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RESUMO
O conhecimento dos eventos biológicos que ocorrem no periápice dos dentes com
necrose pulpar se torna importante para compreender o desenvolvimento das lesões
periapicais. Muitas são as moléculas e mediadores que participam na instalação da
lesão periapical, a partir da infecção bacteriana que ocorre no interior dos canais
radiculares. Assim, o objetivo do presente trabalho foi avaliar moléculas do sistema
imune inato, da osteoclastogênese e metaloproteinases em lesões periapicais (LP)
induzidas experimentalmente em camundongos knockout e wild type. Para esse
objetivo, o presente estudo foi dividido em dois trabalhos distintos. O primeiro teve
como objetivo avaliar a expressão de metaloproteinase 2 (MMP2) e metaloproteinase
9 (MMP9) durante a progressão da LP em camundongos knockout para TLR2 (TLR2
KO) e MyD88 (MyD88 KO), em comparação com camundongos wild type (WT). O
segundo estudo avaliou a correlação da expressão gênica e imunomarcação de
RANK, RANKL, OPG, TLR2 e MyD88 durante a progressão da LP em camundongos
WT. No primeiro estudo lesões periapicais foram induzidas em molares inferiores de
54 camundongos TLR2 KO, MyD88 KO e WT (n=18/grupo). Após 7, 21 e 42 dias, os
animais foram eutanaziados e as mandíbulas foram dissecadas e submetidas a
processamento histotécnico. Os cortes histológicos foram submetidos à imunohistoquímica e posteriormente foi avaliada presença ou ausência de MMP2 e MMP9
nos diferentes grupos. No segundo estudo, 35 camundongos WT foram utilizados. As
lesões periapicais foram induzidas nos primeiros molares inferiores de ambos os
lados. Após 0 (G0), 7 (G7), 21 (G21) e 42 (G42) dias, os animais foram anestesiados
e eutanasiados para queas mandíbulas fossem dissecadas e divididas ao meio.O lado
direito das mandíbulas foi para o processamento histotécnico, para posterior
marcação de RANK, RANKL, OPG, TLR2 e MyD88, por meio da imuno-histoquímica
eo lado esquerdo da mandíbula foi utilizado para a extração de RNA, para a
determinação da expressão gênica de RANK (Tnfrsf11a), RANKL (Tnfrsf11), OPG
(Tnfrsf11b), TLR2 (Tlr2) e MyD88 (Myd88) utilizando quantificação em Tempo Real
da Reação da Polimerase em Cadeia (qRT-PCR). Para ambos os estudos, testes
paramétricos e não paramétricos foram realizados com nível de significância de 5%.
Foi possível observar, no primeiro estudo, que nos períodos iniciais da progressão da
lesão periapical, houve um aumento na imunomarcação de MMP9 nos camundongos

TLR2 KO e MyD88 KO, quando comparados aos WT, diferente da MMP2 que não se
observou nenhum aumento na imunomarcação. No entanto, aos 42 dias observou-se
uma redução da imunomarcação de MMP2 e um aumento da MMP9 nos
camundongos TLR2 KO. Adicionalmente, no segundo estudo, foi possível observar
um aumento da imunomarcação para RANK, RANKL, OPG, TLR2 e MyD88 durante a
progressão da lesão periapical (p<0,05). O aumento da expressão de Tnfrsf11 foi
diferente entre os grupos G0 e G42, e G21 e G42 (p=0,006). No entanto, a
expressão de Tnfrsf11b foi diferente entre os grupos G0 e G7, G7, G21 e G42, sendo
possível observar uma diminuição dessa expressão ao longo do tempo (p<0,001).

Tlr2 foi mais expresso entre os grupos G0 e G42 (p=0,03). E a expressão da
molécula Myd88 foi estatisticamente significante entre os grupos G0 e G7, G21 e G42
(p=0,01). A razão Tnfrsf11/Tnfrsf11b aumentou durante a progressão da lesão
periapical (p=0,002). Também foi possível observar uma correlação moderada entre

Myd88 e Rankl (r=0,42; p=0,03) e entre Myd88 e Tlr2 (r=0,48; p<0,0001). Após as
metodologias empregadas e os dados analisados, concluímos que a produção de
MMP2 e MMP9 foi modulada por TLR2 e Myd88 durante a progressão da lesão
periapical. Além disso, podemos sugerir que existe uma correlação positiva entre o
sistema RANK/RANKL/OPG e as proteínas do sistema imune inato, TLR2 e MyD88,
durante a perda óssea decorrente da infecção bacteriana dos canais radiculares e
posterior progressão da lesão periapical.
Palavras-chave: Camundongoswild type, Camundongos knockout, TLR2, MyD88,
MMP2, MMP9, Lesão periapical, Sistema RANK, RANKL e OPG
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ABSTRACT
Knowledge of the biological events occurring inteeth apex with pulp necrosis
becomes important to understand the development of periapical lesions. There are
manymolecules and mediators that participate in the installation of the periapical
lesion, from the bacterial infection that occurs inside the root canals. Thus, the aim
of the present study was to evaluate molecules of the innate immune system,
osteoclastogenesis and metalloproteinases in experimentally apical periodontitis (AP)
induced in knockout and wild type mice. For this purpose, the present study was
divided into two distinct studies. The first one aimed to evaluate the expression of
metalloproteinases 2 (MMP2) and metalloproteinases 9 (MMP9) during the
progression of AP in TLR2 knockout mice (TLR2 KO) and MyD88 knockout mice
(MyD88 KO), compared to wild type mice (WT). The second study evaluated the
correlation of gene expression and immunostaining of RANK, RANKL, OPG, TLR2 and
MyD88 during LP progression in WT mice. In the first study AP were induced in lower
molars of 54 TLR2 KO, MyD88 KO and WT mice (n = 18 / group). After 7, 21 and 42
days, the animals were euthanized and the jaws were dissected and submitted to
histotechnical

processing.

The

histological

sections

were

submitted

to

immunohistochemistry and subsequently the presence or absence of MMP2 and
MMP9 in the different groups was evaluated. In the second study, 35 WT mice were
used. Periapical lesions were induced in the lower first molars on both sides. After 0
(G0) to 7 (G7), 21 (G21) and 42 (G42) days, the animals were anesthetized and
euthanized so that the jaws were dissected and divided in half. The right side of the
jaws was for the histotechnic processing, for subsequent imunostaining of RANK,
RANKL, OPG, TLR2 and MyD88, through immunohistochemistry and the left side of
the jaws was used for the extraction of RNA, for the determination of expression of
RANK (Tnfrsf11a), RANKL (Tnfrsf11), OPG (Tnfrsf11b), TLR2 (Tlr2) and MyD88
(Myd88) using Quantification Real Time of Polymerase Chain Reaction (qRT-PCR).
For both studies, parametric and non-parametric tests were performed with
significance level of 5%. It was possible to observe in the first study that in the initial
periods of AP progression there was an increase in MMP9 immunostaining in TLR2
KO and MyD88 KO mice when compared to WT, different from MMP2 that no
increase in immunostaining was observed. However, at 42 days there was a
reduction in MMP2 immunostaining and an increase of MMP9 in TLR2 KO mice was

