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ASSIM MESMO 

 

Muitas vezes as pessoas são egocêntricas, ilógicas e insensatas. 

Perdoe-as assim mesmo. 

 

Se você é gentil, as pessoas podem acusá-lo de egoísta, interesseiro. 

Seja gentil, assim mesmo. 

 

Se você é um vencedor, terá alguns falsos amigos e alguns inimigos verdadeiros. 

Vença assim mesmo. 

 

Se você é honesto e franco, as pessoas podem enganá-lo. 

Seja honesto assim mesmo. 

 

O que você levou anos para construir, alguém pode destruir de uma hora para outra. 

Construa assim mesmo. 

 

Se você tem Paz e é Feliz, as pessoas podem sentir inveja. 

Seja Feliz assim mesmo. 

 

Dê ao mundo o melhor de você, mas isso pode nunca ser o bastante. 

Dê o melhor de você assim mesmo. 

 

Veja que, no final das contas, é entre você e DEUS. 

 

Nunca foi entre você e as outras pessoas. 

 

Madre Teresa de Calcutá 
(Adaptado de: Os mandamentos Paradoxais, Kent Keith) 
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RESUMO 

 

O tecido ósseo é um tipo especializado de tecido conjuntivo que desempenha funções 

essenciais para a sobrevivência do indivíduo, sendo composto predominantemente por 

osteócitos. Dentre os tecidos mineralizados do corpo, o cemento é um dos menos estudados 

e compreendidos. A apoptose em células do tecido ósseo têm sido relatada após o uso de 

Tiazolidinedionas (TZD), uma classe de medicamentos utilizada no tratamento do diabetes 

melitus tipo 2, representadas pela Rosiglitazona. Assim, os objetivos desse estudo foram: 

avaliar, in vivo, um protocolo de administração sistêmica da Rosiglitazona em camundongos 

a fim de estimular a apoptose de osteócitos em maxilares; o efeito da apoptose de 

osteócitos induzida por Rosiglitazona na formação e progressão de lesões periapicais em 

camundongos nos períodos experimentais de 7, 21 e 42 dias; e demonstrar a ocorrência de 

apoptose em cementócitos de camundongos os quais receberam ou não a Rosiglitazona. 

Foram utilizados camundongos wild type (C57BL/6) com 4 a 5 semanas de idade. No 

primeiro estudo, a etapa 1 foi realizada para definição de protocolo de administração 

sistêmica da Rosiglitazona para indução de apoptose em maxilares de camundongos. Os 

animais (n=24) receberam a Rosiglitazona via oral por 1, 2 ou 3 semanas (gavagem, dose 

de 10mg/kg) ou não (PBS+10%DMSO). Foram utilizadas as técnicas de TUNEL e DAPI para 

quantificação de células apoptóticas. Posteriormente, na etapa 2, lesões periapicais foram 

induzidas nos primeiros molares inferiores de camundongos wild type (C57BL/6) (n=60) 

após a administração ou não da Rosiglitasona. A câmara pulpar dos dentes foi exposta à 

microbiota da cavidade bucal pelos períodos de 7, 21 e 42 dias e os grupos foram divididos 

da seguinte forma: G1) veículo + lesão 7 dias; G2) veículo + lesão 21 dias; G3) veículo + 

lesão 42 dias; G4) TZD + lesão 7 dias; G5) TZD + lesão 21 dias; G6) TZD + lesão 42 dias. 

Foram realizadas avaliações em microscopia convencional para análise descritiva das lesões 

periapicais; microscopia de fluorescência para mensuração das lesões periapicais; 

histoenzimologia para a atividade da fosfatase ácida resistente ao tartarato (TRAP) e 

marcação de osteoclastos; absortometria radiológica de dupla energia (DXA) para avaliação 

da densidade mineral óssea (DMO) em osso longo e análise da expressão gênica de 

marcadores de osteócitos (Sost, Hyou1 e Dmp1).  No segundo estudo, foram utilizadas as 

técnicas de TUNEL e DAPI para quantificação de cementócitos apoptóticos em dentes de 



camundongos wild type (n=12) que receberam ou não a Rosiglitazona. Na etapa 1 do 

primeiro estudo, pôde-se observar que a administração sistêmica da Rosiglitazona por 2 

semanas promoveu a apoptose de osteócitos de forma mais expressiva quando comparada 

ao período de 1 semana, porém sem diferença significativa com o período de 3 semanas 

(p>0,05). Já na etapa 2, nos grupos os quais receberam a Rosiglitazona, pôde-se observar 

uma tendência a lesões periapicais maiores, porém sem diferença estatisticamente 

significante em comparação com animais que não receberam esse medicamento (p>0,05), 

além de promover, aos 21 dias de progressão da lesão periapical, maior número de 

osteoclastos e maior expressão dos genes Sost e Hyou1, sem diferença estatisticamente 

significante para a expressão do gene Dmp1, bem como na DMO dos fêmures. 

Adicionalmente, no segundo estudo, foi observado que, em camundongos que receberam a 

Rosiglitazona por 2 semanas, os cortes histológicos corados em TUNEL e DAPI 

demonstraram maior razão de cementócitos apoptóticos/cementócitos totais comparado ao 

grupo controle. Após as metodologias empregadas e os parâmetros analisados, pôde-se 

concluir que o uso sistêmico da Rosiglitazona estimulou a apoptose de osteócitos e 

cementócitos interferindo na formação e progressão de lesões periapicais em camundongos. 

 

Palavras-chave: camundongos, Rosiglitazona, osteócitos, cementócitos, apoptose, análise 

microscópica, lesão periapical, expressão gênica. 
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ABSTRACT 

The bone tissue is a specialized type of connective tissue that provides essential functions for 

the survival of the individual, composed predominantly of osteocytes. Among the mineralized 

tissues in the body, the cementum is one of the most poorly studied and understood. 

Apoptosis in the bone tissue have been reported after the use of Thiazolidinediones (TZD), a 

class of drugs used in the treatment of diabetes mellitus type 2, represented by 

Rosiglitazone. Thus, the aims of this study were: evaluate, in vivo, a protocol for systemic 

administration of Rosiglitazone in mice in order to stimulate the apoptosis of osteocytes in 

jaws; the effect of apoptosis of osteocytes induced by Rosiglitazone in the formation and 

progression of periapical lesions in mice in the experimental periods of 7, 21 and 42 days; 

and demonstrate the occurrence of apoptosis in cementocytes of mice which received or not 

the Rosiglitazone. We used mice wild type (C57BL/6) with 4 to 5 weeks of age. In the first 

study, the phase 1 was performed for the protocol definition of systemic administration of 

Rosiglitazone for induction of apoptosis in mice jaws. The animals (n=24) received the 

Rosiglitazone orally for 1, 2 or 3 weeks (gavage, dose of 10mg/kg) or not (PBS+10%DMSO). 

We used the techniques of TUNEL and DAPI for quantification of apoptotic cells. 

Subsequently, in phase 2, periapical lesions were induced in the first lower molars of wild 

type (C57BL/6) mice (n=60) after the administration or not of Rosiglitasone. The pulp 

chamber was exposed to the oral microbiota during 7, 21 and 42 days, and the groups were 

divided as follows: G1) vehicle + periapical lesions 7 days; G2) vehicle + periapical lesions 

21 days; (G3) vehicle + periapical lesions 42 days; (G4) TZD + periapical lesions 7 days; G5) 

TZD + periapical lesions 21 days; (G6) TZD + periapical lesions 42 days. Evaluations were 

conducted in conventional microscopy for descriptive analysis of periapical lesions; 

fluorescence microscopy for measurement of periapical lesions; histoenzimology to the 

activity of acid phosphatase resistant tartrate (TRAP) for osteoclasts measurement; dual-

energy x-ray absorptiometry (DXA) for evaluation of bone mineral density (BMD) in long 

bone and analysis of gene expression of osteocytes markers (Sost , Hyou1 and Dmp1 ). In 

the second study, TUNEL and DAPI techniques were used for the quantification of apoptotic 

cementocytes in wild type (n = 12) mice that received Rosiglitazone or not. In the phase 1 

of the first study it was observed that the systemic administration of Rosiglitazone for 2 

weeks showed the apoptosis of osteocytes in a more expressive manner when compared to 



the period of 1 week with no significant difference with the period of 3 weeks (p>0,05). On 

phase 2, in the groups which received the Rosiglitazone, it was observed a tendency of 

larger periapical lesions, but without statistically significant difference compared with animals 

that did not receive this drug (p>0,05), besides promoting, at 21 days of periapical lesion 

progression, greater number of osteoclasts and greater expression of genes Sost and Hyou1, 

and absence of statistically significant differences in the expression of the gene Dmp1 nor in 

the BMD of the femurs. In addition, in the second study, it was observed that, in mice that 

received the Rosiglitazone for 2 weeks, sections stained by TUNEL and DAPI showed 

significantly higher ratio of apoptotic cementocytes/total cementocytes compared to control 

group. After the methodologies used and the parameters analyzed, it can be concluded that 

the systemic use of Rosiglitazone stimulated the apoptosis of osteocytes and cementocytes 

interfering in the formation and progression of periapical lesions in mice. 

 

Keywords: mice, rosiglitazone, osteocytes, cementocytes, apoptosis, microscopic analysis, 

periapical lesion, gene expression. 
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O TECIDO ÓSSEO 

O tecido ósseo é um tipo especializado de tecido conjuntivo, rígido e dinâmico, que 

desempenha funções essenciais para a sobrevivência do indivíduo como suporte mecânico, 

proteção da medula óssea e sítio para a hematopoese, além de reservatório de cálcio, 

fosfato e outros íons (Weatherholt et al., 2012). Apresenta como particularidade uma 

constante remodelação, processo essencial para a manutenção da sua integridade e que 

depende do equilíbrio entre a reabsorção e a deposição óssea (Tate et al., 2004; Kular et al., 

2012).  

Esse tecido é composto por células, matriz rica em colágeno e outras glicoproteínas. 

O componente celular do tecido ósseo é compreendido pelos osteoblastos, células de 

superfície ou de revestimento (lining cells), osteoclastos e osteócitos (Robinson, 1979). 

Dentre esses tipos celulares, os osteócitos representam mais de 95% das células presentes e 

aumentam de número de acordo com a idade e o tamanho do osso (Tate et al., 2004; 

Bonewald, 2007; Rochefort et al., 2010; Dallas et al., 2013), enquanto que os osteoblastos 

correspondem a menos de 5% e os osteoclastos a menos que 1%. 

