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RESUMO 

 

Carvalho, MS. Ausência do Receptor-1 do Fator de Necrose Tumoral-alfa 

Inibe a Atividade de Clastos na Reabsorção Dentária frente à Infecção 

Endodôntica em camundongos. [dissertação]. Faculdade de Odontologia de 

Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo - Ribeirão Preto, 2021. 

 

Objetivo: Avaliar a osteoclastogênese e a reabsorção dentária decorrentes da 

infecção endodôntica em camundongos wild-type (WT) e geneticamente deficientes 

do receptor-1 do TNF-⍺ (TNFR1 KO). Métodos:  Após aprovação pela Comissão de 

Ética no Uso de Animais, foram utilizados 40 camundongos, distribuídos em dois 

períodos experimentais: 14 dias (n= 10 camundongos WT; n=10 camundongos 

TNFR1 KO) e 42 dias (n=10 camundongos WT; n=10 camundongos TNFR1 KO), 

para indução da periodontite apical experimental. Após esses períodos foram 

realizadas as análises morfométricas em microscopia em campo claro e fluorescência, 

e histoenzimologia para fosfatase ácida resistente ao tartarato para detectar a 

presença de clastos. O Teste de Validação de Diagnóstico foi utilizado para avaliar a 

acurácia identificação das áreas de reabsorção dentária por meio de microscopia de 

fluorescência. Para análise estatística foi utilizada a análise de variância de uma via 

(ANOVA) seguida pelo pós-teste de Tukey (⍺=0,05). Resultados: No período de 42 

dias, os camundongos WT apresentaram maior reabsorção no terço apical quando 

comparado aos camundongos TNFR1 KO (p<0.05). Os camundongos TNFR1 KO 

apresentam menor número de clastos na superfície dentária quando comparado com 

os animais WT (p<0.05). A microscopia em fluorescência apresentou valor para 

sensibilidade de 1 apresentando semelhança entre os métodos enquanto a 

especificidade apresentou o valor de 0,633. A medida da acurácia do método 

fluorescente para diagnóstico das reabsorções dentárias foi de 0,804. Conclusão: 

Os camundongos WT apresentaram reabsorções radiculares mais extensas e um 

maior número de clastos na superfície dentária apical quando comparado com os 

camundongos TNFR1 KO. 

 

Palavras-chave: Lesão periapical, reabsorção dentária, fator de necrose tumoral-

alfa, células clasticas. 

 

Apoio financeiro: FAPESP (2019/00204-1) e CAPES (Bolsa de mestrado). 

  



 

ABSTRACT 

 

Carvalho, MS. Absence of Tumor-alpha Necrosis Factor-1 Receptor 

Inhibits Clast Activity in Dental Resorption Against Infection 

Endodontic in mice. [dissertation]. School of Dentistry of Ribeirão Preto, 

University of São Paulo - Ribeirão Preto, 2021. 

 

Aim: To evaluate osteoclastogenesis and dental resorption resulting from endodontic 

infection in wild-type (WT) and genetically deficient mice receptor-1 of TNF- (TNFR1 

KO). Methods: After approval by the Ethics Committee on use of Animals, 40 mice 

were used, distributed in two periods experimental: 14 days (n= 10 WT mice; n=10 

TNFR1 KO mice) and 42 days (n=10 WT mice; n=10 TNFR1 KO mice), for induction 

of experimental apical periodontitis. After these periods, the analyses were 

performed morphometrics in light field microscopy and fluorescence, and 

histoenzymology for tartrate resistent acid phosphatase to detect the presence of 

clasts.The test of Diagnostic Validation was performed to evaluated the accuracy in 

indentification of reabsorption areas dental by means fluorescence. For statistical 

analysis one-way variance analysis (ANOVA) followed by post-test Tukey (a=0.05). 

Results: In the 42-day period, WT mice showed greater reabsorption in the apical 

third when compared to mice TNFR1 KO (p<0.05). TNFR1 KO mice have small 

number of clasts on the dental surface when compared to WT animals (p<0.05). The 

microscopy of fluorescence was apresented value for sensitivy of 1. Apresented 

similary between methods, thus specificity for the detection the value of 0,633. The 

media accuracy the method of fluorescence for diagnostic dental reabsorption was 

0,804. Conclusion: WT mice had more extensive root resorptions and a larger 

number of clasts on the tooth surface when compared to mice TNFR1 KO. 