observed. Additionally, in the second study, it was possible to observe an increase in
the immunostaining for RANK, RANKL, OPG, TLR2 and MyD88 during periapical
lesion progression (p <0.05). The increase in Tnfrsf11 expression was different
between groups G0 and G42, and G21 and G42 (p = 0.006). However, the
expression of Tnfrsf11b was different between the G0 and G7, G7, G21 and G42
groups, and a decrease in expression over time (p <0.001) was observed. Tlr2 was
more expressed between the G0 and G42 groups (p = 0.03). And the expression of
the Myd88 molecule was statistically significant between the G0 and G7, G21 and
G42 groups (p = 0.01). The Tnfrsf11 / Tnfrsf11b ratio increased during the AP
progression (p = 0.002). It was also possible to observe a moderate correlation
between Myd88 and Rankl (r = 0.42, p = 0.03) and between Myd88 and Tlr2 (r =
0.48, p <0.0001). After the methodologies used and the data analyzed, we conclude
that the production of MMP2 and MMP9 was modulated by TLR2 and Myd88 during
the AP progression. In addition, we can suggest that there is a positive correlation
between the RANK / RANKL / OPG system and the proteins of the innate immune
system, TLR2 and MyD88, during bone loss due to bacterial infection of the root
canals and subsequent progression of the apical periodontitis.
Keywords: wild typemice,knockout mice, TLR2, MyD88, MMP2, MMP9, apical
periodontitis, RANK, RANKL e OPG system.
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A Lesão Periapical
As ocorrências de lesões extensas de cárie e de traumatismos dentários com
exposição pulpar podem desencadear um processo inflamatório nesse tecido, o qual
pode levar à sua necrose. A permanência desse processo resulta na instalação de
uma reação infecciosa crônica, com consequente reabsorção óssea na região apical e
periapical, tanto em dentes decíduos quanto em dentes permanentes (Graves et al.,
2011; De Oliveira, 2013). Desta forma, ocorre a formação da lesão periapical, em
dentes não vitais, como o resultado de uma agressão crônica, assintomática, de
baixa intensidade, devido à presença de tecido necrótico, o qual é oriundo de uma
invasão microbiana no sistema de canais radiculares. Radiograficamente, a lesão
periapical aparece como uma área radiolúcida circunscrita na região do ápice dental,
podendo ser classificada como cisto ou granuloma periapical, os quais só são
diferenciados em um exame microscópico devido à presença ou ausência de um
revestimento epitelial em torno da lesão (Neville, 2002). Microscopicamente, durante
as fases da lesão periapical pode-se observar um infiltrado inflamatório misto com
presença de linfócitos T, neutrófilos, linfócitos B, macrófagos e plasmócitos
(Stashenko e Yu et al., 1989). Em ratos, as lesões periapicais induzidas
experimentalmente, apresentam a fase ativa, que se desenvolvem mais rapidamente
(0 a 15 dias) e a fase crônica, que é mais lenta nos dias subsequentes. Isso ocorre
devido o estabelecimento de uma microbiota anaeróbia e gram-negativa (Stashenko
et al., 1994). Nesse processo, o sistema imunológico desempenha um papel
importante tentando eliminar o agente agressor. Isto ocorre durante a interação
entre os fatores microbianos e de defesa do hospedeiro na interface polpa radicular e
ligamento periodontal no periápice do dente, durante a instalação da lesão periapical
(Cohen e Buns, 1994; Nair, 2004). Para reverter esse processo infeccioso é
necessário o tratamento endodôntico tendo como objetivo principal restabelecer e
proteger as estruturas periapicais, devolvendo ao dente sua função na cavidade
bucal (Nair, 2003).
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Fatores que influenciam o estabelecimento e a progressão da lesão
periapical e o prognóstico do tratamento endodôntico
Durante o tratamento endodôntico, uma das principais etapas consiste na
neutralização dos agentes agressores de origem bacteriana e eliminação da infecção.
Para atingir esse objetivo, é necessária a utilização de soluções e materiais
irrigadores e obturadores, além da ativação do sistema imune inato e adaptativo do
hospedeiro (Nair, 2004; Miyake, 2004; Burgner e Harnden, 2005; Benarafa et al.,
2007; Forthal et al., 2007; Helewski et al., 2007; Van Bodegom et al., 2007; Rashid e
Ebringer, 2007; Ricucci et al., 2009).Além disso,é necessário, que sejam seguidos
princípios técnicos e biológicos que influenciarão diretamente no sucesso ou
insucesso do tratamento endodôntico (Espídola et al., 2002; Gabardo et al., 2009;
Occhi et al., 2011).
O sucesso e insucesso podem, ainda, estar relacionados a diversos fatores
como: o estado geral de saúde do paciente, as condições clínicas do dente, a técnica
operacional empregada e habilidade do operador. Tais fatores podem acarretar em
inadequação do acesso, perfurações, fratura de instrumentos, sobre obturações,
obturações incompletas, reabsorções dentárias, calcificações, baixa qualidade das
obturações e micro infiltrações (Lin et al., 1992; Haapasalo et al., 2003; Siqueira et
al., 2014).
Cabe ressaltar que, a lesão periapicalé complexa, pois apresenta uma etiologia
multifatorial, fazendo com que fatores microbiológicos e fatores inerentes ao
hospedeiro também façam parte da sua etiologia.
No início da instalação do processo infeccioso no tecido pulpar, observa-se a
prevalência de uma microbiota Gram-positiva, composta principalmente por microorganismos aeróbios, com predomínio de cocos sobre os bacilos e filamentosos
(Fabricius et al., 1982). Em seguida, fatores como mudanças no suprimento
sanguíneo e na disponibilidade de nutrientes, assim como a subsequente diminuição
da tensão de oxigênio e as interações bacterianas, promovem alterações nessa
microbiota estabelecendo assim, no sistema de canais radiculares, uma necrose
pulpar com formação de uma lesão periapical crônica decorrente de uma infecção
polimicrobiana, mista e complexa, com predominância de micro-organismos
anaeróbios estritos, particularmente os Gram-negativos (Seltzer e Farber, 1994,
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Assed et al., 1996, Rocha et al., 2008; Cogulu et al., 2008; Mohammadi, 2011).
Esses micro-organismos encontram-se localizados não apenas na luz do canal
principal e nos túbulos dentinários, mas também nas lacunas cementárias, nas
crateras apicais, no biofilme apical e na lesão periapical (Leonardo et al., 2002;
2007; Rocha et al., 2008; Leonardo, 2012).
Os micro-organismos Gram-negativos, além de possuírem diferentes fatores
de virulência e gerarem produtos e subprodutos tóxicos aos tecidos apicais e
periapicais, contêm a endotoxina em sua parede celular, também conhecida como
LPS. Este por sua vez é liberado durante a multiplicação, estresse ou morte
bacteriana, exercendo uma série de efeitos biológicos importantes (Rietschel e
Brade, 1992; Mc Gee et al., 1992; Haimovich et al., 2010), pois estas estimulam a
liberação de mediadores químicos, como interleucina 1-α (IL-1α), interleucina 1-β
(IL-1β), o fator de necrose tumoral (TNF-α) e as linfotoxinas (TNF-β) (Stashenko et
al., 1987; Tronstad, 1992; Stashenko, 1992), aumentando a reação inflamatória
(Rietschel e Brade, 1992; Matsushita et al., 1999; Roux e Orcel, 2000; Silva et al.,
2002) e reabsorção óssea periapical (Stashenko, 1990, Nelson-Filho et al., 2002;
Jiang et al., 2003; Silva et al., 2008).
Durante o tratamento endodôntico dos dentes com lesão periapical, além dos
micro-organismos, a eficiência das respostas inflamatória e imunológica por eles
desencadeadas na tentativa do hospedeiro de neutralizar/destruir esses agentes
agressores estão relacionadas com a progressão ou não das lesões periapicais
(Burgner e Harnden, 2005; Benarafa et al., 2007; Forthal et al., 2007; Helewski et
al., 2007; Van Bodegom et al., 2007; Rashid e Ebringer, 2007). Assim, o insucesso
no tratamento endodôntico vem sendo atribuído à persistência desses microorganismos (Nair et al., 1990; Lin et al., 1992; Siqueira e Rôças, 2004; Sakamoto et
al., 2008) e de seus subprodutos, devido à resposta insatisfatória do hospedeiro à
infecção presente nos canais radiculares (Kerekes e Tronstad, 1979; Orstavik, 1996;
Regan e Fleury, 2006; Kandaswamy e Venkateshbabu, 2010).
A defesa do hospedeiro se dá por meio da ativação do sistema imune inato e
adaptativo por meio de Receptores de Reconhecimento Padrão (PRRs), os quais são
expressos em diferentes compartimentos celulares e que reconhecem patógenos
intracelulares e extracelulares. Os PRRs identificam os Padrões Moleculares
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Associados aos Patógenos (PAMPs), que são porções antigênicas estruturalmente
conservadas, presentes tanto na superfície quanto na estrutura que compõe os
patógenos (Hedayat et al., 2012).

Os receptores Toll-Like (TLRs) e a lesão periapical
Os

receptores

Toll-Like(TLRs)

destacam-se

como

PRRs

efetivos

no

reconhecimento inicial dos patógenos invasores e no desencadeamento da resposta
imunológica do hospedeiro.(Hirao et al., 2009; Kawai e Akira, 2009; Hedayat et al.,
2012; van der Vlugt et al., 2014). Estes são receptores transmembrana tipo I,
denominados como receptores Toll-like devido a similaridade genética com a
proteína Toll em drosófilas (Drosophila melanogaster) (Lemaitre et al., 1997;
Medzhitov et al., 1997; Medzhitov, 2001; Underhill e Ozinsky, 2002). Em
camundongos foram identificados 13 tipos de TLRs e 11 tipos em humanos (Miggin e
O’Neill, 2006; Kawai e Akira, 2009, O’Neill et al., 2013).A maioria dos TLRs (TLRs 1,
2, 4, 5, 6, e 11) são expressos nas superfícies celulares sendo os demais (TLRs 3, 7,
8 e 9) expressos em vesículas intracelulares, tais como os endossomos ou lisossomos
e o retículo endoplasmático (Takeda e Akira, 2005; Kawai e Akira, 2009; De Nardo et
al., 2015).
Os TLRs são classificados de acordo com o reconhecimento de ligantes, o
TLR2

que

reconhece

lipoproteínas/lipopeptídeos

de

vários

patógenos,

peptidoglicanos e ácido lipoteicóico de bactérias Gram-positivas (Schwandner et al.,
1999; Aliprantis et al., 1999; Dziarski e Gupta, 2000; Takeda e Akira, 2005), além de
se heterodimerizar com TLR1 para reconhecer lipopeptídeos triacilados ou com TLR6
para reconhecer lipopeptídeos diacilados (Kawai e Akira, 2009). O TLR4 é estimulado
pela lípide A, componente do LPS de bactérias Gram-negativas (Poltorak et al., 1998;
Takeda e Akira, 2005). A flagelina bacteriana ativa o TLR5 (Hayashi et al., 2001;
Uematsu et al., 2006, 2008). O TLR11 é ativado pela molécula profilin-like do
protozoário Toxoplasma gondii (Yarovinsky et al., 2005; Andrade et al., 2013;
Koblansky et al., 2013). O TLR3 reconhece RNA de fita dupla, sendo este o principal
componente de muitos vírus (Alexopoulou et al., 2001). O RNA de fita simples,
também encontrado em vírus estimula o TLR7 e o TLR8 (Heil et al., 2004). O TLR9 é
estimulado por porções CpG não metiladas (bactérias e vírus) presentes no DNA
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(Hemmi et al., 2000), além disso, o TLR9 também é estimulado pelo DNA do herpesvírus (Lund et al., 2003; Krug et al., 2004, 2004). O TLR10 não é funcional em
camundongos, e os TLR12 e 13 não apresentam função definida no genoma humano
(Kawai e Akira, 2009; Gazinelli et al., 2014; Signorino et al., 2014).
Os TLRs são compostos por três principais domínios: 1) o domínio
extracelular: formado por uma cadeia rica em leucina; 2) o domínio transmembrana
que está incorporado na membrana da célula ou na membrana endossomal; e 3) o
domínio citoplasmático (intracelular) ou receptor de Interleucina-1/Receptor TollLike(TIR domain) que se liga ao MyD88. (Janssens e Beyaert, 2003; Carty e Bowie
2010; Avbelj et al., 2011; Dinarello, 2011; Onnis et al., 2012; Wang et al., 2014).

O receptor Toll-Like-2 (TLR2)
Conforme já mencionado, o TLR2 é estimulado por lipoproteínas/lipopeptídeos
de vários patógenos, peptidoglicanos e ácido lipoteicóico de bactérias Gram-positivas
(Babu et al., 2006; Oliveira-Nascimento et al., 2012). Ele participa, também, na
transdução de sinal ativada por lipopolissacarídeos (LPS) bacteriano por meio da
ligação com a molécula auxiliar MD-2 (proteína de diferenciação mielóide) (Dziarski e
Gupta, 2000; Takeda e Akira, 2005). Além disso, foi demonstrado na literatura, a
participação do TLR2 na etiopatogenia das lesões periapicais e o seu envolvimento
nas respostas ao LPS bacteriano, por meio da expressão de citocinas próinflamatórias, como IL-1, TNF-α, IL-6 e IL-8 (Kirschning et al., 1998; Hoshino et al.,
1999).
Em estudo do nosso grupo de pesquisa, animais knockout para TLR2,
apresentaram lesões periapicais mais extensas quando comparados com animais wild

type, sugerindo o importante papel desse receptor na resposta imune e inflamatória
do organismo no combate da infecção dos sistemas de canais radiculares e dos
tecidos periapicais (da Silva et al., 2012).

A Molécula Adaptadora MyD88
A molécula MyD88 é essencial para respostas contra uma ampla variedade de
micro-organismos e participa na ativação de quase todos os TLRs (exceto do TLR3).
Ela desencadeia a ativação da proteína quinase (Gomes et al., 2012; Deguine et al.,
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2014), além disso, a MyD88 desempenha um papel importante no controle da
infecção, na ativação imediata do sistema imune inato, na produção de citocinas e na
ativação da resposta imune adaptativa em fases tardias (Koh et al., 2010).
A via de sinalização dependente de MyD88 está associada à porção TIR dos

TLRs e promove o recrutamento da IRAK-4 (IL-1R associated kinase-4) e facilita a
fosforilação da IRAK-1 que, ativada, associa-se ao TRAF6 (TNFR-associated factor 6),
levando à ativação de duas vias distintas de sinalização (Takeda e Akira, 2004;
Deguine et al., 2014). A primeira via leva à ativação de fatores de transcrição AP1(activator protein-1) por meio da ativação de MAPK (mitogen-activated protein

kinases), enquanto a segunda ativa o complexo TAK1/TAB (transforming growth
factor β-activated kinase 1/ TAK1-binding protein), que potencializa a atividade do
complexo IKK (IκB kinase), o qual induz a fosforilação e subsequente degradação de
IκB (inhibitor of κB), causando a translocação nuclear do fator de transcrição NF-κB
(Factor nuclear kappa B) e sua ligação em regiões-alvo do DNA. Estes fatores de
transcrição, NF-κB e AP-1 induzem a expressão de mediadores bioquímicos
importantes, como citocinas pró-inflamatórias, quimiocinas, moléculas de adesão,
além de moléculas co-estimuladoras e espécies reativas de oxigênio. Paralelamente,
a avaliação de moléculas estruturalmente relacionadas com a MyD88 levou à
identificação de uma segunda porção do TIR que contém a molécula TIRAP (TIR

domain-containing adaptor protein) ou Mal(MyD88-adaptor-like), que é essencial
para a sinalização dependente de MyD88 via TLR2 (Lye et al., 2004; Takeda e Akira,
2005; Verstak et al., 2009; Mukherjee et al., 2016).