Para que o processo de constante remodelação óssea ocorra, destaca-se o sistema 

RANK/RANKL/OPG (Kawashima et al., 2007; Menezes et al., 2008; Wright et al., 2009; Garlet 

et al., 2010; Silva et al., 2012). Esse sistema é composto por três proteínas chaves: RANK 

(receptor ativador do fator nuclear kappa B), seu ligante RANKL (ligante do receptor ativador 

do fator nuclear kappa B) e seu receptor, a OPG (Osteoprotegerina). O RANK é um receptor 

transmembrana expresso em pré-osteoclastos, macrófagos e osteoclastos maduros. O 

RANKL é expresso por diversos tipos celulares incluindo osteoblastos, osteócitos, células da 

medula óssea, linfócitos T e B, fibroblastos e osteoclastos (Bonewald, 2011; O’Brien et al., 

2013). Ele é responsável pela indução da reabsorção óssea por meio da estimulação da 

diferenciação e função de osteoclastos. A OPG regula o processo de reabsorção óssea com 

papel antagonista ao RANKL, evitando a ligação RANKL/RANK (Yasuda et al., 1998). Nesse 

contexto, é importante ressaltar que os osteócitos são os principais responsáveis pela 

expressão de RANKL e, por isso, apresentam grande influência na osteoclastogênese (Kular 

et al., 2012; O’Brien et al, 2013). 

 

OS OSTEÓCITOS 

Células mesenquimais da medula óssea dão origem aos osteócitos após diferenciação 

da linhagem de osteoblastos. Sabe-se que apenas 10 a 20% da diferenciação de 

osteoblastos, aproximadamente, resultam em osteócitos (Schaffler e Kennedy, 2012). Estas 

células se mantêm viáveis por décadas, enquanto os osteoblastos sobrevivem por semanas e 
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os osteoclastos, por dias (Franz-Odendaal et al., 2006; Rochefort et al., 2010; Atkins e 

Findlay, 2012; Neve et al., 2012). 

Os osteócitos são células mecano-sensitivas alojadas no interior da matriz óssea 

mineralizada e que possuem longos processos dendríticos, os quais atravessam a matriz 

óssea formando canalículos que conectam essas células entre si, com a corrente sanguínea e 

com células da superfície e da medula óssea (Tate et al., 2004; Bonewald, 2007; 2011), 

constituindo uma rede de comunicação altamente especializada (Mulcahy et al., 2011; Stern 

et al., 2012; Atkins e Findlay, 2012; Schaffler e Kennedy, 2012; Dallas et al., 2013). Os 

osteócitos e os seus processos dendríticos são permeados por um fluido intersticial (Bivi et 

al., 2012b). Esse sistema criado pelos osteócitos proporciona a transferência de sinais 

endógenos e exógenos por mecanismos mecânicos, elétricos e químicos.  

Essas células, de sensibilidade superior aos osteoblastos, são capazes de responder à 

estimulação mecânica, em particular às forças de tensão (Klein-Nulend et al., 2002), 

promovendo a liberação de diversas moléculas, incluindo fatores de crescimento do tipo 

insulina, osteocalcina, esclerostina, c-fos, prostanóides e óxido nítrico (Uzbekov et al., 2012; 

Dallas et al., 2013).  

Os osteócitos transmitem estímulos não apenas por meio da difusão de moléculas 

solúveis, mas também por contato celular direto realizado pelas junções tipo “gap” (Neve et 

al., 2012). Os sinais biomecânicos enviados pelos osteócitos regulam as atividades dos 

osteoblastos e osteoclastos, proporcionando um mecanismo que coordena a reabsorção e a 

aposição óssea, de acordo com as necessidades do tecido ósseo (Stern et al., 2012).  

As junções do tipo “gap”, localizadas nas extremidades dos prolongamentos 

dendríticos, desempenham importante papel na comunicação “célula-célula” de osteócitos 

adjacentes e de osteócitos com as células da superfície óssea (Loiselle et al., 2013). Essas 

junções são formadas por proteínas denominadas conexinas, com destaque para a conexina 

43 (Cx-43), a qual é essencial para a manutenção da estrutura óssea e da viabilidade de 

osteócitos (Xu et al., 2015). Além disso, hemicanais encontrados em abundância na 

superfície dos osteócitos participam da comunicação extracelular por meio da liberação de 

moléculas envolvidas na remodelação óssea como a prostaglandina E2 (Cherian et al., 

2005). Estes canais exibem uma baixa seletividade e permitem a passagem de pequenas 

moléculas (≤ 1kDa) (Goodenough et al., 1996).  

Diversas evidências destacam que os osteócitos não representam apenas o destino 

final dos osteoblastos. Por muitos anos, os osteócitos foram considerados células 

quiescentes, ou até mesmo “inativas”, com limitado interesse fisiológico e patológico, devido 

à dificuldade do estudo destas células, as quais se encontram no interior da matriz óssea 
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mineralizada (Rochefort et al., 2010; Neve et al., 2012), sendo mais comumente 

caracterizadas por sua morfologia e localização do que por sua função (Dallas et al., 2013). 

Atualmente, sabe-se que além de desempenharem função mecano-sensorial, eles são os 

principais reguladores da remodelação óssea, por meio da produção de fatores solúveis que 

atingem a medula óssea e influenciam na diferenciação e comportamento de osteoblastos e 

osteoclastos (Xiong et al., 2011; Bellido, 2014). 

Além disso, a morte de osteócitos é acompanhada por grandes aumentos da 

expressão de RANKL no tecido ósseo, o qual desempenha um papel fundamental no 

aumento da reabsorção óssea (Tatsumi et al., 2007; O’Brien et al., 2013; Plotink, 2014), 

independentemente de o agente causal ser a atividade fagocítica de osteoclastos e/ou 

apoptose ou morte celular programada. A apoptose local pode ter um papel chave na 

regulação da reabsorção óssea já que, quando submetidos a este processo, os osteócitos 

transmitem sinais através dos canalículos para a superfície do endósteo para recrutar, ativar 

ou modular a atividade dos osteoclastos (Al-Dujaili et al., 2011; Atkins e Findlay, 2012; Kular 

et al., 2012; Schaffler e Kennedy, 2012). Kogianni et al. (2008) demonstraram que corpos 

apoptóticos derivados da linhagem celular MLO-Y4 (osteócitos-like) são capazes de estimular 

a diferenciação de osteoclastos, independentemente da presença de RANKL, suportando a 

hipótese que a presença de osteócitos apoptóticos pode alterar o meio ambiente ósseo em 

termos de localização de atividade reabsortiva.  

 

RECENTES DESCOBERTAS RELACIONADAS  AOS OSTEÓCITOS 

Até a década passada, observava-se na literatura escassez de conhecimento a 

respeito dos osteócitos e suas importantes funções (Dallas et al., 2013). Entretanto, o uso de 

tecnologias transgênicas combinadas com biologia molecular e celular têm atribuído 

atualmente a estas células um papel chave na resposta a vários estímulos que regulam a 

formação e a remodelação óssea, bem como a regulação endócrina do metabolismo ósseo 

(Neve et al., 2012; Dallas et al., 2013). Assim, o osso foi reconhecido como um órgão 

endócrino por secretar dois hormônios na circulação: a osteocalcina e o fator de crescimento 

de fibroblastos 23 (FGF-23). Esse eixo endócrino, que envolve a liberação do FGF-23 a partir 

de osteoblastos e os osteócitos, regula a homeostase de fosfato sistêmico e o metabolismo 

da vitamina D (Quarles, 2003). A FGF-23 tem como alvo principal o rim, modulando a 

concentração de fosfato, uma função essencial para o desenvolvimento normal do esqueleto 

e para a preservação da integridade óssea (Quarles, 2003).  

Avanços recentes nos estudos da biologia celular no tecido ósseo permitiram também 

a identificação de diferentes marcadores de membrana, nucleares e citoplasmáticos. Dentre 

esses marcadores, destacam-se algumas moléculas específicas como fatores de transcrição e 
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outras proteínas relacionadas com o perfil de expressão nos osteócitos, a fim de se 

determinar o seu estágio de maturação (transição de osteócitos jovens até osteócitos 

maduros) (Narayanan et al., 2003; Franz-Odendaal et al., 2006; Dallas e Bonewald, 2010; 

Montesi et al., 2016).  

 

MARCADORES DE OSTEÓCITOS  

O estudo de diferentes marcadores celulares presentes na membrana, núcleo ou 

citoplasma permite determinar o estágio de maturação celular dos osteócitos e o 

conhecimento de suas funções. A diferenciação de osteoblatos em osteócitos é 

acompanhada de uma redução progressiva de alguns marcadores ósseos como fosfatase 

alcalina, sialoproteína óssea, osteocalcina, cólageno tipo I e RUNX2 (Runt related 

transcription fator 2); da manutenção de alguns marcadores como osteopontina, β3 

integrina e E11/gp38; além do aumento na expressão de outros, como a proteína reguladora 

de oxigênio 150 (ORP150), proteína da matriz dentinária 1 (DMP1) e fosfoglicoproteína da 

matriz extracelular (MEPE) (Franz-Odendaal et al., 2006). Além disso, outros marcadores dos 

osteócitos recentemente identificados podem ser destacados, como o gene fosfato-regulador 

com homologia a endopeptidase no cromossomo X (PHEX), o fator de crescimento de 

fibroblastos 23 (FGF-23) e a esclerostina (Kamiya e Takagi 2001; Toyosawa et al., 2001; Gu 

et al., 2006; Lorenz-Depiereux et al., 2006; Harris et al., 2007) Figura 1. 

 

 
Figura 1. A) Diagrama esquemático com as fases de diferenciação de osteoblastos maduros para osteócitos. 1) pré-
osteoblastos; 2) osteoblastos; 3) incorporação de osteoblastos na matriz não-mineralizada; 4) osteócito “osteóide”; 5) osteócito 
em mineralização; 6 e 7) osteócitos maduros. B) Quadro que ilustra a expressão temporal relativa de vários marcadores 
osteogênicos durante a transição de osteoblastos para osteócitos. Adaptado de Dallas et al., 2013. 
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Dentre os marcadores de osteócitos, pode-se destacar a DMP-1. Ela é uma 

fosfoglicoproteína membro da família SIBLING (small integrin binding ligand) de proteínas da 

matriz não colágena em tecidos mineralizados geneticamente relacionadas, e foi identificada 

pela primeira vez no órgão dentário em odontoblastos (Butler et al., 1997). Devido a sua 

natureza altamente ácida, a DMP1 pode se ligar ao cálcio e assim regular a mineralização da 

matriz óssea (George et al., 1993). 

A DMP1 pode regular a diferenciação de odontoblastos e osteoblastos como um 

ligante de integrina extracelular ou como um fator de transcrição. Estudos demonstraram 

que o seu papel regulatório se inicia com a ligação da DMP1 com receptores de integrina 

seguida da ativação da via de sinalização MAPkinase (Kulkarni et al., 2000; Jiang et al., 

2010; Wu et al., 2011). Foi demonstrado, ainda, que a DMP1 foi identificada, in vitro, no 

núcleo de osteócitos (Huang et al., 2008; Maciejewska et al., 2009) e que apresenta um 

sinal de localização nuclear (NLS), que parece funcionar como um fator de transcrição 

(Narayanan et al., 2003).  

Por outro lado, a DMP-1 secretada é uma proteína altamente fosforilada e liberada 

pelas células formadoras de tecido ósseo após o seu comprometimento em se tornar 

osteócitos (Narayanan et al., 2003; Eapen et al., 2010).  