 

Keywords: Periapical lesion, dental resorption, tumor necrosis factor-alpha, clastic 

cells.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

A lesão periapical (AP) representa uma resposta imunoinflamatória 

localizada, resultante da progressão dos micro-organismos no sistema de canais 

radiculares em direção a região periapical (Hong  et al., 2004; De Rossi et al., 2016; 

AAE, 2020). É caracterizada pela presença de um infiltrado inflamatório misto, 

composto por células de defesa da imunidade inata e adaptativa: neutrófilos, 

macrófagos, linfócitos, plasmócitos, células dendríticas e natural killer em resposta 

aos produtos e subprodutos do agente agressor (Stashenko, et al 1992; Nair, 2004; 

Graves et al., 2011; Martón & Kiss, 2014; Ma N et al., 2017; Figueiredo et al., 2018). 

A proliferação microbiana quando não controlada, resulta em necrose do tecido 

pulpar e destruição do ligamento periodontal e dos tecidos mineralizados: osso 

alveolar, dentina e cemento (Herrera et al., 2006; Paula-Silva et al., 2010; Martón & 

Kiss, 2014; De Rossi et al., 2016; Sakko et al., 2016; Shah et al., 2018). 

Dentre os mediadores inflamatórios locais, o fator de necrose tumoral alfa 

(TNF-⍺) têm um papel importante na resposta imunoinflamatória do tecido pulpar e 

na formação da lesão periapical (Graves & Cochran, 2003; Paula-Silva et al., 2009; 

Hirsch et al., 2017; Nikolic et al., 2019). O TNF-⍺ é uma citocina pró-inflamatória 

produzida por macrófagos, monócitos, neutrófilos polimorfonucleares, linfócitos, 

células dendríticas e natural killer e fibroblastos (Wajant et al., 2003; Nair, 2004; 

Prso et al., 2007; Hussain et al., 2008; Graves et al., 2011; Algate et al., 2016). A 

atividade do TNF-⍺ é regulada por meio da ligação com seus dois receptores, o 

recepitor-1 do TNF (TNFR1) e o receptor-2 (TNFR2), que desencadeiam respostas 

moleculares e celulares distintas (Wajant et al., 2003; Algate et al., 2016 ; Yang et 

al., 2018).  

A ligação do TNF-⍺ com o receptor TNFR1 está associada com as vias pró-

inflamatórias, e sua atividade têm um papel importante na osteoclastogênese 

(formação de osteoclastos) e apoptose de células tumorais induzida pela presença 

LPS (Carswell et al., 1975; Hussain et al., 2008; Nagano et al., 2011). Por outro lado, 

a ligação do TNF-⍺ com o receptor TNFR2 é mais limitada quando comparado com 

TNFR1. A expressão do TNFR2 exerce um papel diferente na osteoclastogênese, atua 

na proteção e regeneração do tecido mineralizado em um processo de reabsorção 
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óssea patológica induzida por lipopolissacarídeo (LPS) (Hussain et al., 2008; Yang et 

al., 2018). 

As reabsorções óssea e dentária são o resultado da resposta 

imunoinflamatória do tecido pulpar sendo controlado por citocinas pró-inflamatórias 

(Paula-Silva et al., 2010; Graves et al., 2011; Martón & Kiss, 2014; Shah et al., 

2018). Tendo em vista que o TNF-⍺ desempenha um importante papel na reabsorção 

induzida por forças durante a movimentação dentária em camundongos (Volejnikova 

et al., 2002; Hua et al., 2008; Kitaura et al., 2008; Yoshimatsu et al., 2006; Curl et 

al., 2011; Ogawa et al., 2019), o presente estudo foi realizado para investigar a 

reabsorção dentária decorrente da infecção endodôntica em camundongos selvagens 

e geneticamente deficientes do receptor-1 do TNF-⍺ (TNFR1 KO). A hipótese nula 

deste estudo é de que a deficiência do receptor TNFR1 não impacta na reabsorção 

dentária decorrente da progressão da infecção endodôntica para os tecidos 

periapicais. 