A relação entre TLRs e MyD88 – estudos em modelos animais na área da
Odontologia
Os modelos animais têm sido utilizados na pesquisa científica e na
investigação de doenças humanas, com o propósito de entender melhor os processos
fisiológicos e patológicos.(Heywood, 1987; Ribeiro et al., 1995; Salén, 1995; Snitkoff,
2004; Manning et al., 2015; Faggion et al., 2015). O animal escolhido usualmente
deve possuir equivalência taxonômica para reagir à doença de uma maneira que se
assemelha à fisiologia humana (Fagundes e Taha, 2004; Kariet al., 2007;
Chakraborty et al., 2009). Dessa forma o animal mais utilizado atualmente para
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estudar as causas, os mecanismos e a terapêutica das doenças humanas, é o
camundongo. Isto ocorre devido a sua alta similaridade genética com os humanos,
por seu genoma ser facilmente manipulado, ser de pequeno porte, muito prolífero,
ter período de gestação e ciclo de vida curto e ser de fácil domesticação e
manutenção (Santos, 2002). Além disso, em relação especificamente a Odontologia,
os primeiros molares possuem sistemas de canais radiculares semelhantes aos
molares humanos, o que torna possível o estudo de patologias endodônticas
(Thomaz et al., 2006; Dangelo e Fattini, 2007; Kardong, 2010;).
Nesse sentido, Mutoh et al. (2009) objetivaram investigar a relação entre o
sistema imune inato, a defesa do tecido pulpar e as expressões de TLR2 e TLR4,
utilizando camundongos com imunodeficiência combinada severa (SCID). Para esta
avaliação, foi realizada a indução da pulpite nos primeiros molares inferiores dos
camundongos. Os autores observaram que a expressão gênica de TLR2 e TLR4
estava presentes nas polpas contaminadas por micro-organismos bucais após a
indução de pulpite. Na análise morfológica, células positivas para TLR2 e TLR4
constituíram-se

principalmente

de

macrófagos,

células

polimorfonucleares,

odontoblastos e células dendríticas na interface polpa-dentina na fase inicial da
pulpite. Os autores sugeriram que a expressão de TLR2 e TLR4 pode ser
desencadeada por uma infecção bacteriana em pulpite irreversível sem a
necessidade de uma resposta imune adaptativa.
Chokechanachaisakul et al. (2010) avaliaram o ligamento periodontal de
dentes de ratos com lesão de furca em molares submetidos a pulpotomia, com ou
sem selamento da cavidade. A função dos TLRs foi avaliada por meio das análises de
expressão gênica e imuno-histoquímica. Os autores observaram maior número de
células que expressaram TLR2 e TLR4 na região de furca no grupo de pulpotomia
sem o selamento coronário. Estes resultados sugerem o envolvimento do mecanismo
imune inato juntamente com TLR2 e TLR4 e a ativação precoce de células que
apresentam o antígeno na inflamação induzida na região de furca.
Avaliando lesões periapicais experimentalmente induzidas em camundongos,
nosso grupo de pesquisa demonstrou que a ausência de TLR2, em animais knockout,
desencadeou o desenvolvimento de lesões periapicais significantemente maiores
quando comparados com os animais wild type, demonstrando a importância desse
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receptor na resposta imune e inflamatória do organismo no sentido de combater a
infecção do sistema de canais radiculares e dos tecidos periapicais (Da Silva et al.,
2012).
Outro estudo do nosso grupo de pesquisa, avaliando lesões periapicais
experimentalmente induzidas em camundongos knockout para MyD88, concluiu que
na ausência do MyD88, os animais apresentaram lesões periapicais mais extensas,
com um infiltrado inflamatório mais intenso e com maior número de neutrófilos
quando comparados a animais wild type. Este resultado demonstra o importante
papel dessa molécula na resposta imune e inflamatória do organismo no combate à
infecção de origem endodôntica (Bezerra da Silva et al., 2014).
O estudo recente de Rider et al. (2016), utilizaram camundongos knockout
para TLR2, duplamente knockout para TLR2/TLR4 e wild type. Os autores
demonstraram que os camundongos knockout para TLR2 apresentaram lesões
periapicais maiores quando comparados aos outros grupos experimentais. Isto
ocorreu devido a ativação da via de transdução de sinal pelo TLR4 o qual resultou na
elevação do NF-kB e na produção de citocinas pró-inflamatórias. Esta ativação
resultou na elevação da expressão de um co-receptor de TLR4, denominado de
cluster de diferenciação 14 (CD-14). Os autores sugerem que TLR2, TLR4 e CD14
podem ser fatores chave na regulação da infecção polimicrobiana dentoalveolar e
posterior destruição de tecidos.

Estudos clínicos da participação dos TLRs e MyD88 nas patologias da
cavidade bucal
O mecanismo TLRs/MyD88 já foi previamente estudado em Odontologia, com
destaque principalmente nas pesquisas realizadas na Periodontia e na Endodontia.
Os TLRs estão fortemente expressos em múltiplos tipos celulares associados às
infecções de origem endodôntica e periodontal como monócitos/macrófagos,
granulócitos, fibroblastos, precursores de osteoclastos, células mesenquimais,
mielóides e não hematopoiéticas (Bar-Shavit, 2008; Hirao et al., 2009; Chiron et al.,
2009; Cooper et al., 2014).
Na Periodontia, estudos recentes demonstraram a importância desses
receptores no reconhecimento e combate de micro-organismos relacionados à
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doença periodontal. Yumoto et al. (2015) evidenciaram que a aplicação de 2metacriloiloxietil

fosforilcolina

(MPC),

um

enxaguatório

bucal,

reduziu

significantemente a adesão de Porphyromonas gingivalis às células epiteliais
periodontais e a subsequente resposta imune inata mediada por TLR2.
Ghaderi et al. (2014) avaliaram os padrões de expressão de alguns dos TLRs e
da MyD88 em tecidos gengivais saudáveis e tecidos gengivais com gengivite e
periodontite crônica. Na análise da expressão gênica, constatou-se níveis elevados de
MyD88 na periodontite, entretanto, não foi observada diferença nos níveis de TLR2.
Esses achados propõe que MyD88 pode ter um papel fundamental na patogênese da
doença periodontal.
Outro estudo, realizado por Promsudthi et al. (2014), objetivou determinar se
os receptores TLR2 e TLR4 estavam envolvidos na relação entre periodontite crônica
e diabetes. Os autores concluíram que tanto a hiperglicemia quanto a periodontite
crônica influenciam a expressão de TLR2 e TLR4 no tecido gengival. As diferenças na
expressão de TLR2 e TLR4 pode contribuir para uma resposta inflamatória
periodontal mais exacerbada, estimulando o início e progressão da doença.
Já na Endodontia, Desai et al. (2011) caracterizaram a expressão de TLR2, por
imuno-histoquímica, nas células presentes em lesões periapicais refratárias. Os
autores sugeriram que a presença de células que expressam TLR2 em granulomas e
cistos periapicais fornece evidência adicional de que os cistos periapicais são
mantidos, em parte, pelo sistema imunológico por meio da reação de antígenos
bacterianos.
Özan et al.(2016) avaliaram o papel das variações genéticas dos receptores
Toll-like (TLR) 2, 3 e 4 na susceptibilidade genética à patologia periapical. Pacientes
que necessitavam de tratamento de canal radicular foram divididos em 2 grupos:
com e sem presença de lesão periapical. Amostras de sangues foram coletadas para
determinar ummarcador genético que poderia identificar pessoas com maior risco de
patologia periapical. Os autores concluíram que pacientes com polimorfismo do gene
TLR3 podem ser mais susceptíveis a patologias periapicais.
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Metaloproteinases (MMP’s) na lesão periapical
As metaloproteinases (MMPs) são uma importante família de metaloendopeptidases que são capazes de degradar componentes da matriz extracelular
(ECM), incluindo a matriz óssea (Everts et al., 1992; Tsuji et al., 2009). Os membros
da família de MMPs são divididos em colagenases (MMP-1, -8 e -13), gelatinases
(MMP-2 e -9), estromelisinas (MMP-3 e -10), MMPs de membrana (MMP-14, -15, -16,
-17 e -24) e outros (MMP-7, -12, -19, -20, -21, -22 e -23) (Curran e Murray et al.,
2000).
A regulação da função das MMPs ocorre em diferentes níveis. A expressão de
mRNA das MMPs está sob controle dependente do tipo de célula e geralmente em
tecidos sadios são expressas em baixos níveis, podendo aumentar rapidamente
quando os tecidos sofrem remodelação, como em casos de inflamação, cicatrização
de feridas e no câncer. As MMPs são sintetizadas como enzimas latentes que podem
estar presentes no interior de células inflamatórias, mas são mais frequentemente
encontradas isoladas e ligadas à superfície celular ou a outras proteínas na superfície
celular ou dentro do ECM (Nagase e Woessner, 1999; Coussens et al., 2002; Sorsa et
al., 2011).
As MMPs estão diretamente associadas aos níveis de inflamação e
desempenham um papel importante na remodelação e reabsorção óssea (Hill et al.,
1994). Elas são secretadas em forma de proenzima, requerem ativação extracelular e
são reguladas por inibidores secretados endogenamente (inibidor tecidual de
metaloproteinases (TIMPs)) (Hill et al., 1994). Estudos in vitro e in vivo descrevem o
papel das MMPs na reabsorção óssea e na metástase óssea (Chang et al., 2002;
Godefroy et al., 2014). Os mecanismos moleculares da reabsorção óssea envolvem
clivagem proteolítica de substratos e subsequente ativação de fatores pró
metastáticos tais como TGF-β (fator de transformação do crescimento beta), IGFs
(fator de crescimento semelhante a insulina) e VEGFs (fator de crescimento
endotelial vascular) e ativação final da via RANK/RANKL/OPG. Já na matriz óssea,
que é composta principalmente de colágeno fibrilar tipo I mineralizado, as MMPs são
capazes de clivar o colágeno, não-desnaturado com longas hélices triplas
ininterruptas (Guise, 2009).
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As MMPs são os principais agentes na degradação do colágeno durante a
destruição do tecido periodontal (Birkedal-Hansen et al., 1993; van der Zee et al.,
1996; Chang et al., 2002; Nishikawa et al., 2002; Rossa-Junior et al., 2005). Níveis
elevados de MMPs nesses tecidos promovem um desequilíbrio entre a produção e a
degradação do colágeno, causando perda de inserção dentária (Hernandez et al.,
2006; Sorsa et al., 2006).
Vários estudos têm demonstrado que as MMPs também participam na
degradação da polpa e da inflamação periapical (Wahlgren et al., 2002; Cao et al.,
2005; Corotti et al., 2009; Sorsa et al., 2011; Li et al., 2012). As concentrações de
MMP1, MMP2 e MMP3 são significativamente maiores durante a destruição do tecido
pulpar e desenvolvimento das lesões periapicais (Shin et al., 2002). A MMP8
apresenta-se na polpa inflamada e tecido periapical e tem papel na inflamação
desses tecidos (Wahlgren et al., 2002). MMP2 e MMP9 estão aumentadas no fluido
gengival de dentes com lesões periapicais, bem como em polpas inflamadas em
comparação com amostras saudáveis (Belmar et al., 2008; Accorsi-Mendonça, 2013).
MMP2, também denominada de gelatinase A, é importante para o turnover da
matriz extracelular (ECM), clivando preferencialmente os colágenos tipos IV, V, VII e
XI (Price et al., 2001). MMP9 (gelatinase B) é uma enzima multidomínio que funciona
em doenças inflamatórias e neoplásicas agudas e crônicas. É essencial para iniciar o
processo de reabsorção óssea removendo a camada de colágeno da superfície óssea
para que a desmineralização possa acontecer (Delaissé et al., 2000).
Carneiro et al. (2009) determinaram a expressão de MMP9 em lesões
periapicais em humanos. As lesões foram divididas em lesões de periodontite apical
epitelializada e não epitelializada e foram submetidas a imuno-histoquímica e
expressão gênica. Os autores concluíram que a MMP9 está associada à degradação
da matriz extracelular em processos patológicos periapicais.
Corotti et al. (2009) analisaram a expressão de MMP2 e 9 durante o
desenvolvimento da lesão periapical em ratos. Os autores sugerem que a MMP2 e 9
desempenham