Camundongos deficientes para o gene da proteína DMP1 apresentaram maturação 

anormal de osteócitos e deficiência no desenvolvimento do seu sistema lacuno-canalicular 

(Feng et al., 2006), além de fenótipo de hipomineralização e níveis elevados de FGF-23, um 

regulador chave do fosfato e do metabolismo da vitamina D como já mencionado (Neve et 

al., 2012).  

Tendo em vista que a DMP1 é expressa predominantemente por osteócitos, enquanto 

que outras proteínas da matriz óssea (incluindo osteopontina, osteocalcina e sialoproteína 

óssea) são produzidas também por osteoblastos (Mark et al., 1988; Chen et al., 1992; 

Toyosawa et al., 2001), a proteína DMP1 circulatória poderia representar um biomarcador da 

atividade de osteócitos, assim como do processo de mineralização do tecido ósseo.  

Assim, Sato et al. (2013) avaliaram o potencial dessa proteína como biomarcador do 

metabolismo ósseo, por meio da análise quantitativa dos níveis de DMP1 circulatório no 

sangue de ratos de diferentes idades. Os autores relataram que os níveis circulatórios de 

DMP1 podem representar um marcador de osteócitos imaturos e não altamente 

diferenciados.  

Na Odontologia, com o objetivo de estabelecer novos marcadores para a identificação 

de células osteoprogenitoras no folículo dental e no ligamento periodontal para a 

regeneração dos tecidos, San Miguel e colaboradores (2010) utilizaram camundongos 
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trangênicos para o gene DMP1 ligado a uma proteína verde fluorescente, expressa 

principalmente em pré-osteócitos, osteócitos e odontoblastos. Os autores observaram a 

expressão de DMP1 em odontoblastos e osteócitos, mesmo em estágios tardios de culturas 

de células do folículo dental e relacionadas com áreas de mineralização. Nestas áreas, foi 

observada intensa atividade de fosfatase alcalina, presença de nódulos de mineralização e 

um aumento na expressão de sialoproteína óssea, osteocalcina e DMP1. Estes resultados 

sugerem mais estudos, a fim de definir marcadores específicos de células maduras do 

periodonto e facilitar o isolamento, a purificação e a implantação destas células como uma 

forma para promover a reparação periodontal.   

Além da DMP1, dentre os marcadores de osteócitos pode-se destacar a 

glicoproteína esclerostina. Codificada pelo gene Sost, ela está relacionada com a 

diferenciação de osteoblastos em osteócitos maduros através da regulação de PHEX e MEPE 

(Winkler et al., 2003; Atkins et al., 2011). 

Ela é expressa especificamente em osteócitos e inibe a atividade de osteoblastos e a 

formação óssea por meio de uma ação antagônica na via de sinalização Wnt, se ligando aos 

co-receptores LRP5 e LRP6 (Schaffler e Kennedy, 2012). Estudos demonstraram que animais 

deficientes de esclerostina, simulando patologias conhecidas como a esclerosteose e a 

doença de van Buchem, exibiram aumento da formação óssea trabecular e cortical (Winkler 

et al., 2003; van Bezooijen et al., 2004; Bellido et al., 2005; Li et al., 2005; Poole et al., 

2005; Semenov et al., 2005).  

Sabe-se que a esclerostina a estimula a regulação de RANKL e inibe a regulação da 

expressão de OPG por osteócitos, aumentando a diferenciação e atividade de osteoclastos, 

conduzindo à reabsorção óssea. Recentemente, tem sido demonstrado que na ausência de 

carga mecânica, a expressão de RANKL é aumentada em osteócitos (Xiong et al., 2011), o 

que pode ser responsável pela perda óssea associada à ausência de carga. 

A expressão de esclerostina é diminuída pela carga mecânica (Robling et al., 2008). 

Diversos estudos em animais demonstraram níveis de esclerostina inversamente 

proporcionais à massa óssea (Staehling-Hampton et al., 2002; MacDonald et al., 2007; Li et 

al., 2008; Wijenayaka et al., 2011). 

Um ganho profundo de massa óssea foi observado após a supressão de SOST, 

resultando no desenvolvimento de anticorpos monoclonais anti-esclerostina como um 

potencial tratamento para a osteoporose. Estudos em animais e primeiros resultados de 

ensaios clínicos parecem muito promissores e sugerem que esse anticorpo possa representar 

uma terapêutica eficaz para aumentar a massa óssea (Ominsky et al., 2011; Tian et al., 

2011). 
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Na Odontologia, Jäger et al. (2010) demonstraram a presença de esclerostina em 

cementócitos e osteócitos por meio de imunohistoquímica em cortes histológicos de dentes e 

osso alveolar de camundongos e humanos. 

Além disso, Lehnen e colaboradores (2012) demonstraram a expressão de 

esclerostina no tecido periodontal (cemento, ligamento periodontal e osso alveolar) em 

camundongos recém-nascidos, bem como em animais com 1, 2, 4 e 8 semanas de idade. 

Embora nenhuma marcação para esclerostina tenha sido observada nas fases iniciais de 

cementogênese, foi possível detectá-la em camundongos com 4 e 8 semanas de idade. Os 

autores concluíram que, uma vez que a imunomarcação para esclerostina não pôde ser 

detectada nas fases iniciais da formação do cemento, o papel desta proteína parece estar 

relacionado com a homeostase do tecido e o seu processo de cicatrização. 

Outra proteína expressa por osteócitos é a proteína regulada por oxigênio 150 

(ORP150). Ela é uma chaperona, ou seja, uma proteína que têm por função assistir outras 

proteínas, a qual tem sido recentemente estudada por desempenhar um papel importante na 

adaptação celular à hipóxia e na prevenção de apoptose celular em vários tipos de tecidos. 

Esta proteína é associada ao retículo endoplasmático e está presente em osteócitos 

maduros, embebidos na matriz óssea mineralizada (Montesi et al., 2016). 

A ORP150 é induzida por diversos estímulos, incluindo hipóxia, isquemia, privação de 

glicose, agentes redutivos, estresse no retículo endoplasmático e outras funções, como 

mecanismo de sobrevivência (Aleshin et al., 2005). Além disso, estudos demonstram que sua 

expressão se apresenta aumentada em vários tumores clinicamente isolados e linhagens 

celulares de cânceres (Miyagi et al., 2002; Stojadinovic et al., 2007). 

 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO DOS OSTEÓCITOS 

A localização dos osteócitos no interior do tecido ósseo torna o estudo dessas células 

tecnicamente difícil, representando até hoje um desafio ainda não totalmente superado 

(Halleux et al., 2012; Stern et al., 2012; Kalajzic et al., 2013; Stern e Bonewald, 2015). Até o 

momento, há diversos grupos de pesquisa no mundo avaliando diferentes protocolos para a 

otimização do isolamento dessas células de tecidos mineralizados permitindo, assim, o seu 

estudo.  

Algumas linhagens celulares osteocyte-like como a MLO-Y4 (osteócitos maduros) e a 

MLO-Y5 (osteoblastos tardios/osteócitos jovens) têm sido amplamente estudadas na 

tentativa de elucidação da participação dos osteócitos em diversos processos fisiológicos e 

patológicos, além dos seus mecanismos de sinalização (Kato et al., 1997; Dallas et al., 2009; 

Wei et al., 2015). 
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Modelos de estudo nos quais os osteócitos encontrem-se “deletados” ou reduzidos 

são apontados na literatura como uma forma de análise de suas funções (Komori et al., 

2014). Dentre os modelos animais descritos na literatura, pode-se destacar o uso de um 

camundongo transgênico (Cre-DPM1 GJA1 conditional knockout), o qual apresenta deleção 

seletiva da conexina 43, no qual o sistema de comunicação intracelular dos osteócitos é 

interrompido, mas o sistema de comunicação extracelular através dos canalículos está 

intacto (Bivi et al., 2012a). Nesse modelo animal, a apoptose de osteócitos apresenta-se 

aumentada (Komori, 2014).  

Um outro modelo encontrado na literatura caracteriza-se pelo uso de camundongos 

transgênicos para Bcl-2, com superexpressão desse gene em osteoblastos. Neste animal, 

observa-se a apoptose de osteócitos consequente da redução dos seus processos dendríticos 

e da alteração do citoesqueleto celular. De fato, há uma necrose “secundária”, entretanto, 

não ocorre reação inflamatória. Nesse tipo de animal, a osteoclastogênese e a reabsorção 

óssea são reduzidas, indicando que os osteócitos estimulam a reabsorção óssea e a 

osteoclastogênese em condições fisiológicas (Moriishi et al., 2012). 

Em adição, é possível encontrar na literatura estudos demonstrando efeito colateral 

em células do tecido ósseo após o uso de uma classe de drogas sensibilizadoras de insulina 

(Sorocéanu et al., 2004; Ali et al., 2005; Di Paola et al., 2006; Hassumi et al., 2009; 

Mabilleau et al., 2010; Broulík et al., 2011; Mieczkowska et al., 2011). 

Essas drogas são denominadas Tiazolidinedionas (TZDs), também conhecidas como 

glitazonas, e compreendem três medicamentos: a Rosiglitazona, a Troglitazona e a 

Pioglitazona. Tratam-se de fármacos bem tolerados pelo organismo e popularizados no 

tratamento do diabetes tipo 2. Entretanto, alguns efeitos colaterais têm sido relatados como 

aumento de peso, retenção de líquidos, risco aumentado de insuficiência cardíaca congestiva 

(Dormandy et al., 2005; Kahn et al., 2006), ocorrência de fraturas ósseas em mulheres 

(Mabilleau et al., 2010), diminuição da formação e da densidade mineral óssea (Ali et al., 

2005; Broulík et al., 2011) e aumento da apoptose de osteócitos (Sorocéanu et al., 2004; 

Mabilleau et al., 2010; Mieczkowska et al., 2011). 

A Rosiglitazona e a Pioglitazona são drogas agonistas dos receptores ativados por 

proliferadores de peroxissoma gama (PPAR-y). Um novo papel na manutenção da 

homeostase óssea vem sendo atribuído para esses receptores – a regulação da 

osteclastogênese, observada em camundongos (Wan et al., 2007). 

Sabe-se que adipócitos e osteócitos são originados das mesmas células progenitoras. 

Uma vez ativadas pelo RUNX2, seguem sua diferenciação para uma linhagem de 

osteoblastos, enquanto que a ativação pelo PPAR-y leva ao desenvolvimento de adipócitos. 
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Como os TZDs são agonistas dos PPAR-y, foi postulado que esses medicamentos aumentam 

a diferenciação de adipócitos, em detrimento de osteoblastos in vitro (Lecka-Czernik et al., 

1999; 2002). 

Uma vez que foi relatado que os TZDs aumentam significantemente a apoptose de 

osteócitos e a expressão da esclerostina (Mabilleau et al., 2010), estudos empregando os 

TZDs para indução medicamentosa de apoptose de osteócitos têm sido realizados 

(Sorocéanu et al., 2004; Di Paola et al., 2006; Hassumi et al., 2009). 

