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RESUMO 
 

Pereira, APS. Efeito do alendronato em lesões periapicais e avaliação da 
composição da microbiota bucal de ratas, em condições de hipoestrogenicidade. 
Ribeirão Preto, 2019. 103p. Tese [Doutorado]. Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, 

Universidade de São Paulo. 
 

Os objetivos desse estudo foram avaliar: o efeito do ALN no desenvolvimento de lesões 
periapicais (LP) induzidas em ratas ovariectomizadas (Capítulo 1); a influência da redução 

dos níveis de estrógeno na composição microbiana da cavidade bucal e consequentemente 

no desenvolvimento da lesão periapical (Capítulo 2). Para a realização do estudo do Capítulo 

1, 25 ratas foram divididas em 3 grupos: sham (controle), ovariectomia (OVX), e OVX+ALN. 

Um dia após a realização da OVX, os animais do grupo OVX+ALN começaram a receber a 

medicação, via gavagem. Decorridas 9 semanas, os primeiros molares de todos os animais 
foram submetidos à indução de LP. Após 21 dias, foi realizada a eutanásia dos animais. 

Fêmures foram analisados para registro da densidade mineral óssea (BMD) e os blocos de 

tecido ósseo contendo os primeiros molares inferiores foram submetidos ao processamento 

histotécnico e à coloração com hematoxilina e eosina (HE) para análise da LP em 

microscopia convencional. Paralelamente, foi realizada a análise morfométrica da área das LP 

por imunofluorescência, histoenzimologia para a quantificação de osteoclastos e coloração 
de DAPI para quantificação de osteócitos apoptóticos. Além disso, os primeiros molares 

superiores foram utilizados para a análise da expressão gênica de citocinas pró-inflamatórias 

(IL-1β, IL-6 e TNF-α) e marcadores da osteoclastogênese (RANKL/OPG). Já para a realização 

do estudo do Capítulo 2, 36 ratas foram divididas em 4 grupos: sham (controle), 

ovariectomia (OVX), sham + lesão periapical (Sham+LP) e ovariectomia + lesão periapical 

(OVX+LP). A indução da LP também ocorreu após 9 semanas seguindo o mesmo protocolo 
descrito acima. Após o período experimental de 21 dias, foi realizada a colheita 

microbiológica da cavidade bucal dos animais, por meio de esfregaço com microbrush nas 

regiões de bochechas, assoalho bucal e língua e posteriormente os animais foram 

submetidos à eutanásia. As amostras foram analisadas pelo método Checkerboard DNA-DNA 
Hybridization, para verificar a presença de 40 espécies bacterianas as quais foram divididas 

em complexos microbianos de Socransky. A análise da área das lesões periapicais foi 
realizada por microscopia de flourescência. Os resultados foram submetidos aos testes 

ANOVA e Kruskal-Wallis e aos pós-testes de Tukey e Dunn, com nível de significância de 5%. 

A análise dos resultados do Capítulo 1 permitiu evidenciar que a OVX reduziu a BMD do 

fêmur e o tratamento com ALN foi capaz de prevenir a perda óssea (p<0,001). Com relação 

à análise microscópica da região periapical, em HE, os grupos sham e OVX+ALN 

apresentaram ligamento periodontal e infiltrado inflamatório moderadamente aumentados, 

enquanto o grupo OVX apresentou esses parâmetros intensamente aumentados. As lesões 
periapicais do grupo OVX foram significantemente maiores, em comparação aos demais 



 

grupos (p<0,001). O grupo OVX apresentou a maior quantidade de osteócitos apoptóticos e 

o ALN foi capaz de prevenir a apoptose dessas células, além de reduzir significantemente a 
expressão de IL-6 (p<0,05). A OVX e o ALN não tiveram efeito na expressão de RANKL/OPG 

e não influenciaram no número de osteoclastos ao redor da LP (p>0,05). Já a análise dos 

resultados do Capítulo 2 permitiu evidenciar que a microbiota bucal foi alterada em 

condições de deficiência de estrógeno. Os grupos OVX apresentaram maior quantidade de 

bactérias, em comparação ao grupo SHAM, na maioria dos complexos microbianos 

(p<0,001), com exceção dos complexos roxo e amarelo, nos quais esse aumento numérico 
não foi estatisticamente significante, e do verde, que apresentou uma distribuição mais 

homogênea entre os grupos (p>0,05). Os animais do grupo controle (com ou sem lesão), 

sem considerar a influência da deficiência de estrógeno, não apresentaram diferença 

estatisticamente significante (p>0,001) em nenhum dos complexos microbianos. As lesões 

periapicais nos animais OVX apresentaram-se significativamente maiores em comparação 

aos animais SHAM (p<0,001). Pode-se concluir que a condição hipoestrogênica induzida pela 
OVX agravou a reabsorção óssea, induzindo a morte de osteócitos e estimulando LP maiores. 

O tratamento com ALN reduziu a apoptose de osteócitos e a inflamação, reduzindo a 

reabsorção óssea em LP de ratas ovariectomizadas. Com relação à microbiota bucal, a 

condição de hipoestrogenicidade aumentou a quantidade de bactérias e alterou o perfil 

microbiano na saliva, influenciando na progressão de lesões periapicais.  

 

Palavras-chave: Biologia molecular; Alendronato; Lesão Periapical; Osteoporose; 
Ovariectomia; Microbiota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 
 

Pereira, APS. Effect of alendronate on periapical lesions and evaluation of the oral 
microbiota composition of rats, under conditions of hypoestrogenicity. Ribeirão 

Preto, 2019. 103p. Thesis [Doctorate]. Ribeirão Preto Dental school, São Paulo University.  
 
The aim of this study was to evaluate the effect of ALN on the development of induced 

periapical lesions (PL) in ovariectomized rats (Chapter 1); the influence of estrogen levels 

reduction in the microbial composition of the oral cavity and consequently in the 
development of the periapical lesion (Chapter 2). For the study of Chapter 1, 25 rats were 

divided into 3 groups: sham (control), ovariectomy (OVX), and OVX + ALN. One day after 

OVX, animals from the OVX + ALN group started receiving the medication via gavage. After 

9 weeks, the first molars of all animals were submitted to PL induction. After 21 days, the 

animals were euthanized. Femurs were analyzed for bone mineral density (BMD) and bone 

tissue blocks containing the first lower molars were submitted to histotechnical processing 
and staining with hematoxylin and eosin (HE) for PL analysis under conventional microscopy. 

In parallel, the morphometric analysis of the PL area by immunofluorescence, 

histoenzimology for the quantification of osteoclasts and DAPI staining for the quantification 

of apoptotic osteocytes was performed. In addition, the first maxillary molars were used for 

the analysis of proinflammatory cytokines (IL-1β, IL-6 and TNF-α) gene expression and 

osteoclastogenesis markers (RANKL / OPG). For the study of Chapter 2, 36 rats were divided 
into 4 groups: sham (control), ovariectomy (OVX), sham + periapical lesion (Sham + PL) and 

ovariectomy + periapical lesion (OVX + PL). Induction of PL also occurred after 9 weeks 

following the same protocol described above. After the 21-day experimental period, the 

microbiological collection of the oral cavity of the animals was performed by smearing with 

microbrush in the regions of the cheeks, buccal floor and tongue and later the animals were 

submitted to euthanasia. The samples were analyzed by the Checkerboard DNA-DNA 
Hybridization method, to verify the presence of 40 bacterial species which were divided into 

Socransky microbial complexes. The analysis of the periapical lesion area was performed by 

fluorescence microscopy. The results were submitted to ANOVA and Kruskal-Wallis tests and 

Tukey and Dunn post-tests, with a significance level of 5%. Analysis of the results from 

Chapter 1 showed that OVX reduced femoral BMD and ALN treatment was able to prevent 

bone loss (p<0,001). Regarding the microscopic analysis of the periapical region, in the HE, 
the sham and OVX + ALN groups presented moderately increased periodontal ligament and 

inflammatory infiltrate, while the OVX group presented these parameters intensely increased. 

The periapical lesions of the OVX group were significantly higher in comparison to the other 

groups (p <0.001). The OVX group had the highest amount of apoptotic osteocytes and the 

ALN was able to prevent apoptosis of these cells, in addition to significantly reducing the 

expression of IL-6 (p<0,05). OVX and ALN had no effect on RANKL / OPG expression and did 
not influence the number of osteoclasts around PL (p> 0.05). The analysis of the results of 



 

Chapter 2 showed that the oral microbiota was altered under conditions of estrogen 

deficiency. The OVX groups had a higher amount of bacteria compared to the SHAM group in 
most of the microbial complexes (p <0.001), except for the purple and yellow complexes, in 

which this numerical increase was not statistically significant, and the green one, which 

presented a more homogeneous distribution between groups (p>0,05). The animals in the 

control group (with or without lesion), disregarding the influence of estrogen deficiency, did 

not present a statistically significant difference (p> 0.001) in any of the microbial complexes. 

The periapical lesions in OVX animals were significantly higher compared to SHAM animals 
(p<0,001). It can be concluded that the hypoestrogenic condition induced by OVX 

aggravated bone resorption, inducing the death of osteocytes and stimulating larger PL. 

Treatment with ALN reduced osteocyte apoptosis and inflammation, reducing bone 

resorption in PL of ovariectomized rats. Regarding the oral microbiota, the condition of 

hypoestrogenicity increased the amount of bacteria and altered the microbial profile, 

influencing the progression of periapical lesions.  
 

Keywords: Molecular biology; Alendronate; Periapical lesions; Osteoporosis; Ovariectomy; 

Microbiota. 
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1. Introdução 

O estrogênio é um hormônio esteróide, secretado fundamentalmente pelos 

ovários, envolvido na proliferação, diferenciação e nas funções fisiológicas dos 

órgãos reprodutivos como glândulas mamárias, útero e trompas uterinas. Além disso, 

esse hormônio desempenha papel fundamental em tecidos ou órgãos não 

pertencentes ao sistema reprodutor como os sistemas imune,  cardiovascular e 

nervoso central (Muramatsu e Inoue, 2000; Nilsson e Gustafsson 2011), além de 

atuação em fígado, tecido adiposo, músculo esquelético, vasos sanguíneos e tecido 

ósseo (Mauvais-Jarvis et al., 2013). 

Esse hormônio tem uma estrutura lipofílica pequena, podendo penetrar 

diretamente no núcleo ou citosol de células alvo onde se liga aos receptores de 

estrógeno (ERα e ERβ). O ER é um fator de transcrição dependente do ligante, 

apresentando uma estrutura molecular semelhante aos receptores de hormônios 

esteróides, assim como de receptores de hormônias da tireóide, ácidos retinóicos e 

vitamina D (Evans, 1988). Esses receptores se distribuem diferentemente nos 

diversos tecidos, sendo o ERα altamente expresso nos orgãos reprodutores 

femininos, particularmente no útero e glândulas mamárias, enquanto que o ERβ é 

abundantemente expresso na próstata, na bexiga, pulmões, cérebro e tecido ósseo. 

Nos músculos esqueléticos, ambos ERα e ERβ são altamente expressos em humanos 

e mamíferos (Wiik et al., 2009). 

O estrogênio é fundamental para a manutenção da homeostase em mulheres 

saudáveis na pré-menopausa. Assim, a diminuição dos níveis de estrógeno que 

ocorre especialmente em mulheres pós-menopausa ou após remoção bilateral dos 

ovários pode afetar a função dos outros sistemas não-reprodutivos desencadeando a 

osteoporose, alterações lipídicas, obesidade, arterosclerose e demência (Chen and 

Madak-Erdogan, 2016; Pöllänen et al., 2011; Wade e Schneider, 1992). Estilo de vida 

sedentário e dieta rica em gordura e açúcar promovem obesidade e, quando 

combinados com baixos níveis de estrogênio, tornam as mulheres na pós-menopausa 

mais suscetíveis ao ganho de peso, redistribuição de gordura às áreas abdominais, 

dislipidemia, hipertensão e resistência à insulina, sendo estas as principais 

características da síndrome metabólica (Mattsson and Olsson, 2007). 

Está bem estabelecido na literatura que os hormônios sexuais desempenham 
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um papel fundamental na homeostase óssea e, portanto, na etiopatogenia das 

doenças ósseas como a osteoporose. Em mulheres pós-menopausa, ocorre uma 

redução significativa dos níveis de estrógeno o que causa um aumento rápido do 

turnouver ósseo e redução da massa óssea, levando à osteoporose (Recker  et al.,  

2004). Albright et al. demonstraram, ainda na década de 1940, que a administração 

de estrógeno reestabeleceu o balanço negativo de cálcio em mulheres pós-

menopausa (Albright  et al., 1941).  

Além disso, sabe-se que a prevenção da perda de massa óssea promovida 

pelo estrogênio está relacionada a sua atuação direta em osteoblastos, osteócitos e 

osteoclastos (Miyauchi et al., 2013; Melville et al., 2014). Almeida et al.  

demonstraram que a deficiência de receptores de estrógeno α em osteoblastos 

progenitores desencadearam a supressão da proliferação e diferenciação de células 

periosteais levando à uma redução da massa óssea cortical, enquanto que essa 

deficiência em osteoblastos ou osteócitos maduros não esteve associada à 

diminuição dessa massa óssea (Almeida et al., 2013). Por outro lado, Melville et al. 

demonstraram que camundongos fêmeas deficientes para receptores de estrógeno α 

em osteoblastos e osteócitos maduros apresentaram diminuição da massa óssea 

cortical e trabecular (Melville et al., 2015). Assim, embora o impacto da deficiência 

de estrógeno na linhagem osteoblástica ainda não esteja completamente elucidado, 

sabe-se que um dos mediadores mais importantes desse processo é o sistema RANK-

RANKL-OPG (Streicher et al., 2017). 