um

papel

crítico

no

desenvolvimento

da

lesão

periapical,

provavelmente envolvendo a degradação da ECM durante a fase inicial do
desenvolvimento da lesão.
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Wan et al. (2014) avaliaram a progressão da lesão periapical em
camundongos knockout para MMP9 comparados com camundongos wild type. Foi
analisado o tamanho da lesão periapical por microtomografia computadorizada, o
número dos osteoclastos e a expressão de RANK, RANKL, OPG, IL-1β, TNFα, MMP2 e
8. Os autores concluíram que camundongos knockout para MMP9 desenvolveram
lesões periapicais maiores com grande resposta inflamatória, indicando um papel
importante para a MMP9 na resposta imune e inflamatória do hospedeiro durante a
progressão da lesão periapical.
Analisando o reimplante dentário, Leone et al. (2015) avaliaram as mudanças
na polpa de pré-molares humanos reimplantados. Todos os dentes foram submetidos
a análise histológica e os níveis de MMP2 e MMP9 foram analisados empregando
imuno-histoquímica. Os resultados mostraram degradação da ECM, infiltrado de
células inflamatórias, perda na interface dentina-polpa e perda de odontoblastos no
tecido pulpar. Isto foi acompanhado por aumento ao longo do tempo de MMP9 e
uma diminuição de MMP2, demonstrando que a apoptose de odontoblastos
aumentou ao longo do período experimental.
Martinho et al. (2016) tiveram como objetivo investigar os níveis de MMP1, 2 e
9; TIMP1 e 2 e suas respectivas formas complexas (MMP1/TIMP1, MMP1/TIMP2,
MMP2/TIMP1, MMP2/TIMP2, MMP9/TIMP1, and MMP9/TIMP2) na lesão periapical,
além de quantificar os níveis de LPS. Os autores coletaram líquido intersticial do
interior da lesão periapical com pontas de papel absorvente introduzidas no canal
2mm além do forame, após a instrumentação. Já a endotoxina foi coletada também
com cones de papel absorvente antes da instrumentação do canal radicular. Os
resultados desses autores demonstram a presença de níveis elevados de MMP9,
seguido pela MMP2 e 1. O TIMP1 também apresentou níveis elevados quando
comparado ao TIMP2. Já as endotoxinas presentes nos canais radiculares foram
positivamente correlacionadas com quantidades maiores de MMP9. Os autores
concluíram que MMP1, 2 e 9, os TIMP1 e 2 e suas formas complexas (MMP/TIMP)
estão envolvidos com lesão periapical.
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Interação entre MMP2 e 9, TLR2 e MyD88
Recentes estudos na área médica tem demonstrado uma associação entre
MMP2 e 9 e proteínas do sistema imune inato como o TLR2 e MyD88 (Bai et al.,
2014; Godefroy et al., 2014; Ahmad et al., 2014; Hu et al., 2014; Wang et al., 2015;
Shihab et al., 2015; Min et al., 2015).
Estudos demonstraram que TLR2 funciona como um receptor não apenas para
padrões moleculares associados a patógenos, mas também para moléculas
endógenas liberadas de tecidos ou células danificadas (Ohashi et al., 2000; Vabulas
et al., 2002; Huang et al., 2009). No entanto, a MMP2 parece funcionar de forma
semelhante aos sinais endógenos, que são liberados em resposta à infecção ou
remodelação de tecido, conhecidos como "alarmins", produzidos por vários tipos de
células e que podem ativar e recrutar os receptores da resposta imune inata e
adaptativa do hospedeiro (Oppenheim et al., 2007). Godefroy et al. (2014)
demonstraram que a MMP2 funciona como um sinal endógeno ativando TLR2,
fazendo com que haja a modulação de respostas inflamatórias em células
dendriticas.
É conhecido também que expressões de MMP9 estão relacionadas à
sinalização de TLR, por exemplo, em infecções por influenza (Bradley et al., 2012).
Já Hu et al. (2014) demonstraram que o glioma, um tumor de células gliais, está
associado a expressão de MMP9 em células micróglias sendo regulado por TLR2.
Peptidoglicanos induzem a expressão de IL-6 e MMP9 em micróglia e neutrófilos,
respectivamente (Wang et al., 2005; Lin et al., 2011). Shihab et al. (2015)
descreveram que a neutralização de TLR2 e a deficiência de MyD88 bloquearam a
ativação de NF-κB/AP-1 juntamente com a inibição da expressão de MMP-9. Outro
estudo demonstrou que TLR2 regula a expressão e atividade de MMP9 em astrócitos
no sistema nervoso central ativados por patógenos (Min et al., 2015).
Já na Odontologia, mais especificamente na Periodontia, uma revisão
sistemática analisando-se o polimorfismo de TLR2 e 4 e de MMP1 e 9 confere
susceptibilidade à periodontite em população etnicamente diferentes. Os autores
demonstraram que existe uma falta de associação entre os polimorfismos de TLR2,
4, MMP9 e periodontite, mas observa-se uma associação entre o genótipo de MMP1
e a periodontite em pessoas de etnia asiática (Song et al., 2013).No entanto, na
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Endodontia não existem estudos demonstrando a associação entre MMP2, MMP9,
TLR2 e MyD88.

Sistema RANK/RANKL/OPG durante a progressão da lesão peripical
Na literatura específica, há duas décadas, avanços significativos nos estudos
na área de biologia óssea determinaram a identificação e caracterização do sistema
RANK/RANKL/OPG (Khosla, 2001). Muitos pesquisadores tem avaliado este sistema
durante a progressão da lesão periapical (Kawashima et al., 2007; Menezes et al.,
2008; da Silva et al., 2012; Belibasakis et al., 2012; Bezerra da Silva et al., 2014;
Rechenberg et al., 2014; Armada et al., 2015; Estrela et al., 2016; Carneiro et al.,
2017).
Este sistema é composto por três proteínas importantes, que fazem parte do
processo de remodelação óssea. ORANK (receptor ativador do fator nuclear kappa B)
é uma proteína da superfície celular que está presente em pré-osteoclastos,
macrófagos e osteoclastos maduros. O seu ligante, RANKL (ligante do receptor
ativador do fator nuclear kappa beta)é uma molécula pertencente a família do fator
de necrose tumoral (TNF) que se liga diretamente ao RANK sendo responsável pela
indução da reabsorção óssea. Outro componente desse sistema é a OPG
(osteoprotegerina), esta por sua vez é semelhante aos receptores de TNF, sendo
considerado o inibidor natural da diferenciação dos osteoclastos, que se liga ao
RANKL impedindo assim a ligação RANK/RANKL, regulando o processo de reabsorção
óssea(Yasuda etal., 1998; Alliston et al., 2002; Theill et al., 2002).
O sistema RANK/RANKL/OPG é um regulador chave da remodelação óssea e
essencial para a diferenciação e ativação de osteoclastos (Theill et al., 2002; Wittrant
et al., 2004). A produção de RANKL e OPG por vários tipos de células é controlada
por estímulos locais e sistêmicos, incluindo hormônios, mediadores inflamatórios e
produtos bacterianos (Lerner, 2006; Harokopakis-Hajishengallis, 2007). A eficiência
da atividade de RANKL na diferenciação de osteoclastos e na reabsorção óssea está
fortemente associada aos níveis do seu inibidor natural, a OPG. Portanto, o estudo
concomitante da expressão dessas duas moléculas em locais de reabsorção óssea é
importante, pois avaliam especificamente a razão RANK/OPG (Belibasakis et al.,
2013).
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O

sistema

RANK/RANKL/OPG

está

relacionado

a

diversas

doenças

imunológicas e esqueléticas caracterizadas por reabsorções ósseas incluindo
osteoporose pós-menopausa, osteoporose induzida por corticóides, metástases
ósseas, artrites inflamatórias (Teng et al., 2000; Lener UH, 2004), periodontite
(Crottti et al., 2003), durante o movimento ortodôntico (Shiotani et al., 2001),
durante o desenvolvimento do germe dental (Suzuki et al., 2004), em algumas
lesões osteolíticas no esqueleto facial (Tay et al., 2004) e em lesões periapicais
(Menezes et al., 2006; Kawashima et al., 2007; Menezes et al., 2008; da Silva et al.,
2012; Belibasakis et al., 2013; Rechenberg et al., 2014; Bezerra da Silva et al., 2014;
Armada et al., 2015; Estrela et al., 2016; Carneiro et al., 2017).
Um estudo em modelo animal teve como objetivo elucidar a cinética de RANK,
RANKL, OPG e expressões de citocinas (IL-1α, IL-1β, IL-10, TNF-α e β-actin) em
lesões periapicais induzidas experimentalmente. Os autores concluíram que a
expressão de RANKL e citocinas pro-inflamatórias estão correlacionadas com o
aumento da lesão periapical (Kawashima et al., 2007).
Liu e Peng (2013) avaliaram a presença do fator inibidor da migração de
macrófagos (MIF) em lesões periapicais e compararam a sua expressão com RANKL
com a reabsorção óssea em diferentes estágios das lesões periapicais em ratos

Wistar. Após a imuno-histoquímica, os autores concluíram que o MIF estava
associado à diferenciação dos osteoclastos nas lesões periapicais, contribuindo para
a patogênese das lesões periapicais pela indução da proteína RANKL.
Em um estudo em humanos, Menezes et al. (2006) avaliaram a expressão de
RANKL e OPG associado a destruição óssea em cistos e granulomas periapicais
humanos. Os autores concluíram que RANKL e OPG estavam presentes em cistos e
granulomas periapicais, sugerindo um forte envolvimento dos mesmos no
desenvolvimento da lesão periapical.
Outro estudo analisando cistos radiculares avaliou por meio de imunohistoquímica a expressão de RANK, RANKL e OPG no infiltrado inflamatório, no
epitélio hiperplásico e em dois tecidos conjuntivos, o que estava próximo e o que
estava distante do epitélio hiperplásico. Os resultados desse estudo reforçaram a
participação de RANK, RANKL e OPG em doenças inflamatórias perirradiculares. Além
disso, os cistos perirradiculares permeados de infiltrado inflamatório crônico
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apresentaram maior expressão de RANKL do que de OPG, sustentando a evidência
de que nessas lesões pode haver maior estimulação da osteólise (Armada et al.,
2015).
Estrela et al. (2016) analisaram o perfil de células imunoinflamatórias e a
expressão de RANKL e OPG em lesões periapicais persistentes após o retratamento
endodôntico. As lesões periapicais persistentes foram removidas de 20 pacientes e
submetidas a análise imuno-histoquímica e de expressão gênica. Os autores
concluíram que as lesões periapicais persistentes são lesões biologicamente ativas
que demonstram potencial de reabsorção óssea e são caracterizadas por um perfil
celular imunoinflamatório o que sugere um ambiente supressor e regulador favorável
ao comportamento clínico crônico.

