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RESUMO
Oliveira, KMH. Ausência da interleucina-22 interfere na microbiota bucal e na
progressão de lesões periapicais induzidas em dentes de camundongos. Ribeirão
Preto, 2013. 119p. Dissertação (mestrado) – Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto,
Universidade de São Paulo.

Introdução: O objetivo deste trabalho foi caracterizar a composição da microbiota bucal e a
formação e progressão de lesões periapicais induzidas experimentalmente em dentes de
camundongos knockout para IL-22 (IL-22 KO) comparados com animais wild-type (WT). Material
e Métodos: Inicialmente, foi realizada a avaliação do perfil microbiano da cavidade bucal dos
animais (40 espécies de micro-organismos), no dia das exposições pulpares, por meio de técnica
de biologia molecular (Checkerboard DNA-DNA hybridization). Em seguida, lesões periapicais
foram induzidas nos primeiros molares inferiores dos camundongos e, decorridos os períodos de
7, 21 e 42 dias, os animais foram submetidos à eutanásia em câmara de CO2. As mandíbulas
foram então removidas e submetidas ao processamento histotécnico. A seguir, cortes
representativos de cada dente foram corados com hematoxilina e eosina (HE), para descrição do
tecido pulpar e das regiões apical e periapical, em microscopia óptica convencional e mensuração
da área das lesões periapicais em microscopia de fluorescência. Além disso, cortes sequenciais
foram avaliados por meio de: histoenzimologia para a marcação de osteoclastos (TRAP),
coloração de Brown & Brenn (para identificação de bactérias) e imunohistoquímica (para
identificação de RANK, RANKL e OPG). Os escores da quantidade de células bacterianas, para
cada uma das 40 espécies avaliadas, foram submetidos à analise estatística empregando o teste
não-paramétrico de Mann-Whitney para amostras independentes, para comparação entre os
grupos. Os resultados numéricos obtidos na análise morfométrica da área das lesões periapicais e
do número de osteoclastos foram submetidos à análise estatística “one-way” ANOVA e pós-teste
de Bonferroni. Para todas as análises foi adotado o nível de significância de 5%. Resultados: Em
relação ao perfil microbiano encontrado na cavidade bucal dos animais, foi possível observar
diferença estatisticamente siginificante entre os dois grupos de animais para 6 espécies
bacterianas (p<0,05), sendo 5 dessas espécies mais encontradas nos animais WT e apenas 1
encontrada em maior quantidade nos animais IL-22 KO. Já em relação à análise microscópica, o
grupo dos animais WT mostrou diferença estatisticamente significante entre 7 e 42 dias e entre
21 e 42 dias, com aumento progressivo no tamanho das lesões e no número de osteoclastos
(p<0,05). No grupo dos animais IL-22 KO, houve um aumento do tamanho da lesão e do número
de osteoclastos entre 7 e 21 dias, seguido de diminuição desses parâmetros entre 21 e 42 dias,
com diferença significante (p<0,05) entre 7 e 21 dias. Além disso, na comparação entre os dois
tipos de animais, foram encontradas diferenças significantes (p<0,05) em relação ao tamanho

das lesões periapicais e ao número de osteoclastos aos 42 dias, sem diferenças em relação à
localização de bactérias e imunohistoquímica. Conclusões: Esse estudo demonstrou diferenças na
composição da microbiota bucal dos animais WT e IL-22 KO, o que pode ter influenciado na
formação das lesões periapicais. Além disso, a ausência da IL-22 em camundongos interferiu na
progressão das lesões periapicais, assim como no número de osteoclastos, sugerindo a
participação da IL-22 na resposta imune e inflamatória do hospedeiro à infecção dos canais
radiculares.

Palavras-chave: Interleucina-22, camundongos knockout, lesão periapical, osteoclastos,
inflamação, imunohistoquímica, micro-organismos.

ABSTRACT
Oliveira, KMH. Absence of IL-22 interferes with the oral microbiota and the
progression of induced periapical lesions in mice teeth. Ribeirão Preto, 2013. 119p.
Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, Universidade de São
Paulo.

Introduction: The aim of this study was to evaluate the participation of the IL-22 on the
formation and progression of experimentally induced periapical lesions in teeth of IL-22 knockout
(IL-22 KO) compared to wild-type (WT) mice. Methods: Initially, it was performed the evaluation
of the microbial profile present in the oral cavity of animals (40 bacterial species), on the day of
pulpal exposures, by means of molecular biology technique (checkerboard DNA-DNA
hybridization). Then, the periapical lesions were induced in the inferior first molars of the mice
and, after the periods of 7, 21 and 42 days, the animals were euthanized in a CO2 chamber. The
jaws were removed and subjected to histotechnical processing. The following sections were
representative stained with hematoxylin and eosin (HE) for description of the pulp tissue, apical
and periapical regions in conventional optical microscopy and measurement of the area of
periapical lesions in fluorescence microscopy. Moreover, sequential specimens were evaluated
through: histoenzimology for osteoclasts (TRAP) Brown & Brenn staining (for bacteria
identification) and immunohistochemistry (for RANK, RANKL and OPG identification). The scores
of the amount of bacterial cells, for each one of the 40 species assessed, were subjected to
statistical analysis using the nonparametric Mann-Whitney test for independent samples for
comparison between groups. The numerical results of the morphometric analysis of the area of
the periapical lesions and the number of osteoclasts were subjected to statistical analysis oneway ANOVA and Bonferroni’s post-test. For all the statistical analysis the significance level of 5%
was adopted. Results: Regarding the microbial profile found in the oral cavity of the animals, it
was observed statistically siginificant differences between the two groups of animals for 6
bacterial species (p<0.05), with 5 species showing higher levels in the WT group and only 1
specie found in higher levels in the IL-22 KO animals. Concerning the microscopical analysis, the
group of WT mice showed a statistically significant difference between 7 and 42 days and
between 21 and 42 days, with a gradual increase in the size of periapical lesions and number of
osteoclasts (p<0.05). In the group of IL-22 KO animals, an increase in lesion size and number of
osteoclasts between 7 and 21 days was observed, followed by a decrease of these parameters
between 21 and 42 days, with significant differences between 7 and 21 days (p <0.05).
Moreover, when comparing the two types of animals, significant differences were found (p
<0.05) about to the size of periapical lesions and number of osteoclasts at 42 days, without

differences in localization of bacteria and immunohistochemistry. Conclusions: This study showed
differences in the composition of the oral microbiota of the two types of animals that may have
influenced the progression of periapical lesions. Moreover, the absence of IL-22 in mice
interfered with the progression of periapical lesions, as well as in the number of osteoclasts,
suggesting the involvement of this cytokine in host’s immune and inflammatory response to the
infection of root canals.

Key words: Interleukin-22, knockout mice, periapical lesion, osteoclasts, inflammation,
immunohistochemistry, microorganisms.
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PGE2: Prostaglandina 2
pH: Potencial hidrogeniônico
R: Receptor
RANK: Receptor ativador do fator nuclear kappa B
RANKL: Ligante do receptor ativador do fator nuclear kappa B
RUNX2: Fator de transcrição relacionado à diferenciação osteoblástica
SPSS: Statistical Package for the Social Sciences
T γδ: Células T gama delta
T-bet: Fator de transcrição específico para célula Th1
T CD4: Linfócito auxiliar
T CD8: Linfócito citotóxico
TLR: Receptor “Toll-like”
TGF-β: Fator de crescimento transformante beta
Th: Linfócito T helper
TNF-α: Fator de necrose tumoral alfa
TRAP: Do ingles,Tartrate Resistant Acid Phosphatase-TRAP
Tregs: Células T reguladoras
WT: Do inglês, wild-type
µm: micrometro
µL: microlitro
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A invasão bacteriana no tecido pulpar desencadeia um processo inflamatório,
o qual pode levar à sua necrose. A permanência desse processo resulta na instalação de
uma reação infecciosa crônica, com consequente reabsorção óssea na região apical e
periapical. Essa reação inflamatória envolve o recrutamento e a ativação de diferentes tipos
celulares, como células endoteliais, neutrófilos polimorfonucleares, macrófagos, linfócitos e
osteoclastos,

tanto

da

resposta

imune

inata

quanto

adaptativa,

resultando

em

osteoclastogênese e formação de uma lesão osteolítica periapical (Graves et al., 2011).
Estudos têm destacado o conceito de que a ocorrência de reabsorção óssea
nas lesões periapicais envolve a resposta imune adaptativa. Em modelo roedor, destaca-se a
predominância de células T nessas lesões, seguidas de células B e monócitos/macrófagos
(Stashenko et al., 1992). A resposta estimulada pelas células T inclui a participação das
células Th1 (IL-2 e IFN-γ), Th2 (IL-4 e IL-5), células T reguladoras (Tregs; IL-10 e TGF- β),
Th17 (IL-17A) (Colic et al., 2009; Fukada et al., 2009), dentre outras. Além disso, fatores de
transcrição essenciais para a diferenciação das células Th1, Th2, e “Tregs”, T-bet, GATA-3 e
FOXp3, respectivamente, foram observados em lesões periapicais (Tani et al., 1995). A
importância dessa resposta imune adaptativa com o objetivo de proteger o hospedeiro
durante a formação das lesões periapicais têm sido demonstrada por diferentes estudos
(Wallstrom et al., 1993; Tani et al., 1995; Teles et al., 1997; De Rossi et al., 2008).
Paralelamente, as bactérias atuam nesse processo de instalação das lesões
periapicais estimulando a reabsorção óssea por meio da indução da liberação de citocinas
pro-inflamatórias como a IL-1β, IL-1α, RANKL e TNF-α (Gilles et al., 1997; Jiang et al.,
2002).
As interleucinas, particularmente a IL-1α e IL-1β, são produzidas nas lesões
periapicais