Nakamura et al. (2007) demonstraram que camundongos fêmeas knockout 

para receptores de estrógeno α exibiram perda óssea trabecular, causada pela 

redução na apoptose de osteoclastos (Nakamura et al., 2007) Paralelamente, 

Miyauchi et al. demonstraram que a deficiência de estrógeno estabiliza a expressão 

do fator indutor de hipoxia (HIF) em osteoclastos, ativando a reabsorção óssea e 

promovendo perda óssea (Miyauchi et al., 2013). Assim, Lorenzo et al. (2017) 

destacaram que os osteoclastos são considerados um alvo direto do estrógeno via 

seus receptores. 

Paralelamente, diverso estudos na literatura tem demonstrado que o 

estrógeno desempenha papel fundamental na homeostase óssea por meio da 

inibição da apoptose de osteócitos e que a diminuição acentuada desse hormônio em 
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mulheres pós-menopausa e simulada em ratas ovariectomizadas estimula a morte 

programada dessas células (Chen et al., 2018; Diyanat et al., 2018; Florencio-Silva et 

al., 2018; Fu et al., 2018; Kim et al., 2018; Sharma et al., 2018; Shen et al., 2018; 

Xiao et al., 2018; Zimmerman et al., 2018; Choi et al., 2019; Hayashi et al., 2019; 

Ma et al., 2019; Ozasa et al., 2019; Scalize et al., 2019; Zhang et al., 2019; 21–23 - 

Florencio-Silva et al., 2018). 

Sabe-se ainda que a deficiência de estrógeno está associada ao aumento de 

citocinas pro-resorptivas, incluindo TNF-α, IL-1 α, IL-6, IL-7 dentre outros (Zheng et 

al. 2017; Satpathy et al. 2015). Essas citocinas expandem o pool de células 

precursoras de osteoclastos e um aumento de moléculas chave que regulam o 

desenvolvimento, atividade e viabilidade de osteoclastos (Zheng et al., 2017). 

Além disso, a redução dos níveis de estrógeno em mulheres pós-menopausa 

tem sido associada com sarcopenia e fragilidade muscular, sugerindo que esse 

hormônio também possa regular a massa e a função muscular (Messier et al., 2011). 

Clinicamente, há diversos estudos que comprovam a eficácia da terapia de 

reposição hormonal com estrógeno no tratamento da osteoporose. O tratamento de 

mulheres pós-menopausa com estrógeno levam a uma redução  significativa e 

mantida dos níveis de marcadores de reabsorção óssea (Honisett et al., 2016). 

Sabe-se que desequilíbrios hormonais relacionados ao estrogênio e à 

menopausa afetam a saúde bucal produzindo uma variedade de sinais e sintomas, 

tais como xerostomia, queimação na boca e alterações na percepção do paladar, 

sendo uma queixa comum em mulheres na pós-menopausa (Cao et al., 2007; 

Minicucci et al., 2013; Hernández-Vigueras et al., 2015). 

Tem sido amplamente demonstrado que a deficiência de estrógeno induz a 

perda óssea não só de ossos longos e vertebrais mas também do tecido ósseo que 

circunda os elementos dentais (Tanaka et al. 2002; Fardakani et al. 2009; Amadei et 

al., 2011; Guiglia et al., 2013; Hua et al., 2014; Chen et al., 2015; Xu et al., 2015; 

Passos-Soares et al., 2017; Ichimaru et al., 2018; Macari et al., 2018). Entretanto, 

embora haja similaridades, é sabido que ossos longos e maxilares exibem diferentes 

potenciais osteogênicos e osteoclastogênicos, podendo responder diferentemente à 

estímulos mecânicos, sinais regulatórios de homeostase e a deficiência de estrógeno 

(Aghaloo et al., 2010; Faloni et al., 2011; Matsuura et al., 2014; Johnston et al., 
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2015). Assim, torna-se necessário o conhecimento aprofundado dos efeitos da 

deficiência de estrógeno no tecido ósseo maxilar e sua repercussão em processos 

fisiológicos e patológicos nas estruturais dentárias. 

Recentemente foi demonstrado que uma associação entre uma redução da 

autofagia e um aumento da apoptose de osteócitos no osso alveolar de ratas 

deficientes de estrógeno. Por outro lado, pode-se observar também que a reposição 

de estrógeno aumenta a viabilidade de osteócitos por meio da inibição de apoptose e 

manutenção da autofagia dessas células (Florencio-Silva et al., 2018). 

Adicionalmente, tem sido demonstrado que a apoptose de osteócitos 

aumenta nas primeiras três semanas após o início da deficiência de estrógeno em 

ossos longos de ratas ovariectomizadas (Tomkinson et al.,1998; Emerton et al., 

2010). Recentemente, Florencio-Silva et al. (2018) demonstraram que um aumento 

significativo da apoptose de osteócitos nos maxilares ocorre logo após o início da 

deficiência sistêmica de estrógeno à semelhança do que ocorre em ossos longos. 

Finalmente, esses autores também comprovaram que a apoptose de osteócitos está 

associada, pelo menos em parte, com a redução da autofagia dessas células, 

sugerindo uma dinâmica complexa entre esses dois processos (Florencio-Silva et al., 

2018). 

Estudos sugerem que a diminuição da densidade óssea pode ter implicações 

para a saúde bucal, como o risco de aumento da progressão das infecções 

periodontais e de perda dentária (Vieira et al., 2017). A associação de mulheres na 

pós-menopausa com osteoporose e maior perda de inserção clínica foi evidenciada 

cientificamente por uma revisão sistemática e metanálise (Penoni et al., 2017).  

Em relação à formação e ao desenvolvimento de lesões periapicais, 

recentemente, um estudo do nosso grupo de pesquisa demonstrou que condições 

hipoestrogênicas agravam a etiopatogênese da lesão periapical em ratas. A infecção 

combinada com a ovariectomia (OVX) promoveu uma alteração das moléculas 

sinalizadoras e enzimas proteolíticas, ocasionando lesões periapicais mais extensas e 

aumento da expressão de citocinas pró-inflamatórias e de metaloproteinases da 

matriz (Romualdo et al., 2018). Outros estudos também destacaram a influência da 

deficiência de estrógeno na progressão de lesões periapicais (Gomes-Filho et al., 

2015; Wayama et al., 2015; Brasil et al., 2017). 
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Os bisfosfonatos (BFs), incluindo o Alendronato (ALN) são potentes inibidores 

da função osteoclástica e são amplamente utilizados como tratamento de escolha ou 

terapia adjuvante para osteoporose, doença de Paget, metástase óssea e 

hipercalcemia de malignidades (Russel, 2007). Além disso, os BFs são capazes de 

inibir a apoptose de osteócitos (Plotkin et al., 1999; Follet et al., 2007), células que 

podem modular a diferenciação e a função de osteoblastos e osteoclastos, 

estimulando a osteoclastogênese (Capulli et al., 2014). 

O alendronato de sódio (ALN) é um amino bifosfonato e, uma vez absorvido 

pelos ossos, atua como um agente antiosteolítico. O ALN liga-se às superfícies de 

reabsorção e é liberado localmente durante a acidificação associada à atividade 

osteoclástica. Esta liberação leva a um aumento na concentração local de ALN, 

resultando em uma alteração na característica da membrana de borda irregular dos 

osteoclastos sem destruir as células. Portanto, ALN parece ter um potencial para ser 

usado como um inibidor da reabsorção óssea alveolar no tratamento da periodontite 

(Sharma, Raman e Pradeep, 2017). 

Devido às suas propriedades antirreabsortivas, estudos também têm 

investigado a aplicação dos BFs na Odontologia, usando diferentes modelos 

experimentais (Wayama et al., 2015). Ele aumenta a densidade mineral óssea sendo 

incorporado, inclusive, nas estruturas dentais mineralizadas (Lucisano et al., 2013). 

Sabe-se que a terapia com ALD poderia desempenhar um papel protetor contra a 

perda óssea periapical  (Xiong et al., 2007; Xiong et al., 2010). Foi observado 

também uma forte relação entre duração de tratamento com BFs e o sucesso 

endodôntico (Dereci et al., 2016). 

Também relacionado a alterações na cavidade bucal, foi demonstrado que o 

estrogênio estimula a produção de IL-1 e melhora a resistência das fêmeas à 

disseminação de infecções dentoalveolares, ocasionando lesões mais localizadas, o 

que ressalta o papel potencial dos hormônios relacionados ao sexo na modulação das 

infecções da mucosa bucal (Youssef and Stashenko, 2017). 

De acordo com estudos prévios, a deficiência de estrogênio ocasionou 

mudanças qualitativas e quantitativas na saliva, levando subsequentemente a 

alterações específicas na composição bacteriana salivar (Nasidze et al., 2009; 2011; 
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Belstrøm et al., 2014). Paralelamente, estudos recentes demonstraram que o perfil 

da microbiota gengival de animais ovarectomizados é diferente quando comparado à 

animais que não foram submetidos a remoção cirúrgica dos ovários (Wang et al., 

2016; Zhang et al., 2017). 

No entanto, os efeitos da OVX diretamente sobre o microambiente bucal, e 

mais especificamente sobre a sua microbiota, ainda precisam ser estudados, tendo 

em vista que a literatura é escassa. Esse conhecimento permitirá o entendimento de 

processos patológicos e infecciosos da cavidade bucal que acometem mulheres com 

deficiência de estrógeno, bem como poderá fornecer subsídios para o 

desenvolvimento de potenciais alvos terapêuticos. 

Para abordar o tema proposto, foram desenvolvidos estudos divididos nos 2 

capítulos a seguir: 

1. Alendronato inibe a apoptose de osteócitos e a inflamação, via IL-6, 

inibindo a reabsorção óssea em lesões periapicais de ratas 

ovariectomizadas. 

2. A microbiota bucal pode influenciar o desenvolvimento de lesões 

periapicais maiores em ratas ovariectomizadas.  



 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
2.Capítulo 1  

Alendronato inibe a apoptose de osteócitos e a inflamação, via IL-6, inibindo a 

reabsorção óssea em lesões periapicais de ratas ovariectomizadas 
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2. CAPÍTULO 1  

Alendronato inibe a apoptose de osteócitos e a inflamação, via IL-6, inibindo a reabsorção 

óssea em lesões periapicais de ratas ovariectomizadas 

 

Introdução 

Nos últimos 20 anos, os avanços nas pesquisas permitiram uma mudança 

considerável no conhecimento relativo à biologia óssea e da relação entre hormônios 

sexuais e a fisiologia/patologia do metabolismo ósseo (Almeida et al., 2017). Em 

roedores, os efeitos da deficiência de estrógeno podem ser modulados 

experimentalmente pela ovariectomia (OVX), procedimento que provoca deficiência 

hormonal semelhante à da menopausa, estimulando a reabsorção óssea por meio do 

aumento da formação de células osteoclásticas (Weitzmann e Pacifici, 2006) e do 

aumento da vida útil dessas células (Krum et al., 2008; Martin-Millan et al., 2010), 

induzindo osteopenia e osteoporose. Além disso, sabe-se que a realização da OVX 

leva a um aumento na apoptose de osteócitos, células importantes na remodelação 

óssea, o que pode causar perda óssea ou prejudicar a qualidade óssea por diferentes 

vias (Emerton et al., 2010). 

Em ratas, a privação de estrógeno mimetiza os padrões de perda da massa 

óssea observados em humanos (Frost e Jee, 1992). Um estudo recente realizado em 

ratas ovariectomizadas (Romualdo et al., 2018) demonstrou que a deficiência de 

estrógeno induzida pela OVX provoca a redução da densidade mineral óssea (BMD) 

dos fêmures e também dos maxilares. 

Os bisfosfonatos (BFs), incluindo o Alendronato (ALN), são os medicamentos 

mais comumente utilizados para o tratamento da osteoporose em humanos. Esses 

medicamentos podem impedir a perda óssea reduzindo o número de osteoclastos, 

por meio da prevenção da osteoclastogênese, e promovendo a apoptose destas 

células (Russell, 2007; Jobke et al., 2014). Além disso, os BFs são capazes de inibir a 

apoptose de osteócitos (Plotkin et al., 1999; Follet et al., 2007), células que podem 

modular a diferenciação e a função de osteoblastos e osteoclastos, estimulando a 

osteoclastogênese (Capulli et al., 2014). 

Especificamente na Endodontia, pouco se conhece sobre os efeitos da 

redução dos níveis de estrógeno e da administração de ALN nas lesões periapicais. A 
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relação entre lesões periapicais e densidade mineral óssea (BMD) foi avaliada em um 

estudo transversal com mulheres na pós-menopausa, onde foi demonstrada uma 

significante associação entre a presença de áreas radiolúcidas periapicais e a baixa 

BMD (López-López et al., 2015). Além disso, a OVX pode levar a um aumento 

significante da perda óssea em lesões periapicais induzidas, em ratas (Xiong et al., 

2007; Wayama et al., 2015; Lucisano et al., 2013; Romualdo et al., 2018), levando a 

um aumento na expressão de citocinas pró-inflamatórias e de metaloproteinases da 

matriz (Romualdo et al., 2018). Ainda, a redução nos níveis de estrógeno estimula a 

osteoclastogênese durante a progressão da lesão periapical, levando a um aumento 

nos níveis de RANKL e de osteoclastos nas lesões (Gomes-Filho et al., 2015). 