Relação entre o sistema RANK/RANKL/OPG, TLR2 e MyD88
Infecções inflamatórias bacterianas podem causar doenças ósseas como
osteomielite, osteíte, artrite reumatóide, periodontite e lesões periapicais, e trabalhos
recentes sugerem que os PAMPs regulam a osteoclastogênese dessas desordens
ósseas (Henderson e Nair, 2003; Sato et al., 2004; Ukai et al., 2008; Yang et al.,
2009; Zhang et al., 2011; Milanova et al., 2014; Leite et al., 2015; Kassem et al.,
2016). Como dito anteriormente, as PAMPs estão presentes tanto na superfície
quanto na estrutura que compõe os patógenos. Os mesmos são reconhecidos pelos
PRRs, como o TLR2, que são expressos em diferentes compartimentos celulares e
que reconhecem patógenos intracelulares e extracelulares (Hedayat et al., 2012).
Muitos autores tem reportado que o TLR2 é crucial para a perda óssea
inflamatória em resposta a infecções bacterianas, principalmente bactérias Gramnegativas como a Porphyromonas gingivalis (Burns et al., 2006; Gibson et al., 2007;
Zhang et al., 2011), em doenças periodontais. Kassem et al.(2016), demonstraram
que TLR2 mediado por Staphylococcus aureus induz a reabsorção óssea e a
osteoclastogênese por meio de RANKL.
Da Silva et al. (2012) demonstraram que camundongos knockout para TLR2
apresentaram, por meio da histoenzimologia para a atividade TRAP, um maior
número de osteoclastos aos 7, 21 e 42 dias quando comparados aos camundongos

wild type. Outro achado foi, por meio da imuno-histoquímica, a presença de RANKL
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durante toda a progressão da lesão periapical, no entanto, a OPG foi detectada aos
21 e 42 dias, enquanto que RANK só foi imunomarcado nos camundongos wild type.
Bezerra da Silva et al. (2014)

utilizando animais knockout para MyD88,

analisou a progressão da lesão periapical aos 7, 21 e 42 dias. Os autores concluíram
que os animais knockout para MyD88 desenvolveram lesões periapicais maiores
quando comparados aos animais wild type. Além disso, foi observada maior
quantidade de osteoclastos na lesão periapical e o sistema RANK/RANKL/OPG foi
detectado, por meio da imuno-histoquímica, em todos os períodos experimentais.
Na Odontologia, são escassos os estudos que demonstram uma interação
entre o sistema RANK/RANKL/OPG e TLR2 e MyD88 (Liu et al., 2010; da Silva et al.,
2012; Lin et al., 2013; Bezerra da Silva et al., 2014), ao contrário de outras áreas
biológicas onde os estudos estão avançados relacionando essas moléculas (Sato et
al., 2004; Ukai et al., 2008; Yang et al., 2009; Zhang et al., 2011; Leite et al., 2014;
Milanova et al., 2014; Kassem et al., 2016).
No entanto, estudos com modelos animais são de fundamental importância
para auxiliar na identificação de fatores moleculares envolvidos com a resposta do
hospedeiro à diferentes processos patológicos na cavidade bucal. E o conhecimento
dos aspectos moleculares envolvidos na resposta do hospedeiro à lesão periapical e
ao tratamento endodôntico poderá ter impacto direto nos estudos realizados com
modelos humanos bem como em estudos futuros nas áreas de terapêutica
odontológica e farmacogenética. Avanços científicos nessas áreas permitirão
alterações em protocolos de tratamento com impacto positivo no prognóstico clínico
assim como na qualidade de vida da população.
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Com base no exposto o objetivo geral do presente trabalho foi analisar os
aspectos moleculares de MMPs, TLR2, MyD88 e do sistema RANK/RANKL/OPG
durante a progressão da lesão periapical em camundongos knockout e wild type.

Objetivos específicos:

1. Avaliar a expressão de MMP2 e MMP9 durante a progressão da LP em
camundongos knockout para TLR2 (TLR2 KO) e MyD88 (MyD88 KO), em comparação
com camundongos wild type (WT).

2. Avaliar a correlação da expressão gênica e imunomarcação de RANK,
RANKL, OPG, TLR2 e MyD88 durante a progressão da LP em camundongos.
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Capítulo 1
MMP2 e MMP9 estão associados com a progressão da lesão periapical e
podem ser modulados por TLR2 e MyD88

Cap. 1 – MMP2 e MMP9 estão associados com a progressão da lesão periapical e podem ser modulados por TLR2 e MyD88 | 49

Introdução
A lesão periapical (LP) é uma alteração inflamatória nos tecidos periapicais
(Kakehashi et al., 1965) que resulta na reabsorção óssea (Kabak et al., 2005). A
associação da infecção microbiana persistente no sistema de canais radiculares
(Kakehashi et al., 1965), à progressão destes micro-organismos da polpa dentária
para o forame apical e a ausência de resposta imunológica do hospedeiro levam à
LP. Durante a LP, às células do tecido periapical expressam mediadores
inflamatórios, citocinas pró-inflamatórias e fatores de crescimento por meio da
resposta imune inata e adaptativa do hospedeiro (Lin et al., 2007).
Receptores Toll-like (TLRs) são receptores transmembrana tipo I que
apresentam um papel fundamental no sistema imune inato e adaptativo do
hospedeiro. Os TLRs reconhecem os padrões moleculares associados aos patógenos
(PAMPs), como os componentes virais e bacterianos e mediadores endógenos como
proteínas (Takeda e Akira, 2005) e citocinas inflamatórias (Kawai e Akira, 2006).
Estudos prévios em animais (da Silva et al., 2012; Bezerra da Silva et al., 2014; Rider
et al., 2016) e em humanos (Leonardi et al., 2015; Özan et al., 2016) tem
demonstrado que os TLRs desempenham um importante papel na patogênese da LP.
O receptor toll-like 2 (TLR2) reconhece lipoproteínas/lipopeptídeos de diferentes
patógenos, peptidoglicanos e ácido lipoteicóico de bactérias Gram-positivas, que
desencadeiam sinais inflamatórios em células imune inatas (Takeda e Akira, 2005;
Kawai e Akira, 2009; van der Vlugt et al., 2014). O reconhecimento de uma invasão
microbiana através dos TLRs, incluindo TLR2, desencadeia a ativação de vias de
sinalização, resultando no recrutamento de várias proteínas adaptadoras para o domínio
receptor de Interleucina-1/Receptor Toll-Like (TIR). O fator de diferenciação mielóide 88
(MyD88) é uma molécula adaptadora comum a quase todos os TLRs exceto o TLR3
(Kawai e Akira, 2009) e desencadeia a ativação da proteína quinase e dos fatores de
transcrição que estimulam a expressão dos genes que estão envolvidos com a resposta
inflamatória (Gomes et al., 2012). Um estudo recente demonstrou que camundongos
knockout para MyD88apresentaram LP maiores, sugerindo o papel desse fator na
progressão da LP (Bezerra da Silva et al., 2014).
As metaloproteinases da matriz (MMPs) são em sua maioria enzimas
secretadas por fibroblastos ou por células da família dos fibroblastos como
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condroblastos e osteoblastos (Alberts et al., 1997; Mott e Werb, 2004).Além disso,
pertencem a uma família de enzimas proteolíticas dependentes de zinco e cálcio que
são conhecidas por degradarem a maioria dos componentes da matriz extracelular
(ECM) (Murphy, 1995). As MMPs estão fortemente associadas com os níveis de
inflamação e desempenham um papel importante na remodelação e reabsorção
óssea (Hill et al., 1994). A MMP2 participa na remodelação e resolução da lesão
tecidual (Brooks et al., 1998) e no reparo da infecção (Lima et al., 2012). Por outro
lado, a MMP9 é uma enzima multidomínio e atua em condições inflamatórias agudas
e crônicas (Buzoglu et al., 2009),sendo essencial para o início do processo de
reabsorção osteoclástica por meio da remoção da camada colagenosa do tecido
ósseo (Delaissé et al., 2000).
Algumas evidências sugerem que as MMPs estão envolvidas com o
desenvolvimento da LP (Carneiro et al., 2009; Paula-Silva et al., 2010; Menezes-Silva
et al., 2012; Campos et al., 2015) e desempenham um papel importante na
destruição do tecido pulpar e periapical durante o processo de inflamação (Carneiro
et al., 2009). Em particular, a expressão de MMP2 e MMP9 tem sido relatada
consistentemente em estudos sobre a LP (Carneiro et al., 2009; Paula-Silva et al.,
2010; Menezes-Silva et al., 2012; Campos et al., 2015).
Alguns estudos demonstram a interação entre TLR2 e MMPs. TLR2 regula a
MMP2 e a MMP9 em células-tronco do glioma (Wang et al., 2015) e regula a MMP9
em células monocíticas (Shihab et al., 2015). Embora a interação entre essas
proteínas tenha sido previamente investigada em outras áreas do conhecimento, seu
papel na progressão da LP ainda é inexplorado. Portanto, o objetivo deste estudo foi
avaliar a expressão de MMP2 e MMP9 durante a progressão da LP em camundongos

knockout para TLR2 (TLR2 KO) e MyD88 (MyD88 KO), em comparação com
camundongos wild type (WT).

Material e Métodos

Animais
Os procedimentos animais foram realizados de acordo com as diretrizes éticas
da Comissão de Ética no Uso de Animais da Universidade de São Paulo – Campus de
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Ribeirão Preto, após a aprovação do projeto de pesquisa (Processo nº 11.1.91.53.0
(Anexo A) e 2014.1.911.58 (Anexo B)).
Após a realização do cálculo amostral baseado no estudo de Wan et al., 2014
e utilizando o software SigmaPlot 12.0 ( Systat Software Inc., Canadá- EUA)foram
utilizados camundongos WT machos da linhagem C57BL/6 (n=18 animais), TLR2 KO
da linhagem B6.129-TLR2tm1kir/j (n=18 animais) e MyD88 KO da linhagem C57BL/6
(n=18 animais), com idades entre 6 a 8 semanas. Os camundongos WT foram
obtidos do Biotério Central da Universidade de São Paulo – Campus de Ribeirão Preto
e os camundongos TLR2 KO e MyD88 KO foram fornecidos pelo Biotério de Genética
da Faculdade de Medicina do Ribeirão – USP, provenientes

do The Jackson

Laboratory (Bar Harbor, Maine, EUA).
Indução da LP
Os camundongos foram anestesiados por meio de uma injeção intramuscular
de cloridrato de ketamina a 10% (150 mg/kg - Agener União Química Farmacêutica
Nacional S/A, Embu-Guaçu, São Paulo, Brasil) e 2% de cloridrato de xilazina (7,5
mg/kg - Dopaser, Laboratórios Calier, SA, Barcelona, Espanha) e, posteriormente
foram montados em uma mesa de retração mandibular.
Para o acesso à câmara pulpar dos primeiros molares inferiores, foram
utilizadas brocas esféricas de aço inoxidável de tamanho 1/4 (GDK Densell Dental
Technology, Buenos Aires, Argentina) montados em motor de baixa rotação. Após a
abertura coronária, os canais radiculares foram localizados com uma lima
endodontica tipo K estéril número 08 (Dentsply Maillefer, Ballaigues, Suíça).Em
seguida os dentes permaneceram expostos à cavidade bucal para favorecer a
contaminação dos canais radiculares pela microbiota bucal e consequente indução da
LP (da Silva et al., 2012).
Os camundongos foram randomizados e eutanasiados em três diferentes
períodos: aos 7, 21 e 42 dias em câmaras de CO2, após serem previamente
anestesiados.
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Processamento histotécnico
Após a eutanásia, as mandíbulas inferiores foram removidas, fixadas em
formalina tamponada com fosfato a 10% por 24h e, para a descalcificação das
peças, foi utilizada uma solução à base de EDTA a 4,13% (pH 7-7,4), onde a
amostra foi mantida por aproximadamente 1 mês. Após isso, as amostras foram
submetidas ao processamento histotécnico (Da Silva et al., 2014). Secções semiseriadas longitudinais de 5 µm de espessura foram cortadas na direção mesio-distal
ao longo da LP.