 

2. MÉTODOS  

2.1  Animais 

O presente estudo aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais da 

Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, Brasil 

(Processo n° 2021.1.280.58.8) (Anexo 1). Foram utilizados 20 camundongos machos 

Wild-type (WT) da linhagem C57BL/6, com 6 a 8 semanas de idade, pesando de 20 a 

22 gramas, provenientes do Biotério Central da Universidade de São Paulo, Campus 

de Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil, e 20 camundongos machos Knockout (p55;6-

Tnfrsf1atm1|mx), com 6 a 8 semanas de idade, pesando 20 a 22 gramas, 

geneticamente deficientes do receptor-1 do fator de necrose tumoral alfa (TNFR1-

KO). Os camundongos foram obtidos do Jackson Immuno Research Laboratories (Bar 

Harbor, Maine, EUA), e fornecidos pelo Centro de Criação de Camundongos 

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

Brasil.  

 

 

 



Carvalho, Marcio Santos | 19 

 

2.2  Indução da Lesão Periapical 

Os animais foram anestesiados com cloridrato de cetamina a 10% (150 

mg/kg) (Agener União Química Farmacêutica Nacional S/A, Embu-Guaçu/SP, Brasil) e 

xilazina a 2% (10 mg/kg) (Dopaser, Laboratórios Calier S/A, Barcelona, Espanha), 

por via intramuscular na coxa traseira (Paula-Silva et al., 2016), e posicionados em 

uma mesa com um dispositivo para retração mandibular, permitindo a imobilização e 

manutenção da boca aberta. Para indução da lesão periapical, foi realizado abertura 

coronária dos primeiros molares inferiores na face oclusal, utilizando pontas esféricas 

diamantadas de tamanho ¼ (KG Sorensen, Barueri/SP, Brasil) montadas em caneta 

de alta rotação (Equipamentos Odontológicos Dabi Atlante, Ribeirão Preto/SP, Brasil) 

sobre refrigeração. Em seguida, os canais radiculares foram localizados com Lima 

tipo K-file número 06 (LesFils d’Auguste Maillefer S/A, Suíça). Os canais radiculares 

permaneceram abertos para exposição ao ambiente bucal por um período de 14 e 42 

dias (n= 10 animais por grupo), conforme metodologias publicadas (Bezerra Da Silva 

et al., 2014; Paula-Silva et al., 2016). Como controle, os primeiros molares inferiores 

do lado esquerdo dos mesmos camundongos foram mantidos hígidos (n=5 animais 

por grupo) e usados como controle. Após os períodos experimentais, os 

camundongos foram anestesiados e submetidos à eutanásia em uma câmera de CO2. 

 

2.3 Processamento Histológico 

As mandíbulas foram removidas e dissecadas e as amostras contendo tecido 

ósseo e dentário foram fixados em formol à 10% (Labsynth Synth, Diadema/SP, 

Brasil) por 24 horas, à temperatura ambiente, conforme descrito anteriormente 

(Paula-Silva et al., 2020). Posteriormente, os espécimes foram desmineralizados por 

uma solução de ácido etilenodiaminotetracético EDTA (Labsynth Synth, Diadema/SP, 

Brasil), pH 7.5 por aproximadamente 21 dias. Após a desmineralização, os espécimes 

foram submetidos ao processamento histotécnico de rotina, lavagem em água 

corrente por 24 horas, desidratadas em concentrações crescentes de álcool 

(Labsynth Synth, Diadema/SP, Brasil), diafanizadas em xilol (Labsynth Synth, 

Diadema/SP, Brasil) e incluídas em parafina (Histosec pastilles, Merck, Darmstadt, 

Alemanha). Os blocos contendo os tecidos mineralizados foram seccionados por um 

micrótomo (Carl Zeiss Hyrax M60, Munique, Alemanha), cortes seriados longitudinais 
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com 5 µm de espessura no sentido vestíbulo-lingual dos primeiros molares inferiores. 