Adicionalmente, nosso grupo de pesquisa demonstrou que há relação entre a 

apoptose de osteócitos e o aumento de lesões periapicais induzidas, em 

camundongos (De Oliveira et al., 2017). No entanto, nenhum estudo até o momento 

avaliou o efeito da OVX na sobrevida de osteócitos ao redor da lesão periapical e o 

impacto da apoptose destas células no curso da doença em animais deficientes de 

estrógeno.  Sabe-se que a terapia com ALN poderia desempenhar um papel protetor 

contra a perda óssea periapical (Xiong et al., 2007; Xiong et al., 2010) e uma forte 

relação foi observada entre a duração do tratamento com BF e o sucesso do 

tratamento endodôntico (Dereci et al., 2016).  Entretanto, não há estudos 

investigando o efeito do tratamento com ALN no microambiente periapical de 

animais ovariectomizados com relação aos marcadores da osteoclastogênese, 

citocinas pró-inflamatórias e sobrevida de osteócitos. Pelo exposto, o objetivo do 

presente estudo foi avaliar o papel do ALN em lesões periapicais induzidas em ratas 

ovariectomizadas, englobando esses aspectos. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O presente estudo foi submetido à apreciação pela Comissão de Ética no Uso 

de Animais da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto - Universidade de São 

Paulo (Protocolo nº 2013.1.1404.58.4- Anexo A), tendo sido aprovado. Para 

experimentação, foram utilizadas 25 ratas da linhagem Wistar, de aproximadamente 

12 semanas de idade, adquiridas do Biotério Central da Universidade de São Paulo 

(USP) – Campus de Ribeirão Preto. Todos os animais foram mantidos no Biotério da 
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Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto – USP com livre acesso à ração e água 

filtrada. Os animais foram divididos aleatoriamente em 3 grupos: cirurgia fictícia 

(sham – controle; n=5), ovariectomia (OVX; n=10) e OVX+ALN (n=10). 

Para a realização da ovariectomia, as ratas foram anestesiadas por meio de 

injeção intramuscular com Ketamina (Ketamina a 10% - Agener União Química 

Farmacêutica Nacional S/A, Embu-Guaçu, SP), na dosagem de 55mg/Kg de peso 

corporal e Xilazina (Xilazina a 2% - Dopaser, Laboratórios Calier, AS, Barcelona, 

Espanha), na dosagem de 10mg/Kg de peso. A remoção bilateral dos ovários foi 

realizada nos animais dos grupos OVX e OVX+ALN. Os animais do grupo sham foram 

submetidos a cirurgias de ovariectomia fictícias, nas quais os ovários foram apenas 

movimentados e devolvidos intactos à posição original, como descrito previamente 

(Orrico et al., 2005).  

 

Administração do Alendronato 

A administração do medicamento no grupo OVX+ALN foi iniciada um dia 

após a realização da OVX. Os animais receberam duas doses semanais de 1mg/Kg de 

Alendronato de Sódio (Alendronato de sódio trihidratado, Fagron, São Paulo, SP, 

Brasil) quimicamente puro, diluído em água destilada, via gavagem (sonda inserida 

via bucal). A administração do medicamento foi mantida por 12 semanas (Sugimoto 

et al., 2013; Chen et al., 2014), totalizando 24 doses durante o período 

experimental.  

Para a administração da droga via gavagem, os animais foram contidos 

manualmente, após jejum prévio de duas horas. Foi utilizada uma agulha de aço inox 

curva, específica para a realização de gavagem em ratos (Ciencor Scientific Ltda. São 

Paulo - SP), com cânula de diâmetro de 1,2mm, esfera de 2,25mm e 38mm de 

comprimento, para que a solução fosse injetada diretamente no trato 

gastrointestinal. 

Após a administração do medicamento, os animais foram mantidos por 

alguns minutos na posição vertical para evitar a ocorrência de refluxo e/ou irritação 

gastroesofágica e para garantir a total ingestão do volume administrado. 

Semanalmente, os animais foram pesados para controle do peso corpóreo e para 

que novas soluções de ALN fossem preparadas com a concentração adequada, 

ajustando a dose de medicamento ao peso dos animais. 
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Indução das Lesões Periapicais 

Decorridas 9 semanas da realização da OVX, foram induzidas lesões 

periapicais nos animais de todos os grupos, por meio de um modelo clássico para 

roedores (Kawashima e Stashenko, 1999; Bezerra Da Silva et al., 2014). Após 

anestesia com Ketamina e Xilazina, conforme descrito previamente, os animais foram 

imobilizados e montados em uma mesa de retração da mandíbula, mantidos com a 

cavidade bucal aberta para permitir a adequada visualização e acesso. A abertura 

coronária dos primeiros molares superiores e inferiores foi realizada com broca 

esférica em baixa rotação (nº 1/2 - KG Sorensen, Cotia, SP, Brasil) acoplada à peça 

de mão elétrica montada em motor de baixa rotação e contra-ângulo (Dabi Atlante 

Equipamentos Odontológicos, Ribeirão Preto, SP, Brasil), sendo o tecido pulpar do 

canal radicular distal removido com lima endodôntica tipo K número 10 (Dentsply 

Maillefer, Ballaigues, Suíça). Em seguida, os dentes foram mantidos expostos à 

microbiota bucal. 

Após o período experimental de 21 dias, os animais foram submetidos à 

eutanásia por sobredose anestésica, por meio da associação de Ketamina 300mg/kg 

e Xilazina 30mg/kg, como preconizado pelas Diretrizes da prática de eutanásia do 

CONCEA (Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal).  

 

Confirmação da eficácia da OVX  

A eficácia da OVX foi confirmada por meio do monitoramento do peso 

corporal dos animais e pelo peso do útero no dia da eutanásia, tendo em vista que 

este procedimento promove aumento no peso corporal e atrofia uterina (Chen et al., 

2014), em comparação ao grupo sham.  

Além disso, foi realizada a avaliação da densidade mineral óssea (BMD) dos 

fêmures, por meio da técnica de absortometria radiológica de dupla energia (DXA). 

Um fêmur de cada animal de todos os grupos foi removido cirurgicamente e 

analisado por meio do densitômetro de absorbância de raios-X de energia dual Lunar 

PIXImus (Lunar PIXImus Corp. Headquarters, Madison, WI, USA), para registro da 

BMD da metáfise distal, em g/cm2. Os dados obtidos foram registrados e analisados 

pelo software Lunar PIXImus, versão 2.2 (Lunar PIXImus Corp. Headquarters), 

conforme descrito previamente (Lucisano et al., 2013). 
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Processamento histotécnico e avaliação microscópica descrit iva da região 

periapical 

As hemimandíbulas foram removidas, fixadas por imersão em formol 

tamponado a 10% por 24 horas à temperatura ambiente e lavadas por, 

aproximadamente, 4 horas em água corrente. Em seguida, as peças foram mantidas 

em solução à base de EDTA a 4,13% até sua completa desmineralização. Após esse 

procedimento, foram submetidas ao processamento histotécnico de rotina, sendo 

lavadas em água corrente por 2 horas, desidratadas em álcoois de concentrações 

crescentes, diafanizadas em xilol e incluídas em parafina. Os blocos contendo os 

dentes foram cortados longitudinalmente em micrótomo (Leica RM2145; Leica 

Microsystems GmbH, Wetzlar, Alemanha). Cortes semi-seriados de 5μm foram 

obtidos em toda a extensão da lesão periapical na região apical, corados com 

hematoxilina e eosina (HE) e submetidos à análise em microscopia óptica 

convencional, para descrição da região apical e periapical.  

A análise qualitativa descritiva foi realizada nos cortes representativos de 

cada grupo considerando: o ligamento periodontal/lesão periapical (extensão); o 

infiltrado celular inflamatório (característica e intensidade); e o osso alveolar 

(ausência/presença de reabsorção dos tecidos mineralizados). 

 

Mensuração da área das lesões periapicais, em microscopia de 

fluorescência 

A avaliação morfométrica das lesões periapicais foi realizada nos espécimes 

corados com HE, em aumento de 5x, operando no modo fluorescente, filtro Alexa 

Fluor 488 (AF488) com as seguintes características: excitação de G365, refletores 

FT395 e emissão LP420, como previamente descrito (De Rossi et al., 2007; Cohenca 

et al., 2015). Para cada espécime, a área da lesão periapical foi delineada e medida 

em mm2. A delimitação da lesão excluiu as estruturas intactas (ligamento 

periodontal, cemento e osso alveolar), facilmente identificadas pela fluorescência 

verde intensa, assim como incluiu áreas de reabsorção e infiltrado inflamatório, 

identificadas pela ausência de fluorescência e aparência escurecida. 

Todas as análises foram realizadas no microscópio Axio Imager.M1 (Carl 

Zeiss MicroImaging GmbH, Göttingen, Alemanha), com câmera AxioCam MRc5 
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acoplada (Carl Zeiss MicroImaging GmbH, Göttingen, Alemanha). As análises foram 

realizadas apenas nas raízes distais dos primeiros molares inferiores por 

apresentarem canal radicular amplo, reto e com paredes de espessura uniforme até 

a região periapical. Todas as análises foram realizadas por um único avaliador 

experiente, sem conhecimento prévio do grupo analisado. 

 

Histoenzimologia para a atividade da fosfatase ácida resistente ao 

tartarato (TRAP), para contagem de osteoclastos 

A atividade da TRAP foi utilizada para marcação e quantificação de 

osteoclastos. Os cortes foram desparafinizados em xilol, hidratados em 

concentrações decrescentes de álcool e colocados em água destilada. A seguir, as 

lâminas foram colocadas em solução de álcool/acetona a 50% durante um minuto e 

os cortes secos à temperatura ambiente. Em seguida, uma solução contendo 10mL 

de tampão de ácido acético, 0,1mL de dimetilformamida, 5mg de Fast-red e 1mg de 

ácido fosfórico naftol AS-BI (Sigma-Aldrich Corporation, Saint Louis, EUA) foi 

pipetada sobre os cortes, que foram mantidos protegidos da luz, em estufa a 37°C, 

pelo tempo suficiente para se observar a marcação (Cohenca et al., 2015). Após a 

incubação, foi realizada a contra-coloração com hematoxilina por um minuto. A 

seguir, as lâminas foram montadas e avaliadas no microscópio sob luz convencional, 

para contagem do número de células TRAP-positivas, com três ou mais núcleos, 

presentes em lacunas de reabsorção, em contato direto com o osso alveolar ao redor 

da lesão periapical.  Os resultados foram expressos em número de células por mm. 

 

Quantificação de osteócitos apoptóticos (Coloração de DAPI) 

A coloração 4'-6-diamidino-2-fenilindol (DAPI) foi utilizada para analisar a 

condensação de DNA das células apoptóticas e quantificar os osteócitos apoptóticos 

(De Oliveira et al., 2017). Os cortes desparafinados foram lavados três vezes com 

PBS por cinco minutos cada, permeabilizados com PBS-Triton a 0,5% e lavados 

novamente três vezes com PBS por cinco minutos cada. Em seguida, foram cobertos 

com meio de montagem aquoso contendo DAPI, na concentração de 1,5μg/ml (sc-

3598, Santa Cruz Biotechnology Inc. Dallas, Texas, EUA) à temperatura ambiente, 

em ambiente escuro. 
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Para a quantificação das células apoptóticas foi utilizado um filtro de 

excitação de 330-385 nm e filtro de emissão de 420 nm (DAPI, Carl Zeiss 

MicroImaging GmbH, Göttingen, Alemanha). Foram analisados três campos 

microscópicos: um no osso alveolar logo abaixo do ápice radicular e os outros 

localizados à direita e à esquerda do campo central. Os osteócitos foram 

considerados apoptóticos quando houve fragmentação nuclear ou condensação de 

cromatina, eventos comumente associados à ocorrência de apoptose (Cummings et 

al., 2004). 

A razão de osteócitos apoptóticos/osteócitos totais em cada campo foi obtida 

e os resultados foram expressos em porcentagem média de osteócitos 

apoptóticos/osteócitos totais para cada grupo. 

 

Detecção da expressão gênica de marcadores da osteoclastogênese e de 

citocinas pró-inflamatórias, por meio da reação em cadeia da polimerase 

em tempo real (RT-PCR) 

As hemimaxilas foram seccionadas, para obtenção de blocos contendo o 

primeiro molar superior e o osso ao seu redor. As amostras foram mantidas em 

RNAlater (Life Technologies Corporation – Carlsbad, CA, EUA) e congeladas a -80ºC 

até o dia do processamento, quando foram descongeladas, trituradas em gral e 

pistilo e homogeneizadas em homogeneizador de tecidos (BioSpec Products, Inc., 

Bartlesville, OK, EUA). 