Imuno-histoquímica
A imuno-histoquímica foi realizada de acordo com um protocolo previamente
publicado (da Silva et al., 2012; Bezerra da Silva et al., 2014). As lâminas foram
selecionadas a cada 3 lâminas desde o início da LP até o final da mesma. As lâminas
foram incubadas durante a noite com os anticorpos primários (Santa Cruz Biotechnology
Inc., Santa Cruz, CA, EUA) diluídos em 1% de BSA: anti-MMP2 (polyclonal goat K-20 sc8835 Santa Cruz Biotechnology Inc., Santa Cruz, CA, USA, diluído 1:100) e anti-MMP9
(polyclonal goat C-20 sc-6840 Santa Cruz Biotechnology Inc., Santa Cruz, CA, USA,
diluído 1:100). Depois de retornarem à temperatura ambiente e todas as etapas de
lavagem com PBS e PBS/Triton foram realizadas, logo após as lâminas foram incubadas
com um anticorpo secundário biotinilado (goat anti-rabbitIgG-B sc-2040, Santa Cruz
Biotechnology Inc., diluídos 1: 200) por 1h à temperatura ambiente. O complexo
avidina-biotina-peroxidase (kit ABC, Vecstain, Vector Laboratories Inc.) foi então
adicionado durante 30 min. A seguir, as lâminas foram novamente lavadas com PBS e
PBS/Triton

seguido

por

lavagem

com

o

cromógeno

3,3

'diaminobenzidina

tetrahidrocloreto hidratado (DAB, Sigma-Aldrich Corp., St. Louis, MO, USA), adicionado
com peróxido de hidrogênio a 3% em PBS durante 1 min. As lâminas foram contracoradas com Hematoxilina de Harris. As lâminas de todos os grupos foram analisadas
por um examinador calibrado. Os resultados foram expressos como dados semiquantitativos, considerando a intensidade do cromógeno DAB em toda a área da lesão
periapical (ausência, leve, moderada ou intensa) para MMP2 e MMP9. Todas as
imunomarcações foram analisadas na LP e coincidentemente, a imunomarcação tanto
de MMP2 como de MMP9 estavam presentes em toda a extensão da LP
independentemente da intensidade de cromógeno DAB.
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Análise Estatística
A análise estatística foi realizada usando o software Epi-Info 7.0 (Epi Info™,
Atlanta, GA - USA). O teste do qui-quadrado foi utilizado para analisar os resultados
semi-quantitativos da imuno-histoquímica. Um nível de significância de 5% foi
utilizado para a análise.
Resultados
A análise semi-quantitativa dos resultados da imuno-histoquímica mostrou
uma diferença estatisticamente significativa na expressão de MMP2 entre os grupos
WT, TLR2 KO e MyD88 KO após 42 dias (p = 0,01) (Tabela 1).
Pode-se observar que aos 42 dias, foi observada uma intensidade de
coloração menor no grupo de camundongos TLR2 KO (Figura 1).

Tabela 1. Dados semi-quantitativos da imuno-histoquímica referente à marcação de MMP2.

Animal

Leve n(%) Moderado n(%) Severo n(%)

WT
TLR2 KO
MyD88 KO

0
2 (33,4)
0

3
3
3

WT
TLR2 KO
MyD88 KO

0
0
1 (16,7)

2
4
2

WT
TLR2 KO
MyD88 KO

0
4 (66,7)
0

2
2
2

7 dias
(50,0)
(50,0)
(50,0)
21 dias
(33,4)
(66,7)
(33,4)
42 dias
(33,4)
(33,4)
(33,4)

p-valor

3 (50,0)
1 (16,7)
3 (50,0)

Referência
0,22
1,00

4 (66,7)
2 (33,4)
3 (50,0)

Referência
0,37
0,63

4 (66,7)
0
4 (66,7)

Referência
0,01
1,00

Nota: Teste qui-quadrado foi utilizado. Negrito indica diferença estatística (p<0.05).
Camundongos WT=6 animais; TLR2 KO=6 animais; MyD88 KO=6 animais

54 | Cap. 1 – MMP2 e MMP9 estão associados com a progressão da lesão periapical e podem ser modulados por TLR2 e MyD88

Figura 1.Fotomicrografias de cortes microscópicos obtidos aos 7, 21 e 42 dias após a indução experimental de lesão periapical
em camundongos WT, TLR2 KO and MyD88 KO para a observação da intensidade de marcação a partir da técnica de imunohistoquímica avaliando a MMP2 (40x).

TLR2 KO

Na

análise

da

expressão

de

MMP9,

MyD88 KO

observou-se

uma

diferença

estatisticamente significativa entre os grupos WT, TLR2 KO (p=0,01) e MyD88 KO
(p=0,02)aos 7 dias e aos 42 dias observou-se diferença estatisticamente significante
somente no grupo TLR2 KO (p = 0,02) (Tabela 2).
Tabela 2. Dados semi-quantitativos da imuno-histoquímica referente à marcação de MMP9.

Animal

Leve n(%) Moderada n(%) Severa n(%)

WT
TLR2 KO
MyD88 KO

5 (83,4)
0
1 (16,7)

1
5
5

WT
TLR2 KO
MyD88 KO

4 (66,7)
1 (16,7)
1 (16,7)

2
4
4

WT
TLR2 KO
MyD88 KO

4 (66,7)
0
2 (66,7)

2
3
4

7 dias
(16,7)
(83,4)
(83,4)
21 dias
(33,4)
(66,7)
(66,7)
42 dias
(33,4)
(50,0)
(33,4)

p-valor

0
1 (16,7)
0

Referência
0,01
0,02

0
1 (16,7)
1 (16,7)

Referência
0,17
0,17

0
3 (50,0)
0

Referência
0,02
0,24

Nota: Teste qui-quadrado foi utilizado. Negrito indica diferença estatística (p<0.05).
Camundongos WT=6 animais; TLR2 KO=6 animais; MyD88 KO=6 animais
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Especificamente aos 7 dias, os camundongos TLR2 KO e MyD88 KO apresentaram
uma produção mais intensa de MMP9, enquanto que aos 42 dias, apenas camundongos
TLR2 KO mantiveram uma síntese de MMP9 mais elevada (Figura 2).
Figura 2.Fotomicrografias de cortes microscópicos obtidos aos 7, 21 e 42 dias após a indução experimental de lesão periapical
em camundongos WT, TLR2 KO and MyD88 KO para a observação da intensidade de marcação a partir da técnica de imunohistoquímica avaliando a MMP9 (40x).

TLR2 KO

MyD88 KO

Nos períodos iniciais da progressão da LP foi observado um aumento da
expressão de MMP9 nos camundongos TLR2 KO e MyD88 KO. Nos períodos finais de
progressão da LP, observou-se uma redução da expressão de MMP2 e um aumento
da expressão de MMP9 nos camundongos TLR2 KO.
Discussão
No presente estudo, camundongos knockout para TLR2 e MyD88 foram
utilizados como um modelo experimental. A ausênciade TLR2 e MyD88 permitiu
compreender a interação entre MMP2 e MMP9 com estas proteínas fornecendo um
conhecimento mais aprofundado sobre a progressão da LP.
Estudos anteriores realizados em camundongos (Kawashima et al., 2007) e
humanos (Menezes et al., 2008) sugeriram que MMP2 e MMP9 poderiam estar
agindo na degradação da ECM, favorecendo a progressão da lesão e, juntamente
com outras citocinas, contribuindo para a destruição óssea na LP. A MMP2 modula
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muitas condições fisiológicas, incluindo reparação de feridas e remodelação de
tecidos (Godefroy et al., 2014). Em condições fisiológicas, a MMP2 é expressa por
células do ligamento periodontal (Chang et al., 2002) e age em resposta à infecção,
a lesão e remodelação tecidual. Em nosso estudo, observamos que a expressão de
MMP2 foi menor nos camundongos TLR2 KO do que nos camundongos WT aos 42
dias. Um estudo prévio em células-tronco de glioma também demonstrou que TLR2
regula a expressão de MMP2 (Wang et al., 2015).
A