As lâminas obtidas foram coradas com hematoxilina e eosina (HE) para avaliação 

microscópica em campo claro (convencional), análise morfométrica sob microscopia 

de fluorescência e análise histoenzimológica para identificação da enzima fosfatase 

ácida resistente ao tartarato (TRAP). 

 

2.4 Avaliação da acurácia da análise morfométrica por fluorescência para 

identificação de reabsorções dentárias apicais 

O Teste de Validação de Diagnóstico, através de suas propriedades 

sensibilidade (S) e especificidade (E) foi utilizado para avaliar a acurácia da análise 

morfométrica por fluorescência para identificação de reabsorções dentárias apicais, 

os achados de morfométrica por microscopia de campo claro foram considerados 

padrão-ouro. Foram calculados os valores individuais de casos positivos e/ou 

negativos de acordo com o parâmetro reabsorção dentária, em uma escala de 

avaliação ordinal: definitivamente negativo (1), provavelmente negativo (2), 

possivelmente negativo (3), possivelmente positivo (4), provavelmente positivo (5), 

definitivamente positivo (6) (Eng J, 2021). Os scores de 1 a 3 foram agrupados em 

ausência  e os scores de 4 a 6 foram agrupados em presença de reabsorção dentária 

apical, respectivamente. Sendo assim, foi realizado o diagnóstico em verdadeiro-

positivos (VP), falso-positivos (FP), falso-negativos (FN) e verdadeiro-negativos (VN). 

Em seguida, através da relação dos valores obtidos para sensibilidade e 

especificidade foi estabelecida a curva ROC (Receiver Operator Characteristic Curve) 

para determinação da acurácia do método (Hoyer, 2020).  

 

2.5 Análise morfométrica da reabsorção óssea periapical e da reabsorção 

dentária apical  

Para análise morfométrica, os cortes representativos de cada grupo 

experimental foram corados com HE e avaliados usando microscopia (Zeiss Axio 

Imager Carl Zeiss AG light Microscopy, Göttingen, Alemanha), no aumento de 10x. 

Para mensuração da reabsorção dos tecidos mineralizados foi utilizado o modo 

fluorescência (filtro Alexa Fluor 488-AF488, excitação G365, refletores FT395 e 

emissão LP420), conforme descrito previamente (De Rossi et al., 2007, Cohenca et 
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al., 2015). Para cada espécime, a área (μm2) e o perímetro (μm) da reabsorção 

óssea periapical foram mensurados por meio do software ImageJ (ImageJ version 

1.8.0_172, National Institute of Health, Bethesda, MD, USA), sendo que a 

delimitação da lesão incluiu as áreas de reabsorção óssea e excluiu as estruturas 

dentais intactas, como ligamento periodontal, cemento radicular e osso alveolar. Para 

mensuração da reabsorção dentária apical foram utilizados o microscópio em campo 

claro e em modo fluorescência (filtro Alexa Fluor 488-AF488, excitação G365, 

refletores FT395 e emissão LP420). Para cada espécime, a área (μm2) e o perímetro 

(μm2) da reabsorção óssea periapical, bem como das áreas de reabsorção dentária 

(μm2) e o perímetro da superfície radicular apical (μm) foram mensurados por meio 

do software ImageJ (ImageJ version 1.8.0_172, National Institute of Health, 

Bethesda, MD, USA).  

 

2.6 Determinação da presença de clastos por histoenzimológia para TRAP 

As secções foram desparafinizadas em xilol (3 banhos de xilol por 5 minutos 

cada), hidratadas em álcool de diferentes concentrações (álcool a 100% por 4 

minutos, 95%, 80% e 50% por 2 minutos) e 2 minutos em água destilada, em 

seguida as secções foram imersas em uma solução de acetona e álcool (50% cada) e 

secadas em temperatura ambiente. As secções dos tecidos foram incubadas em uma 

solução contendo 10 ml de tampão de ácido acético, 0,1 de dimetilformamida, 5 mg 

Fast Red Violet LB Salt (Sigma-Aldrich, EUA) e 1mg de naftol (Naphthol AS-MX 

phosphate Sigma-Aldrich, EUA), a solução foi agitada no Vortex mixer (Interprise). 