Após a morte do osteócito, o espaço lacunar é mantido até o momento em que a 

área do osso é substituída durante o processo de remodelação. Desta forma, a detecção 

microscópica do osteócito apoptótico deve ser realizada com cautela. Dentre as técnicas para 

esta detecção mais comumente descritas na literatura, podemos citar a observação de 

lacunas vazias em cortes histológicos, a avaliação por meio da técnica de TUNEL 

(transferase-mediated dUTP nick-end labeling) e a imunomarcação de caspase-3 (Jilka et al., 

2013). Adicionalmente, a identificação de células apoptóticas também pode ser realizada 

pela coloração 4,6’-diamino-2-fenilindol (DAPI). Essa substância é capaz de penetrar as 

membranas celulares e corar a cromatina, a qual se apresenta muito condensada em células 

apoptóticas (Salvador, 2009).  Foi relatado na literatura o uso das técnicas de TUNEL e DAPI 

como técnicas complementares na avaliação de células apoptóticas (Li et al., 2016). 

Diante do exposto, observa-se que novas evidências sugerem que os osteócitos 

participam de diferentes fases de desenvolvimento do tecido ósseo (Rochefort et al., 2010; 

Atkins e Findlay, 2012). Entretanto, há a necessidade de estudos acerca da participação 

dessas células e dos seus marcadores em patologias da cavidade bucal como a lesão 

periapical.  

 

OS CEMENTÓCITOS 

 Assim como os osteócitos, os cementócitos também ocupam lacunas e apresentam 

dendritos dentro de um sistema lacunocanalicular, como descrito em alguns estudos em 

cemento celular de camundongos (Cao et al., 2012; Zhao et al., 2016).  

O cementoblasto é um tipo celular localizado no cemento, o qual recobre a superfície 

radicular do dente, onde as fibras estão inseridas. São células que participam da proteção 

radicular contra reabsorções, uma vez que são isentas de receptores específicos (Cho et al., 

1991). No cemento celular, presente nos terços médio e apical do dente, à medida que se 

formam novas camadas de cemento, alguns cementoblastos são incluídos na matriz 

cementária, comportando-se fenotipicamente como os osteócitos. 

A origem dos cementoblastos permanece controversa, com uma clássica hipótese 

apontando para células ectomesenquimais do folículo dentário e outra hipótese alternativa 
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proposta mais recentemente que sugere que as células da bainha epitelial de Hertwig sofrem 

transformação epitelial-mesenquimal e contribuem para a origem de cementoblastos 

(Bosshardt, 2005; Foster e Somerman, 2012). Apesar desta incerteza, é amplamente 

assumido que os cementoblastos que produzem o cemento celular tornam-se os 

cementócitos embutidos na matriz extracelular.  

A comparação entre a regulação e a diferenciação de cementoblastos e osteoblastos, 

in vivo, bem como a composição de suas respectivas matrizes, revela que elas têm muito em 

comum (Bosshardt, 2005). Por exemplo, os elementos encontrados tanto na diferenciação 

de osteoblastos como de cementoblastos do cemento celular são indicados pelos efeitos da 

mutação genética e deleção de reguladores de osteoblastos chave como Runx2 e Osterix 

(Camilleri e McDonald, 2006; Cao et al., 2012). 

É possível encontrar na literatura estudos que descrevem distinções entre 

cementócitos e osteócitos em termos de dendritos, lacunas e canalículos. Em estudo 

apresentando análise tridimensional de cementócitos humanos por microscopia confocal de 

varredura a laser foi indicado um comprimento médio de corpo celular de 9 a 17 μm, 

semelhante ao estimado para osteócitos de calvária de filhotes de aves (10-15 μm), embora 

o número de dendritos por célula seja significativamente diferente entre os tipos de células 

(Scivetti et al., 2007). Considerando que os cementócitos apresentam cerca de 8 a 20 

dendritos por célula, os osteócitos estendem um número estimado de dendritos de 40 a mais 

de 100, dependendo da espécie estudada (Beno et al., 2006; Dallas et al., 2013). Em 

concordância com este fato, a rede canalicular dos cementócitos é consideravelmente menos 

densa e aparenta ser menos organizada, levando a áreas de cemento com poucos 

canalículos (Kagayama et al., 1997; Zhao et al., 2016). 

Lacunas vazias (e algumas com remanescentes nucleares ou materiais fibrilares) são 

observadas no cemento celular profundo, sugerindo a morte celular através de um 

mecanismo desconhecido. Acredita-se que a duração de vida de um osteócito é ditada pela 

taxa de turnover ósseo e, como tal, pode continuar por décadas. No cemento celular, onde 

não há remodelação fisiológica significativa, os cementócitos são embutidos durante toda a 

vida e, com o tempo e aposição contínua de cemento, pode-se exceder a distância para a 

troca eficaz de nutrientes (Zhao et al., 2016). 

Alguns autores sugerem que o cemento seja um tipo de osso avascular, não-inervado 

e que não está sujeito ao processo de remodelação fisiológica. Entretanto, o cemento é 

provavelmente o tecido mineralizado menos compreendido e pouco se sabe com relação às 

vias de sinalização envolvidas nas patologias cementárias mediadas por cementócitos 

(Foster, 2012).  



Introdução | 37 

Além disso, pouco se sabe sobre receptores expressos por cementócitos. No entanto, 

verifica-se que os cementócitos expressam receptores para endotelinas, neuroquininas e 

peptídeo 1 relacionado com o gene da calcitonina (Vandevska-Radunovic et al., 2003; 

Neuhaus e Byers, 2007). Ainda não está claro se os cementócitos desempenham qualquer 

papel na direção do metabolismo sistêmico dos minerais e parece improvável que eles 

possam ter um efeito significativo em comparação com o grande número de osteócitos que 

expressam FGF23 e outros fatores.  

Alguns estudos in vivo com a marcação de corantes vitais de lacunas de cementócitos 

e canalículos sugerem sua participação na calcificação secundária de matriz cementóide 

(Kagayama et al., 1997). Além disso, foi sugerido que os cementócitos participam da 

"cementólise", ou reabsorção do cemento perilacunar (Bielaczyc e Gołebiewska, 1997). 

Um recente trabalho realizado pelo nosso grupo de pesquisa relata que os 

cementócitos expressam RANKL em resposta à infecção endodôntica em dentes de 

camundongos (De Rossi et al., 2016). Embora o cemento não esteja submetido à 

remodelação fisiológica, pode-se esperar que mecanismos envolvidos na reabsorção óssea 

sejam similares aos envolvidos na reabsorção de cemento devido a semelhanças com o 

tecido ósseo, como por exemplo, durante a instalação e progressão da lesão periapical. 

 

A LESÃO PERIAPICAL 

A lesão periapical desenvolve-se a partir da invasão bacteriana no tecido pulpar, a 

qual desencadeia um processo inflamatório, podendo levar à necrose deste tecido. 

Inicialmente, o processo apresenta prevalência de micro-organismos Gram-positivos aeróbios 

(Fabricius et al., 1982) entretanto, devido a fatores como o comprometimento sanguíneo em 

decorrência da necrose pulpar, a pouca disponibilidade de nutrientes e a baixa tensão de 

oxigênio, ocorre uma alteração no perfil bacteriano, que passa a apresentar predominância 

de micro-organismos anaeróbios estritos, particularmente os Gram-negativos (Assed et al., 

1996; Rocha et al., 2008; Mohammadi, 2011).  

A permanência desse processo resulta na instalação de uma reação infecciosa 

crônica, caracterizada pelo desequilíbrio entre o número e virulência dos micro-organismos 

presentes no sistema de canais radiculares, com relação à resistência do hospedeiro 

(Sjögren et al., 1997). Essa reação inflamatória envolve o recrutamento e a ativação de 

diferentes tipos celulares, como a ativação de células endoteliais, neutrófilos, macrófagos, 

linfócitos e osteoclastos, que contribuem para a ocorrência da reabsorção óssea na região 

periapical (Graves et al., 2011).  
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Até o presente momento, não há relato de pesquisas sobre o papel desempenhado 

pelos osteócitos e seus marcadores durante o processo de instalação e progressão de lesões 

periapicais. 

Assim, para abordar o tema proposto, foram desenvolvidos estudos divididos nos 2 

capítulos a seguir: 

1. Rosiglitazona estimula a apoptose de osteócitos, interferindo no desenvolvimento de 

lesões periapicais induzidas em camundongos 

2. Apoptose de cementócitos ocorre fisiologicamente e estimulada pelo uso sistêmico de 

medicamento agonista do receptor ativado por proliferador de peroxissoma  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 1 
Rosiglitazona estimula a apoptose de osteócitos, interferindo no desenvolvimento de 

lesões periapicais induzidas em camundongos 
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INTRODUÇÃO 

 

A lesão periapical desenvolve-se a partir da invasão bacteriana no tecido pulpar, a 

qual desencadeia um processo infeccioso e imunoinflamatório crônico, resultando em 

reabsorção nos tecidos apicais e periapicais. Esta é caracterizada por um desequilíbrio entre 

o número e a virulência dos micro-organismos presentes no sistema de canais radiculares, 

com relação a resistência do hospedeiro (Sjögren et al., 1997). O processo 

imunoinflamatório nas lesões de origem endodôntica envolve a participação de diferentes 

tipos celulares como a ativação de células endoteliais, neutrófilos, macrófagos, linfócitos e 

osteoclastos, que contribuem simultaneamente para a destruição do tecido ósseo (Graves et 

al., 2011). 

Os osteócitos, que representam o tipo celular mais abundante no tecido ósseo 

(aproximadamente 95% das células presentes) foram, por muito tempo, considerados 

células estáticas ou inativas, com interesse fisiológico e patológico limitado, sendo 

caracterizadas muitas vezes apenas por sua morfologia e localização e poucas vezes por sua 

função (Dallas et al., 2013). A localização dos osteócitos, embebidos na matriz óssea 

mineralizada, torna o estudo dessas células tecnicamente difícil, o que representa até hoje 

um desafio ainda não totalmente superado (Neve et al., 2012; Stern et al., 2012; Halleux et 

al., 2012; Kalajzic et al., 2013; Stern e Bonewald, 2015).  

Os osteócitos são considerados os orquestradores de muitas funções ósseas, já que 

são indispensáveis para a homeostase do esqueleto adulto (Dallas et al., 2013) e contribuem 

para a regulação da disponibilidade de cálcio no esqueleto maduro pela extração deste 

mineral do espaço peri-lacunar (Atkins e Findlay, 2012). Além disso, são considerados os 

iniciadores e o centro do processo de remodelação óssea (Tate et al., 2004; Rochefort et al., 

2010), sendo os principais responsáveis pela expressão de RANKL (citocina ativadora da 

osteoclastogênese) e de esclerostina (proteína inibidora de osteoblastos) (O’Brien et al., 

2013).  