 A extração de RNA total foi realizada utilizando o kit de extração Pure link 

mini kit (Applied Biosystems, Foster City, California, EUA), seguindo as instruções do 

fabricante. Alíquotas de 2µL foram utilizadas para avaliar a pureza e estimar a 

concentração de RNA em mg/mL de cada amostra, utilizando o Nanodrop 2000 

(Thermo Fisher Scientific Inc., Waltham, MA, EUA). O DNA complementar (cDNA) foi 

sintetizado utilizando 1μg de RNA total e o kit High Capacity (Applied Biosystems, 

Foster City, California, EUA). 

A quantificação de citocinas pró-inflamatórias (IL-1β, IL-6 e TNF-α) e de 

marcadores da osteoclastogênese (RANKL/OPG) foi avaliada por meio da análise da 

expressão gênica (Il1b, l6, Tnfa e Tnfsf11/Tnfrsf11b), utilizando o StepOnePlus™ 

Real-Time PCR System (Applied Biosystems, Foster City, CA, EUA) e o sistema de 
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fluorescência TaqMan (Applied Biosystems®, Foster City, CA, EUA). As condições 

padrão de PCR consistiram de desnaturação à 95°C por 2 minutos, seguida por 40 

ciclos de 95°C por 1 segundo e 60°C por 20 segundos.O cálculo para a determinação 

da expressão relativa do gene de interesse foi realizado de acordo com as instruções 

do fabricante, utilizando como referência a expressão de beta-actina (Actb) e de 

gliceraldeído-3-fosfato desidrogenase (Gapdh) na mesma amostra, utilizando-se do 

método do ΔΔCt. A média dos valores de Ct obtidas de duplicatas foi utilizada para o 

cálculo da expressão gênica, a qual foi comparada aos valores do gene alvo e gene 

de referência de uma amostra controle para o cálculo da expressão relativa, por meio 

da fórmula 2–ΔΔCt. 

 

Análise Estatística 

Os dados obtidos foram submetidos à análise estatística, por meio do 

programa Graph Pad Prism 6.0 (Graph Pad Software Inc, San Diego, CA, EUA). Para 

a comparação dos resultados obtidos, com relação à avaliação da BMD, da área das 

lesões periapicais e dos osteócitos apoptóticos, foi utilizado o teste one-way ANOVA 

e o pós-teste de Tukey. Na avaliação dos osteoclastos e da expressão gênica foi 

aplicado o teste de Kruskal-Wallis e o pós teste de Dunn. Todas as análises foram 

realizadas com nível de significância de 5%. 

 

RESULTADOS  

Confirmação da eficácia da ovariectomia 

A eficácia da ovariectomia foi confirmada pelo aumento do peso corporal e 

pela diminuição do peso do útero dos animais ovariectomizados. Houve diferença 

estatisticamente significante entre os grupos sham e OVX (p<0,001).  

O efeito da ovariectomia na perda óssea também foi confirmado pelos 

resultados obtidos após a avaliação da densidade mineral óssea (BMD) da metáfise 

distal dos fêmures (Figura 1). As médias de BMD dos grupos sham, OVX, OVX+ALN 

foram, respectivamente, 0,25±0,04, 0,17±0,03 e 0,27±0,08 g/cm². Houve diferença 

estatisticamente significante (p<0,001) entre os grupos sham e OVX, demonstrando 

que a ovariectomia reduziu a BMD do osso longo, e também entre os grupos OVX e 

OVX+ALN, demonstrando que este medicamento foi capaz de prevenir a perda 

óssea.  
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Figura 1 - Densidade mineral óssea (BMD) dos fêmures, 12 
semanas após a realização da ovariectomia (OVX) ou da cirurgia 
fictícia (sham) e da administração do Alendronato (ALN). Letras 
diferentes indicam diferença estatisticamente significante entre os 
grupos (p<0,001). 

 

 

Análise microscópica descrit iva das regiões apical e periapical 

A análise microscópica descritiva (Figura 2) demonstrou que os grupos sham 

e OVX+ALN apresentaram resultados semelhantes com relação à espessura do 

ligamento periodontal, que se encontrava moderadamente aumentado, e também 

com relação à característica do infiltrado inflamatório, predominantemente 

macrofágico e de intensidade moderada. Por outro lado, o grupo OVX sem 

tratamento apresentou severo aumento da espessura do ligamento periodontal na 

maioria dos espécimes, com intenso infiltrado inflamatório, também 

predominantemente macrofágico.  

Em todos os grupos foram observadas reabsorções dos tecidos mineralizados 

(cemento e osso alveolar), com a presença de osteoclastos na superfície desses 

tecidos.



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2 - Fotomicrografias representativas dos grupos avaliados, em microscopia de luz 
convencional (coloração de HE).  
 
 
A) Lesão periapical (pl) do grupo sham, espessura do ligamento periodontal e infiltrado inflamatório 

moderadamente aumentados.  
 

B) Maior aumento de A.  
 

C) Lesão periapical do grupo ovariectomizado (OVX), espessura do ligamento periodontal e infiltrado 
inflamatório severamente aumentados.  

 
D) Maior aumento de C.  

 
E) Lesão periapical do grupo OVX tratado com Alendronato, espessura do ligamento periodontal e 

infiltrado inflamatório moderadamente aumentados. 
 

F) Maior aumento de E. 
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Mensuração da área das lesões periapicais, em microscopia de 

fluorescência 

Com relação à análise morfométrica da área das lesões periapicais (Figura 

3), no grupo sham a média da área das lesões foi de 1,0 (±0,82) mm². No grupo 

OVX sem tratamento a média da área das lesões foi de 2,07 (±0,91) mm² e, no 

grupo OVX tratado com ALN, a média da área das lesões foi de 0,83 (±0,24) mm². 

Assim, as lesões periapicais do grupo OVX sem tratamento foram significantemente 

maiores (p=0,003) do que as lesões do grupo sham e do grupo OVX+ALN, que não 

foram diferentes entre si (p>0,05), demonstrando que o ALN preveniu a progressão 

das lesões periapicais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Capítulo 1 | 49 

Figura 3 - Área das lesões periapicais (pl) em mm². Sham = cirurgia de ovariectomia fictícia; OVX = 
ovariectomia; ALN = Alendronato; Letras diferentes indicam diferença significante entre os grupos 
(p=0,003). 
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Histoenzimologia para a atividade da fosfatase ácida resistente ao 

tartarato (TRAP), para contagem de osteoclastos 

As medianas de osteoclastos por mm nos grupos sham, OVX e OVX+ALN 

foram de 6,71 (Q1=4,4; Q3=8,1), 6,71 (Q1=5,5; Q3=9,3) e 7,3 (Q1=6,7; 

Q3=9,8), respectivamente. Não foi possível encontrar diferença estatisticamente 

significante entre os grupos (p=0,65), demonstrando que o ALN não interferiu 

significantemente no número dessas células A Figura 4 ilustra os dados obtidos. 

 

Figura 4 - Fotomicrografias dos cortes microscópicos representativos dos resultados obtidos, 
corados por meio da técnica de histoenzimologia para a atividade da fosfatase ácida resistente ao 
tartarato (TRAP), para identificação e contagem de osteoclastos. (A) Lesão periapical (pl), 
evidenciando a presença de osteoclastos (vermelho). (B) Maior aumento de A, destacando 
osteoclastos presentes no osso alveolar (ab), ao redor da lesão periapical. 

 

 

Quantificação de células apoptóticas (Coloração de DAPI) 

Os espécimes apresentaram em média 21,2% (±3,0) de osteócitos 

apoptóticos positivos para DAPI no grupo sham, 28,2% (±3,5) de osteócitos 

positivos para DAPI no grupo OVX, e 15,7% (±2,1) de osteócitos positivos para 

DAPI no grupo OVX+ALN. O grupo OVX apresentou proporção significativamente 

maior de osteócitos apoptóticos/osteócitos totais e o tratamento com ALN foi 

capaz de prevenir a apoptose dos osteócitos (p<0,001). A Figura 5 ilustra os 

resultados obtidos.  
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Figura 5- Porcentagem média de osteócitos apoptóticos (osteócitos apoptóticos/osteócitos totais) 
nos grupos avaliados. Sham = cirurgia de ovariectomia fictícia; OVX = ovariectomia; OVX+ ALN = 
ovariectomia + alendronato; Letras diferentes indicam diferença significante entre os grupos 
(p<0,001). Setas brancas = osteócitos normais; setas vermelhas = osteócitos apoptóticos. 

 

 

Detecção da expressão gênica de marcadores da osteoclastogênese e de 

citocinas pró-inflamatórias, por meio da reação em cadeia da polimerase em 

tempo real (RT-PCR) 

 

Com relação à expressão dos marcadores da osteoclastogênese (RANKL 

e OPG), a realização da OVX e o tratamento com ALN não tiveram efeito na 

expressão desses marcadores na lesão periapical (p>0,05). 

Por outro lado, pode-se observar que no grupo OVX sem tratamento 

houve uma maior expressão das citocinas pró-inflamatórias (IL-1β, IL-6 e TNF-

α), porém esse aumento não foi estatisticamente significante (p>0,05). O 

tratamento com ALN promoveu uma redução na quantidade das citocinas pró-

inflamatórias, entretanto essa redução foi estatisticamente significante (p=0,03) 

apenas para IL-6. A Figura 6 ilustra os resultados obtidos após a avaliação da 

expressão gênica. 
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Figura 6 - Expressão de marcadores da osteoclastogênese (RANKL/OPG) e de citocinas pró-
inflamatórias (IL-1β, IL-6 e TNF-α), evidenciando a comparação realizada entre os grupos. Sham 
= cirurgia de ovariectomia fictícia; OVX = ovariectomia; LP = lesão periapical; ALN = 
Alendronato. Letras diferentes indicam diferença estatisticamente significante entre os grupos 
(p=0,03). 

 

 

Discussão 

A rata ovariectomizada é um modelo experimental bem estabelecido 

para o estudo da osteoporose e para avaliar o efeito dos diferentes tratamentos 

nesta condição (Thompson et al., 1995); (Kalu, 1991; Peng et al., 1997; Kim et 

al., 2015; Mathavan et al., 2015). No presente estudo, a avaliação da BMD da 

metáfise distal dos fêmures, por meio da técnica de absortometria radiológica de 

dupla energia, indicou que a OVX foi capaz de reduzir a BMD dos fêmures, como 

efeito da redução dos níveis de estrógeno. Esses resultados estão de acordo com 

trabalhos prévios que também demonstraram que em 12 semanas é possível 

observar redução na BMD de ossos longos de ratas ovariectomizadas (Chen et 

al., 2013; Liu et al., 2015). Além disso, os resultados do presente estudo 

demonstraram que o ALN foi capaz de prevenir a perda óssea nos fêmures dos 

animais, concordando com outras pesquisas que demonstraram a eficácia deste 
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medicamento no aumento da BMD de ossos longos em ratas ovariectomizadas 

(Chen et al., 2013; Sugimoto et al., 2013; Chen et al., 2014).  

Com relação à análise microscópica descritiva da região periapical, o 

presente estudo demonstrou que as lesões periapicais nos animais 

ovariectomizados sem tratamento apresentaram maior reabsorção óssea e 

inflamação. A maior agressividade da lesão no animal ovariectomizado foi 

comprovada após a mensuração da área das lesões, tendo em vista que neste 

grupo as lesões foram maiores, em comparação ao grupo sham. Nossos 

resultados concordam com um estudo prévio (Xiong et al., 2007) que 

demonstrou que no grupo OVX sem tratamento, os espécimes apresentaram 

maior perda óssea periapical. Gomes-Filho et al. (2015) também relataram lesões 

periapicais mais severas em animais ovariectomizados, em comparação às lesões 

no grupo sham, com grande quantidade de infiltrado inflamatório crônico, após 

30 dias da indução da lesão. A magnitude da reação inflamatória e da reabsorção 

óssea também foi maior no grupo OVX, em comparação ao grupo sham. Da 

mesma forma, Wayama et al. (2015) e Romualdo et al. (2018) observaram 

lesões periapicais maiores no grupo OVX, em comparação ao sham. No presente 

estudo, as lesões periapicais do grupo OVX tratado com ALN apresentaram 

padrão de reabsorção óssea e de inflamação similar às lesões do grupo sham. 

Esse resultado está de acordo com Xiong et al. (2007) que observaram que as 

lesões periapicais no grupo OVX apresentaram maior perda óssea periapical em 

comparação às lesões no grupo sham e às lesões do grupo tratado com ALN. 

Após a administração diária de ALN, a reabsorção óssea periapical foi reduzida 

(Xiong et al., 2007; Xiong et al., 2010). Assim, o tratamento com ALN fez com 

que as lesões periapicais, em condições de hipoestrogenicidade, apresentassem 

perdas ósseas semelhantes às lesões no grupo sham. 

Além disso, o presente estudo demonstrou que as lesões periapicais no 

grupo OVX sem tratamento apresentaram maiores tendências nas expressões 

gênicas de citocinas pró-inflamatórias e que o tratamento com ALN promoveu 

uma redução significante de IL-6. Pouco se sabe sobre a expressão de citocinas 

pró-inflamatórias na lesão periapical de animais ovariectomizados. Estudos 
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prévios observaram que a resposta frente à indução de lesões periapicais em 

ratas ovariectomizadas foi mais intensa, promovendo aumento na expressão 

gênica (Romualdo et al., 2018) ou na imunomarcação (Qian et al., 2016) de 

diversas citocinas pró-inflamatórias, indicando que a infecção microbiana 

combinada com a OVX desempenha um papel importante na regulação de 

citocinas pró-inflamatórias na lesão periapical. Ainda, segundo Yang et al. 