Foi utilizado uma pipeta de 100μl para aplicar a solução, as secções foram mantidas 

em um ambiente a prova de luz a 37°C por aproximadamente 45 minutos. Após a 

incubação, as secções foram coradas com hematoxilina, desidratadas em álcool, 

imersas em xilol e em seguida as lâminas foram montadas para análise em 

microscopia de campo claro. A análise quantitativa do número de clastos foi 

determinada pela contagem do número de células positivas para TRAP na superfície 

dentária apical (A1) e na superfície óssea circundando a lesão periapical (A2). 
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Figura 1. Visão esquemática das regiões apical e periapical nas quais foram realizadas as contagens 
de clastos. (A) Imagem ilustrativa da raiz distal de camundongos: ligamento periodontal e tecidos 

mineralizados (osso alveolar, dentina e cemento) hígidos. (B) Imagem ilustrativa de necrose pulpar, 

desorganização do ligamento periodontal e dos tecidos mineralizados com a presença de clastos, nas 
superfícies óssea e dentária. A análise quantitativa do número de clastos foi determinada pela 

contagem do número de células positivas para TRAP na superfície dentária apical e na superfície 
óssea circundando a lesão periapical. 

 
 

2.7 Análise estatística 

Os resultados obtidos foram analisados utilizando o Software GraphPad Prism 

8.0 (Prism, Chicago, IL, EUA). Os dados foram submetidos ao teste de D'Agostino-

Pearson e analisados por meio da análise de variância (ANOVA) de uma via, seguido 

pelo pós-teste de Tukey (nível de significância= 5%). 

 

3. RESULTADOS 

3.1 Reabsorção dentária apical por microscopia em campo claro e 

fluorescência  

A microscopia de campo claro foi estabelecida como padrão-ouro para 

determinação da acurácia da avaliação por meio de microscopia de fluorescência. Na 

tabela 1, a avaliação por meio da microscopia de campo claro revelou maior número 

de espécimes com escores 1 a 3 - ausência de reabsorção dentária apical 29 (52%), 

enquanto à avaliação por fluorescência revelou maior número de espécimes com 

escores 4 a 6 - presença de reabsorção dentária apical 37 (66%) nos dois períodos 

experimentais (Tabela 1).  
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Tabela 1. Detecção da presença e ausência de reabsorção dentária apical através de escores com o 
emprego dos métodos de avaliação microscópica em campo claro e de fluorescência. 

 Score 

Parâmetro 
Avaliado 

Método de 
Avaliação 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) Total 

 
Reabsorção 

Dentária 

Campo claro 14 4 11 16 4 7 56 

Fluorescência 8 3 8 14 10 13 56 

 
 

A tabela 2 resume os resultados do Teste Diagnóstico positivos e/ou 

negativos (VP, FP, VN, FN) para o método de fluorescência afim de detectar área de 

reabsorção dentária apical usando achados na microscopia de campo claro 

considerado padrão-ouro. Pode-se observar uma totalidade de 37 dos espécimes 

para o teste diagnóstico positivo e de 19 para o negativo. Destes, 26 representavam 

VP, 11 FP e 19 VN. Não foram identificados FN na amostra avaliada. 

 
Tabela 2. Verdadeiro-positivos, falso-positivo, verdadeiro-negativos, falso-negativos no 
diagnóstico de reabsorção dentária apical pelo método de fluorescência. 

 Teste Diagnóstico 

Parâmetro 

Avaliado 

Método de 

Avaliação 
Positivo Negativo VP FP VN FN Total 

Reabsorção 

Dentária 
Fluorescência 37 19 26 11 19 0 56 

 

A sensibilidade e a especificidade dos métodos fluorescente para detecção da 

reabsorção dentária apical foram calculadas. A microscopia em fluorescência 

apresentou valor para sensibilidade de 1 apresentando semelhança entre os métodos 

enquanto a especificidade apresentou o valor de 0,633. A medida da acurácia do 

método fluorescente para diagnóstico das reabsorções dentárias foi de 0,804 (Figura 

2).  
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Figura 2. Curva de ROC para o método de fluorescência aplicado nas mensurações da reabsorção 
dentária apical mostrando a especificidade (falso-positivo) e a sensibilidade (verdadeiro positivo) com 

inclinação da linha, a 45 graus, expressando acurácia de diagnóstico. 