por

diferentes

tipos

celulares

incluindo

macrófagos,

osteoclastos,

polimorfonucleares e fibroblastos (Tani-Ishii et al., 1995; Fouad, 1997). É sabido que grande
parte da atividade osteoclastogênica nas lesões periapicais ocorre em decorrência da
liberação da IL-1 (Wang e Stashenko, 1993). Nesse sentido, o papel da IL-1 na destruição
óssea periapical foi comprovado após a utilização de inibidores do seu receptor, que
ocasionou em redução de 60% no tamanho dessas lesões (Stashenko et al., 1994). Por
outro lado, quando o receptor para IL-1 é completamente bloqueado ocorre um aumento do
tamanho das lesões periapicais e da morbidade (Stashenko et al., 1995), devido à atividade
antibacteriana que essa citocina apresenta. Além disso, a sinalização por meio do receptor
da IL-1 é essencial na prevenção da disseminação da infecção dos tecidos necróticos
pulpares para os planos faciais (Graves et al., 2000).
De maneira semelhante, a expressão de TNF-α tem sido identificada na lesão
periapical a partir de células como polimorfonucleares, monócitos/macrófagos e fibroblastos,
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contribuindo para a formação da lesão (Nair, 2004; De Rossi et al., 2008). A rápida
destruição óssea inicial na região periapical tem sido associada, ainda, à produção de
prostaglandinas, particularmente a PGE2, pela via da cicloxigenase (McNicholas et al., 1991).
Por sua vez, a IL-10 é conhecida como uma das mais importantes citocinas
anti-inflamatórias e imunossupressoras, a qual apresenta principal efeito em células
monocíticas e inibe a produção de IL-1β e TNF-α (Basak e Hoffman, 2008; Sabat et al.,
2010).
Recentemente descrita, a IL-22 é uma citocina pertencente à família da IL-10
(Dumountier, 2000), expressa por diferentes tipos de linfócitos, tanto do sistema imune inato
como do adaptativo. Isso inclui subgrupos de células T CD4, mais notavelmente células Th17
(Zenewicz e Flavell, 2011; Chung et al., 2006; Liang et al., 2006). Além disso, esta é a
principal citocina efetora das células T auxiliares Th22 (Dumoutier, 2000; Duhen et al.,
2009). Paralelamente, as células Th1, células T CD8 (Wolk et al., 2002), células T γδ (Martin
et al., 2009; Siegemund et al., 2009; Sutton et al., 2009), células NK (Wolk et al., 2002;
Satoh-Takayama et al., 2008; Colonna, 2009) e células CD11c+ (Zheng et al., 2008)
também são capazes de produzir essa citocina. Em camundongos, os maiores produtores de
IL-22 são as células Th17, podendo ser estimuladas pela presença de IL-6, IL-1β e TGFβ
(Liang et al., 2006).
A IL-22 desempenha seu papel por meio de um complexo receptor
heterodimérico composto das cadeias IL-22R1 e IL-10R2 (Xie, 2000; Kotenko, 2001). Em
adição a esse complexo, há um receptor solúvel, de cadeia simples, denominado de proteína
ligante da IL-22 (IL-22BP) (Wolk et al., 2004). Esta proteína regula a biodisponibilidade de
IL-22, atuando como antagonista natural (Xu et al., 2001).
A IL-22 contribui para a expressão de diversas moléculas codificadoras de
genes envolvidas na resposta inflamatória incluindo a IL-6, G-CSF (fator estimulador de
colônia de granulócitos), IL-1α e LPS-proteína ligante, entre outras (Wolk et al., 2006b;
Eyerich et al., 2009; Liang et al., 2010). Estudos demonstraram que a administração de IL22 pode contribuir na prevenção de inflamação sistêmica provocada pelo LPS presente no
sangue de pacientes com Doença de Crohn por meio da indução hepática de LBP (proteína
ligante de LPS) (Wolk et al., 2007).
Foi demonstrado que essa citocina atua em hepatócitos, células epiteliais,
queratinócitos e fibroblatos, induzindo in vitro e in vivo uma resposta de fase aguda e
estimulação da liberação de quimiocinas e MMPs (Brand et al., 2006; Wolk e Sabat, 2006a;
Nickoloff, 2007; Cheng et al., 2009; Geboes et al., 2009).
Estudos recentes demonstraram que a IL-22 está envolvida na patogênese de
algumas doenças autoimunes, como o lúpus eritematoso sistêmico, a esclerose sistêmica, a
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doença intestinal inflamatória e a artrite reumatóide (Nickoloff, 2007; Brand et al., 2006;
Cheng et al., 2009; Geboes et al., 2009). Em estudo com artrite induzida por colágeno, por
exemplo, a IL-22 apresentou papel na osteoclastogênese, levando à erosão óssea (Geboes
et al., 2009).
Além disso, citocinas como TNF- α, IL-17, IFN-γ e IL-1β influenciam alguns
efeitos da IL-22 (Wolk et al., 2006b). Vale destacar que as células T se diferenciam em
direção ao fenótipo de Th22 na presença de algumas citocinas, como o TNF-α e a IL-6
(Fujita et al., 2009; Duhen et al., 2009) e, na presença da IL-1β e IL-6, se diferenciam em
direção ao fenótipo de Th17 (Liang et al., 2006).
A natureza dual do papel, ora sinérgico, ora antagônico, desempenhado pela
IL-22 está relacionada ao contexto inflamatório, que inclui a duração e acúmulo da citocina,
o meio global de citocinas e o tipo de tecido envolvido (Zenewicz e Flavell, 2011). Nesse
sentido, pode-se citar que embora a IL-22 promova inflamação patológica das vias aéreas, a
deficiência de IL-17 nesse contexto torna a IL-22 incapaz de estimular a inflamação. Ao
contrário, a IL-22 promove reparo tecidual e homeostase do epitélio das vias aéreas
(Sonnenberg et al., 2011).
A IL-22 pode, ainda, agir sinergicamente com diversas outras citocinas,
incluindo a IL-17A, IL-17B e TNF (Liang et al., 2006; Sonnenberg et al., 2011; Eyerich et al.,
2009). A co-secreção de IL-22 com agentes proinflamatórios como o TNF-α, o IFN-γ e/ou a
IL-17 resulta em significativo aumento na reação imunoinflamatória, ao passo que a IL-22
isoladamente tem efeito protetor e de regeneração (Nograles et al., 2009; Eyerich et al.,
2009). Por outro lado, estudos recentes demonstram efeitos ambíguos dessa citocina quando
observada isoladamente ou na presença de outros mediadores, nos diversos processos
patológicos como infecção intestinal (Stange et al., 2012), hepatite B (Feng et al., 2012),
tuberculose (Cowan et al., 2012), inflamação cutânea (Cowan et al., 2012; Van Belle et al.,
2012) e inflamação de vias aéreas (Takahashi et al., 2011; Nakagome et al., 2011).
Assim, destaca-se que as citocinas desempenham, por vezes, papéis
sinérgicos ou antagônicos entre si, além de influenciarem na produção e liberação de outras
citocinas dependendo do meio inflamatório envolvido.
Alguns autores têm proposto um duplo papel da IL-22 também contra microorganismos

patogênicos,

com

atividade

antimicrobiana

principalmente

nos

tecidos

respiratórios e intestinais além de células epidérmicas. Em 2008, Zheng et al. sugeriram que
a IL-22 medeia mecanismos de defesa inata contra patógenos bacterianos na mucosa
intestinal. Wolk et al., em 2004, também sugeriram papel protetor para a IL-22 contra
invasões microbianas pelo aumento da imunidade inata dos tecidos.
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É importante salientar que a IL-22 está relacionada com o aumento da
expressão de uma variedade de proteínas antimicrobianas em vários tecidos epiteliais,
sugerindo um papel desta citocina na defesa imunitária inata, especialmente contra bactérias
localizadas nos espaços extracelulares, como exposto por Aujla et al. (2008). Esses autores
mostraram que a IL-22 desempenha um papel importante na infecção pulmonar por K.

Pneumoniae, uma vez que a administração de anticorpo neutralizador da IL-22 em
camundongos infectados resultou em perda da sua capacidade para controlar a infecção.
Adicionalmente, a IL-22 pode contribuir na eliminação de patógenos por meio
da indução de diferentes proteínas antimicrobianas (Zheng et al., 2008).
Na Odontologia, poucos estudos avaliaram o papel da IL-22. Kato-Kogoe et al.
(2012) demonstraram a presença da IL-22 e de seu receptor no ligamento periodontal de
pacientes portadores de periodontite crônica moderada ou severa em contraste à sua
expressão reduzida ou ausente nos tecidos gengivais. Além disso, foi observado aumento na
expressão de citocinas como IL-1, IL-8 e CCL2 em células do ligamento periodontal
estimuladas com IL-22 em um padrão dose-dependente. Ainda nessas células, a estimulação
pela citocina IL-22 ocasionou a formação de nódulos de mineralização e induziu a expressão
de genes como RUNX2, MSX2 e osteocalcina, sugerindo a participação dessa citocina na
atividade de formação de matriz mineralizada.
Fibroblastos