A proteína esclerostina, transcrita pelo gene Sost, está relacionada com a 

diferenciação de osteoblastos em osteócitos maduros através da regulação de PHEX (gene 

fosfato-regulador com homologia a endopeptidase no cromossomo X) e MEPE 

(fosfoglicoproteína da matriz extracelular) (Winkler et al., 2003; Atkins et al., 2011). Além 

disso, a esclerostina estimula a osteoclastogênese pelo aumento da expressão de RANKL 

(Wijenayaka et al., 2011). 

Além da esclerostina, dentre as proteínas expressas por osteócitos, podemos destacar 

também a proteína da matriz dentinária 1 (DMP1) e a proteína regulada por oxigênio 150 
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(ORP150), dentre outras. A DMP1 foi originalmente identificada nos dentes como uma 

proteína da matriz extracelular ácida (George et al., 2003) e posteriormente foi identificada 

como sendo altamente expressa em odontoblastos e osteoblastos/osteócitos (Feng et al., 

2003). 

Por sua vez, a ORP150 tem sido recentemente estudada por desempenhar um papel 

importante na adaptação celular à hipóxia e na prevenção de apoptose celular em vários 

tipos de tecidos. Esta proteína está presente em osteócitos maduros, embebidos na matriz 

óssea mineralizada (Montesi et al., 2016). 

Efeitos colaterais em células do tecido ósseo têm sido relatados após o uso de uma 

classe de medicamentos indicados para o tratamento do diabetes melitus tipo 2, as 

Tiazolidinedionas (TZDs) (Sorocéanu et al., 2004; Ali et al., 2005; Di Paola et al., 2006; 

Hassumi et al., 2009; Mabilleau et al., 2010; Mieczkowska et al., 2011). A Rosiglitazona, 

pertencente a essa classe de drogas, é um agonista sintético com alta afinidade pelo 

receptor ativado por proliferador de peroxissoma PPAR-γ (Peroxisome proliferator-activated 

receptor-γ). Esse receptor está envolvido na diferenciação de células progenitoras em 

adipócitos ou em osteoblastos, os quais posteriormente podem sofrer diferenciação dando 

origem a osteócitos. Assim, o uso contínuo da Rosiglitazona pode estimular a apoptose de 

osteócitos (Sorocéanu et al., 2004; Mabilleau et al., 2010; Mieczkowska et al., 2011). 

Entretanto, até o presente momento, o efeito da apoptose de osteócitos estimulada pela 

Rosiglitazona na formação e progressão da lesão periapical não foi estudado. 

Dessa forma, os objetivos do presente trabalho foram avaliar, in vivo, (1) um 

protocolo de administração sistêmica da Rosiglitazona em camundongos a fim de estimular a 

apoptose de osteócitos em maxilares; e (2) a formação e a progressão de lesões periapicais 

em diferentes períodos experimentais (7, 21 e 42 dias) induzidas em dentes de 

camundongos wild type (C57BL/6) que receberam ou não a Rosiglitazona.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Todos os procedimentos realizados nos animais foram conduzidos de acordo com as 

diretrizes éticas da Comissão de Ética no Uso de Animais da Universidade de São Paulo – 

Campus de Ribeirão Preto (Processo nº 2014.1.450.58.8; Anexo A) e baseados no guia 

ARRIVE para o relato de estudos em animais (Kilkenny et al., 2010).  

Foram utilizados camundongos machos da linhagem C57BL/6, com 4 a 5 semanas de 

idade, pesando em média 15 gramas, adquiridos do Biotério Central da Universidade de São 

Paulo – Campus de Ribeirão Preto. Os animais foram mantidos em gaiolas de polipropileno 
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(5 animais por gaiola), com temperatura (22 ± 2ºC) e umidade relativa do ar (55 ± 10%) 

constantes, em ciclo de claro escuro de 12:12 horas, mantidos no Biotério I da Faculdade de 

Odontologia de Ribeirão Preto – USP, com livre acesso à ração e água. 

 

ETAPA 1: DEFINIÇÃO DE UM PROTOCOLO DE ADMINISTRAÇÃO SISTÊMICA DA ROSIGLITAZONA 

PARA ESTIMULAR A APOPTOSE DE OSTEÓCITOS EM MAXILARES 

 Para esta etapa foram utilizados 24 camundongos, os quais foram divididos em 4 

grupos (1 grupo controle e 3 grupos experimentais) e submetidos ou não aos efeitos da 

Rosiglitazona (Sigma-Aldrich Ltda, São Paulo, Brasil). Os animais foram randomizados de 

forma simples (usando uma tabela de números aleatórios). 

O protocolo de administração foi baseado em estudos prévios (Sorocéanu et al., 

2004; Ali et al., 2005; Di Paola et al., 2006; Hassumi et al., 2009) sendo, portanto, utilizada 

a via de administração oral (gavagem, volume final de 165 µL/animal/dose), na dose de 

10mg/kg de peso do animal (PBS + 10%DMSO, como veículo) diariamente (1 dose/dia), 

durante 1, 2 ou 3 semanas, com o objetivo de identificar o melhor período de administração 

da Rosiglitazona capaz de estimular a apoptose de osteócitos de maneira mais expressiva 

nos maxilares. A tabela 1 apresenta a distribuição dos grupos experimentais de acordo com 

a solução administrada e períodos de administração do medicamento. 

 

Tabela 1. Distribuição dos grupos experimentais e períodos de avaliação 

    Grupos Solução administrada Período de administração 

G1 Veículo (PBS + 10% DMSO) (Controle) 1 semana 

G2 Rosiglitazona (10 mg/kg) + PBS + 10% DMSO 1 semana 

G3 Rosiglitazona (10mg/kg) + PBS + 10% DMSO 2 semanas 

G4 Rosiglitazona (10mg/kg) + PBS + 10% DMSO 3 semanas 

 

 

PROCESSAMENTO HISTOTÉCNICO 

Após os períodos de administração da Rosiglitazona para cada grupo, foi aguardado 

um período de 42 dias, com o objetivo de simular um período tardio de avaliação da lesão 

periapical, e os animais foram mortos por meio de anestesia instramuscular com cloridrato 

de Ketamina (Ketamina 10% - 150 mg/Kg de peso – Agener União Química Farmacêutica 

Nacional S/A, Embu-Guaçu, SP, Brasil) e Xilazina 2% - 7,5mg/Kg de peso – Dopaser, 

Laboratórios Calier S.A, Barcelona, Espanha), e inalação de CO2 em câmara específica. Após 

a eutanásia, as mandíbulas foram removidas com tesoura cirúrgica esterilizada e divididas na 

região de incisivos. As hemi-arcadas foram fixadas por imersão em formol tamponado a 10% 

por 24 horas à temperatura ambiente e lavadas por aproximadamente 4 horas em água 
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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 e 

trocada semanalmente até sua completa descalcificação, o que ocorreu após um período de 

aproximadamente 30 dias. O grau de descalcificação das estruturas mineralizadas foi testado 

por meio da penetração de uma agulha nos tecidos, para verificação da sua consistência. 

Após esse procedimento, as peças foram submetidas ao processamento histotécnico de 

rotina, que inclui lavagem em água corrente por 2 horas, desidratação 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), diafanização em xilol (2 

banhos de 20 minutos e 1 de 40 minutos) e inclusão em parafina. Os blocos contendo as 

hemi-mandíbulas foram cortados longitudinalmente em micrótomo (Leica RM2145; Leica 

Microsystems GmbH, Wetzlar, Alemanha) no sentido mésio-distal. Cortes semi-seriados de 

5μm foram obtidos incluindo os primeiros e segundos molares e o tecido ósseo alveolar. Por 

amostra, foram obtidas de 10 a 15 lâminas, com 3 cortes em cada lâmina (Silva et al., 2012; 

Oliveira et al., 2015). 

 

MÉTODO DO TUNEL 

O método do TUNEL [Terminal Deoxynucleotidyl Transferase-mediated Deoxyuridine 

Triphosphate (dUTP) Nick-end Labeling] foi realizado com a utilização de um kit para 

detecção de fragmentos de DNA derivado de células em apoptose (Apop Tag-Plus Kit – 

Oncor Inc., Gaithersburg, Maryland, EUA) de acordo com o protocolo do fabricante. Os 

cortes foram pré-tratados em 20 μg/ml de proteinase K (Oncor-Protein Digesting Enzyme) 

durante 15 minutos a 37°C e, após diversas lavagens em água destilada, foram imersos em 

peróxido de hidrogênio a 3% em PBS (fosfato de sódio a 50 mM, pH 7,4, NaCl a 200 mM) 

durante 15 minutos, e em seguida imersos em tampão de equilíbrio específico do kit. Após 

incubação em enzima TdT (desoxinucleotidil transferase terminal) a 37°C durante 1 hora em 

câmara humidificada, a reação foi interrompida por imersão em tampão de parada/lavagem 

a 37°C durante 15 minutos. Em seguida, os cortes foram lavados em PBS durante 10 

minutos e incubados em anti-digoxigenina-peroxidase a 37°C durante 1 hora, em câmara 

humidificada. Após lavagem em PBS, os cortes foram tratados com solução de 0,06% de 

tetracloridrato de 3,38-diaminobenzidina (Sigma, St. Louis, Missouri, EUA) na presença de 

peróxido de hidrogênio a 0,1% durante 5 a 10 minutos, à temperatura ambiente. Os cortes 

foram contracorados com hematoxilina. Como controle positivo foram utilizadas lâminas com 

cortes de glândulas mamárias provenientes do kit. Os controles negativos foram obtidos por 

omissão da enzima TdT (Cerri et al., 2000). 
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COLORAÇÃO DE DAPI 

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

condensação de DNA. Os cortes desparafinados foram lavados três vezes com PBS por cinco 

minutos cada, impermeabilizados com PBS-Triton a 0,5% e lavados novamente três vezes 

com PBS por cinco minutos cada. Em seguida, foram incubados com 0,25µg/ml do corante 

DAPI em PB (tampão fosfato) durante aproximadamente cinco minutos, à temperatura 

ambiente, em ambiente escuro. 

 

QUANTIFICAÇÃO DE CÉLULAS APOPTÓTICAS 

Todas as análises foram realizadas em microscópio óptico convencional (Carl Zeiss 

MicroImaging GmbH, Göttingen, Alemanha). Os dados foram analisados por um único 

examinador experiente, cegos para os grupos. Nenhum filtro foi utilizado para a análise de 

TUNEL, enquanto que um filtro azul de microscópio específico (DAPI, Carl Zeiss 

MicroImaging GmbH, Göttingen, Alemanha) foi utilizado para a visualização das lâminas 

coradas com DAPI. Foram analisados de cinco a seis campos microscópicos aleatórios tanto 

no osso alveolar entre os molares como abaixo dos ápices dos mesmos nas mandíbulas de 

cada animal para contagem de células (ampliação de 630x). A razão de osteócitos 

apoptóticos/osteócitos totais em cada campo foi calculada, utilizando-se o software Image J 

(1,49u National Institutes of Health, EUA). Foi calculada a média das razões de dois cortes 

para cada animal, e os valores de todos os animais por grupo em cada período de 

administração do medicamento foram considerados para análise estatística (Moin et al., 

2014). 