MMP9

é

predominantemente

produzida

por

monócitos/macrófagos

(Devereux et al., 2014) que estão presentes abundantemente em sítios de
inflamação crônica, como a doença periodontal, na qual a degradação do tecido
conjuntivo pela MMP9 é considerada como acionadora da patologia da doença
(Goetzl et al., 1996). A MMP9 é também essencial para iniciar o processo de
reabsorção osteoclástica através da remoção da camada colagenosa da superfície
óssea antes do início da desmineralização (Delaissé et al., 2000). Uma interação
entre TLR2 e MyD88 com MMP9 também foi demonstrada em células monocíticas
(Ahmad et al., 2014). Em nosso estudo, observou-se que a expressão de MMP9 em
ambos os camundongos KO foi diferente dos camundongos WT. A expressão de
MMP9 em ambos os camundongos KO foi superior aos camundongos WT, podendo
assim hipotetizar que TLR2 e MyD88 apresentam um papel protetor na LP, uma vez
que na sua ausência a expressão de MMP9 foi aumentada durante a progressão da
LP.
É importante ressaltar que alguns estudos anteriores demonstraram que TLR2
está envolvido na resposta a uma variedade de componentes bacterianos (Takeuchi
et al., 2000). A infecção bacteriana é uma condição para o desenvolvimento de
lesões periapicais quando esta é derivada de lesões extensas de cárie. Contudo, a
produção de MMP9 foi aumentada em células da polpa humana e do ligamento
periodontal estimuladas por patógenos endodônticos (Chang et al., 2002).
Embora muitos estudos tenham avaliado uma grande variedade de moléculas
no contexto da LP, o papel de TLR2, MyD88, MMP2 e MMP9 sobre a disseminação da
infecção, necrose pulpar e progressão da LP não é completamente entendida.
Portanto, estudos adicionais devem ser realizados em animais e humanos para
entender melhor a associação entre bactérias, MMPs e sistema imune inato.
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Conclusão
A produção de MMP2 e MMP9 foi modulada por TLR2 e MyD88 durante a
progressão da lesão periapical.
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Capítulo 2
Expressão de RANK, RANKL, OPG, TLR2 e MyD88
durante a progressão da lesão periapical
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Introdução
A lesão periapical (LP) representa uma resposta imunoinflamatória do
hospedeiro contra a infecção do canal radicular, o que resulta na destruição do
ligamento periodontal, do cemento e do osso alveiolar ao redor do ápice da raiz
(Kakehashi et al., 1965; Kabak et al., 2005; Lin et al., 2007). Na LP, o processo
inflamatório resulta na reabsorção óssea periapical como resultado da atividade dos
osteoclastos (Teitelbaum, 2000). O Ligante do Receptor Ativador do Fator Nuclear
kappa-B (RANKL), seu receptor RANK, e a osteoprotegerina (OPG) desempenham
papéis cruciais na regulação da diferenciação e ativação dos osteoclastos no
processo fisiológico e patológico (Haynes et al., 2001; Kawai et al., 2006). O RANKL
induz a reabsorção óssea, no entanto, a OPG protege essa destruição, impedindo a
ligação RANK/RANKL (Hofbauer and Heufelder, 2001; Geng et al., 2011).
A destruição óssea na progressão da LP, que é causada principalmente pela
infecção bacteriana através dos canais radiculares, ocorre como resultado da reação
de defesa do hospedeiro. A reação de defesa do hospedeiro durante a LP é composta
de várias células inflamatórias, como neutrófilos, macrófagos e linfócitos (Stashenko
et al., 1992; Okiji et al., 1994; Kawashima e Stashenko, 1999; Kaneko et al., 2001;
Suzuki et al., 2002), que sintetizam mediadores bioquímicos.
Os receptores Toll-like (TLRs) são receptores transmembrana tipo 1 que são
fortemente expressos em vários tipos de células associados a infecções de origem
endodôntica, tais como neutrófilos, monócitos/macrófagos (Hayashi et al., 2003,
Nilsen et al., 2004) granulócitos e fibroblastos localizados na polpa, precursores de
osteoclastos e células mesenquimais (Hirao et al., 2009; Bar-Shavit, 2008). Os TLRs
exercem um papel importante no reconhecimento de componentes específicos
derivados de patógenos (Takeda e Akira, 2005) e transmitindo sinais apropriados
para as células do sistema imunológico (Medzhitov et al., 1997).
O reconhecimento dos micro-organismospelos TLRs, seus componentes e
produtos estimulam a produção de citocinas pró-inflamatórias e moléculas coestimuladoras, responsáveis pelas diferentes respostas obtidas durante a identificação
ocorrida pelos padrões moleculares associados a patógenos (Takeda e Akira, 2005). A
ativação dos TLRs é o passo inicial da ativação em cascata no recrutamento de
diferentes moléculas adaptadoras (Janssens e Beyaert, 2002). Uma dessas moléculas é
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o fator de diferenciação mielóide 88 (MyD88). O papel da MyD88 como uma molécula
adaptadora universal, foi comprovado durante a indução da produção de citocinas próinflamatórias, por estimulação com vários ligantes, que ativaram diferentes receptores
transmembranas, uma vez que todos tinham em comum a exigência do recrutamento
da MyD88 (Adachi et al., 1998; Schnare et al., 2000, Alexpoulou et al., 2001).
Muitas citocinas pró-inflamatórias estão associadas com a regulação na
formação dos osteoclastos, osteoclastogênese e reabsorção óssea (Hirao et al.,
2009; Bar-Shavit, 2008). A ativação dos TLRs, por ligantes microbianos, desencadeia
vias de sinalizações específicas intracelulares que conduzem a uma liberação maior
de mediadores inflamatórios, incluindo a expressão de proteínas RANK/RANKL/OPG e
mediadores da homeostase de tecidos mineralizados (Aderem and Ulevitch, 2000;
Hou et al., 2000). Além disso, a MyD88 está envolvida na regulação de RANKL e na
expressão de OPG induzida pela via de sinalização TLR2 e TLR4 (Leite et al., 2015).
Portanto, este estudo teve como objetivo avaliar a correlação da expressão gênica e
imunomarcação de RANK, RANKL, OPG, TLR2 e MyD88 durante a progressão da LP
em camundongos.

Material e Métodos

Animais
Todos os procedimentos com os animais foram realizados de acordo com as
diretrizes éticas aplicáveis e os regulamentos do Comitê de Ética no Uso de Animais
da Universidade de São Paulo - Campus de Ribeirão Preto após a aprovação do
projeto de pesquisa(Número do processo: 2014.1.911.58, Anexo B). Foram utilizados
35 camundongos da linhagem C57BL/6, machos, com 6 a 8 semanas de idade e 20 g
de peso. Os camundongos foram obtidos do Biotério Central da Universidade de São
Paulo, Campus de Ribeirão Preto, Brasil.

Indução da LP
As LP foram induzidas em ambos os primeiros molares inferiores (esquerda e
direita) dos camundongos. Foi realizado anestesia intramuscular nos animais com
Ketamina 10% (150 mg/kg de peso - Agener União Química Farmacêutica Nacional
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S/A, Embu-Guaçu, SP) e Xilazina 2% (7,5 mg/kg de peso, Dopaser, Laboratórios
Calier SA, Barcelona, Espanha). Em seguida, os animais foram colocados em uma
mesa cirúrgica específica para visualização adequada e fácil acesso aos molares
inferiores.
A indução de LP foi baseada em protocolo previamente publicado (De Rossi et
al., 2008; da Silva et al., 2012). Os primeiros molares mandibulares inferiores foram
expostos à cavidade bucal, com uma broca de aço inoxidável esférica de tamanho
1/4 (GDK Densell Dental Technology, Buenos Aires, Argentina) acoplada a uma peça
de mão de baixa rotação para acessar a câmara pulpar. Após isso, foram utilizadas
limas tipo K endodônticas de tamanho 8 (Maillefer S/A, Suíça) para a localização dos
canais radiculares e contaminação pela microbiota bucal do animal.
Os animais foram eutanasiados com injeção intramuscular com Ketamina e
Xilazina e submetidos a inalação de CO2 em uma câmara específica após os períodos
de 0, 7, 21 e 42 dias (Tabela 1).
Após a eutanásia, as mandíbulas foram removidas com tesouras cirúrgicas
estéreis e se obteve duas hemi-arcadas. A mandíbula direita foi submetida ao
processamento histotécnico, enquanto que a esquerda foi imersa em RNA later

solution® (AmbionTM, Carlsbad, CA, EUA) para avaliação da expressão gênica por
meio da técnica de qRT-PCR.

Tabela 1: Descrição dos grupos animais.

Grupos Períodos (dias)
G0
0
G7
7
G21
21
G42
42

n (animais)
5
10
10
10

Processamento histotécnico
As mandíbulas do lado direito foram removidas, fixadas em formalina
tamponada com fosfato a 10% durante 24 h em temperatura ambiente. Após isso,
as peças foram lavadas em água corrente por 4 horas e desmineralizadas em ácido
etilenodiaminotetracético a 4,13% (pH 7.2) em temperatura ambiente, trocado a
cada semana até completar 30 dias. Uma vez descalcificados, os espécimes foram
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novamente lavados em água corrente por 2 horas, desidratado em diluições
ascendentes de etanol, diafanizados em xilol e incorporados a parafina. Secções
semi-seriadas de 5 µm de espessura foram cortadas longitudinalmente seguindo a
orientação de direção mesio-distal ao longo da LP.

Imuno-histoquímica
A imunomarcação foi realizada nos grupos G7, G21 e G42 e realizada de
acordo com protocolos previamente publicados (da Silva et al., 2012; Bezerra da
Silva et al., 2014). As lâminas foram incubadas durante a noite com os anticorpos
primários diluídos em 1% de BSA (albumina de soro bovino): anti-RANK (diluído 1:100;
Santa Cruz Biotechnology Inc., Dallas, TX, EUA), anti-RANKL (diluído 1:100; Santa
Cruz Biotechnology Inc.), anti-OPG (diluído 1:100; Santa Cruz Biotechnology Inc.),
anti-TLR2 (diluído 1:100; Santa Cruz Biotechnology Inc.) e anti-MyD88 (diluído 1:50;
Santa Cruz Biotechnology Inc.). Depois de voltar à temperatura ambiente e realizar
as lavagens, as lâminas foram incubadas com o anticorpo secundário biotinilado
(goat anti-rabbit IgG-B e rabbit anti-goat IgG-B, diluído 1:200; Santa Cruz
Biotechnology Inc.) por 1 hora em temperatura ambiente. O complexo avidinabiotina-peroxidase (kit ABC, Vecstain, Vector Laboratories Inc.) foi adicionado por 30
min, seguido por lavagem com o cromógeno 3,3 'diaminobenzidina tetrahidrocloreto
hidratado (DAB, Sigma-Aldrich Corp., St. Louis, MO, EUA), adicionado com peróxido
de hidrogênio a 3% em PBS durante 1 min. As lâminas foram contra coradas com
Hematoxilina de Harris. Os resultados foram expressos como a presença ou ausência
de RANK, RANKL, OPG, TLR2 e MyD88 para cada espécime.

qRT-PCR
Ahemi mandíbula do lado esquerdo foram submetidas a um kit específico para
extração de ácido nucleico (extração total de RNA) (PureLink RNA Mini Kit, Ambion,
Life Technologies, Carlsbad, CA, EUA). Os procedimentos foram realizados de acordo
com o protocolo do fabricante. A quantidade de RNA extraído foi estimado utilizando
um espectrofotômetro (Thermo Fisher Scientific Inc, Wilmington, DE) com um
comprimento de onda de 260 nm. Posteriormente, o RNA extraído foi convertido em
cDNA com o uso de um kit comercial (High Capacity cDNA Reverse Transcription Kit,
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Applied Biosystems, Lituânia). Resumidamente, os genes de RANK, RANKL, OPG,
TLR2 e MyD88avaliados estão descritos na Tabela 2. Gapdh e Actb foram utilizados
como genes de referência. As reações de qRT-PCR foram realizadas em duplicata
utilizando TaqMan Gene Expression Assay (Applied Biosystems, Foster City,
Califórnia, EUA). A quantificação relativa foi realizada utilizando o método 2-∆∆Ct.

Tabela 2. Descrição dos genes estudados

Função do gene
Modelação e remodelação
óssea

Sistema imune inato

Símbolo Nome do
gene
RANK
Tnfrsf11a

Assay ID
Mm 00437135_m1

RANKL

Tnfrsf11

Mm 00441906_m1

OPG

Tnfrsf11b

Mm 01205928_m1

TLR2

Tlr2

Mm 00442346_m1

MyD88

Myd88

Mm 00440338_m1

Análise Estatística
Para a imuno-histoquímica foi utilizado o teste qui-quadrado para analisar a
presença e ausência de acordo com os grupos. Os dados da expressão gênica foram
avaliados de acordo com os grupos utilizando o teste oneway ANOVA, seguido pelo
teste de Tukey. A razão RANKL/OPG também foi calculada apenas para a expressão
do mRNA.
O teste de coeficiente de Spearman foi utilizado para avaliar o grau de
correlação entre a expressão de genes. A intensidade das correlações positivas e
negativas foi definida de acordo com o valor do "Coeficiente de Correlação" (r) (1:
perfeito; 0,7 a 0,9: forte; 0,4 a 0,6: moderado; 0,1 a 0,3: fraco; 0: sem correlação).
Todas as análises foram realizadas utilizando o Graph Pad Prism 5.0 (Graph
Pad Software Inc., San Diego, CA, EUA). O nível de significância adotado para todas
as análises foi de 5%
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Resultados

Imuno-histoquímica
Figura 1 demonstra a presença versus a ausência de imuno-marcação positiva
para RANK (A), RANKL (B), OPG (C), TLR2 (D) and MyD88 (E) aos 7, 21 e 42 dias.
Foi possível observar um aumento na imunomarcação de RANK, RANKL, OPG, TLR2
and MyD88 (p<0,05) durante a progressão da LP (Figura 2).

Figura 1. Representação gráfica da distribuição de imunomarcação (presença ou ausência) de RANK (A), RANKL (B), OPG (C),
TLR2 (D) e MyD88 (E) nos camundongos wild type após indução da lesão periapical nos períodos de 7, 21 e 42 dias.