(2015), a adição de ALN em cultura de células osteoclásticas ocasiona efeitos 

anti-inflamatórios, inibindo IL-1β, IL-6, PGE2 e TNF-α. Não há estudos 

investigando o efeito do ALN sobre essas citocinas no microambiente periapical, 

o que impossibilita a comparação dos nossos resultados com outros achados da 

literatura. 

Ainda, sabe-se que os osteoclastos são as células reabsortivas mais 

importantes do corpo humano (Walsh et al., 2006). A destruição óssea 

observada em lesões periapicais é em grande parte realizada pelos osteoclastos 

e a inibição da atividade destas células pode permitir o controle da expansão da 

lesão diretamente (Suzuki et al., 2015). Com relação ao número de osteoclastos 

em contato direto com o osso alveolar ao redor da lesão periapical, no presente 

estudo não foi possível encontrar diferença significante no número dessas células 

entre os grupos. Nossos resultados estão de acordo com estudos prévios que 

não observaram diferença significante no número de osteoclastos ao redor das 

lesões de animais sham e OVX (Xiong et al., 2007; Liu et al., 2010). Por outro 

lado, nossos resultados discordam de estudos prévios que relataram que a região 

periapical nos animais OVX apresenta maior quantidade de células TRAP-

positivas, em comparação aos animais sham (Gomes-Filho et al., 2015; Wayama 

et al., 2015) e que a administração de ALN reduziu o número de osteoclastos na 

região periapical, em comparação a animais ovariectomizados sem tratamento 

(Xiong et al., 2007). De acordo com a literatura específica, um dos mecanismos 

de ação dos bisfosfonatos é a indução da apoptose de osteoclastos. No entanto, 

esse mecanismo não é o único meio pelo qual o ALN pode inibir a reabsorção 

óssea. De acordo com Halasy-Nagy et al. (2001), o ALN inibe a reabsorção óssea 

afetando os mecanismos moleculares que regulam o citoesqueleto e a formação 
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da borda em escova dos osteoclastos, sendo a apoptose um evento secundário. 

Portanto, esse conhecimento pode justificar a manutenção do número elevado 

de osteoclastos ao redor das lesões periapicais dos animais tratados com ALN no 

presente estudo, apesar deste medicamento ter ocasionado redução no tamanho 

das lesões. Pode-se hipotetizar ainda que o alendronato poderia ter alterado a 

estrutura óssea tornando-a mais resistente à ação dos osteoclastos.  

Por outro lado, tendo em vista a importância dos osteócitos no 

metabolismo ósseo, o presente estudo foi o primeiro a demonstrar que em 

condições de hipoestrogenicidade (OVX) ocorre uma maior apoptose dessas 

células no osso alveolar ao redor da lesão periapical e que o tratamento com ALN 

é capaz de prevenir a apoptose dessas células nessa região. Um estudo recente 

(Oliveira et al., 2017) avaliou lesões periapicais em camundongos sob tratamento 

com um medicamento indutor da apoptose de osteócitos e observou uma 

tendência para maiores lesões periapicais nestes animais. Além disso, de acordo 

com Ye et al. (2017), o tratamento com outro tipo de bisfosfonato (Risedronato) 

reduziu significativamente a apoptose de osteócitos e a atividade de osteoclastos 

em vértebras de ratas ovariectomizadas. 

O efeito do estrógeno sobre os osteócitos foi estudado no processo 

alveolar de ratas ovariectomizadas por Florencio-Silva et al. (2018). Estes autores 

demonstraram que a deficiência de estrógeno diminui a autofagia e aumenta a 

apoptose nos osteócitos do processo alveolar. Foi encontrada uma redução 

significativa no número de osteócitos, acompanhada do aumento de caspases-3 

e osteócitos TUNEL-positivos no processo alveolar das ratas ovariectomizadas. 

Assim, foi reforçado o conceito de que a redução de estrógeno induz a apoptose 

de osteócitos e que esse hormônio exerce um papel importante na sobrevivência 

dessas células. 

Tendo em vista que o presente estudo foi o primeiro a avaliar o efeito da 

OVX e do ALN sobre os osteócitos presentes no osso alveolar ao redor da lesão 

periapical de animais ovariectomizados, mais estudos são necessários para tentar 

elucidar o papel dos osteócitos nesse contexto e o efeito do ALN sobre essas 

células.  
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Além disso, em função da quantidade reduzida de informação na 

literatura sobre o efeito da administração sistêmica de ALN em lesões periapicais 

de roedores com deficiência estrogênica, a comparação dos achados do presente 

estudo com a literatura específica torna-se dificultada. Portanto, estudos 

adicionais avaliando o efeito deste medicamento nas lesões periapicais também 

são necessários. 
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3. CAPÍTULO 2  

A microbiota bucal pode influenciar o desenvolvimento de lesões periapicais maiores em 

ratas ovariectomizadas. 

 

Introdução 

Estrogênios são hormônios esteróides considerados fundamentais para a 

manutenção da homeostase em mulheres saudáveis na pré-menopausa. Quando os 

níveis de estrógeno decrescem, a taxa metabólica diminui, causando aumento de 

peso e obesidade (Chen and Madak-Erdogan, 2016). Além de seu papel no 

desenvolvimento e manutenção de tecidos reprodutivos, os estrogênios têm muitos 

efeitos benéficos em diversos tecidos-alvo não reprodutivos, como fígado, tecido 

adiposo, músculo esquelético, ossos e vasos sanguíneos (Mauvais-Jarvis et al., 

2013). Estilo de vida sedentário e dietas ricas em gordura e açúcar promovem 

obesidade e, quando combinados com baixos níveis de estrogênio, tornam as 

mulheres na pós-menopausa mais suscetíveis ao ganho de peso, redistribuição de 

gordura às áreas abdominais, dislipidemia, hipertensão e resistência à insulina, sendo 

estas as principais marcas da síndrome metabólica (Mattsson and Olsson, 2007). 

Sabe-se que desequilíbrios hormonais relacionados ao estrogênio e à 

menopausa afetam a saúde bucal produzindo uma variedade de sinais e sintomas, 

tais como xerostomia, queimação na boca e alterações na percepção do paladar, 

sendo uma queixa comum em mulheres na pós-menopausa (Cao et al., 2007; 

Minicucci et al., 2013; Hernández-Vigueras et al., 2015).  

Conhecidamente, a deficiência de estrógeno pós-menopausa desempenha 

um papel importante nas alterações do volume do osso trabecular, que conduzem às 

formas precoce e tardia da osteoporose, em mulheres (Riggs et al., 1998). As células 

ósseas possuem receptores para o estrógeno, determinando uma relação direta e 

indireta entre hormônios sexuais e a fisiopatologia do metabolismo ósseo (Almeida et 

al., 2017). Adicionalmente, foi demonstrado que a ovariectomia (OVX) leva a um 

aumento na apoptose de osteócitos, células importantes na remodelação óssea, o 

que pode causar perda óssea ou prejudicar a qualidade do osso por diferentes vias 

(Emerton et al., 2010).  
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Estudos sugerem que a diminuição da densidade óssea pode ter implicações 

para a saúde bucal, como o risco de aumento da progressão das infecções 

periodontais e de perda dentária (Vieira et al., 2017). A associação de mulheres na 

pós-menopausa com osteoporose e maior perda de inserção clínica foi evidenciada 

cientificamente por uma revisão sistemática e metanálise (Penoni et al., 2017).  

Em roedores, através da OVX pode-se provocar uma deficiência hormonal 

semelhante à da menopausa (Weitzmann e Pacifici, 2006), induzindo osteopenia e 

osteoporose. Recentemente, Romualdo e colaboradores (2018) demonstraram que 

condições hipoestrogênicas agravam a etiopatogênese da lesão periapical em ratas. 

A infecção combinada com a OVX promoveu uma alteração das moléculas 

sinalizadoras e enzimas proteolíticas, ocasionando lesões periapicais mais extensas e 

aumento da expressão de citocinas pró-inflamatórias e de metaloproteinases da 

matriz (Romualdo et al., 2018).  

Também relacionado a alterações na cavidade bucal, foi demonstrado que o 

estrogênio estimula a produção de IL-1 e melhora a resistência das fêmeas à 

disseminação de infecções dentoalveolares, ocasionando lesões mais localizadas, o 

que ressalta o papel potencial dos hormônios relacionados ao sexo na modulação das 

infecções da mucosa bucal (Youssef and Stashenko, 2017). 

De acordo com estudos prévios, a deficiência de estrogênio ocasionou 

mudanças qualitativas e quantitativas na saliva, levando subsequentemente a 

alterações específicas na composição bacteriana salivar (Nasidze et al., 2009; 

Belstrom et al., 2016). No entanto, os efeitos da OVX diretamente sobre o 

microambiente bucal, e mais especificamente sobre a sua microbiota, ainda precisam 

ser estudados, tendo em vista que a literatura é escassa. Esse conhecimento 

permitirá o entendimento de processos patológicos e infecciosos que acometem 

mulheres com deficiência de estrógeno, bem como poderá fornecer subsídios para o 

desenvolvimento de potenciais alvos terapêuticos.   

As hipóteses nulas são: 1-) A deficiência de estrógeno não altera a 

microbiota bucal. 2-) A presença de lesão periapical não ocasiona alterações na 

microbiota bucal (shift inverso), sem considerar a influência da deficiência de 

estrógeno. 3-) Na deficiência de estrógeno, a alteração da microbiota bucal não pode 

ser um dos fatores que colaboram para o aumento da lesão periapical.  

 



Capítulo 2 | 63 
 

Material e Métodos 

O presente projeto de Pesquisa foi submetido à apreciação pela Comissão de 

Ética no Uso de Animais da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto - 

Universidade de São Paulo (Protocolo nº 2013.1.1404.58.4 – Anexo A), tendo sido 

aprovado. 

 

Obtenção dos animais 

Para a realização do experimento, foram utilizadas 36 ratas da linhagem 

Wistar, com aproximadamente 12 semanas de idade, adquiridas do Biotério Central 

da Universidade de São Paulo (USP) – Campus de Ribeirão Preto. Todos os animais 

foram mantidos no Biotério II da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto (FORP) 

– USP, com livre acesso à ração e água filtrada. 

Os animais foram divididos aleatoriamente em 4 grupos (Tabela 1). 

 
Tabela 1. Distribuição dos grupos  

Grupos Procedimento  n  
Sham Sham  8 animais 

Sham LP Sham + LP 10 animais 
OVX OVX 8 animais 

OVX LP OVX + LP 10 animais  
OVX= Ovariectomia; Sham = Cirurgia de ovariectomia fictícia; LP = Lesão periapical 

 

Ovariectomia 

Para a realização da ovariectomia (OVX), as ratas foram anestesiadas por 

meio de injeção intramuscular com Ketamina (Ketamina 10% - Agener União 

Química Farmacêutica Nacional S/A, Embu-Guaçu, SP), na dosagem de 55mg/Kg de 

peso corporal, e Xilazina (Xilazina 2% - Dopaser, Laboratórios Calier, AS, Barcelona, 

Espanha), na dosagem de 10mg/Kg de peso. Ovariectomias bilaterais foram 

realizadas nos animais dos grupos OVX e OVX+LP. Os animais do grupo sham foram 

submetidos a cirurgias de ovariectomia fictícias, nas quais os ovários foram apenas 

movimentados e devolvidos intactos à posição original (Orrico et al., 2005).  

 

Indução das lesões periapicais 

A indução de lesão periapical foi realizada após 9 semanas da ovariectomia 

(Kawashima e Stashenko, 1999; Bezerra da Silva et al., 2014). 

Inicialmente, as ratas foram anestesiadas por meio de injeção intramuscular 

com Ketamina e Xilazina, na mesma dosagem descrita previamente. 
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Todos os animais foram imobilizados e montados em uma mesa de retração 

da mandíbula, mantidos com a cavidade bucal aberta para permitir a adequada 

visualização e acesso. A abertura coronária dos primeiros molares inferiores foi 

realizada com broca esférica em baixa rotação (nº 1/2 - KG Sorensen, Cotia, SP, 

Brasil) acoplada à peça de mão elétrica montada em motor de baixa rotação e 

contra-ângulo (Dabi Atlante Equipamentos Odontológicos, Ribeirão Preto, SP, Brasil), 

sendo o tecido pulpar do canal radicular distal removido com lima endodôntica tipo K 

número 10 (Dentsply Maillefer, Ballaigues, Suíça). Em seguida, os dentes foram 

mantidos expostos à microbiota bucal. 