gengivais

expostos

a

IL-22

e

co-tratados

com

IFN-γ

apresentaram expressão aumentada de CXCL10, uma quimiocina que participa do
recrutamento de células T-helper para os tecidos lesionados, enquanto que essas mesmas
células expostas à IL-22, porém co-tratadas com TNF-α, expressaram a quimiocina CXCL10
em menor intensidade. Esses resultados sugerem que um balanço de diferentes citocinas
nos tecidos periodontais pode ser essencial para a produção de CXCL10 e a possível
quimiotaxia de células T-helper na doença periodontal (Hosokawa et al., 2009).
Já nos tecidos periapicais, Aranha et al. (2013) relataram a presença da IL-9 e
da IL-22 em granulomas, em maior quantidade nas lesões inativas do que nas ativas, de
origem humana e em lesões induzidas em dentes de camundongos wild-type. Por meio da
técnica de PCR (Real-Time Polymerase Chain Reaction), os autores relataram correlação
positiva entre a IL-9 e IL-10, e a IL-22 e as citocinas IL-10 e TGF-β, consideradas protetoras.
Esses autores destacaram também correlação inversa entre a IL-22 e a progressão da lesão
nos períodos experimentais avaliados (0, 3, 7, 14 e 21 dias). Assim, os autores assumem um
provável papel protetor das IL-9 e IL-22 em tecidos periapicais.
Camundongos knockout são utilizados como modelo de estudo em diversas
pesquisas, na tentativa de elucidar a participação de moléculas distintas no organismo, tanto
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na saúde como na doença. Estudos em diferentes áreas do conhecimento como a
Endodontia e a Periodontia, entre outras, utilizam animais knockout comparando-os com
animais selvagens (wild-type) (De Rossi et al., 2007B; Fukada et al., 2009; Garlet et al.,
2010; Silva et al., 2012).
Assim, devido à importância dos micro-organismos e seus subprodutos na
formação e progressão dos processos imuno-inflamatórios da cavidade bucal, destaca-se a
necessidade de se conhecer a microbiota residente nesses animais. A análise da microbiota
bucal de camundongos tem sido realizada por meio de técnicas como a cultura microbiana
(Trudel et al., 1986), pirosequenciamento (Chun et al., 2010), PCR (Fardini et al., 2010),
dentre outras.
Dentre as metodologias existentes, destaca-se a técnica de biologia molecular
denominada Checkerboard DNA-DNA hybridization (CDDH). Esta técnica foi preconizada por
Socransky et al., em 1994 e é um método que oferece vantagens em relação aos métodos
tradicionais de cultura, como a detecção de micro-organismos de desenvolvimento lento,
nutricionalmente exigentes/fastidiosos e, ainda, da microbiota não cultivável (Siqueira Júnior
et al., 2000; Moraes et al., 2002), além de ser preciso e mais rápido que a técnica PCR, pois
utiliza várias sondas de DNA de uma única vez. As amostras podem, também, ser estocadas
por longos períodos de tempo (Moraes et al., 2002).
Alguns estudos têm sido realizados utilizando a técnica Checkerboard DNA-

DNA Hybridization para a avaliação da microbiota da cavidade bucal de humanos (NelsonFilho et al., 2012; Khocht et al., 2012; Eick et al., 2013). No entanto, em camundongos,
nenhum estudo foi publicado, até o momento, empregando técnicas de biologia molecular
com este objetivo.
Portanto, sabendo que as lesões periapicais são processos induzidos por
infecção bacteriana, originárias da cavidade bucal, e inflamação crônica, e que na sua
formação e progressão estão envolvidos processos da resposta imune inata e adaptativa, a
IL-22 poderia desempenhar papel importante nessas lesões.
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O objetivo deste trabalho foi caracterizar a microbiota da cavidade bucal,
assim como a formação e progressão de lesões periapicais induzidas experimentalmente em
dentes de camundongos knockout para a IL-22 (IL-22 KO) comparados com animais wild-

type (WT) por meio de:
1. avaliação microbiológica da cavidade bucal dos camundongos por meio de
técnica de biologia molecular Checkerboard DNA-DNA hybridization
(CDDH);
2. descrição das características do tecido pulpar e das regiões apical e
periapical avaliadas por microscopia de luz convencional (coloração de
hematoxilina e eosina);
3. mensuração da área microscópica correspondente às lesões periapicais em
microscopia de fluorescência;
4. histoenzimologia para a marcação de osteoclastos (Tartrate Resistant Acid

Phosphatase-TRAP);
5. avaliação da presença e localização de bactérias (coloração de Brown &
Brenn);
6. imunohistoquímica

para

a

identificação

osteoclastogênese (RANK, RANKL e OPG).

de

marcadores

da
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Inicialmente, o presente projeto de pesquisa foi submetido à Comissão de
Ética no Uso de Animais da Universidade de São Paulo – Campus de Ribeirão Preto, tendo
sido aprovado (Processo 11.1.1403.53.5) (Anexo).

Obtenção dos animais
Foram utilizados 60 camundongos machos C57BL/6, de 6 a 8 semanas de
idade, pesando em média 20 gramas, sendo 30 wild-type (WT), adquiridos do Biotério
Central da Universidade de São Paulo (USP)– Campus de Ribeirão Preto e 30 camundongos

knockout para a citocina IL-22 (IL-22 KO), fornecidos pelo Biotério de Genética da Faculdade
de Medicina de Ribeirão Preto – USP e provenientes do Centre National de la Recherche
Scientifique - CNRS (França). Todos os animais foram mantidos no biotério da Faculdade de
Odontologia de Ribeirão Preto – USP com livre acesso à ração e água.

Avaliação microbiológica da cavidade bucal
Inicialmente, os camundongos foram anestesiados com ketamina (150 mg/Kg
de peso corporal) e xilazina (7,5 mg/Kg de peso corporal) por meio de injeção intramuscular
na coxa. Em seguida, foram imobilizados e montados numa mesa de retração da mandíbula,
mantidos com a cavidade bucal aberta, para permitir a adequada visualização (Figura 1).

Figura 1. Mesa de retração da mandíbula especificamente
confeccionada para a realização de procedimentos
odontológicos em camundongos.

Para a análise da microbiota presente na cavidade de camundongos WT e IL22 KO, amostras salivares foram obtidas com o auxílio de aplicadores descartáveis tipo

microbrush (Vigodent SA Indústria e Comércio, Rio de Janeiro-RJ, Brasil) friccionados em
toda a cavidade bucal, incluindo mucosa jugal, dentes, língua, tecido gengival e palato
(Figura 2).
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Figura 2. Camundongos imobilizados, após administração de anestesia,
no momento da coleta de amostras provenientes da mucosa
jugal, língua, palato e superfícies dentais.

Os aplicadores foram armazenados individualmente em tubos plásticos
(Eppendorf AG Barkhausenweg, Hamburg, Alemanha), contendo 150 µL da solução tampão
TE (pH 7.6) e 100 µL de hidróxido de sódio 0.5M (Figura 3). Em seguida, os tubos foram
agitados para a dessorção microbiana na solução e armazenados em freezer à temperatura
de -20°C até o momento da análise. O processamento/análise das amostras foi realizado no
Laboratório de Pesquisa em Odontologia II, Microbiologia, Imunologia e Biologia Molecular
da Universidade de Guarulhos – SP.

Figura 3. Aplicador do tipo microbrush sendo depositado em tubo
eppendorf contendo 150 µL da solução tampão TE (pH 7.6)
e 100 µL de hidróxido de sódio 0.5M.

Foram selecionadas 40 cepas de bactérias, dentre as mais avaliadas e as mais
prevalentes na cavidade bucal de humanos, sendo 21 Gram-negativas, 19 Gram-positivas e,
quanto à tensão de oxigênio, 26 facultativas e 14 anaeróbias. As cepas foram cultivadas em
anaerobiose na superfície do meio ágar-sangue, por 3 a 7 dias. Em seguida, as colônias
foram raspadas e depositadas em tubos plásticos para microcentrífuga de 1,5 mL contendo 1
mL de solução TE (pH 7,6). As células foram lavadas 2 vezes por centrifugação na solução-
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tampão de TE por 10 minutos. O sedimento bacteriano foi então lisado em 150 µL de uma
solução enzimática contendo 15 mg/mL de lisozima (Sigma) e 5 mg/mL de acromopeptidase
(Sigma) em solução tampão TE (pH 8,0). Posteriormente, o DNA foi isolado e purificado
como descrito por Smith et al. (1989). As sondas genômicas foram preparadas para cada
uma das espécies selecionadas pela marcação de 1 µg do DNA bacteriano com digoxigenina,
por meio do Random primer digoxigenin labeling kit (Roche Diagnostics, Indianápolis, IN,
EUA), de acordo com o método descrito por Feinberg e Vogelstein (1983).

Tabela 1. Relação de micro-organismos avaliados (Checkerboard DNA-DNA hybridization)
Espécie bacteriana

Procedência da cepa

Morfotipo

Fisiologia

Actinobacillus actinomycetencomytans
Actinomyces gerencseriae
Actinomyces naeslundii
Actinomyces odontolyticus I
Actinomyces oris
Campylobater rectus
Capnocytophaga gingivalis
Campylobacter gracilis
Capnocytophaga ochracea
Capnocytophaga sputigena
Corynebacterium matruchotti
Eubacterium nodatum
Escherichia coli
Enterococcus faecallis
Enterococcus faecium

43718 + 29523
ATCC 23860
ATCC 12104
ATCC 17929
ATCC 43146
ATCC 33238
ATCC 33624
ATCC 33236
ATCC 33596
ATCC 33612

Fusobacterium nucleatum (sp. nucleatum)
Fusobacterium nucleatum (sp.