Foram considerados osteócitos TUNEL-positivos as células coradas com cor castanha, 

apresentando desintegração ou fragmentação do núcleo (Gavrieli et al., 1992). Os osteócitos 

DAPI-positivos foram considerados quando seus núcleos apresentavam manchas 

fluorescentes definidas, indicando a condensação de DNA no núcleo (Chu et al., 2014; Chiu 

et al., 2015). Os resultados foram expressos como porcentagem média de osteócitos 

apoptóticos/osteócitos totais (±desvio padrão) para cada grupo. 

 

ETAPA 2: AVALIAÇÃO DA FORMAÇÃO E PROGRESSÃO DE LESÕES PERIAPICAIS INDUZIDAS EM 

CAMUNDONGOS QUE RECEBERAM OU NÃO A ROSIGLITAZONA 

 

INDUÇÃO DAS LESÕES PERIAPICAIS 

Em uma segunda etapa do estudo, após a definição do melhor período experimental 

de administração da Rosiglitazona para indução de apoptose de osteócitos em maxilares 
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(Rosiglitazona na dose de 10mg/kg + PBS + 10%DMSO, 1 vez ao dia) por 2 semanas, foram 

induzidas lesões periapicais nos primeiros molares inferiores de 60 camundongos. Os animais 

foram anestesiados, via intramuscular, com cloridrato de Ketamina (Ketamina 10% - 150 

mg/Kg de peso – Agener União Química Farmacêutica Nacional S/A, Embu-Guaçu, SP) e 

Xilazina 2% - 7,5mg/Kg de peso (Dopaser, Laboratórios Calier S.A, Barcelona, Espanha), 

previamente à realização dos procedimentos operatórios. Para permitir adequada 

visualização e fácil acesso aos molares inferiores, foi utilizada uma mesa cirúrgica específica, 

na qual os animais foram posicionados permitindo a manutenção da abertura bucal e correta 

visualização dos dentes. 

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; 

De Oliveira et al., 2015). Os tecidos pulpares dos primeiros molares inferiores (esquerdo e 

direito) dos camundongos foram expostos à microbiota da cavidade bucal com auxílio de 

broca dental esférica em baixa rotação (nº ¼ - KG Sorensen) (Figura 1A) acoplada a peça 

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

Equipamentos Odontológicos, Ribeirão Preto, SP, Brasil) até que a entrada de acesso aos 

canais radiculares fosse visualizada e verificada com uma lima endodôntica tipo K número 8 

(Maillefer S/A, Suíça) (Figura 1B). Em seguida, os dentes permaneceram expostos à 

cavidade bucal para favorecer a contaminação pela microbiota bucal. Após os períodos 

experimentais de 7, 21 e 42 dias, os animais foram submetidos à eutanásia por meio de 

anestesia intramuscular com Ketamina e Xilazina e inalação de CO2 em câmara específica. Os 

animais (n=60) foram randomizados de forma simples (usando uma tabela de números 

aleatórios) e divididos em seis grupos, de acordo com a administração da Rosiglitazona 

(10mg/kg + PBS + 10%DMSO) ou não (PBS+10%DMSO) e do período de evolução da lesão 

periapical (7, 21 ou 42 dias): G1) veículo +lesão 7 dias; G2) veículo + lesão 21 dias; G3) 

veículo + lesão 42 dias; G4) TZD + lesão 7 dias; G5) TZD + lesão 21 dias; G6) TZD + lesão 

42 dias.  

 

Tabela 2. Distribuição dos grupos experimentais e períodos de progressão da lesão periapical. 

      Grupos Solução administrada Período de progressão da 

lesão periapical 

G1 Veículo (PBS + 10% DMSO) (Controle) por 1 semana 7 dias 

G2 Veículo (PBS + 10% DMSO) (Controle) por 1 semana 21 dias 

G3 Veículo (PBS + 10% DMSO) (Controle) por 1 semana 42 dias 

G4 Rosiglitazona (10mg/kg) + PBS + 10% DMSO por 2 semanas 7 dias 

G5 Rosiglitazona (10 mg/kg) + PBS + 10% DMSO por 2 semanas 21 dias 

G6 Rosiglitazona (10 mg/kg) + PBS + 10% DMSO por 2 semanas 42 dias 
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Após a eutanásia dos animais, as mandíbulas foram removidas com tesoura cirúrgica 

esterilizada e divididas na região de incisivos, obtendo-se duas hemi-arcadas. As 

hemimandíbulas esquerdas foram submetidas a processamento histotécnico, enquanto que 

as hemimandíbulas direitas foram armazenadas em solução de RNA later para posterior 

avaliação por meio da técnica de RT-PCR. 

 

 
Figura 1. A) Abertura coronária dos primeiros molares inferiores com broca esférica em baixa rotação, até que a 
entrada de acesso aos canais radiculares fosse visualizada e B) verificação da entrada dos canais radiculares com 
uma lima endodôntica tipo K número 8. 

 

PROCESSAMENTO HISTOTÉCNICO E AVALIAÇÃO MICROSCÓPICA 

As hemimandíbulas esquerdas foram 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 submetidas a processamento histotécnico de 

rotina, conforme previamente descrito. 

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 da região apical e periapical. Paralelamente, foi realizada a análise 

morfométrica da extensão da área das lesões periapicais em microscopia de fluorescência. 

Todas as análises foram realizadas por um único avaliador experiente, sem 

conhecimento prévio do grupo a ser analisado, em microscopia óptica convencional, 
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empregando-se o microscópio Axio Imager.M1 (Carl Zeiss MicroImaging GmbH, Göttingen, 

Alemanha) com câmera AxioCam MRc5 acoplada (Carl Zeiss MicroImaging GmbH, Göttingen, 

Alemanha). Foram avaliadas as 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. 

 

ANÁLISE MICROSCÓPICA DESCRITIVA DAS CARACTERÍSTICAS DA REGIÃO PERIAPICAL 

A análise descritiva da região apical e periapical foi realizada nos cortes 

representativos corados em HE de cada período e de cada grupo experimental, avaliando-se 

principalmente o ligamento periodontal, o cemento apical (características das lacunas da 

superfície) e o osso alveolar (presença de reabsorção e características das lacunas). 

 

MORFOMETRIA EM MICROSCOPIA DE FLUORESCÊNCIA 

 Conforme descrito por De Rossi et al. (2007), a avaliação morfométrica das lesões 

periapicais foi realizada nos espécimes corados com HE utilizando-se o microscópio Axio 

Imager.M1, em aumento de 10x, operando no modo fluorescente – filtro Alexa Fluor 488 

(AF488, Carl Zeiss MicroImaging GmbH, Göttingen, Alemanha) – com as seguintes 

características: excitação de G365, refletores FT395 e emissão LP420. A área das lesões 

periapicais foram delineadas e medidas em (μm2) em software específico para uso com este 

microscópio (AxioVision Rel, versão 4.8, Zeiss). Foram avaliados de 2 a 3 cortes centrais de 

cada espécime, obtendo-se a média para cada animal. 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, dissociação fibrilar e 

infiltrado inflamatório, identificadas pela ausência de fluorescência e aparência escurecida. 

 

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 desparafinados (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 a 50% durante um minuto e os cortes foram 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 permaneceram protegidos 
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da luz, em estufa a 37°C, pelo tempo suficiente para se observar a marcação 

(aproximadamente 1 minuto). Após a incubação, foi realizada a contra-coloração com Fast 

Green por 1 minuto. A seguir, as lâminas foram montadas e avaliadas em 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 absoluto de células. 

 

TÉCNICA DE ABSORTOMETRIA RADIOLÓGICA DE DUPLA ENERGIA (DXA) 

Após a realização da eutanásia, os fêmures dos animais de todos os grupos foram 

removidos cirurgicamente. Um fêmur de cada animal foi 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 Densidade Mineral Óssea (DMO), em 

g/cm2 da metáfise distal dos fêmures. Os dados obtidos foram registrados e analisados pelo 

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

descrito por Lucisano e colaboradores (2013). Os grupos foram comparados entre si com o 

objetivo de investigar se a administração da Rosiglitazona afetou ou não a DMO dos ossos 

longos. 

  

RT-PCR: ANÁLISE DA EXPRESSÃO GÊNICA DE MARCADORES DE OSTEÓCITOS 

 

ISOLAMENTO E PURIFICAÇÃO DOS ÁCIDOS NUCLÉICOS 

Após a dissecação das mandíbulas, as hemi-arcadas destinadas à avaliação da 

expressão gênica foram utilizadas para extração do RNA total. As amostras foram maceradas 

e submetidas a kit específico para o isolamento dos ácidos nucléicos (PureLink RNA Mini Kit, 

Ambion, Life Technologies, Carlsbad, CA, EUA). Os procedimentos foram realizados de 

acordo com o protocolo do fabricante. O conteúdo de RNA extraído foi mensurado em 

espectrofotômetro com comprimento de onda de 260nm. Posteriormente, o RNA foi 

transformado em DNA complementar (cDNA) pela ação da transcriptase reversa com o uso 

de kit específico (High Capacity cDNA Reverse Transcription Kit, Applied Biosystems, 

Lituânia). 

 

REAÇÃO EM CADEIA DA POLIMERASE EM TEMPO REAL  

Nesta etapa foram avaliados os RNAs mensageiros (RNAm) de Dmp1 (gene que 

codifica a DMP1), Sost (gene que codifica a esclerostina) e Hyou1 (gene que codifica a 

ORP150) diferencialmente expressos entre os grupos. Foram utilizados primers para a 



50 | Capítulo  1 

 

amplificação dos genes-específicos no PCR em tempo real (Applied Biosystems, Foster City, 

California, EUA) e os genes constitutivos Gapdh (que codifica a enzima gliceraldeído-3-

fosfato desidrogenase) e o Actb (que codifica a β-actina) foram utilizados como genes de 

referência. 

A quantificação do produto resultante do PCR em tempo real foi realizada por meio 

da adição do reagente SYBR® Green (Applied Biosystems, Foster City, California, EUA). 

Todas as reações de PCR em tempo real foram realizadas em duplicata. A expressão gênica 

relativa foi determinada a partir da expressão dos genes constitutivos. O cálculo da 

diversidade entre os produtos gerados pelo PCR foi feita com auxílio do método {2−Δ(ΔCt)}.  

 

ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 Todas as análises estatísticas (de ambas as etapas) foram realizadas utilizando-se o 

software Graph Pad Prism 4 (Graph Pad Software Inc., San Diego, CA, EUA). Foi 

estabelecido um nível de significância de 5% para todas as análises. Uma vez que os dados 

apresentaram distribuição normal (comprovado pelo teste de Shapiro-Wilk), o teste one-way 

ANOVA foi utilizado, seguido do pós-teste de comparações múltiplas mais adequado, 

sugerido pelo software (Sidak ou Tukey). Para a etapa 1 do estudo, foram realizadas 

comparações entre todos os grupos avaliados. Para a etapa 2, foram realizadas comparações 

entre os grupos de animais que não receberam a Rosiglitazona (G1, G2 e G3) nos diferentes 

períodos de progressão da lesão periapical, comparações entre os grupos de animais que 

receberam a Rosiglitazona (G4, G5 e G6) nos diferentes períodos de progressão da lesão, 

além de comparações entre os períodos experimentais (7, 21 e 42 dias) para todas as 

análises. 

