no grupo GAV. Esses resultados sugerem que o 

desafio microbiano sistêmico foi capaz de modular o hospedeiro, apresentando maiores 

alterações epigenéticas nesse grupo, localizadas principalmente no epitélio e no osso alveolar. 

Nossos dados corroboram e acrescentam informações a Palioto et al. (2019), que verificaram 

que o modelo de gavagem oral levou a padrões distintos de características epigenéticas e 

inflamatórias quando comparado apenas ao modelo de ligadura, causando uma 

superexpressão da enzima DNMT3b na maxila e no intestino.  

Resumidamente, nossos resultados e os estudos aqui apresentados contribuem para o 

conhecimento de como a disbiose provocada pela doença periodontal influencia 

epigeneticamente a sinalização molecular dentro da resposta imune do hospedeiro, bem como 

sobre como o microambiente local ao redor das células pode desempenhar um papel na 

regulação da ativação de moléculas de sinalização que influenciam ainda mais a degradação 

do tecido e sustentação de uma inflamação crônica. Embora o entendimento da inter-relação 

entre mecanismos epigenéticos e periodontite ainda esteja em fase inicial, já é plausível 

afirmar que a interação entre eles é de grande importância no desenvolvimento de alterações 

sistêmicas e na cavidade oral.  
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7. CONCLUSÃO 

 

Em resumo, nossos achados fornecem evidências experimentais de que o desafio 

microbiano sistêmico oferece um modelo consistente de periodontite experimental observada 

por reabsorção óssea alveolar, caráter imunoinflamatório e características epigenéticas quando 

comparado à periodontite induzida localmente e pode ser uma melhor estratégia para observar 

a modulação do hospedeiro e alterações epigenéticas. 
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