Figura 2. Fotomicrografias de cortes microscópicos obtidos aos 7, 21 e 42 dias após a indução experimental de lesão periapical em camundongos wild type a observação da presença ou
ausência de marcação a partir da técnica de imuno-histoquímica avaliando a RANK, RANKL, OPG, TLR2 e MyD88 (20x).
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Expressão gênica
A expressão de RANK não foi alterada ao longodo tempo (p=0,114) (Figura
3A). No entanto, a expressão de RANKL foi estatisticamente diferente entre os
grupos G0 e G42 eentre os grupos G21 e G42 (p=0,006) (Figura 3B). A expressão
gênica da OPG foi estatisticamente significante maior entre os grupos G0 e G7, além
da diferença entre G7 e G21, G7 e G42 (p<0,001) (Figura 3C).
Analisando os genes do sistema imune inato, a expressão de TLR2 foi
estatisticamente diferente maior entre os grupos G0 e G42(p=0,03) (Figura 3D). Já a
expressão de MyD88 foi estatisticamente maior entre os grupos G0 e G7, G21 e G42
(p=0,01) (Figura 3E).
Figura 3. Representação gráfica da distribuição da expressão de mRNA. Tnfrsf11a (A), Tnfrsf11 (B), Tnfrsf11b (C), Tlr2 (D) e
Myd88 (E) em camundongos após indução de LP nos períodos de 0, 7, 21 e 42 dias. O asterisco demonstra diferença estatística
(p <0,05).
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Razão entre RANKL/OPG
Figura 4 demonstra a razão RANKL/OPG de acordo com os períodos
analisados. Foi possível observar que a proporção de RANKL para OPG aumentou
progressivamente com a LP (p=0,002).
Figura 4. Representação gráfica da relação Tnfrsf11/Tnfrsf11b durante a
progressão da LP. O asterisco demonstra diferença estatística (p <0,05).

Teste de Correlação
No teste de correlação de Spearman foi possível observar que existe uma
correlação moderada entre a molécula adaptados MyD88 e o RANKL (r=0,42;
p=0,03). Também foi possível observar uma correlação moderada entre MyD88 e
TLR2 (r=0,48; p<0,0001) (Tabela 3).
Tabela 3: Correlação entre as expressões dos mRNAs.

Tnfrsf11a
Tnfrsf11
Tnfrsf11b
Myd88

Tlr2

Myd88

r=0,12
p=0,53
r=0,27
p=0,17
r=-0,09
p=0,64
r=0,51
p<0,0001

r=0,14
p=0,47
r=0,42
p=0,03
r=0,22
p=0,26
-

Nota: Marcações em negrito indicam diferença estatística (p<0.05)
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Discussão
Nas duas últimas décadas, houve um aumento na pesquisa no campo da biologia
óssea. Um evento notável foi à identificação e caracterização do sistema
RANK/RANKL/OPG (Khosla, 2001) e seu papel no metabolismo ósseo. Diversas
evidências tem destacado a importância dessas moléculas na fisiopatologia dos
processos de origem endodôntica (Kawashima et al., 2007, Menezes et al., 2008, da
Silva et al, 2012, Belibasakis et al., 2012, Bezerra da Silva et al. 2014, Rechenberg et al.,
2014, Armada et al., 2015, Estrela et al., 2016, Carneiro et al., 2017). Outro avanço
importante na pesquisa endodôntica foi a identificação de receptores e moléculas
adaptadoras envolvidas no sistema imune inato durante a progressão da LP (Desai et
al., 2011, da Silva et al., 2012, Bezerra da Silva et al., 2014, Özan et al. 2016, Rider et
al., 2016). TLR2 e MyD88 têm um papel importante no reconhecimento de patógenos e
na ativação da do sistema imune inato (Medzhitov et al., 1997, Adachi et al., 1998,
Schnare et al., 2000, Alexpoulou et al., 2001, Takeda e Akira, 2005).
Em 2012, nosso grupo de pesquisa caracterizou a formação e a progressão da
lesão periapical induzida experimentalmente em molares de camundongos knockout
para TLR2, concluindo que estes animais desenvolveram maior lesão periapical com
maior número de osteoclastos, indicando o papel deste receptor na resposta imune e
inflamatória do hospedeiro em resposta à infecção perirradicular (da Silva et al.,
2012). Após disso, utilizando camundongos knockout para MyD88, analisamos a
progressão da LP durante 7, 21 e 42 dias. Conclui-se que os camundongos knockout
para MyD88 desenvolveram lesões periapicais maiores quando comparados aos
camundongos wild type. Além disso, observou-se maior quantidade de osteoclastos
na LP e o sistema RANK/RANKL/OPG, analisado por imuno-histoquímica, foi
detectado em todos os períodos experimentais (Bezerra da Silva et al., 2014).
No presente estudo, a razão RANKL/OPG aumentou de acordo com a
progressão LP. O equilíbrio entre a expressão de RANKL e de OPG é essencial para
determinar a resposta biológica na doença periodontal (Garlet et al., 2006, Jin et al.,
2007), no movimento dentário ortodôntico (Dunn et al., 2007; Garlet et al. 2007),
em algumas lesões osteolíticas no esqueleto facial (Tay et al., 2004) e na lesão
periapical (Menezes et al., 2008, Belibasakis et al., 2013, Armada et al., 2015).
Menezes et al.(2008) sugeriram que sítios com reabsorção óssea ativa apresentam
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um padrão diferencial de expressão de RANKL/OPG quando comparados com locais
onde a reabsorção óssea estava ausente ou foi mínima. Comparando esses padrões
característicos da expressão de RANKL/OPG com aqueles vistos em lesões
periapicais, os autores puderam sugerir que amostras onde a expressão de RANKL
predominou há a presença de lesões progressivas putativas, enquanto amostras
onde a expressão de RANKL e OPG é similar ou onde OPG é prevalente as lesões
foram

potencialmente

estáveis.

Num

determinado

momento

durante

o

desenvolvimento da lesão, o equilíbrio de RANKL e OPG e a redução da ativação dos
osteoclastos tende a ocorrer, resultando em uma lesão periapical crônica.
Nossos resultados demonstraram também que TLR2 apresentou uma maior
expressão gênica aos 42 dias. Na literatura, estudos demonstraram que o TLR2 é
crucial para a perda óssea inflamatória em resposta à infecção bacteriana, por
exemplo, na doença periodontal inflamatória crônica (Ukai et al., 2008). TLR2
também participa da transdução de sinal ativada pelo LPS bacteriano de alguns
agentes patogênicos tais como Porphyromonas gingivalis (Yamagishi et al., 2011) e

Porphyromonas endodontalis (Tang et al., 2011) por meio da ligação com a molécula
auxiliar MD-2 que se expressa em leucócitos e diferentes células inflamatórias,
participando na resposta imune (Dziarski et al., 2000). A lesão periapical é causada
por uma infecção bacteriana que ocorre na polpa dentária e que leva ao
desenvolvimento de uma lesão decorrente da reabsorção óssea patogênica
(Stashenko et al., 1998; Marton e Kiss, 2000) e alguns estudos que avaliaram a
progressão da LP demonstraram que aos 42 dias os animais desenvolveram extensas
LP (da Silva et al., 2012, Bezerra da Silva et al., 2014). Portanto, a alta expressão de
TLR2 aos 42 dias pode ser explicada devido à presença de bactérias nas quais
estavam envolvidas na ativação da transdução de sinal. Além disso, in vitro, Ukai et
al. (2008) demonstraram que a sinalização de TLR2 induzida por macrófagos
estimula a osteoclastogênese após a estimulação bacteriana, por outro lado da Silva
et al. (2012) demonstraram que camundongos knockout para TLR2 apresentaram
aumento da LP e maior número de osteoclastos, sugerindo que TLR2 interage com o
sistema RANK/RANKL/OPG durante a progressão da LP.
Contudo, descrevemos neste estudo que a expressão de TLR2 não esteve
correlacionada com RANK, RANKL e OPG. Embora uma correlação moderada

72| Cap. 2 – Expressão de RANK, RANKL, OPG, TLR2 e MyD88 durante a progressão da lesão periapical

foiobservada entre RANKL e MyD88. A sinalização mediada por MyD88 é essencial
para a osteoclastogênese e está fisiologicamente envolvido na renovação óssea. Os
sinais mediados por MyD88 induziram a expressão de RANKL em osteoblastos e
auxiliaram na sobrevivência dos osteoclastos induzidos por LPS (Sato et al., 2004). A
histomorfometria óssea revelou que os camundongos knockout para MyD88 exibiram
osteopenia típica com redução na formação e reabsorção óssea (Sato et al., 2004). E
com base na análise imuno-histoquímica,Bezerra da Silva et al. (2014) relataram
níveis semelhantes de imunomarcação para RANK, RANKL e OPG em camundongos

knockoutpara MyD88 e WT aos 7, 21 e 42 dias (Bezerra da Silva et al., 2014).
A molécula adaptadora MyD88 é induzida pelos ligantes dos TLRs (Sato et al.,
2004). Nossos resultados demonstraram uma correlação moderada entre TLR2 e
MyD88. Estudos anteriores mostraram que o aumento da expressão de MyD88
provoca uma forte ativação de RANKL e sua ausência reduz essa ativação (Medzhitov
et al., 1998; Burns et al., 1998). Um estudo recente demonstrou que a MyD88 está
envolvida na inibição da expressão de OPG induzida por LPS (Leite et al., 2015). A
expressão de RANKL demonstrou ser induzida por osteoblastos estimulados com LPS
através da ativação de MyD88 (Yang et al., 2005). E as expressões de RANKL
induzidas por citocinas inflamatórias e LPS são extremamente dependentes de
MyD88 (Sato et al., 2004).

Conclusão
Podemos concluir que a expressão de RANK, RANKL, OPG, MyD88 e TRL2
esteve aumentada com a progressão da LP. A análise de mRNA mostrou um
aumento na razão Tnfrsf11/Tnfrsf11b (RANKL/OPG) ao longo do tempo e uma
correlação positiva entre a expressão de Myd88-Tnfrsf11(MyD88-RANKL) e Tlr2-

Myd88(TLR2-MyD88), suportando a relevância de TLR2-MyD88 na perda óssea
decorrente da infecção bacteriana.
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O presente estudo caracterizou-se pela avaliação de moléculas do sistema
imune inato, juntamente com metaloproteinases e o sistema RANK, RANKL, OPG,
durante o desenvolvimento das lesões periapicais tanto em camundongos wild type
quanto em camundongos knockout para TLR2 e MyD88.
Foi possível concluir que TLR2 e MyD88 modulam a produção de MMP2 e
MMP9 durante a progressão da lesão periapical. Além disso, podemos concluir qua a
expressão de RANK, RANKL, OPG, TLR2 e MyD88 aumentaram durante a progressão
da lesão periapical, demonstrando uma associação positiva entre moléculas do
sistema imune inato e o sistema RANK, RANKL e OPG. Também foi possível concluir
que na análise da expressão da razão de Tnfrsf11/Tnfrsf11b (RANKL/OPG) durante a
progressão da LP, realizada por qRT-PCR, aumentou ao longo do tempo e uma
correlação positiva entre a expressão de Myd88-Tnfrsf11(MyD88-RANKL) e Tlr2-

Myd88(TLR2-MyD88), suportando a relevância de TLR2-MyD88 na perda óssea
induida pela infecção bacteriana.
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