 

 

A microscopia de fluorescência, embora apresente boa acurácia e 

sensibilidade, devido à baixa especificidade dificulta a mensuração das áreas de 

reabsorção dentária apical em todos os períodos experimentais, comparado com a 

microscopia de campo claro, que resulta em testes verdadeiros-negativos durante a 

mensuração das reabsorções dentárias apicais (Figura 3). 
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Figura 3. Fotomicrografia da raiz distal dos primeiros molares dos camundongos com seus aspectos 
microscópicos. (A e B) Microscopia de campo claro e fluorescência: o dente hígido apresenta 

ligamento periodontal, osso alveolar, dentina e cemento com integridade. (C e D) No período de 14 

dias, observa-se células inflamatórias e reabsorção dentária, o retângulo indica um resultado 
verdadeiro-negativo entre os dois métodos de avaliação, no campo claro observa-se ligamento 

periodontal integro, e na fluorescência um diagnóstico de reabsorção na superfície radicular (aumento 
original =10x; barra de escala 100= μm). (E e F) Gráficos representam as mensurações das áreas de 

reabsorção dentária apical utilizando os métodos de campo claro e fluorescência. # p < 0,05 
comparação entre os períodos de 14 e 42 dias; & p < 0,05 comparação entre camundongos WT e 

TNFR1 KO. 
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A contaminação dos canais radiculares induziu a reabsorção óssea periapical 

em camundongos WT e camundongos TNFR1 KO no período de 42 dias (Figura 4). 

Os camundongos WT apresentaram reabsorções ósseas periapicais de maior 

extensão comparado aos animais TNFR1 KO (p< 0,05) (Figura 5). 

 

Figura 4. Fotomicrografia da raiz distal dos primeiros molares dos camundongos WT e Knockout. (A) 

Microscopia de campo claro e fluorescência, os dentes hígidos apresentam ligamento periodontal, osso 
alveolar, dentina e cemento com integridade. (B) No período de 14 observou-se a presença de 

infiltrado inflamatório, reabsorção do ligamento periodontal e reabsorção óssea e dentária nos grupos 
experimentais. (C) Aos 42 dias, reabsorção severa dos tecidos mineralizados (aumento original =10x; 

barra de escala 100= μm).  
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Figura 5. Os valores representam o tamanho médio da lesão periapical dos grupos experimentais WT 
e TNFR1 KO nos períodos de 14 e 42 dias. A linha tracejada indica a área do ligamento periodontal 

apical hígido. * p < 0,05 comparação com o ligamento periodontal hígido; # p < 0,05 comparação 

entre os períodos de 14 e 42 dias; & p < 0,05 comparação entre camundongos WT e TNFR1 KO. 

 
 

Durante o desenvolvimento da lesão periapical, observou-se a presença de 

células grandes multinucleadas e seu número teve um aumento progressivo e 

significativo de um período para outro (Figura 6). Observou-se uma diferença 

estatística significante (p<0.05) no número de osteoclastos entre os períodos de 14 e 

42 dias, quando comparado com os dentes hígidos. Camundongos WT apresentam 

um número maior de osteoclastos na reabsorção óssea quando comparado com 

camundongos TNFR1 KO (p<0.05) (Figura 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Carvalho, Marcio Santos | 28 

 

Figura 6. Fotomicrografia da marcação para TRAP na superfície de óssea nos períodos experimentais. 
(A e B) Aos 14 dias após contaminação do sistema de canais radiculares, os camundongos WT 

apresentavam um maior número de osteoclastos na superfície óssea quando comparado com 

camundongos TNFR1 KO. (B) Aos 42 dias, observa-se um aumento significante da extensão da lesão 
periapical com a presença de osteoclastos na superfície óssea (aumento original =10x e 40x; barra de 

escala 100= μm).  
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Figura 7. Representação do número de osteoclastos por mm2 de osso. As medidas foram realizadas 
no período de 14 e 42 dias após contaminação dos sistemas de canais radiculares nos animais WT e 

TNFR1 KO. A linha tracejada indica o número de osteoclastos no ligamento periodontal apical hígido. * 

p < 0,05 comparação com o ligamento periodontal hígido; & p < 0,05 comparação entre 
camundongos WT e TNFR1 KO. 