ATCC 25586
ATCC 10953

Bastonete Gram-negativo
Bastonete Gram-positivo
Bastonete Gram-positivo
Bastonete Gram-positivo
Bastonete Gram-positivo
Bastonete Gram-negativo
Bastonete Gram-negativo
Bacilo Gram-negativo
Bastonete Gram-negativo
Bastonete Gram-negativo
Bacilo Gram-positivo
Bastonete Gram-positivo
Bacilo Gram-negativo
Coco Gram-positivo
Coco Gram-positivo
Bastonete Gram-negativo
Bastonete Gram-negativo

Facultativo
Facultativo
Facultativo
Facultativo
Facultativo
Facultativo
Facultativo
Facultativo
Facultativo
Facultativo
Facultativo
Anaeróbio
Facultativo
Facultativo
Facultativo
Anaeróbio
Anaeróbio

Bastonete Gram-negativo
Bastonete Gram-negativo
Cocobacilo Gram-negativo
Bastonete Gram-negativo
Bacilo Gram-negativo
Bastonete Gram-negativo
Bacilo Gram-negativo
Bastonete Gram-negativo
Bastonete Gram-positivo
Coco Gram-positivo
Coco Gram-positivo
Coco Gram-positivo
Coco Gram-positivo
Coco Gram-positivo
Coco Gram-positivo
Coco Gram-positivo
Coco Gram-positivo
Coco Gram-positivo
Coco Gram-positivo
Bastonete Gram-negativo
Espiroqueta Gram-negativo
Espiroqueta Gram-negativo
Coco Gram-negativo

Anaeróbio
Anaeróbio
Facultativo
Facultativo
Anaeróbio
Anaeróbio
Anaeróbio
Anaeróbio
Facultativo
Facultativo
Anaeróbio
Facultativo
Facultativo
Facultativo
Facultativo
Facultativo
Facultativo
Facultativo
Facultativo
Anaeróbio
Anaeróbio
Anaeróbio
Anaeróbio

polymorphum)
Fusobacterium nucleatum (sp. vincentii)
Fusobacterium periodonticum
Haemophilus influenzae
Helicobacter pylori
Leptotrichia buccalis
Porphyromonas gingivalis
Prevotella intermedia
Prevotella melaninogenica
Propionybacterium acnes
Streptococcus anginosus
Streptococcus constellatus
Streptococcus gordonii
Streptococcus intermedius
Streptococcus mitis
Streptococcus mutans
Streptococcus oralis
Streptococcus sanguinis
Streptococcus sobrinus
Streptococcus pneumonia
Tannerella forsythia
Treponema denticola
Treponema Socranskii
Veillonella parvula

14266
ATCC 33099

10799
29212
6569

49256
ATCC 33693

33533
43504
14201

33277
ATCC 25611
ATCC 25845
ATCC 11827+ 11828
33397
27823
ATCC 10558
ATCC 27335

49456
25175
ATCC 35037
ATCC 10556

33748
49619
ATCC 43037
B1 ƚ
S1 ƚ
10790

ƚ The Forsyth Institute, Boston, MA
ATCC: American Type Culture Colection

As amostras foram avaliadas por meio da técnica Checkerboard DNA-DNA

Hybridization, preconizada por Socransky et al., em 1994. Para a realização dessa técnica, as
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suspensões contidas nos tubos plásticos foram inicialmente fervidas em banho-maria por 10
minutos e, em seguida, neutralizadas pela adição de 800µl de acetato de amônia a 5M. Cada
suspensão contendo o DNA livre das bactérias presentes nas amostras foi depositada em
uma das canaletas do aparelho Minislot 30 (Immunetics, Cambridge, MA, EUA) (Figura 4) e
transferida para uma membrana de nylon (15x15 cm) com carga positiva (Boehringer
Mannheim, Indianápolis, IN, USA). As duas últimas das 30 canaletas horizontais do Minislot
foram utilizadas para a colocação dos controles, contendo uma mistura das espécies de
micro-organismos investigados pelas sondas, nas concentrações correspondentes a 105 e 106
células, ou seja, 1 ng e 10 ng de DNA de cada espécie, respectivamente. A membrana foi
então removida do Minislot 30 e o DNA nela concentrado foi fixado por aquecimento em
forno a 120°C por 20 minutos.

Figura 4. Aparelho Minislot 30 (Immunetics, Cambridge, MA, EUA).

A membrana foi pré-hibridada a 42°C, por 1 hora, em uma solução contendo
50% formamida (Vetec Química Fina Ltda, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), 1% caseína (Vetec), 5
x solução salina citratada (SSC) [1 x SSC= 150 mM NaCl (Vetec), 15 M de citrato de sódio
(J.T. Baker, Edo. de Méx., México), pH 7,0], 25 mM de fosfato de sódio (Na2HPO4, Labsynth)
pH 6,5 e 0,5 mg/ml de RNA de levedura (Sigma).
Em seguida a membrana foi posicionada no Miniblotter 45 (Immunetics,
Cambridge, MA, EUA) com as linhas contendo o DNA das amostras e dos controles
posicionadas de maneira perpendicular às canaletas do equipamento. Em cada canaleta do

Miniblotter 45 foi adicionada uma sonda de DNA, diluída a aproximadamente 20 ηg/mL, em
130 µL de solução de hibridação composta de 45% formamida, 5 x SSC, 20 mM de Na2HPO4
(pH 6,5), 0,2 mg/mL de RNA de levedura, 10% de sulfato de dextrano (Amersham) e 1% de
caseína. Para a hibridação, foi aguardado um período mínimo de 20 horas, a 42°C.
Após o período de hibridação, a membrana foi removida do Miniblotter 45,
lavada por 40 minutos a 65ºC numa solução de alta adstringência (solução tampão SSC a
0,4 M) composta por 1% de SDS, 1 mM de EDTA e 20 mM de Na2HPO4, a fim de remover
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sondas que não hibridizaram completamente. Em seguida, a membrana foi imersa por 1
hora em uma solução contendo 1% de ácido maléico (C4H4O4, Vetec), 3 M NaCl, 0,2 M NaOH
(Labsynth), 0,3% Tween 20 (Vetec), 0,5% caseína, pH 8,0, e, em seguida, por 30 minutos,
na mesma solução contendo o anticorpo anti-digoxigenina conjugado à fosfatase alcalina
(Roche) em uma concentração de 1:10.000. A membrana foi, então, lavada 2 vezes, por 20
minutos, em uma solução de 0,1 M de ácido maléico, 3 M de NaCl, 0,2 M de NaOH, 0,3% de
Tween 20, pH 8,0, e 1 vez, por 5 minutos, em uma solução de 0,1 M de Tris HCl e 0,1 M de
NaCl, pH 9,5.
Para a detecção dos sinais de quimioluminescência a membrana foi incubada
por 45 minutos a 37°C em uma solução detectora contendo substrato para fosfatase
alcalina, CDP-Star™ Detection Reagent (Amersham). Em seguida, a membrana foi colocada
em um cassete de autoradiografia (Chassi Radiográfico 30 x 40 cm, Konex, São Paulo, SP,
Brasil), sobre um filme radiográfico de 18 x 24 cm (Agfa Gevaert, NV, Bélgica) por,
aproximadamente, 40 minutos (Figura 5). O filme foi revelado manualmente pelo método
convencional tempo-temperatura, de acordo com orientações do fabricante, empregando
soluções Kodak (Kodak Brasileira Com. e Ind. Ltda, São José dos Campos, SP, Brasil),
mantidas à temperatura de 20ºC.

B

A

Figura 5. Membrana colocada em um cassete de Rx, sobre um
filme radiográfico, para revelação (A) e obtenção dos
sinais de quimioluminescência (B).

Desta

forma,

foi

obtido

um

filme

radiográfico

com

os

sinais

de

quimiolumenescência detectados pelas sondas de DNA, onde as linhas horizontais
representam as amostras e as verticais as sondas de DNA, propiciando um formato de
“tabuleiro de xadrez” (Figura 6).
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Figura 6. Representação esquemática do padrão de
hibridação entre os micro-organismos das
amostras e as sondas de DNA.

A leitura dos filmes radiográficos foi realizada por um único examinador
calibrado (Kappa>0,8) e cego com relação aos grupos avaliados. A leitura foi realizada 2
vezes, em dias diferentes, para conferência dos resultados. Quando as leituras não foram
coincidentes, foi realizada uma terceira leitura para aquela amostra não coincidente. A
intensidade de cada sinal produzido por uma determinada sonda na suspensão microbiana
oriunda das amostras foi comparada ao sinal produzido pela mesma sonda nas 2 linhas de
controles contendo 105 e 106 bactérias.
A fim de facilitar a anotação dos resultados em fichas elaboradas
especificamente para esse fim, foram empregados os seguintes escores:
- Escore 0: quando não havia detecção de sinal de quimioluminescência;
- Escore 1: quando observado sinal menos intenso que 105 células;
- Escore 2: sinal equivalente a 105 células;
- Escore 3: sinal entre 105 e 106 células;
- Escore 4: sinal equivalente a 106 células; e
- Escore 5 : sinal equivalente a mais de 106 células.
Os dados obtidos foram expressos em porcentagem de amostras positivas
para cada uma das bactérias avaliadas.

Indução das lesões periapicais
Um modelo clássico para indução de lesão periapical em roedores foi
empregado (Kawashima e Stashenko, 1999; Sasaki et al., 2004; De Rossi et al., 2008; Silva
et al., 2012).
Após acesso à coroa dental, os tecidos pulpares dos molares inferiores dos
animais de ambos os grupos (WT e IL-22 KO) foram expostos à cavidade bucal com auxílio
de broca dental esférica em baixa rotação (nº ¼ - KG Sorensen) acoplada a peça de mão
elétrica montada em motor de baixa rotação e contra-ângulo (Dabi Atlante Equipamentos
Odontológicos) até que a entrada de acesso aos canais radiculares fosse visualizada e
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verificada com uma lima endodôntica tipo K número 8 (Maillefer S/A, Suíça) (Figura 7). Em
seguida, os dentes permaneceram expostos à microbiota bucal (Balto et al., 2001; Sasaki et
al., 2004; De Rossi et al., 2007b; Silva et al., 2012). Como controle adicional, foram
utilizados dentes sem exposição pulpar.