Após o período experimental de 21 dias, foi realizada a colheita 

microbiológica da cavidade bucal dos animais, por meio de esfregaço com 

microbrush nas regiões de bochechas, assoalho bucal e língua, de maneira 

padronizada para todos os animais. As hastes contendo o material coletado foram 

cortadas com tesoura cirúrgica esterilizada e foram, então, armazenadas 

individualmente em tubos plásticos (Eppendorf AG, Barkhausenweg, Hamburg, 

Alemanha), contendo 150µL da solução tampão TE (pH 7,6) e 100µL de hidróxido de 

sódio 0,5M. Em seguida, os tubos foram agitados para dessorção microbiana na 

solução e armazenados em freezer à temperatura de -20ºC até o momento da 

análise, por meio de Checkerboard DNA-DNA Hybridization. Posteriormente, os 

animais foram submetidos à eutanásia por sobredose anestésica, por meio da 

associação de Ketamina 300mg/kg e Xilazina 30mg/kg, conforme preconizado pelas 

Diretrizes da prática de eutanásia do CONCEA (Conselho Nacional de Controle de 

Experimentação Animal).  

 

Avaliação microbiológica - Detecção molecular de micro-organismos da 

cavidade bucal por meio da técnica Checkerboard DNA-DNA Hybridization 

O conteúdo de cada amostra da cavidade bucal dos animais foi avaliado pelo 

Método Checkerboard DNA-DNA Hybridization, no laboratório no Laboratório de 

Microbiologia, Imunologia e Biologia Molecular da Universidade de Guarulhos , 

seguindo o protocolo descrito por Nascimento et al. (2009;2010), para verificar a 

presença de 40 espécies bacterianas (Tabela 2).  
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Tabela 2. Relação de micro-organismos avaliados (Checkerboard DNA-DNA Hybridization) 

Espécie bacteriana 
Procedência 

da cepa 
Morfotipo Fisiologia 

 Actinomyces gerencseriae  23860 a                                    Bastonete Gram-positivo Facultativo 
 Actinomyces naeslundii 12104 a                                               Bastonete Gram-positivo Facultativo 
Actinomyces odontolyticus I 17929 a                                           Bastonete Gram-positivo Facultativo 
Actinomyces oris   43146 a                                               Bastonete Gram-positivo Facultativo 
Aggregatibacter actinomycetencomytans 43718 + 29523 a Bastonete Gram-negativo Facultativo 
Campylobater rectus 33238 a Bastonete Gram-negativo Facultativo 
Capnocytophaga gingivalis  33624 a                                            Bastonete Gram-negativo Facultativo 
Campylobacter gracilis  33236 a                                            Bacilo Gram-negativo Facultativo 
Capnocytophaga ochracea  33596 a                                 Bastonete Gram-negativo Facultativo 
Capnocytophaga sputigena  33612 a                                       Bastonete Gram-negativo Facultativo 
Corynebacterium matruchotti   14266 a Bacilo Gram-positivo Facultativo 
Eubacterium nodatum  33099 a                                            Bastonete Gram-positivo Anaeróbio 
Escherichia coli  10799 a Bacilo Gram-negativo Facultativo 
Enterococcus faecallis  29212 a Coco Gram-positivo Facultativo 
Enterococcus faecium  6569 a Coco Gram-positivo Facultativo 
Enterococcus hirae 10541 a                                                 Coco Gram-positivo Anaeróbio 
Fusobacterium nucleatum (sp. nucleatum)  25586 a Bastonete Gram-negativo Anaeróbio 
Fusobacterium nucleatum (sp. polymorphum)  10953 a                                          Bastonete Gram-negativo Anaeróbio 
Fusobacterium nucleatum (sp. vincentii) 49256 a Bastonete Gram-negativo Anaeróbio 
Fusobacterium periodonticum                             33693 a                                Bastonete Gram-negativo Anaeróbio 
Haemophilus influenzae  33533 a Cocobacilo Gram-negativo Facultativo 
Helicobacter pylori 43504 a Bastonete Gram-negativo Facultativo 
Leptotrichia buccalis  14201 a Bacilo Gram-negativo Anaeróbio 
Porphyromonas endodontalis 35406 a Bastonete Gram-negativo Anaeróbio 
Porphyromonas gingivalis 33277 a Bastonete Gram-negativo Anaeróbio 
Prevotella intermedia  25611 a Bacilo Gram-negativo Anaeróbio 
Prevotella melaninogenica  25845 a Bastonete Gram-negativo Anaeróbio 
Streptococcus anginosus  33397 a Coco Gram-positivo Facultativo 
Streptococcus constellatus 27823 a Coco Gram-positivo Anaeróbio 
Streptococcus gordonii  10558 a Coco Gram-positivo  Facultativo 
Streptococcus intermedius 27335 a Coco Gram-positivo Facultativo 
Streptococcus mitis  49456 a Coco Gram-positivo  Facultativo 
Streptococcus mutans 25175 a Coco Gram-positivo Facultativo 
Streptococcus oralis  35037 a Coco Gram-positivo Facultativo 
Streptococcus sanguinis  10556 a Coco Gram-positivo Facultativo 
Streptococcus sobrinus 33748 a Coco Gram-positivo Facultativo 
Tannerella forsythia  43037 a Bastonete Gram-negativo Anaeróbio 
Treponem.a denticola B1 b Espiroqueta Gram-negativo Anaeróbio 
Treponema Socranskii S1 b Espiroqueta Gram-negativo Anaeróbio 
Veillonella parvula 10790 a Coco Gram-negativo Anaeróbio 

a = ATCC (American Type Culture Collection); 
b = The Forsyth Institute, Boston, MA 

 

 As amostras foram aquecidas para lisar as células bacterianas e o DNA 

contido nas mesmas foi depositado sobre uma membrana de nylon com carga 

positiva (Boehringer Mannheim, Indianápolis, IN, USA), com o auxílio de um 

dispositivo específico (Minislot-30 – Immunetics INC, Boston, MA, USA). 

Após a fixação do DNA sobre a membrana, esta foi colocada em outro 

dispositivo (Miniblotter-45 – Immunetics Inc, Boston, MA, USA), com as linhas 

contendo o DNA das amostras posicionadas perpendicularmente às canaletas do 

Miniblotter-45. As sondas de DNA para as 40 espécies bacterianas marcadas com 
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digoxigenina foram depositadas nas canaletas do Miniblotter-45 para a hibridização 

das sondas com o DNA das amostras. As membranas foram então lavadas em alta 

adstringência e as sondas de DNA foram detectadas utilizando-se o anticorpo anti-

digoxigenina, conjugado à fosfatase alcalina, por meio da observação dos sinais de 

quimioluminescência.  

As duas últimas linhas horizontais da membrana apresentaram controles nas 

concentrações de 105 e 106 células bacterianas de cada espécie que foi investigada. 

Os sinais produzidos foram comparados aos controles e, para permitir uma análise 

semiquantitativa dos sinais de quimioluminescência das espécies bacterianas em 

cada amostra, os diferentes níveis de intensidade dos sinais foram registrados em 

forma de escores: escore 0 = bactérias não detectadas; escore 1 = 1x104 células 

bacterianas; escore 2 = 1x105 células bacterianas; escore 3 = 5x105 células 

bacterianas e; escore 4 = 1x106. 

Com o propósito de melhorar a compreensão e a abordagem dos 

resultados, as bactérias foram divididas em complexos bacterianos, conforme 

proposto por Haffajee et al. (2008) e aplicado em estudos prévios (Andrucioli et al., 

2012; Bergamo et al., 2017; Bergamo et al., 2018). Os micro-organismos foram 

divididos da sequinte maneira: Grupo dos Actinomyces, composto pelas bactérias 

Actinomyces gerencseriae, Actinomyces naeslundii e Actinomyces odontolyticus;  

Complexo roxo, representado pela bactéria Veillonella parvula; Complexo amarelo  

representado pelas espécies Streptococcus gordonii, Streptococcus intermedius, 

Streptococcus mitis, Streptococcus oralis, Streptococcus sanguinis, Aggregatibacter 

actinomycetencomytans, Leptotrichia buccalis, Streptococcus anginosus e 

Streptococcus constellatus; Complexo verde, representado pelas bactérias 

Capnocytophaga gingivalis, Capnocytophaga sputigena e Eikenella corrodens; 

Complexo laranja, representado pelas espécies Campylobater rectus, Campylobacter 

gracilis, Capnocytophaga ochracea, Fusobacterium nucleatum (sp. nucleatum), 

Fusobacterium nucleatum (sp. polymorphum), Fusobacterium nucleatum (sp. 

vincentii), Prevotella melaninogenica, Selenomonas noxia e Prevotella intermedia; 

Complexo vermelho, representado por Porphyromonas gingivalis, Eubacterium 

nodatum, Tannerella forsythia, Treponema denticola e Treponema Socranskii e; 

outras bactérias não pertencentes a complexos foram agrupadas no Grupo Outros 
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(Corynebacterium matruchotti, Escherichia coli, Enterococcus faecallis, Enterococcus 

faecium, Enterococcus hirae, Haemophilus influenzae, Helicobacter pylori, 

Porphyromonas endodontalis, Streptococcus mutans e Actinomyces oris). 

Pela comparação da intensidade dos sinais de quimioluminência dos 

grupos avaliados com os grupos controles, obtiveram-se os escores e a quantidade 

absoluta aproximada de micro-organismos em cada complexo.  

A leitura dos resultados foi realizada duas vezes para a conferência dos 

resultados, por um único examinador calibrado (Kappa>0,8) e sem conhecimento 

com relação aos grupos avaliados. 

 

Processamento histotécnico  

Após a eutanásia dos animais, as hemimandíbulas inferiores foram removidas 

com tesoura cirúrgica esterilizada, fixadas por imersão em formol tamponado a 10% 

por 24 horas à temperatura ambiente e, em seguida, lavadas por, aproximadamente, 

4 horas em água corrente. Em seguida, para a desmineralização das peças, foi 

utilizada solução à base de EDTA a 4,13% (pH 7-7,4). As peças foram mantidas 

nesta solução, à temperatura ambiente, trocada semanalmente, até sua completa 

desmineralização. Após esse procedimento, as peças foram submetidas ao 

processamento histotécnico de rotina, sendo lavadas em água corrente por 2 horas, 

desidratadas em álcool de concentrações crescentes (70% e 95% por 30 minutos 

cada; 2 trocas de 100% por 20 minutos cada e 2 trocas de álcool 100% por 40 

minutos cada), diafanizadas em xilol (2 banhos de 20 minutos e 1 de 40 minutos) e 

incluídas em parafina.  

Os espécimes foram cortados longitudinalmente em micrótomo (Leica 

RM2145; Leica Microsystems GmbH, Wetzlar, Alemanha) no sentido mésio-distal. 

Cortes semi-seriados de 5μm (10 a 15 lâminas com 2 cortes por lâmina), com 

intervalos de 15μm, foram obtidos em toda a extensão da lesão periapical, exceto na 

região do forame apical, onde todos os cortes foram coletados sem intervalos.  

Os cortes representativos de cada grupo foram corados com hematoxilina e 

eosina (HE) e submetidos à análise da área das lesões periapicais, por meio da 

técnica de fluorescência 
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Todas as análises foram realizadas no microscópio Axio Imager.M1 (Carl 

Zeiss MicroImaging GmbH, Göttingen, Alemanha), com câmera AxioCam MRc5 

acoplada (Carl Zeiss MicroImaging GmbH, Göttingen, Alemanha). Todas as análises 

foram realizadas por um único avaliador experiente, sem conhecimento prévio do 

grupo analisado. 

 

Mensuração da área das lesões periapicais, por meio da técnica de 

fluorescência 

A avaliação morfométrica das lesões periapicais foi realizada nos espécimes 

corados com HE utilizando o microscópio Axio Imager.M1, em aumento de 5x, 

operando no modo fluorescente - filtro Alexa Fluor 488 (AF488), com as seguintes 

características: excitação de G365, refletores FT395 e emissão LP420, como 

previamente descrito (De Rossi et al., 2007; Cohenca et al., 2015). Para cada 

espécime, a área da lesão periapical foi delineada e medida em mm². A delimitação 

da lesão excluiu as estruturas intactas (ligamento periodontal, cemento e osso 

alveolar), facilmente identificadas pela fluorescência verde intensa, e incluiu áreas de 

reabsorção e infiltrado inflamatório, identificadas pela ausência de fluorescência e 

aparência escurecida. 

 

Análise Estatística 

Os dados obtidos foram submetidos à análise estatística apropriada, por 

meio do programa Graph Pad Prism 7.0 (Graph Pad Software Inc, San Diego, CA, 

EUA). Para a comparação dos resultados obtidos com relação à avaliação 

microbiológica, foi aplicado o teste Kruskal-Wallis e, quando necessário, o pós-teste 

de Dunn. Para a comparação dos resultados obtidos com relação à mensuração da 

áreas das lesões periapicais, foi aplicado o teste ANOVA e, quando necessário, o pós-

teste de Tukey. Todas as análises foram realizadas com nível de significância de 5%. 
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Resultados  

Avaliação Microbiológica 

Primeiramente, a análise microbiológica foi realizada considerando a presença 

ou ausência dos micro-organismos na cavidade bucal de todos os animais. Nos 

grupos ovariectomizados, com ou sem lesão, todos os 40 micro-organismos avaliados 

estavam presentes com exceção das espécies: Enterococcus hirae, Streptococcus 

sanguinis, Haemophilus influenzae, Porphyromonas endodontalis, Leptotrichia 

buccalis e Campylobacter gracilis que estavam ausentes no grupo ovariectomizado 

controle (sem lesão). Por outro lado, na cavidade bucal dos animais do grupo SHAM 

(com e sem lesão) não foram detectadas as espécies Porphyromonas gingivalis, 

Streptococcus mutans, Enterococcus hirae, Enterococcus faecallis, Enterococcus 

faecium, F.n. (sp. polymorphum), Corynebacterium matruchotti, Haemophilus 

influenzae, Escherichia coli, Capnocytophaga gingivalis, Streptococcus gordonii, 

Tannerella forsythia, Selenomonas noxia, Porphyromonas endodontalis, Prevotella 

melaninogenica e Leptotrichia buccalis. Apenas nos animais do grupo controle (sham 

sem lesão) não foram encontradas as espécies:  F.n. subsp. Vincentii; Veillonella 

parvula, Capnocytophaga ochracea, Fusobacterium nucleatum e Helicobacter pylori. 