 

 

Nos períodos experimentais, após exposição pulpar, os camundongos WT 

apresentaram número de clastos no terço apical quando comparado aos 

camundongos com ausência do receptor TNFR1 (p<0.05) (Figuras 8). 
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Figura 8. Fotomicrografia da marcação para TRAP na superfície dentária apical. (A e B) 
Camundongos WT apresentam maior número de clastos no terço apical quanto comparados aos 

camundongos TNFR1 KO (aumento original =10x; barra de escala 100= μm). (C) Vista representativa 

de células grandes multinucleadas na superfície dentária apical (aumento de 40x; barra de escala 
100= μm). (D) Valores representativos do número de clastos por mm2 na superfície dentária apical * p 

< 0,05 comparação com o ligamento periodontal hígido; & p < 0,05 comparação entre camundongos 
WT e TNFR1 KO.  
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Em conjunto, esses resultados mostram que a ausência do receptor TNFR1 

em camundongos inibiu a formação de clastos e a perda dos tecidos mineralizados 

dentário e ósseo indicando que a sinalização TNF-⍺-TNFR1 atua no catabolismo de 

tecidos mineralizados frente à infecção endodôntica. 

 

4. DISCUSSÃO  

Com base nas análises quantitativas dos métodos de microscopia de campo 

claro e de fluorescência para avaliar reabsorções dentárias apicais, a validação 

desses métodos são fundamentais para avaliar a precisão e confiabilidade (Oakley & 

Brunette, 2002). A microscopia de campo claro tem sido considerado o padrão-ouro 

para determinar a presença ou ausência de infiltrado inflamatório e reabsorção óssea 

e dentária na região periapical experimentalmente induzidas (De Paula-Silva et al., 

2009; Teixeira et al., 2011; Huamán et al., 2020). Previamente foi demonstrado que 

a identificação e observação do perímetro das lesões periapicais junto das áreas de 

reabsorção óssea foram mais claras pelo método da fluorescência (De Rossi et al., 

2007; De Rossi et al., 2016). Todavia, o método ainda não havia sido testado para 

identificação de reabsorções dentárias apicais. 

A curva ROC é um gráfico da sensibilidade e especificidade para um teste de 

diagnóstico (Hanley & McNeil, 1982; Oakley & Brunette, 2002). Desde a sua criação 

em 1950, a curva ROC vem sendo utilizada em diversas áreas da saúde (Terrer et al., 

2019; Barbaro et al., 2020; López-Jornet et al., 2021) com a finalidade de avaliar 

comparativamente dois ou mais testes de diagnóstico (Mandrekar, 2010). Nossos 

resultados mostraram que o método de fluorescência permite a identificação de 

reabsorções dentárias com sensibilidade de 1 e acurácia de 0,804 porém com baixa 

especificidade 0,63. Assim, devido a baixa especificidade observada neste estudo, a 

análise morfométrica de fluorescência não seria o método mais preciso para 

diagnosticar áreas de reabsorção dentária apical, uma vez que espécimes sem 

reabsorção dentária apical foram identificados como positivos (falso-positivos).  

Até onde sabemos, este é o primeiro estudo que investigou a sensibilidade, 

especificidade e acurácia do método de fluorescência para o diagnóstico de 

reabsorção dentária apical em comparação com o método microscópico de campo 

claro. Nesse contexto, estudos anteriores utilizaram diferentes métodos de avaliação 
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para observar lesões periapicais; a microscopia de campo claro é um método 

confiável para detectar áreas de reabsorção dos tecidos mineralizados (Laux et al., 

2000; Estrela et al., 2008; Huamán et al., 2020). 