B

A

Figura 7. Abertura coronária dos primeiros molares inferiores com broca
esférica em baixa rotação (A) até que a entrada de acesso aos
canais radiculares fosse visualizada e verificada com uma lima
endodôntica tipo K número 8 (B).

Após os períodos experimentais de 7, 21 e 42 dias, os animais foram
submetidos à eutanásia em câmara de CO2. Deve-se ressaltar que alguns animais morreram
durante o período experimental, ou as peças obtidas ao final dos períodos avaliados não
permitiram correto processamento e avaliação. Assim, a tabela 2 apresenta a distribuição
dos grupos após a eutanásia de todos os animais.

Tabela 2. Distribuição dos grupos experimentais

Período

WT

KO

7 dias

8 animais (16 dentes)

10 animais (20 dentes)

21 dias

10 animais (20 dentes)

9 animais (18 dentes)

42 dias

10 animais (20 dentes)

9 animais (18 dentes)

Processamento histotécnico e avaliação microscópica
Após a eutanásia dos animais, as mandíbulas 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 descalcificação 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 descalcificação, que ocorreu, aproximadamente,
após 30 dias. O grau de descalcificação das estruturas mineralizadas foi testado por meio da
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penetração de uma agulha nos tecidos, para verificação da sua consistência. 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 blocos contendo os dentes foram cortados
longitudinalmente em micrótomo (Leica RM2145; Leica Microsystems GmbH, Wetzlar,
Alemanha) no sentido mésio-distal. Cortes semi-seriados de 5µm, 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. Por amostra, foram obtidas de 15 a 22
lâminas, com 2 cortes em cada lâmina. A Figura 8 esquematiza as etapas de indução da
lesão periapical e do processamento histotécnico.
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Figura 8. Fluxograma representativo das etapas de indução da lesão periapical e processamento histotécnico.
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Inicialmente, os cortes representativos de cada grupo experimental foram
corados com hematoxilina e eosina (HE) e submetidos à análise em microscopia óptica
convencional, para descrição do tecido pulpar e das regiões apical e periapical.
Paralelamente, foi realizada a análise morfométrica da extensão da área das lesões
periapicais, em microscopia de fluorescência. Em seguida, espécimes sequenciais foram
avaliados por meio de histoenzimologia para a atividade da TRAP, para identificação de
osteoclastos, coloração de Brown & Brenn para avaliação da presença e localização de
bactérias e imunohistoquímica para avaliação dos marcadores da osteoclastogênese (RANK,
RANKL e OPG).
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). As análises foram realizadas apenas nas
raízes distais dos primeiros molares inferiores, em cortes mostrando simultaneamente os
terços coronário, médio e apical do canal radicular, o forame apical e o osso alveolar. Todas
as análises foram realizadas por um único avaliador experiente, sem conhecimento prévio do
grupo que estava sendo analisado.
Análise microscópica descritiva do canal radicular e das regiões apical e periapical
A análise descritiva do canal radicular e das regiões apical e periapical foi
realizada nos cortes representativos de cada período e de cada grupo experimental:
- Tecido pulpar: grau de necrose (total ou parcial);
- Cemento apical: características das lacunas e o seu conteúdo (vazias ou contendo restos
necróticos) e da superfície (regular ou irregular);
- Ligamento periodontal: extensão (normal ou aumentado), característica do infiltrado celular
inflamatório, presença de edema e de fibras colágenas;
- Osso alveolar: ausência/presença de reabsorção.
Morfometria em microscopia de fluorescência
Conforme descrito por De Rossi et al. (2007a), a avaliação morfométrica das
lesões periapicais foi realizada nos espécimes corados com HE utilizando o microscópio Axio
Imager.M1, em aumento de 10x, operando no modo fluorescente, filtro Alexa Fluor 488
(AF488) com as seguintes características: excitação de G365, refletores FT395 e emissão
LP420. Para cada espécime, a área da lesão periapical foi delineada e medida em µm2. A
delimitação da lesão excluiu as estruturas intactas (ligamento periodontal, cemento e osso
alveolar), facilmente identificadas pela forte fluorescência verde, assim como incluiu áreas de
reabsorção e infiltrado inflamatório, identificadas pela ausência de fluorescência e aparência
escurecida.
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Histoenzimologia para a atividade da fosfatase ácida resistente ao tartarato
(TRAP)
A atividade da TRAP foi utilizada para a marcação de células gigantes
multinucleadas. Os cortes foram desparafinizados (2 banhos de xilol de 5 minutos cada) e
hidratados (álcool 100% por duas vezes de cinco minutos cada; alcoóis 95%,70% e 50% por
dois minutos cada e água destilada pelo mesmo período). A seguir, as lâminas foram
colocadas em solução de álcool/acetona 50% durante um minuto e os cortes secos à
temperatura ambiente. Em seguida, uma solução contendo 10ml de tampão de ácido
acético, 0,1 ml 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. Após a incubação, foi realizada a contra-coloração com azul de anilina por um
minuto. A seguir, as lâminas foram montadas e avaliadas no microscópio Axio Imager.M1
sob luz convencional para contagem do número de células TRAP-positivas presentes em
lacunas de reabsorção, em contato direto com o osso alveolar ao redor da lesão periapical,
sendo expressas em número de células.

Técnica de Brown & Brenn
Inicialmente, os cortes foram desparafinizados (3 banhos de xilol de 8 minutos
cada), hidratados (banhos com alcoóis a 100, 95 e 80%), lavados em água corrente por,
aproximadamente, 3 minutos, e colocados em um recipiente com água destilada. A solução
de violeta cristal tamponada com bicarbonato de sódio a 5% foi aplicada sobre os cortes por
30 segundos e, em seguida, as lâminas foram lavadas em água destilada. A seguir, as
lâminas foram mergulhadas em solução de iodo de Gram por 1 minuto e lavadas em água
destilada. Após a remoção do excesso de água destilada com papel absorvente, as lâminas
passaram por uma solução de éter-acetona (proporção 1:1) para remoção do excesso de
corantes, e, novamente, lavadas em água destilada. Em seguida, as lâminas foram colocadas
em fucsina básica, durante 1 minuto, lavadas em água destilada, colocadas em ácido pícrico
aquoso, por 1 minuto, lavadas e secas com papel absorvente (Brown e Brenn, 1931).
Posteriormente, as lâminas foram mergulhadas em solução de acetona P.A., para remoção
do excesso de corantes, e em solução de acetona-xilol. A seguir, foi realizada a diafanização,
desidratação e montagem das lâminas com lamínula e entellan.
Essa coloração foi utilizada para avaliar a presença ou ausência de bactérias e
sua localização na coroa do dente, no sistema de canais radiculares e nos tecidos periapicais

50 | Material e Métodos

(cemento, ligamento periodontal e osso alveolar). Para esta avaliação foram atribuídos
escores de 0 a 5 (De Rossi et al., 2008), como descrito a seguir:
- Escore 0: Ausência de bactérias;
- Escore 1: Presença de bactérias na coroa do dente;
- Escore 2: Presença de bactérias no terço cervical do canal radicular;
- Escore 3: Presença de bactérias no terço médio do canal radicular;
- Escore 4: Presença de bactérias no terço apical do canal radicular;
- Escore 5: Presença de bactérias na lesão periapical.
Os dados obtidos foram expressos em porcentagem da ocorrência de cada um
dos escores.

Imunomarcação (Imunohistoquímica)
As reações de imunohistoquímica foram realizadas por meio da técnica da
imunoperoxidase. Os cortes histológicos foram desparafinizados, sendo os epítopos
antigênicos recuperados com calor utilizando tampão citrato (pH=6,0) em forno de
microondas (duas vezes de 10 segundos). Após retornarem à temperatura ambiente, as
lâminas foram lavadas 2 vezes por 10 minutos com PBS e 1 vez com solução PBS/Triton
(Sigma-Aldrich Corporation, Saint Louis, EUA) 0,5% pelo mesmo período. O bloqueio da
peroxidase endógena foi realizado com peróxido de hidrogênio a 3% por 20 minutos. A
seguir, as lâminas foram novamente lavadas com PBS e PBS/Triton conforme descrito
anteriormente. O bloqueio das ligações inespecíficas foi realizado com solução de 1% BSA
(albumina de soro bovino)/PBS por 30 minutos. A seguir, as lâminas foram incubadas

overnight em geladeira com os anticorpos primários diluídos em BSA 1%: anti-RANK
(polyclonal rabbit antibody H300 sc:9072; Santa Cruz Biotechnology Inc.; diluído 1:700),

anti-RANKL (polyclonal goat antibody n-19 sc:7628; Santa Cruz Biotechnology Inc.; diluído
1:400); anti-OPG (polyclonal goat antibody n-20 sc:8468; Santa Cruz Biotechnology Inc.;
diluído 1:700).
Os anticorpos primários e secundários específicos foram utilizados para
identificação de marcadores da osteoclastogênese (RANK, RANKL e OPG).
Após retornarem à temperatura ambiente, as lâminas foram lavadas como
previamente descrito e incubadas com anticorpo secundário biotinilado (goat anti-rabbit IgGB sc-2040 e rabbit anti-goat IgG-B sc-2774; Santa Cruz Biotechnology Inc., diluídos 1:200),
por 1 hora à temperatura ambiente. Depois de nova lavagem, foi colocado o complexo
avidina-biotina-peroxidase (ABC kit, Vecstain; Vector Laboratories Inc.) por 30 minutos. A
seguir, as lâminas foram novamente lavadas com PBS e PBS/Triton e foi efetuada a
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revelação da reação com solução de diaminobenzidina (DAB; Sigma-Aldrich Corporation,
Saint Louis, EUA) e H2O2 a 3% em PBS por 1 minuto. As lâminas foram contra-coradas com
Hematoxilina de Harris por 10 segundos, lavadas em água corrente, lavadas em água
amoniacal por 30 segundos, lavadas em água corrente, diafanizadas, desidratadas e
montadas. A análise foi realizada em microscópio Axio Imager.M1 sob luz convencional.
Os dados foram expressos de forma qualitativa de acordo com a presença e
localização das marcações.