Já nos animais SHAM com lesão (SHAM+LP) não foram encontradas as espécies: 

Campylobater rectus, Streptococcus intermedius e Streptococcus mitis.  A 

porcentagem de incidência dos micro-organismos na cavidade bucal dos grupos 

estudados pode ser verificada na Figura 1. 
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Figura 1. Porcentagem de incidência das espécies bacterianas. SHAM: Cirurgia fictícia; 
OVX: ovariectomia; SHAM +LP: cirurgia fictícia +lesão peripaical;  OVX+LP: 
ovariectomia + lesão periapical 
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Após o agrupamento dos micro-organismos em complexos (Actinomyces, 

Roxo, Amarelo, Verde, Laranja, Vermelho e Outros), foram realizadas comparações 

entre os grupos avaliados. A Tabela 1 apresenta os dados estatísticos após 

comparação dos níveis de micro-organismos por complexos entre os grupos. 

 
Tabela 1. Valores obtidos (mediana, Q1, Q3 e valor de p) após comparação estatística dos níveis de 
micro-organismos por complexos microbianos entre os diferentes grupos avaliados (SHAM, OVX, 
SHAM+LP e OVX+LP) 
Complexos 
Microbianos 

SHAM 
 M 

 (Q1-Q3) 

OVX 
M 

(Q1-Q3) 

SHAM+LP 
M 

(Q1-Q3) 

OVX+LP 
M 

(Q1-Q3) 

 
P 

Actinomyces 10000 
(0-10000) 

100000 
(100000-500000) 

10000 
(0-10000) 

500000 
(500000-1000000) 

<0,0001 *                                                 
SHAM≠OVX                                                         

SHAM≠OVX+LP 
OVX SHAM+LP 
SHAM+LP≠OVX

+LP 
Roxo 0 

(0-0) 
55000 

(10000-100000) 
0 

      (0-10000) 
500000 

(50000-500000) 
<0,001 * 

SHAM≠OVX+LP 
Amarelo 0 

(0-10000) 
10000 

      (0-10000) 
0 

          (0-0) 
10000 

(10000-100000) 
<0,0001 *                                                                                                         

SHAM≠OVX+LP 
OVX≠SHAM+LP 
OVX≠OVX+LP 

SHAM+LP≠OVX
+LP 

Verde 0 
(0-10000) 

  5000 
        (0-10000) 

   0 
        (0-10000) 

10000 
(10000-10000) 

>0,001  
 

Laranja 0 
(0-0) 

5000 
(0-100000) 

  0 
           (0-0) 

10000 
(10000-500000) 

<0,0001 * 
SHAM≠OVX                                                                                                                

SHAM≠OVX+LP 
OVX≠SHAM+LP 
OVX≠OVX+LP 

SHAM+LP≠OVX
+LP 

Vermelho 0 
(0-7500) 

100000 
(2500-100000) 

0 
(0-10000) 

100000 
(10000-300000) 

<0,0001 * 
SHAM≠OVX                                                                                                                

SHAM≠OVX+LP 
OVX≠SHAM+LP 
SHAM+LP≠OVX

+LP 
Outros 0 

(0-0) 
0 

(0-10000) 
0 

(0-0) 
10000 

(0-100000) 
<0,0001 * 
SHAM≠OVX                                                                                                                

SHAM≠OVX+LP 
OVX≠SHAM+LP 
SHAM+LP≠OVX

+LP 
SHAM: Cirurgia fictícia; OVX: ovariectomia; SHAM+LP: cirurgia fictícia+lesão periapical; OVX+LP: ovariectomia+lesão periapical; 
M: mediana; Q1- primeiro quartil; Q3- terceiro quartil; * : diferença estatisticamente significante, ≠:diferença significante no 
pós teste. 

 

Com relação ao grupo dos Actinomyces, composto pelas bactérias 

Actinomyces gerencseriae, Actinomyces naeslundii e Actinomyces odontolyticus, 

observou-se diferença estatisticamente significante entre os grupos SHAM, com ou 
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sem lesão, quando comparados com os grupos ovariectomizados, com ou sem lesão 

(p<0,05), ressaltando um maior número de bactérias nos grupos ovariectomizados 

(Figura 2). 

Com relação ao complexo microbiano roxo, representado pela bactéria 

Veillonella parvula, observa-se diferença estatística apenas entre os grupos SHAM e 

OVX+LP (p<0,05). Embora sem diferença estatisticamente significante, 

quantitativamente o mesmo padrão foi observado, com maior quantidade de 

bactérias nos grupos ovariectomizados, com ou sem lesão, em comparação aos 

grupos sham (Figura 2). 

O complexo amarelo é representado pelas espécies Streptococcus gordonii, 

Streptococcus intermedius, Streptococcus mitis, Streptococcus oralis, Streptococcus 

sanguinis, Aggregatibacter actinomycetencomytans, Leptotrichia buccalis, 

Streptococcus anginosus e Streptococcus constellatus. As diferenças estatisticamente 

significantes foram observadas entre os grupos controle (SHAM) com e sem lesão 

quando comparados com os grupos OVX+LP. O grupo ovariectomizado sem lesão 

(OVX) também foi estatisticamente diferente dos grupos SHAM+LP e OVX+LP 

(Figura 2). 

As bactérias Capnocytophaga gingivalis, Capnocytophaga sputigena e 

Eikenella corrodens representam o complexo verde. Para este complexo, observou-se 

uma maior homogeneidade na quantidade de bactérias em todos os grupos 

estudados, sem diferença estatisticamente significante entre os mesmos (p> 0,05) 

(Figura 2). 
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Figura 2. Medianas e valores máximos dos níveis de micro-organismos dos complexos microbianos 
Actinomyces, Roxo, Verde, Amarelo e comparação entre os grupos . Sham: cirurgia fictícia; OVX: 
ovariectomia; SHAM+LP: cirurgia fictícia + lesão periapical; OVX+LP: ovariectomia + lesão periapical. 
Letras diferentes indicam diferença estatisticamente significante (p<0,05). Letra iguais indicam que 
não houve diferença estatisticamente significante (p>0,05). 

 
 

No complexo laranja, representado pelas espécies Campylobater rectus, 

Campylobacter gracilis, Capnocytophaga ochracea, Fusobacterium nucleatum subsp. 

nucleatum, F. n. subsp. polymorphum, , F. n. subsp. vincentii,  Prevotella 

melaninogenica e Prevotella intermedia, verificou-se maior quantidade de bactérias 

nos grupos ovariectomizados, com ou sem lesão, em comparação aos grupos sham 

(p<0,05). O grupo OVX+LP, que apresentou a maior quantidade de bactérias, 

também foi estatisticamente diferente do grupo OVX (p<0,05) (Figura 3). 
No complexo vermelho, representado por Porphyromonas gingivalis, 

Eubacterium nodatum, Tannerella forsythia, Treponema denticola e Treponema 

Socranskii, observou-se diferenças estatísticas entre os grupos SHAM, com ou sem 
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lesão, quando comparados com os grupos ovariectomizados, com ou sem lesão 

(p<0,05) (Figura 3). 

As demais bactérias foram organizadas em um grupo pertencente a outras 

espécies (Outros). Observou-se o mesmo padrão de distribuição do complexo 

vermelho (grupos SHAM estatisticamente diferentes dos grupos OVX, 

independentemente da presença de lesão periapical), ressaltando uma quantidade 

ainda mais reduzida de bactérias nos grupos SHAM e SHAM+LP (Figura 3). 
 
Figura 3. Medianas e valores máximos dos níveis de micro-organismos dos complexos microbianos 
Laranja, Vermelho, Outros e comparação entre os grupos. Sham: cirurgia fictícia; OVX: ovariectomia; 
SHAM+LP: cirurgia fictícia + lesão periapical; OVX+LP: ovariectomia + lesão periapical. Letras 
diferentes indicam diferença estatisticamente significante (p<0,05). Letra iguais indicam que não 
houve diferença estatisticamente significante (p>0,05). 

 
 

Com relação à avaliação morfométrica das lesões periapicais (Figura 4), 

observou-se diferença estatisticamente significante entre os gruppos Sham e OVX, 

onde a área das lesões apresentou-se maior no grupo ovariectomizado.  
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Figura 4. Área das lesões periapicais nos diferentes 
grupos. Letras diferentes indicam diferença 
estatisticamente significante (p<0,05). 

 
 

Discussão 

O presente estudo teve como objetivo avaliar a microbiota bucal de ratas 

ovariectomizadas, com ou sem lesão periapical, pelo método checkerboard DNA-DNA 

hybridization. Propôs-se testar 3 hipóteses: 1) A deficiência de estrógeno não altera 

a microbiota bucal; 2) A presença de lesão periapical não ocasiona alterações na 

microbiota bucal (shift inverso), sem considerar a influência da deficiência de 

estrógeno; 3) Na deficiência de estrógeno, a alteração da microbiota bucal não pode 

ser um dos fatores que colaboram para o aumento da lesão periapical. 

Para melhor entendimento dos resultados obtidos, alguns aspectos 

relacionados à metodologia empregada neste estudo merecem ser destacados. O 

método checkerboard DNA-DNA hybridization, preconizado por Socransky et al., em 

1994, é um método de diagóstico amplamente utilizado em diversas áreas da 

Odontologia (Ruviere et al., 2007; Matarazzo et al., 2008; Teles et al., 2008; Nelson-

Filho et al., 2011; Andrucioli et al., 2012; Nelson-Filho et al., 2012) oferecendo 

vantagens em relação aos métodos tradicionais de cultura microbiana, por permitir a 

detecção de microorganismos de difícil cultivo e avaliação de uma maior quantidade 

de espécies de uma única vez, além de apresentar alta especificidade (92%) 

(Socransky et al. 2004). No entanto, não é uma técnica tão sensível quanto o PCR 
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por permitir a detecção de um número a partir de 104 células, sendo considerado um 

método semi-quantitativo, além de detectar apenas espécies cujas sondas foram 

previamente selecionadas (Socransky et al.,1998; Socransky et al., 2004). 

No presente estudo, 40 micro-organismos foram analisados pelo método 

checkerboard DNA-DNA hybridization, as espécies bacterianas foram divididas em 7 

complexos microbianos (Actinomyces, roxo, verde, amarelo, laranja, vermelho e 

grupo dos Outros), de acordo com Haffajee et al. (2008). 

1) A deficiência de estrógeno não altera a microbiota bucal. Diante 

dos resultados podemos afirmar que a hipótese nula foi rejeitada, pois há uma 

associação significativa entre deficiência de estrógeno e maior quantidade de 

bactérias nos grupos ovariectomizados quando comparados com o grupo SHAM em 

todos os complexos microbianos, com exceção do complexo verde cujas diferenças 

não foram estatisticamente significantes. 

O modelo de rata ovariectomizada é conhecido por resultar em 

características de perda de massa óssea semelhantes àquelas encontradas em 

mulheres na pós-menopausa (Kalu, 1991) sendo, portanto, um modelo experimental 

bem estabelecido para avaliar o estudo da deficiência de estrógeno (Thompson et 

al., 1995). 

Nenhum estudo verificou o perfil microbiano de ratas com deficiência de 

estrógeno por meio de técnicas de biologia molecular, como o PCR (Reação em 

Cadeia da Polimerase) e o Checkerboard DND-DNA Hybridization, caracterizando este 

estudo como inédito. Contudo, devido à escassez de pesquisas anteriores, existe 

limitação na comparação dos resultados obtidos. 

Em indivíduos saudáveis, os micro-organismos encontrados na cavidade 

bucal são representados principalmente pelas espécies: Streptococcus, Actinomyces, 

Veillonella, Fusobacterium, Porphyromonas, Prevotella, Treponema, Neisseria, 

Haemophilus, Eubacteria, Lactobacterium, Capnocytophaga, Eikenella, Leptotrichia, 

Peptostreptococcus, Staphylococcus e Propionibacterium (Jenkinson and Lamont, 

2005; Liu et al., 2012). O comportamento desses micro-organismos pode ser bem 

dinâmico e adaptar-se à uma ampla gama de ambientes e interações com outras 

espécies microbianas (Vieira el al., 2017). No entanto, a presença de mudanças na 

quantidade e qualidade da saliva podem alterar a homeostase da saúde bucal 
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(Nasidze et al., 2009; Belstrom et al., 2014), favorecendo o aparecimento de várias 

doenças infecciosas (Almstahl et al., 2010). 