 

RESULTADOS 

 

ETAPA 1: DEFINIÇÃO DE UM PROTOCOLO DE ADMINISTRAÇÃO SISTÊMICA DA ROSIGLITAZONA 

PARA ESTIMULAR A APOPTOSE DE OSTEÓCITOS EM MAXILARES 

 Inicialmente foi realizado um estudo para definição do período de administração da 

Rosiglitazona a ser utilizado, para posterior indução das lesões periapicais. 

O grupo controle mostrou significativamente menor proporção de osteócitos 

apoptóticos/osteócitos totais quando comparado aos grupos experimentais, 

independentemente da técnica avaliada (TUNEL ou DAPI) (Figura 2). 

Os cortes corados pelo método TUNEL mostraram aproximadamente 17% (0,174 ± 

0,04) de osteócitos TUNEL-positivos no grupo controle, 56% (0,565 ± 0,07) de osteócitos 
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TUNEL-positivos no grupo que recebeu uma semana de administração da Rosiglitazona, 66% 

(0,661 ± 0,06) de osteócitos TUNEL-positivos no grupo que recebeu duas semanas de 

administração da Rosiglitazona e 70% (0,705 ± 0,02) de osteócitos TUNEL-positivos no 

grupo que recebeu três semanas de administração da Rosiglitazona (Figura 3-A).  

Os cortes corados pelo método DAPI mostraram aproximadamente 22% (0,223 ± 

0,10) de osteócitos DAPI-positivos no grupo controle, 35% (0,355 ± 0,03) de osteócitos 

DAPI-positivos no grupo que recebeu uma semana de administração da Rosiglitazona, 49% 

(0,491 ± 0,11) de osteócitos DAPI-positivos no grupo que recebeu duas semanas de 

administração da Rosiglitazona e 38% (0,380 ± 0,01) de osteócitos DAPI-positivos no grupo 

que recebeu três semanas de administração da Rosiglitazona (Figura 3-B).  

A figura 3 ilustra a comparação entre os grupos. É possível observar diferença 

estatisticamente significante entre o grupo controle (G1) e todos os outros grupos. Além 

disso, houve diferença entre o grupo que recebeu a Rosiglitazona por uma semana (G2) e o 

grupo que recebeu a Rosiglitazona por duas semanas (G3) (p<0,05) porém sem diferença 

significante entre o grupo que recebeu o medicamento por duas semanas (G3) e o grupo 

que o recebeu por três semanas (G4) (Figura 3).  

Assim, foi selecionado o período de 2 semanas de administração da Rosiglitazona 

para ser utilizado na etapa 2 do presente estudo, anteriormente à indução de lesões 

periapicais em molares inferiores de camundongos. 

 

 
Figura 2. A) Imagem representativa do Grupo G3 (que recebeu a Rosiglitazona durante 2 semanas) pelo método TUNEL. As 
setas vermelhas indicam osteócitos não apoptóticos, com núcleos hígidos e coloração azul. As setas amarelas indicam 
osteócitos apoptóticos, com coloração acastanhada. B) Imagem representativa do Grupo G3 (que recebeu a Rosiglitazona 
durante 2 semanas) pela técnica DAPI. As setas vermelhas indicam osteócitos não apoptóticos, com núcleos hígidos 
(homogeneamente fluorescentes ou sem fluorescência), enquanto as setas amarelas indicam áreas de DNA condensadas nos 
núcleos celulares, vistas por pontos fluorescentes definidos, em osteócitos apoptóticos. Barra no canto superior direito das 
figuras = 20 µm. 
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Figura 3. Representação gráfica dos osteócitos apoptóticos/osteócitos totais nos grupos controle e experimentais (1, 2 ou 3 
semanas de administração da Rosiglitazona), respectivamente, avaliados pela técnica TUNEL (A) e pela técnica DAPI (B). # 
indica diferença estatisticamente significante entre o G1 e todos os demais grupos. * indica diferença estatisticamente 
significante entre os grupos G2 e G3 (p<0,05).  

 

 

ETAPA 2: AVALIAÇÃO DA FORMAÇÃO E PROGRESSÃO DE LESÕES PERIAPICAIS INDUZIDAS EM 

CAMUNDONGOS QUE RECEBERAM OU NÃO A ROSIGLITAZONA 

 

ANÁLISE MICROSCÓPICA DESCRITIVA DAS REGIÕES APICAL E PERIAPICAL 

Nos grupos que receberam apenas o veículo foi possível observar que, decorridos 7 

dias da abertura coronária e consequente contaminação do canal radicular, a superfície 

cementária radicular apresentava-se regular, sem áreas de reabsorção; o ligamento 

periodontal estava suavemente aumentado e com células inflamatórias eventuais, 

predominantemente mononucleadas. O osso alveolar era normal. No grupo de 21 dias, o 

cemento apical apresentava-se ligeiramente irregular devido a áreas com lacunas de 

reabsorção na superfície e com presença de algumas lacunas vazias ou com restos 

necróticos. O ligamento periodontal apresentava-se aumentado, com áreas de edema, 

dissociação de fibras colágenas e células inflamatórias predominantemente mononucleadas. 

O osso alveolar apresentava áreas de reabsorção na sua superfície. Por sua vez, aos 42 dias, 

a superfície do cemento apresentava extensas áreas de reabsorção, o ligamento periodontal 

estava amplamente aumentado, com presença de infiltrado inflamatório misto e denso, osso 

alveolar com presença de áreas de reabsorção e ligamento periodontal bastante aumentado 

(Figura 4 A, C e E). 

Nos grupos que receberam a Rosiglitazona por duas semanas, aos 7 dias, também foi 

possível observar regularidade na superfície do cemento, presença de poucas células 

inflamatórias e osso alveolar regular. Aos 21 dias, pôde-se observar diversas áreas de 

reabsorção cementária e de osso alveolar, com a presença de osteoclastos nas lacunas de 

reabsorção. Aos 42 dias, o ligamento periodontal encontrava-se severamente ampliado, com 

presença de extensas áreas de edema, dissociação fibrilar e células inflamatórias 

predominantemente mononucleadas. A superfície do cemento apresentava diversas áreas de 
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reabsorção com a presença de algumas lacunas vazias. O osso alveolar apresentava-se 

severamente reabsorvido, com presença de osteoclastos nas lacunas de reabsorção e 

bastante distante do ápice, devido à presença do processo inflamatório na região periapical 

(Figura 5 A, C e E). 

  

 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. 

Nos grupos controle pôde-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 65042,21 µm2, 110623,76 µm2 e 294696,22 µm2, 

respectivamente. A análise estatística realizada por meio do teste one-way ANOVA e pós-

teste de comparações múltiplas de Sidak demonstrou diferença estatisticamente significante 

entre os períodos de 7 e 42 dias (p<0,05) e 21 e 42 dias (p<0,05) (Figura 4 B, D e F).   

Em relação aos grupos de animais que receberam a Rosiglitazona, os valores médios 

da área das lesões foram 66501,52 µm2, 169480,66 µm2 e 328520,37 µm2, respectivamente, 

para os períodos de 7, 21 e 42 dias. Nestes grupos, também foi observado que a progressão 

das lesões periapicais ao longo dos períodos experimentais apresentou um padrão tempo-

dependente. Foi encontrada diferença estatisticamente significante pelo pós-teste de 

comparações múltiplas de Sidak também entre os períodos de 7 e 42 dias (p<0,05) e 21 e 

42 dias (p<0,05) (Figura 5 B, D e F). 
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Figura 4. Fotomicrografias de cortes microscópicos representativos da mensuração das lesões periapicais em animais dos 
grupos controle, que receberam a administração apenas do veículo (PBS+10%DMSO), nos períodos experimentais de 7 dias (A 
e B); 21 dias (C e D); e 42 dias (E e F). 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). (G1: veículo + lesão aos 7 dias; G2: veículo + lesão aos 21 dias; G3: veículo + 
lesão aos 42 dias). Barra no canto superior direito de cada fotomicrografia=50 µm). 
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Figura 5. Fotomicrografias de cortes microscópicos representativos da mensuração das lesões periapicais em animais que 
receberam a administração da Rosiglitazona, nos períodos experimentais de 7 dias (A e B); 21 dias (C e D); e 42 dias (E e F). 
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). 
(G4: Rosiglitazona + lesão aos 7 dias; G5: Rosiglitazona + lesão aos 21 dias; G6: Rosiglitazona + lesão aos 42 dias). Barra no 
canto superior direito de cada fotomicrografia = 50 µm. 
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Em comparação aos grupos controle, observa-se uma tendência a lesões maiores nos 

grupos que receberam a Rosiglitazona, porém sem diferença estatisticamente significante 

(p>0,05) (Figura 6). 

 

 

Figura 6. Representação gráfica dos valores obtidos após a mensuração das lesões periapicais induzidas experimentalmente 
nos animais controle e que receberam a Rosiglitazona após os períodos experimentais de 7, 21 e 42 dias. (G1: veículo + lesão 
aos 7 dias; G2: veículo + lesão aos 21 dias; G3: veículo + lesão aos 42 dias; G4: Rosiglitazona + lesão aos 7 dias; G5: 
Rosiglitazona + lesão aos 21 dias; G6: Rosiglitazona + lesão aos 42 dias). O asterisco representa diferença estatística (p<0,05).  

 

 

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 dos grupos controle e experimentais, nos 

períodos de 7, 21 e 42 dias após a indução das lesões periapicais (Figura 7). 

À semelhança do padrão observado na mensuração das lesões periapicais, no grupo 

de animais que receberam apenas o veículo (controle), 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 Tukey para comparações múltiplas evidenciou 

diferença significante entre os períodos de 7 e 42 dias e 21 e 42 dias (p<0,05) (Figura 8). 

Nos grupos que receberam a Rosiglitazona, também observou-se aumento progressivo no 

número de osteoclastos com o decorrer dos períodos, à semelhança do que ocorreu com o 

tamanho das lesões periapicais. A análise estatística realizada por meio do teste one-way 

ANOVA e pós-teste de Tukey para comparações múltiplas evidenciou diferença significante 

entre os períodos de 7 e 21 dias, 7 e 42 dias e 21 e 42 dias (p<0,05) (Figura 8).  
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Figura 7. Fotomicrografias de cortes microscópicos representativos dos animais do grupo controle (A, C e E) e dos animais 
que receberam a Rosiglitazona (B, D e F), nos diferentes períodos experimentais (7, 21 e 42 dias), 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). Barra no canto superior direito de cada fotomicrografia 
= 50 µm. 