Análise Estatística
Os escores da quantidade de células bacterianas presentes na cavidade bucal
foram submetidos à analise estatística por meio do programa SPSS, empregando o teste
não-paramétrico de Mann-Whitney para amostras independentes, para comparação entre os
grupos. Os resultados numéricos obtidos da análise morfométrica da área das lesões
periapicais e do número de osteoclastos foram submetidos à análise estatística one way
ANOVA e pós-teste de Bonferroni, utilizando o software Graph Pad Prism 4.0 (Graph Pad
Software Inc, San Diego, CA, EUA). Para todas as análises foi adotado o nível de significância
de 5%.

Resultados
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Avaliação microbiológica da cavidade bucal
Após análise dos dados obtidos, foi possível observar que, das 40 espécies
bacterianas avaliadas, todas estavam presentes na cavidade bucal dos camundongos WT. Já
para os animais IL-22 KO, apenas a Porphyromonas gingivalis estava ausente.
Nos camundongos WT, as espécies mais prevalentes foram Actinomyces oris
(93,3%), Treponema denticola (86,6%), Capnocytophaga ochracea (80%), Streptococcus

gordonii (80%), Streptococcus sobrinus (80%) e Tannerella forsythia (80%), e as menos
prevalentes foram Propionybacterium acnes (20%) e Fusobacterium periodonticum (13,3%),
sem predominância em relação à classificação de Gram ou à tensão de oxigênio.
Já para os animais IL-22 KO, as espécies mais prevalentes foram Treponema

denticola (100%), Campylobacter gracilis (93,3%), Capnocytophaga ochracea (93,3%),
Prevotella intermedia (93,3%), Streptococcus oralis (86,6%) e Capnocytophaga gingivalis
(86,6%), com relativa predominância de micro-organismos Gram-negativos e variabilidade
em relação à tensão de oxigênio.
Na comparação entre os 2 grupos de animais, foi observada diferença
estatisticamente

significante

para

as

seguintes

espécies:

Actinomyces

naeslundii,

Porphyromonas gingivalis, Streptococcus sobrinus, Veillonella parvula, Streptococcus
anginosus, com maiores valores para os animais WT (p<0,05). Com relação à Prevotella
intermedia, foram encontrados maiores valores para os animais IL-22 KO (p<0,05).
A figura 9 ilustra as espécies que apresentaram diferença estatística
significante na comparação entre os dois grupos de animais.
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Figura 9. Representação gráfica das espécies bacterianas que se apresentaram em níveis estatisticamente significantes
(p<0,05) na cavidade bucal de camundongos.
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A tabela 3 apresenta a relação de sondas de DNA avaliadas na cavidade bucal
dos camundongos WT e IL-22 KO e os resultados obtidos.

Tabela 3. Prevalência e quantidade de amostras positivas para as 40 espécies bacterianas avaliadas, nas amostras obtidas da
cavidade bucal de camundongos WT e IL-22 KO

Prevalência
Espécies bacterianas

Actinobacillus actinomycetencomytans
Actinomyces gerencseriae
Actinomyces naeslundii
Actinomyces odontolyticus I
Actinomyces oris
Campylobater rectus
Capnocytophaga gingivalis
Campylobacter gracilis
Capnocytophaga ochracea
Capnocytophaga sputigena
Corynebacterium matruchotti
Eubacterium nodatum
Escherichia coli
Enterococcus faecallis
Enterococcus faecium
Fusobacterium nucleatum (sp. nucleatum)
Fusobacterium nucleatum (sp. polymorphum)

Fusobacterium nucleatum (sp. vincentii)
Fusobacterium periodonticum
Haemophilus influenzae
Helicobacter pylori
Leptotrichia buccalis
Porphyromonas gingivalis
Prevotella intermedia
Prevotella melaninogenica
Propionybacterium acnes
Streptococcus anginosus
Streptococcus constellatus
Streptococcus gordonii
Streptococcus intermedius
Streptococcus mitis
Streptococcus mutans
Streptococcus oralis
Streptococcus sanguinis
Streptococcus sobrinus
Streptococcus pneumonia
Tannerella forsythia
Treponema denticola
Treponema Socranskii
Veillonella parvula

WT
40%
73,3%
73,3%
60%
93,3%
60%
53,3%
66,7%
80%
53,3%
46,7%
60%
53,3%
73,3%
60%
66,7%
40%
73,3%
13,3%
73,3%
60%
60%
26,7%
73,3%
53,3%
20%
73,3%
53,3%
80%
53,3%
60%
73,3%
66,7%
60%
80%
46,7%
80%
86,6%
33,3%
73,3%

KO
26,7%
80%
53,3%
46,7%
73,3%
60%
86,6%
93,3%
93,3%
80%
73,3%
80%
66,7%
60%
66,7%
80%
40%
73,3%
6,7%
66,7%
66,7%
80%
0
93,3%
66,7%
33,3%
73,3%
80%
80%
80%
80%
60%
86,6%
73,3%
73,3%
73,3%
80%
100%
53,3%
33,3%

Análise
estatística

*

*
+

*

*

*

WT: wild-type
IL-22 KO: knockout
*Diferença estatisticamente significante, com maiores valores para os animais WT.
+Diferença estatisticamente significante, com maiores valores para os animais KO.
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Análise microscópica descritiva do canal radicular e das regiões apical e periapical
Nos animais WT, 7 dias após a abertura coronária e contaminação do canal
radicular, foi possível observar necrose total do tecido pulpar. A superfície cementária era
regular e com ausência de áreas de reabsorção. O ligamento periodontal estava suavemente
aumentado, com células inflamatórias eventuais, predominantemente mononucleadas. O
osso alveolar era normal e com osteoblastos na superfície. Aos 21 dias, havia necrose
completa do tecido pulpar. O cemento apical apresentava superfície irregular e lacunas
vazias ou com restos necróticos. O ligamento periodontal estava amplamente aumentado,
com

extensas

áreas

de

edema,

dissociação

fibrilar

e

células

inflamatórias

predominantemente mononucleadas espalhadas por toda a região. O osso alveolar
apresentava-se desnudo e com áreas de reabsorção na sua superfície. Aos 42 dias, havia
necrose pulpar nos três terços do canal radicular. O ligamento periodontal estava
severamente ampliado, com presença de infiltrado inflamatório misto denso, localizado tanto
próximo quanto à distância do ápice. O osso alveolar apresentava extensas áreas de
reabsorção. (Figura 10. A – I).
Nos animais IL-22 KO, aos 7 dias, todos os espécimes apresentavam necrose
pulpar. A superfície cementária era regular, sem áreas de reabsorção. O ligamento
periodontal estava levemente aumentado, com fibras colágenas remanescentes. Também foi
possível observar a presença suave de células inflamatórias mononucleadas em alguns
espécimes. O osso alveolar estava normal, com presença de osteoblastos em sua superfície.
Aos 21 dias, havia necrose pulpar e a superfície cementária era irregular. O ligamento
periodontal estava aumentado, com presença de infiltrado celular inflamatório e perda
moderada das fibras colágenas. O osso alveolar apresentava-se desnudo, com algumas
áreas de reabsorção. Aos 42 dias havia necrose pulpar, estando a superfície cementária
irregular e com presença de áreas de reabsorção. O ligamento periodontal estava ampliado,
com presença de edema, infiltrado celular inflamatório e dissociação fibrilar. O osso alveolar
apresentava áreas de reabsorção na sua superfície (Figura 11. A – I).
De uma maneira geral, a análise microscópica descritiva permitiu evidenciar
que as lesões periapicais dos animais IL-22 KO apresentaram um padrão distinto dos animais
WT, com menor infiltrado inflamatório e menor área de reabsorção óssea no período de 42
dias.

Figura 10. Fotomicrografias representativas dos eventos microscópicos observados após a indução das
lesões periapicais em animais wild-type (WT) nos períodos experimentais de 7 dias (A –
C), 21 dias (D – F) e 42 dias (G – I). Os cortes foram corados com hematoxilina e eosina e
observados em microscópico óptico (HE ZEISS 10, 20 e 40x).

Figura 11. Fotomicrografias representativas dos eventos microscópicos observados após a indução das
lesões periapicais em animais knockout para IL-22 (IL-22 KO), nos períodos experimentais
de 7 dias (A – C), 21 dias (D – F) e 42 dias (G – I). Os cortes foram corados com
hematoxilina e eosina e observados em microscópico óptico (HE ZEISS 10, 20 e 40x).
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Morfometria em microscopia de fluorescência
As lâminas submetidas à coloração por hematoxilina e eosina foram
observadas em microscópio de fluorescência para mensuração da área das lesões periapicais
formadas nos diferentes períodos experimentais.
No grupo dos animais WT pode-se observar um aumento gradativo, em µm2,
no tamanho das lesões no decorrer dos períodos de 7, 21 e 42 dias após a indução
experimental. Os valores médios da área das lesões foram 59.701,38 µm2, 99.499,86 µm2 e
281.772,95 µm2, respectivamente. A análise estatística realizada por meio do teste one-way
ANOVA e pós-teste de Bonferroni demonstrou diferença estatisticamente significante entre
os períodos de 7 e 42 dias (p<0,05) e 21 e 42 dias (p<0,05) (Figura 12).
Em relação ao grupo de animais IL-22 KO, os valores médios da área das
lesões foram 108.848,41 µm2, 241.169,44 µm2 e 169.597,07 µm2, respectivamente, para os
períodos de 7, 21 e 42 dias. Neste grupo, observou-se que a progressão das lesões
periapicais ao longo dos períodos experimentais não apresentou um padrão tempodependente. Ao contrário, observou-se um aumento no período de 21 dias em relação ao
período de 7 dias, com diferença estatisticamente significante (p<0,05) e, em seguida, uma
regressão do tamanho das lesões no período de 42 dias, porém sem diferença
estatisticamente significante com o período de 7 dias (p>0,05) (Figura 13).