Sabe-se que o TNF-⍺ é uma das principais citocina pró-inflamatórias 

envolvida na reabsorção dos tecidos mineralizados periodontais (Graves et al., 2003; 

Algate et al., 2016), todavia a via de sinalização desencadeada por esse mediador no 

microambiente periapical é desconhecida. A ligação do TNF-⍺ com o receptor TNFR1 

aumenta o processo de inflamação, sugerindo que esse receptor é responsável pelas 

vias de sinalização pró-inflamatórias (Zhang et al., 2020). No presente estudo, 

utilizamos um modelo animal experimental para investigar a ausência do receptor 

TNFR1 após contaminação microbiana do sistema de canais radiculares. Nossos 

resultados evidenciaram que camundongos WT apresentam maior área de 

reabsorção óssea e dentária em comparação com camundongos TNFR1 KO nos 

períodos de 14 e 42 dias, rejeitando, portanto a hipótese nula desse estudo. 

A reabsorção óssea inflamatória induzida por LPS na calvária de 

camundongos WT foi aumentada quando comparado com animais geneticamente 

deficientes do TNFR1, a via de sinalização TNF-⍺-TNFR1 pode ter sido bloqueada 

sugerindo um efeito inibitório no processo de osteoclastogênese (Hussain et 

al.,2008). Além disso, Graves et al. (2011) e Nagano et al. (2011) sugerem que a 

sinalização via TNFR1 é essencial para a indução de lacunas de reabsorção óssea 

(Lacunas de Howship) por hTNF, enquanto também indicam que a sinalização via 

TNFR2 sozinha não poderia induzir lacunas de reabsorção óssea por mTNF.  

De acordo com os resultados obtidos no presente estudo, durante o 

desenvolvimento da lesão periapical, observou a presença de células grandes 

multinucleadas e seu número teve um aumento progressivo e significativo de um 

período para outro. Os clastos desempenham um papel importante na remodelação e 

reabsorção fisiológica e patológica do tecido ósseo e dentário (Ponzetti et al., 2019). 

Em nossos achados, foi observada a presença de áreas de reabsorção na superfície 

óssea e dentária realizada pela presença de clastos, podendo inferir que a atividade 

mediada por essas de células, estão envolvidas na destruição dos tecidos 

mineralizados em lesões periapicais induzidas (Stashhenko et al., 1992). Em relação 

ao número total de clastos, no presente estudo foi possível observar um maior 
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número de clastos em camundongos WT em comparação com os camundongos 

TNFR1 KO. Ogawa et al. (2019) em seu estudo sobre reabsorções dentárias apicais 

na movimentação ortodôntica em camundongos WT e camundongos com ausência 

do receptor TNFR1 e TNFR2 do TNF-⍺, observou a presença de clastos na superfície 

óssea e dentária no período de 12 dias, os resultados indicaram que a formação de 

clastos foram menores nos camundongos geneticamente modificados quando 

comparado com os camundongos WT (Ogawa et al., 2019). Apesar deste estudo ter 

observado reabsorção dentaria com ausência do receptor TNFR1 em camundongos, 

foi feita uma comparação indireta com os nossos resultados, uma vez que não há 

estudos publicados, até o momento, na literatura e a reabsorção dentária apical foi 

ocasionada pela movimentação ortodôntica em um ambiente livre de micro-

organismos. 

Nossos resultados são inéditos e abrem perspectiva para estudos futuros, a 

ausência do receptor TNFR1 do TNF-⍺ inibiu o processo de reabsorção dentária 

apical em lesões periapicais induzidas experimentalmente, o número de clastos nas 

superfícies óssea e dentária foi significante menores nos camundongos TNFR1 KO 

quando comparado com os camundongos WT nos períodos de 14 e 42 dias. 

 

5. CONCLUSÃO 

Os camundongos WT desenvolveram reabsorções ósseas periapicais mais 

extensas e com maior número de clastos na superfície óssea e dentária quando 

comparado com os camundongos geneticamente deficientes do receptor TNFR1 do 

TNF-⍺. Esses resultados mostram que a sinalização TNF-⍺-TNFR1 atua no 

catabolismo de tecidos mineralizados frente à infecção endodôntica. 
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