Os complexos amarelho, verde, roxo e o grupo dos Actinomyces incluem 

espécies não relacionadas com doenças específicas, as quais colonizam o biofilme 

dental, geralmente precedendo os complexos laranja e vermelho (Socrasnky et al., 

1998). No presente estudo, a maioria das bactérias que compõe esses complexos 

encontraram-se presentes em todos os quatro grupos estudados, com exceção às 

espécies S. anginosus, S. mitis e S.intermedius, que não foram encontradas no grupo 

SHAM+LP, da espécie S. gordonii, que não foi encontrada nos grupos SHAM e 

SHAM+LP; S. sanguinis, que não foi encontrado nos grupos OVX e SHAM+LP;  e L. 

Buccalis que não foi encontrada em SHAM, OVX e SHAM+LP, pertencentes ao 

complexo amarelo. A espécie V. Parvula do complexo roxo não foi encontrada no 

grupo SHAM e a espécie C. Gingivalis, pertencente ao complexo verde, não foi 

encontrada nos grupos SHAM e SHAM+LP. As demais espécies apresentaram uma 

porcentagem reduzida de bactérias no grupo SHAM e diferença estatisticamente 

significante quando comparados os grupos SHAM com os grupos ovariectomizados 

(p<0,001), seguindo este padrão para o grupo Actinomyces. Grupos amarelo e roxo 

apresentaram diferença estatisticamente significante apenas para SHAM e 

OVX+LP(p<0,001). Já para o complexo verde, apresentaram distribuição intra-grupo 

mais homogênea, sem diferença estatística entre eles (p>0,001). 

Os micro-organismos que se relacionam com a doença periodontal são 

representados pelo complexos laranja e vermelho (Haffajee et. al., 2008; Socrasnky 

et al., 1998). Neste estudo, verificou-se que os micro-organismos F. nucleatum, F. 

vicentii e C. Ocharacea não foram encontrados no grupo SHAM. Já C. Rectus, Sp. 

polymorphum, S. noxia, P.melaninogenica, P. gingivalis e T. Forsythia não foram 

encontradas nos grupos SHAM e SHAM+LP, e C. Gracilis não foi encontrado no grupo 

OVX. Com relação às demais espécies observou-se uma maior quantidade de 

bactérias nos grupos ovariectomizados, com ou sem lesão, em comparação ao grupo 

SHAM (p<0,001) em ambos os complexos laranja e vermelho. Este resultado está de 

acordo com trabalhos prévios que também encontraram porcentagens de incidência 

elevadas para bactérias dos complexos laranja e vermelho em mulheres na pós 

menopausa (Cao et al., 2007; Brennan et al., 2007). 
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Interessantemente, no presente estudo foi observado que no grupo SHAM a 

incidência dessas bactérias é mínima ou inexistente, enquanto que nos grupos 

ovariectomizados existe uma porcentagem de incidência significantemente maior. 

Quando analisadas separadamente, as espécies E. nodatum, T. forsythia e T. 

socranskii, não foram observadas diferenças estatísticamente significantes. Apenas 

para as espécies T. denticola e P. Gingivalis encontrou-se diferença entre os grupos 

SHAM e OVX, concordando com o resultado por complexos, em que a quantidade 

das espécies do complexo vermelho era significativamente maior nos grupos 

ovariectomizados. Esses achados corroboram com o fato de que a deficiência de 

estrógeno influencia a composição da microbiota anaeróbia bucal (Brennan et al. 

2007). 

Ainda neste contexto, mulheres na pós menopausa apresentaram perda 

óssea oral mais severa e maiores porcentagens de infecções com as espécies 

periodontais: P. gingivalis, T. forsythensis, P. intermedia e C. Rectus (Brennan et al., 

2007) concordando com o resultado do presente estudo no qual observamos maior 

porcentagem de bactérias do complexo laranja e vermelho nos grupos 

ovariectomizados.  

2) A presença de lesão periapical não ocasiona alterações na 

microbiota bucal (shift inverso), sem considerar a influência da deficiência 

de estrógeno. Diantes dos resultados, podemos afirmar que a hipótese nula foi 

aceita, pois a quantidade de bactérias presentes na cavidade bucal dos animais do 

grupo SHAM, com ou sem lesão, não apresentaram diferença estatisticamente 

significante, em nenhum dos complexos microbianos estudados. Isso se deve ao fato 

de que, removendo a influência da deficiência de estrógeno, a quantidade de micro-

organismos em ambos os grupos não se altera.  

Ao comparar esses resultados com estudos prévios (Nasidze et al., 2009; 

2011; Belstrøm et al., 2014), onde avaliaram a composição bacteriana salivar em 

condições hipoestrogênicas, observou-se que a deficiência de estrogênio ocasionou 

mudanças qualitativas e quantitativas na saliva; Enquanto que no presente estudo, 

ao desconsiderar a influência estrogênica, a composição e quantidades bacterianas 

não se alteram de maneira siginificante.  
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Dessa maneira, esses resultados corroboram com trabalhos que descrevem o 

efeito fundamental do estrógeno sobre diversos tecidos e órgãos (Nilsson e 

Gustafsson 2011; Mauvais-Jarvis et al., 2013; Chen and Madak-Erdogan, 2016) bem 

como na homeostase óssea e, portanto, na etiopatogenia das doenças ósseas como 

a osteoporose (Recker  et al. 2004). 

Hernández-Vigueras et al. (2015) avaliaram a microbiota subgengival de 

mulheres na menopausa e, diferentemente, do nosso estudo, não encontraram 

diferenças quantitativas das espécies bacterianas entre mulheres saudáveis e aquelas 

portadoras de osteopenia e osteoporose. Esses autores também não encontraram 

correlação significativa entre osteoporose/osteopenia e doença periodontal em 

mulheres com periodontite e saudáveis. Em contrapartida, observaram alta 

prevalência de bactérias periodontopatogênicas em praticamente todos os pacientes. 

Contudo, torna-se claro que, para a ocorrência da doença periodontal, os patógenos 

são necessários, mas não suficientes. 

3) Na deficiência de estrógeno, a alteração da microbiota bucal não 

pode ser um dos fatores que colaboram para o aumento da lesão 

periapical. Diante dos resultados apresentados a hipótese nula foi rejeitada, uma 

vez que a alteração da microbiota bucal pode ser um fator, juntamente com a 

deficiência de estrógeno, responsável pelo desenvolvimento de lesões periapicais 

maiores. 

Este estudo revelou que as lesões periapicais nos animais ovariectomizados 

apresentaram-se maiores, em comparação aos animais SHAM. Essa resposta pode 

estar associada à deficiência de estrógeno observada neste grupo, corroborando com 

trabalhos anteriores (Xiong et al., 2007; Gomes-Filho et al., 2015; Brasil et al.; 2017; 

Romualdo et al. 2018) que sugerem que o estrógeno é um essencial protetor contra 

efeitos da inflamação (Youssef and Stashenko, 2017; López-López et al. 2013; 

Romualdo et al. 2018) e condições de hipoestrogenicidade agravam a inflamação e 

degradação dos componentes da matriz extracelular na lesão periapical. Além disso, 

foi demonstrado que a densidade mineral óssea reduzida e a osteoporose estão 

associadas com uma frequência maior de lesões periapicais (Lópes-Lópes et al. 

2015). 
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No presente estudo, os dentes foram mantidos expostos à microbiota bucal 

durante um período experimental de 21 dias, após este período, o tamanho das 

lesões periapicais em animais OVX foi significantemente maior quando comparado 

aos animais do grupo controle. Essa alteração sugere que períodos de deficiência de 

estrógeno podem influenciar a progressão da lesão periapical, estes resultados 

concordam com estudos anteriores que também encontraram lesões maiores em 

ratas ovariectomizadas (Brazil et al., 2017; Gilles et al.,1997; Xiong et al., 2007; Liu 

et al., 2010). 

Poucos estudos têm investigado os efeitos da reposição hormonal em 

mulheres na menopausa (Mahesh et al., 2014; Lago et al., 2015), porém resultados 

existentes, demonstraram uma melhora nos sintomas da menopausa (densidade 

óssea reduzida, ondas de calor, transpiração profunda, sintomas vasomotores, 

vaginite atrófica e alterações na cavidade oral) frente ao tratamento com reposição 

hormonal (Mahesh et al., 2014; Lago et al., 2015). 

Recentemente, foi demonstrado por Florencio-Silva et al. (2018) que a 

reposição de estrógeno aumenta a viabilidade de osteócitos por meio da inibição de 

apoptose e manutenção da autofagia dessas células. Este resultado também 

concorda com os achados do presente estudo, pois no grupo onde não houve 

deficiência estrogênica as lesões periapicais foram menores e, consequentemente, a 

reabsorção óssea também. 

Youssef e Stashenko em 2017, ao estudarem a disseminação de infecções 

dentoalveolares em ratos machos e fêmeas, observaram que as fêmeas saudáveis 

(SHAM) desenvolveram uma resposta imune melhor do que os machos, com relação 

ao desenvolvimento de abcessos e sepse. Quando submetidas à ovariectomia a 

disseminação da infecção foi maior. Entretanto, no grupo que recebeu 

suplementação com estrogênio, a disseminação da infecção foi quase 

completamente revertida. Esta relação pode ser extrapolada para o atual estudo 

onde os grupos ovariectomizados apresentaram uma quantidade maior de bactérias. 

Em contrapartida, o grupo SHAM (animais saudáveis) desenvolveu menor quantidade 

de bactérias, porém a ausência de estudos avaliando a microbiota bucal de ratas 
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ovariectomizadas torna impossível uma comparação direta com os resultados obtidos 

neste estudo. 

Belstrom et al. (2016) demonstraram que pacientes com severa 

hiposalivação não apresentaram diferença na composição bacteriana quando 

comparados com indivíduos com salivação normal, embora o estudo correspondente 

não tenha se concentrado na avaliação de tais diferenças entre mulheres com e sem 

menopausa. Em contrapartida, Mahesh et al. (2014) observaram diminuição do fluxo 

salivar em mulheres na pós-menopausa, porém quando submetidas à terapias 

hormonais observou-se uma melhor produção salivar (Eliasson et al. 2003; Yalçin et 

al. 2005). No presente estudo não foi avaliado fluxo salivar dos animais, porém 

pode-se sugerir uma associação positiva entre diminuição do fluxo salivar (provocado 

pela deficiência de estrógeno) e aumento da quantidade de bactérias na boca. 

O receptor beta de estrógeno tem sido detectado na mucosa oral e em 

glândulas salivares (Valimaa et al., 2004). Algumas evidências mostraram a 

correlação do estrógeno e das mudanças hormonais relacionadas com a menopausa, 

afetando diretamente a saúde bucal de mulheres (Cao et al., 2007; Chen e Madak-

Erdogan 2016; Vieira et al. 2017). Genes da microbiota intestinal capazes de produzir 

enzimas metabolizadoras de estrogênio foram recentemente identificados. Estes 

conjuntos de genes implicam um potencial para aplicação de biomarcadores em 

várias doenças metabólicas (Kwa et al. 2016). Além disso, evidências sugerem que o 

estrogênio e a microbiota atuam na regulação do ganho de peso e deposição lipídica 

em uma relação recíproca, sugerindo que a microbiota intestinal pode ser um 

potente biomarcador para avaliação e prevenção de doenças associadas ao 

estrógeno (Frankenfeld et al. 2014). 

A microbiota pode também influenciar a progressão do câncer via estímulo 

da inflamação pelas endotoxinas de bactérias gram-negativas (MacDonald and 

Wagner,  2012). A microbiota intestinal de pacientes com câncer de colorretal difere 

de pacientes sem câncer, sugerindo que algumas bactérias podem estar associadas 

com desenvolvimento e progressão deste tipo de câncer (Zachukar et al., 2014). A 

flora bacteriana intestinal parece desempenhar papel fundamental no metabolismo 

estrogênico. No entanto, se essa interação possui implicações práticas na cavidade 

bucal, ainda não é conhecido, ressaltando a relevância do presente estudo. 
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Um aspecto importante a respeito do emprego da técnica Checkerboard 

DNA-DNA Hybridization deve ser levado em consideração ao interpretar os resultados 

acima mencionados. As sondas de DNA foram preparadas usando DNA de espécies 

bacterianas orais humanas. Portanto, apesar do genoma bacteriano ser o mesmo 

entre os diferentes hospedeiros, a microbiota oral das ratas pode ser diferente de 

humanos, impedindo a detecção de algumas espécies. 

Os resultados apontam informações relevantes a respeito das alterações 

hormonais e o desequilíbrio no ambiente da microbiota bucal, em um modelo de 

ratas ovariectomizadas e revelam que a alteração da microbiota bucal pode ser um 

dos fatores que levam ao desenvolvimento de lesões periapicais mais extensas, na 

deficiência de estrogênio. 
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4. CONCLUSÃO 

 

Considerando a metodologia aplicada e resultados obtidos, pôde-se concluir 

que: 

• A condição hipoestrogênica induzida pela ovariectomia agravou o 

processo de reabsorção óssea, induzindo a apoptose de osteócitos e 

provocando lesões periapicais maiores. O tratamento com Alendronato 

reduziu a apoptose de osteócitos e a inflamação, via IL-6, reduzindo a 

reabsorção óssea em lesões periapicais de ratas ovariectomizadas.  

 

• Alterações na microbiota bucal na deficiência de estrógeno podem 

representar um fator que leva ao desenvolvimento de lesões periapicais 

mais extensas 
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ANEXO A  

Aprovação do Projeto pela Comissão de Ética no Uso de Animais 
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