Figura 12. Fotomicrografias de cortes microscópicos representativos da mensuração das lesões
periapicais em animais wild-type (WT) nos 3 períodos experimentais avaliados. A e B:
animais aos 7 dias; C e D: animais aos 21 dias; E e F: animais aos 42 dias. Os cortes
foram corados com hematoxilina e eosina e observados em microscópico óptico (A, C, E)
e no modo fluorescente (B, D, F) para análise descritiva da região periapical e para
mensuração das lesões periapicais, respectivamente (HE ZEISS 10x).

Figura 13. Fotomicrografias de cortes microscópicos representativos da mensuração das lesões
periapicais em animais knockout para IL-22 (IL-22 KO), nos 3 períodos experimentais
avaliados. A e B: animais aos 7 dias; C e D: animais aos 21 dias; E e F: animais aos 42
dias. Os cortes foram corados com hematoxilina e eosina e observados em microscópico
óptico (A, C, E) e no modo fluorescente (B, D, F) para análise descritiva da região
periapical e para mensuração das lesões periapicais, respectivamente (HE ZEISS 10x).
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A análise comparativa entre os grupos de animais (WT e IL-22 KO) evidenciou
diferença estatisticamente significante nos períodos de 21 e 42 dias (p<0,05), como
demonstrado na Figura 14.

Figura 14. Representação gráfica dos valores obtidos após a mensuração das lesões periapicais induzidas
experimentalmente nos animais wild type e knockout após os períodos experimentais de 7, 21 e 42 dias.
O asterisco representa diferença estatística.

A tabela 4 sumariza os dados obtidos das médias e desvios padrão da mensuração
das lesões assim como o valor de p obtido após a realização da análise estatística.

Tabela 4. Média e desvio padrão dos dados obtidos após os períodos experimentais da indução das lesões periapicais nos
animais WT e IL-22 KO e resultado da análise estatística.
WT

IL-22 KO

Períodos

valor de p
Média

Desvio Padrão

Média

Desvio Padrão

7 dias

59.701,38

9.432,88

108.848,41

28.257,48

p>0,05

21 dias

99.499,86

65.995,94

241.169,44

296.116,03

p<0,05

42 dias

281.772,95

126.066,62

169.597,07

119.108,77

p<0,05

WT = wild-type
IL-22 KO = knockout
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Histoenzimologia para a atividade da fosfatase ácida resistente ao tartarato
(TRAP)
A contagem de osteoclastos foi realizada após a aplicação da técnica de
histoenzimologia para a marcação da proteína fosfatase ácida resistente ao tartarato (TRAP),
em lâminas obtidas dos dentes de camundongos WT e IL-22 KO nos períodos experimentais
de 7, 21 e 42 dias após a indução das lesões periapicais (Figura 15).
À semelhança do padrão observado na mensuração das lesões periapicais, no
grupo de animais WT, observou-se aumento progressivo no número de osteoclastos, com o
decorrer dos períodos. A análise estatística realizada por meio do teste one-way ANOVA e
pós-teste de Bonferroni evidenciou diferença significante entre os períodos de 7 e 42 dias e
21 e 42 dias (p<0,05).
No grupo dos animais IL-22 KO, a contagem do número de osteoclastos no
decorrer dos períodos experimentais também mostrou um padrão semelhante àquele
destacado na mensuração das lesões periapicais, ou seja, com o pico do número dessas
células no período de 21 dias e posterior decréscimo no período mais tardio (42 dias). A
análise estatística dos dados evidenciou diferença significante somente entre os períodos de
21 e 42 dias (p<0,05).
Na comparação entre os grupos de animais, pôde-se observar uma
semelhança no número de osteoclastos nos períodos de 7 e 21 dias com um discreto
aumento no grupo IL-22 KO porém sem diferença estatisticamente significante (p>0,05). Já
no período de 42 dias, ocorreu uma diferença significante entre os dois grupos de animais
(p<0,05) uma vez que o grupo de animais knockout apresentou drástica redução no número
de células osteoclásticas. A Figura 16 ilustra os dados obtidos.

Figura 15. Fotomicrografias de cortes microscópicos representativos dos animais WT (A, B e C) e dos
animais IL-22 KO (D, E e F), nos diferentes períodos experimentais, corados por meio da
técnica de histoenzimologia para a atividade da fosfatase ácida resistente ao tartarato
(TRAP), com o objetivo de identificação e contagem de células multinucleadas
(osteoclastos) (HE ZEISS 10x). Em maior aumento (G), células multinucleadas destacadas
(HE ZEISS 100x).
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WT
IL-22 KO

Figura 16. Representação gráfica da comparação entre os grupos de animais WT e IL-22 KO após a contagem de
osteoclastos nas lesões periapicais induzidas experimentalmente, nos períodos de 7, 21 e 42 dias. O
asterisco representa diferença estatística.

A tabela 5 sumariza os dados obtidos das médias e desvios padrão da mensuração
das lesões assim como o valor de p obtido após a realização a realização da análise
estatística.

Tabela 5. Média, desvio padrão e valor de p obtidos após a contagem de osteoclastos nos animais WT e IL-22 KO após os
períodos de 7, 21 e 42 dias
WT

IL-22 KO

Períodos

valor de p
Média

Desvio Padrão

Média

Desvio Padrão

7 dias

7,43

4,25

9,47

2,68

p>0,05

21 dias

8,75

3,85

10,65

3,33

p>0,05

42 dias

21,92

8,68

6,66

2,15

p<0,05

WT = wild-type
IL-22 KO = knockout

Técnica de Brown & Brenn
Todos os espécimes, de ambos os grupos e em todos os períodos de
avaliação, foram caracterizados pela presença de bactérias. De uma forma geral, em ambos
os grupos de animais, foram encontradas bactérias na coroa do dente e no terço coronário
do canal radicular, com micro-organismos frequentemente penetrando nos túbulos
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dentinários e na região interradicular. Para o grupo dos animais WT, os escores 0, 1 e 2 para
localização bacteriana não foram registrados. Os escores 3 e 4 foram encontrados em
45,45% das amostras e o escore 5, em 9,09%. Já para os animais IL-22 KO, os escores 0 e
1 não foram registrados em nenhum dos cortes avaliados, os escores 2, 3 e 5 foram
encontrados em 20% das lâminas, e o escore 4, em 40%. A Figura 17 ilustra a presença
bacteriana nas diferentes regiões de todo o sistema de canais radiculares dos dentes em
ambos os grupos avaliados.

Figura 17. Fotomicrografias representativas das diferentes áreas do sistema de canais radiculares e
região apical e periapical dos animais WT e IL-22 KO, obtidas de cortes microscópicos
corados pela técnica de Brown & Brenn. (A): Micro-organismos presentes ao longo da luz
do canal principal e dentina perirradicular (HE ZEISS 4x). B, C e D: maior aumento da
figura A, evidenciando os terços cervical, médio e apical, respectivamente ( HE ZEISS
40x). Detalhe da intensa contaminação bacteriana ao longo dos túbulos dentinários (E) HE
ZEISS 40x.
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Imunomarcação (Imunohistoquímica)
No grupo WT, a imunomarcação para RANKL foi detectada aos 7, 21 e 42
dias, principalmente na região do forame apical e no interior da lesão periapical.
Imunorreatividade positiva para RANK também foi observada, principalmente ao nível do
forame apical e, ocasionalmente, no interior da lesão periapical. A marcação para OPG foi
detectada, principalmente, no interior da lesão periapical e em sua periferia. Alguns
espécimes também exibiram imunorreatividade positiva para OPG na região do forame
apical. (Figura 18).
No grupo dos animais IL-22 KO, marcações para RANK, RANKL e OPG
foram observadas nos três períodos experimentais, ocasionalmente no interior do canal
radicular, mas, principalmente, na região do forame apical e no interior da lesão periapical
(Figura 19).

Figura 18. Fotomicrografias de cortes microscópicos representativos dos animais WT (A, B e C),
corados por meio da técnica de imunohistoquímica para análise qualitativa dos
marcadores da osteoclastogênese (RANK, RANKL e OPG) HE ZEISS 10x.

Figura 19. Fotomicrografias de cortes microscópicos representativos dos animais IL-22 KO, nos
diferentes períodos experimentais, para análise qualitativa dos marcadores da
osteoclastogênese RANK (A e B), RANKL (C e D) e OPG (E e F). Os cortes foram
corados por meio da técnica de imunohistoquímica (HE ZEISS 10 e 40x).

Discussão
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No presente estudo, foi caracterizada a microbiota da cavidade bucal assim
como na formação e progressão das lesões periapicais em animais IL-22 KO em comparação
com animais WT. Inicialmente, a hipótese era de que os animais knockout apresentariam
alteração na sua microbiota bucal e seriam formadas lesões periapicais menores, com
progressão equilibrada (tempo-dependente).
De acordo com a metodologia adotada para indução da lesão periapical, a
câmara pulpar foi acessada e os canais radiculares permaneceram expostos à cavidade
bucal, de modo que a invasão bacteriana no tecido pulpar desencadeasse a formação da
lesão (Fouad, 1997; Huang et al., 2001; De Rossi et al., 2008; Silva et al., 2012). Desse
modo, a composição da microbiota presente na cavidade bucal dos animais poderia ter
influência sobre a composição e o tamanho da lesão periapical.
A partir dos resultados obtidos no presente estudo, observou-se que, tanto
nos animais WT como IL-22 KO, a contaminação microbiana da cavidade bucal envolveu a
participação de um grande número de espécies, incluindo micro-organismos facultativos,
anaeróbios, Gram-positivos e Gram-negativos.
Do total de 40 espécies bacterianas avaliadas, todas estavam presentes na
cavidade bucal dos animais WT e 39 estavam presentes nos animais IL-22 KO. Além disso,
um maior número de animais do grupo IL-22 KO apresentou contaminação pelas espécies
avaliadas. Estes achados podem sugerir, concordando com outros estudos da literatura
(Wolk et al., 2004; Aujla et al., 2008), que a IL-22 apresenta participação nos mecanismos
de defesa contra micro-organismos, o que pode ter influenciado na formação e progressão
das lesões periapicais.
A análise microbiológica permitiu evidenciar que os camundongos WT
apresentaram predominância de espécies Gram-positivas, facultativas em relação à tensão
de oxigênio, como o A. naeslundii, P. gingivalis, S. anginosus, S. sobrinus e V. parvula,
enquanto que os animais IL-22 KO apresentaram níveis significantemente maiores apenas
para a P. intermedia, e uma relativa predominância de espécies Gram-negativas anaeróbias.
Poucos

estudos

avaliaram

a

contaminação

da

microbiota

bucal

de

camundongos. Chun et al. (2010) realizaram essa análise, em animais wild-type e knockout
para TLR2 por meio da técnica de pirosequenciamento. Os autores relataram que a
microbiota dos camundongos parece ser relativamente simples, consistindo basicamente de
algumas espécies do gênero estreptococos, estafilococos, lactobacilos, halomonas e
enterococos. Além disso, os autores observaram que a microbiota bucal não foi afetada pela
deficiência do TLR2 (Chun et al., 2010).
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Contrariamente, os resultados do presente estudo, empregando a técnica de

Checkerboard DNA-DNA Hybridization, indicaram que a microbiota bucal de camundongos
wild-type e knockout para a IL-22 é bastante complexa, envolvendo a participação de vários
tipos de micro-organismos (polimicrobiana).
É importante salientar que a IL-22 pode aumentar a expressão de uma
variedade de proteínas em diferentes tipos de tecidos epiteliais sugerindo um papel desta
citocina na defesa imune inata, especialmente contra bactérias localizadas nos espaços
extracelulares. Em relação a isso, Aujla et al. (2008) mostraram que a IL-22 desempenha um
papel importante na infecção pulmonar por K. pneumoniae. O tratamento de camundongos
infectados, por meio da utilização de anticorpo neutralizador da IL-22 resultou em perda da
sua capacidade para controlar a infecção, ao passo que a administração de IL-22
intratraqueal, 12 horas após a infecção, ainda foi capaz de reduzir o número de bactérias
dos pulmões. Em contraste, a IL-22 parece apresentar pouco ou nenhum papel no controle
de bactérias facultativas localizadas nos espaços intracelulares. Para a defesa contra a
infecção sistêmica pela bactéria Gram-positiva Listeria, por exemplo, a IL-22 foi dispensável,
uma vez que camundongos deficientes para a IL-22 e IL-17RA desenvolveram respostas
imunológicas normais contra esse patógeno (Zenewicz et al., 2007; Aujla et al., 2008). De
modo semelhante, a IL-22 não teve nenhuma influência sobre a defesa contra a Francisella

tularensis (Lin et al., 2009).
Assim, alguns autores atribuem um papel dual da IL-22 contra microorganismos

patogênicos,

com

atividade

antimicrobiana

principalmente

em

tecidos

respiratórios, intestinais e em células epidérmicas. Zheng et al., 2008, sugeriram que a IL-22
participa de mecanismos de defesa iniciais contra micro-organismos patogênicos na mucosa
intestinal. Wolk et al., 2004, também sugeriram um papel protetor para a IL-22 contra a
invasão microbiana, pelo aumento da imunidade inata dos tecidos. Isto também pode ser
considerado na avaliação das lesões periapicais nos animais KO, especialmente nos períodos
precoces analisados (7 e 21 dias), em que as lesões foram maiores do que nos animais WT.
Em relação aos resultados encontrados de tamanho das lesões periapicais no
nosso estudo, se por um lado os animais WT desenvolveram lesões crescentes, de forma
tempo-dependente, por outro lado os animais IL-22 KO apresentaram um aumento no
tamanho das lesões entre 7 e 21 dias, e diminuição no último período experimental.
Já a análise microscópica descritiva permitiu evidenciar que, em geral, as
lesões periapicais dos animais IL-22 KO apresentaram um padrão distinto, com menor
quantidade de células inflamatórias e região periapical com predominância de fibras
colágenas, embora apresentando dissociação.
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Foi demonstrado, in vitro, que a IL-22 estimulou a osteoclastogênese (Geboes
et al., 2009). Da mesma forma, em algumas doenças sistêmicas, esta citocina esteve
associada com a indução de diferenciação de osteoclastos (Geboes et al., 2009; Kim et al.,
2012). Os resultados do presente estudo são concordantes com esta afirmativa, indicando a
participação da IL-22 no processo de osteoclastogênese. Em nosso estudo, a ausência da IL22 nos camundongos IL-22 KO permitiu a observação de lesões periapicais menores, com
diminuição considerável do número de osteoclastos. Isto poderia sugerir que, nos tecidos
periapicais, esta citocina teria participação no processo de reabsorção óssea.
Por outro lado, outras investigações sugeriram papel distinto para a IL-22.
Kato-Kogoe et al. (2012) descreveram que a IL-22 induziu a precipitação de nódulos
mineralizados e expressão de genes induzidos por Runx2, MSX2 e osteocalcina em células do
ligamento periodontal, sugerindo que a IL-22 pode aumentar a atividade de formação de
matriz mineralizada por células do ligamento periodontal.
Nos tecidos periapicais, também foi relatado o envolvimento da IL-22 com um
possível papel protetor, uma vez que esta citocina foi encontrada em maiores níveis nas
lesões periapicais inativas do que nas ativas, além de correlação da IL-22 com as citocinas
IL-10 e TGF-β (Aranha et al., 2013).
No entanto, várias questões permanecem obscuras sobre a influência exata de
citocinas pró-inflamatórias em lesões periapicais e, além disso, avaliar o papel de cada
citocina no complexo contexto da resposta imune é uma tarefa desafiadora.
Assim, os nossos resultados não podem refletir uma explicação direta para o
papel da IL-22, mas sim os efeitos da sua ausência no complexo contexto de interrelação de
citocinas pró-inflamatórias/protetoras envolvidas na resposta imune em lesões periapicais.
É importante considerar, ainda, a superexpressão de citocinas que competem
por um mesmo receptor, por exemplo, na tentativa de conter a invasão bacteriana no
organismo (Menezes et al., 2008; Hosokawa et al., 2009; Garlet et al., 2010). Sabe-se que a
IL-22 exerce seus efeitos biológicos por meio de receptores constituídos por uma cadeia de
receptor tipo 1 (R1) e uma cadeia de receptor tipo 2 (R2) e compartilha uma dessas cadeias
com a IL-10 (IL-10R2). A ausência dessa citocina poderia causar, por exemplo, a
superexpressão da IL-10, interferindo inclusive na expressão de outras citocinas (Wolk e
Sabat, 2006).
Nossos resultados não podem ser diretamente comparados com o estudo de
Aranha et al. (2013), único trabalho publicado na literatura específica na área de Endodontia,
mas poderiam corroborar com vários trabalhos que mostraram um papel dual da IL-22
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dependendo do tecido avaliado, da presença de diferentes tipos celulares e de outras
citocinas envolvidas, além da presença de micro-organismos.
Vários estudos destacaram a importância do sistema RANK/RANKL/OPG
durante a remodelação óssea (Kawashima et al., 2007; Menezes et al., 2008; Wright et al.,
2009; Garlet et al., 2010; Silva et al., 2012). O ativador do receptor do fator nuclear kappa
beta (RANKL) é responsável pela indução da reabsorção óssea por meio da estimulação da
diferenciação e função de osteclastos. A OPG, também um componente deste sistema,
regula o processo de reabsorção óssea evitando a ligação RANKL/RANK (Yasuda et al.,
1998).

Nossos

resultados,

após

análises

qualitativas

das

lâminas

imunocoradas,

demonstraram que os três marcadores – RANK, RANKL e OPG – apresentaram marcação
com padrão semelhante para os dois grupos de animais, destacando a participação desse
sistema no processo de reabsorção óssea nas lesões periapicais.
Além disso, a influência de resposta imune local versus sistêmica também
poderia interferir no desenvolvimento da lesão, estimulando especificamente a defesa do
hospedeiro. Dessa forma, considerando a resposta imune deficiente em animais knockout, o
tamanho das lesões poderia ser influenciado diretamente pela presença ou ausência da IL22.
Desse modo, estudos adicionais são necessários a fim de elucidar os
mecanismos moleculares de compensação/estimulação da resposta imune do hospedeiro
envolvidos no contexto de formação e progressão das lesões periapicais.

Conclusão
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Com base na metodologia empregada e nos resultados obtidos, foi possível
concluir que a ausência da IL-22 interferiu no padrão de resposta imune e inflamatória,
ocasionando diminuição no tamanho das lesões periapicais e no número de osteoclastos no
último período experimental avaliado, além de alterar o perfil bacteriano da cavidade bucal.
Por outro lado, a ausência desta citocina não interferiu na localização de bactérias na coroa
dental e sistema de canais radiculares, assim como no sistema RANK/RANKL/OPG.
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