 

 

Na comparação entre os grupos de animais que receberam ou não a Rosiglitazona 

nos mesmos períodos experimentais, pôde-se observar semelhança no número de 

osteoclastos encontrados nos períodos de 7 e 42 dias (p>0,05), com aumento de acordo 

com a progressão da lesão periapical, apresentando diferença estatisticamente significante 

entre os grupos no período de 21 dias (Figura 8). 
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Figura 8. Representação gráfica da comparação entre os grupos da contagem de osteoclastos entre os grupos. (G1: veículo + 
lesão aos 7 dias; G2: veículo + lesão aos 21 dias; G3: veículo + lesão aos 42 dias; G4: Rosiglitazona + lesão aos 7 dias; G5: 
Rosiglitazona + lesão aos 21 dias; G6: Rosiglitazona + lesão aos 42 dias). O asterisco representa diferença estatística 
(p<0,05).  

 

TÉCNICA DE ABSORTOMETRIA RADIOLÓGICA DE DUPLA ENERGIA (DXA) 

 A Figura 9 ilustra os valores de DMO da metáfise distal dos fêmures dos 

camundongos obtidos por meio da técnica de DXA nos diferentes grupos controle e 

experimentais. Não foi possível observar diferença estatisticamente significante entre os 

grupos (p>0,05) demonstrando que o uso sistêmico do TZD Roziglitazone por duas semanas 

não estimulou a apoptose de osteócitos em osso longo (fêmur). 

 

 
Figura 9. Representação gráfica da densidade mineral óssea (g/cm2) dos grupos de animais que receberam ou não a 
Rosiglitazona por duas semanas seguido de indução de lesões periapicais nos períodos de 7, 21 e 42 dias. (G1: veículo + lesão 
aos 7 dias; G2: veículo + lesão aos 21 dias; G3: veículo + lesão aos 42 dias; G4: Rosiglitazona + lesão aos 7 dias; G5: 
Rosiglitazona + lesão aos 21 dias; G6: Rosiglitazona + lesão aos 42 dias).  
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RT-PCR: ANÁLISE DA EXPRESSÃO GÊNICA DE MARCADORES DE OSTEÓCITOS 

Comparando-se os grupos que receberam ou não a Rosiglitazona, a análise por RT-

PCR demonstrou que a expressão do Sost foi maior no período de 21 dias nos camundongos 

que receberam o medicamento, apresentando diminuição da sua expressão de acordo com a 

progressão da lesão nos grupos que receberam o TZD (p<0,05) (Figura 10-A). 

Com relação à expressão do gene Hyou1, também foi possível observar maior 

expressão do mesmo na comparação entre os grupos que receberam ou não o medicamento 

no período de 21 dias (p<0,05) (Figura 10-B).  

Para o gene Dmp1, não foi possível encontrar diferença estatisticamente significante 

na comparação entre os grupos que receberam ou não o medicamento, entretanto 

observou-se diminuição da sua expressão entre os grupos de 7 e 21 dias e 7 e 42 dias nos 

grupos que não receberam o medicamento (p<0,05) (Figura 10-C).  

 

 
Figura 10. Representação gráfica da análise da expressão dos genes que codificam a esclerostina (Sost) (A), ORP150 (Hyou1) 
(B) e DMP1 (Dmp1) (C) nos animais que receberam ou não a Rosiglitazona por duas semanas seguido de indução de lesões 
periapicais nos períodos de 7, 21 e 42 dias. (G1: veículo + lesão aos 7 dias; G2: veículo + lesão aos 21 dias; G3: veículo + 
lesão aos 42 dias; G4: Rosiglitazona + lesão aos 7 dias; G5: Rosiglitazona + lesão aos 21 dias; G6: Rosiglitazona + lesão aos 42 
dias). O asterisco representa diferença estatística (p<0,05).  
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DISCUSSÃO 

 

No presente estudo, o primeiro objetivo foi avaliar um protocolo de administração 

sistêmica da Rosiglitazona para estimular a apoptose de osteócitos em maxilares de 

camundongos. A administração da Rosiglitazona em camundongos para induzir a apoptose 

de osteócitos não é muito bem estabelecida na literatura e foi descrita em poucos estudos 

(Sorocéanu et al., 2004; Ali et al., 2005; Broulík et al., 2011). Portanto, após a realização da 

etapa 1, decidiu-se realizar a administração da Rosiglitazona durante duas semanas visto 

que nesse período ocorreu a apoptose de osteócitos de forma mais expressiva quando 

comparado à administração por 1 semana, sem diferença estatisticamente significante 

quando comparado à administração por 3 semanas.  

No presente estudo foi avaliada a progressão da lesão periapical por 7, 21 e 42 dias 

em camundongos que receberam ou não a Rosiglitazona durante duas semanas. A 

administração do TZD foi utilizada como uma forma de indução da apoptose de osteócitos, 

visto que esse efeito já foi relatado anteriormente na literatura (Sorocéanu et al., 2004; 

Mabilleau et al., 2010; Mieczkowska et al., 2011). A hipótese incial era de que os animais 

que receberam o TZD apresentariam lesões periapicais maiores, visto que a apoptose de 

osteócitos leva ao maior recrutamento de osteoclastos para a região, desencadeando maior 

destruição óssea (Plotkin, 2014). 

Em relação ao tamanho das lesões, foi possível observar que houve um aumento 

gradativo, em µm2, no tamanho de área das lesões no decorrer dos períodos de 7, 21 e 42 

dias após a indução experimental, nos grupos com e sem a administração da Rosiglitazona. 

Foi encontrada diferença estatisticamente significante entre os períodos de 7 e 42 dias 

(p<0,05) e 21 e 42 dias (p<0,05) quando realizadas comparações dentro dos grupos (entre 

os que receberam só o veículo e entre os que receberam a Rosiglitazona), entretanto, em 

comparação com os animais do grupo controle, observou-se uma tendência à lesões maiores 

nos grupos que receberam a Rosiglitazona, porém sem diferença estatisticamente 

significante (p>0,05). 

Dessa forma, destaca-se que a taxa de apoptose de osteócitos observada na 

mandíbula de camundongos induzida pela Rosiglitazona administrada via oral por 2 semanas 

não foi suficiente para alterar estatisticamente o tamanho da lesão periapical. A partir desse 

achado, duas hipóteses parecem surgir. A primeira, de que a apoptose dos osteócitos 

realmente não interfere no desenvolvimento da lesão periapical, e a segunda, de que essa 

taxa de apoptose de osteócitos observada no presente estudo não foi suficiente para intervir 

no desenvolvimento da lesão periapical. Além disso, vale destacar que a morte dos 
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osteócitos poderia estimular, além de alteração no perfil das citocinas expressas por este 

tipo celular, mecanismos compensatórios no contexto do desenvolvimento da lesão 

periapical. 

Foi realizada também a avaliação do número de osteoclastos presentes, adjacentes à 

lesão periapical. Foi possível observar que, de forma semelhante ao padrão observado na 

mensuração das lesões periapicais, observou-se aumento progressivo no número de 

osteoclastos com o decorrer dos períodos, nos animais com e sem a Rosiglitazona. Na 

comparação entre os grupos que receberam ou não o medicamento, pôde-se observar 

diferença estatisticamente significante no período de 21 dias, com mais osteoclastos 

presentes no grupo que recebeu a Rosiglitazona (p>0,05). Este achado corrobora com 

estudos que demonstraram maior perda óssea em camundongos após a administração de 

TZD (Ali et al., 2005; Broulík et al., 2011) e maior osteoclastogênese. Foi sugerido que os 

osteócitos apoptóticos sinalizam para osteócitos vizinhos, de forma a aumentar a expressão 

de RANKL, o que ocasiona aumento da osteoclastogênese e da reabsorção óssea (Plotkin et 

al., 2014).  

Apesar de não apresentar uma diferença estatisticamente significante, no período de 

42 dias também foi observado um aumento no número de osteoclastos. Esse fato pode ser 

decorrente de que, frente à uma infecção, o organismo inicialmente responde de forma mais 

expressiva, na tentativa de combatê-la, seguido de um período de “acomodação” ou 

“adaptação” deste processo. 

Em relação à avaliação da densidade mineral óssea do fêmur dos camundongos, não 

foi observada diferença estatisticamente significante entre os grupos apesar de uma 

tendência à diminuição nos grupos que receberam a Rosiglitazona (p>0,05). Este achado 

pode ser devido ao fato de que, para que a apoptose de osteócitos apresente efeito massivo 

na densidade mineral óssea em ossos longos, seria necessário um maior período de 

administração da droga, uma vez que Broulík e colaboradores (2011) relataram uma 

diminuição significante da densidade mineral óssea de camundongos após a administração 

da Rosiglitazona durante 9 semanas, comparados com camundongos controle. 

O estudo dos osteócitos ainda apresenta algumas dificuldades, como anteriormente 

mencionado, e o interesse no estudo dessas células foi amplamente despertado nos últimos 

anos (Franz-Odendaal et al., 2006; Bonewald, 2007). Alguns estudos relatam a 

heterogeneidade nos padrões de expressão de proteínas e genes de osteoblastos e 

osteócitos, levantando a possibilidade da existência de subpopulações específicas desses 

tipos celulares, com destinos finais diferentes (Liu et al., 1997; Candeliere et al., 2001). 

Assim, diversos marcadores de osteócitos têm sido descritos, como a E11/gp38, CD44, 
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MEPE, PHEX, FGF-23, CapG, porém sem definição bem estabelecida com relação a proteínas 

expressas estritamente por osteócitos, a serem utilizadas como marcadores estritos. 

Os osteócitos são uma fonte abundante de esclerostina, o principal inibidor da 

atividade de osteoblastos (Szczesny et al., 2015), além de estimular a formação de clastos 

por aumento da expressão de RANKL. A partir da avaliação por meio da técnica de RT-PCR 

realizada no presente estudo, foi possível observar que a expressão do Sost (gene que 

codifica a esclerostina) foi maior no período de 21 dias nos camundongos que receberam a 

Rosiglitazona, acompanhada de maior número de osteoclastos, concordando com os achados 

da literatura (Wijenayaka et al., 2011). 

Um estudo recente avaliou a expressão da ORP150, proteína expressa por osteócitos, 

mediada por condições de hipóxia in vitro. Os autores relataram um aumento relativo no 

RNAm da ORP150, o que suporta seu papel citoprotetor em condições de privação de 

oxigênio (Montesi et al., 2016). À semelhança da literatura, nossos resultados demonstraram 

que aos 21 dias houve um aumento na expressão do gene Hyou1 (que codifica a ORP150) 

durante a progressão da lesão periapical. Em relação à expressão do Dmp1, no presente 

estudo não foi observada diferença significante entre os grupos que receberam ou não a 

administração sistêmica da Rosiglitazona. Este achado pode ser devido ao fato que de o 

DMP1 é considerado um marcador de osteoblastos jovens, ainda não totalmente embebidos 

na matriz mineralizada e, portanto, os mesmos podem não ter sofrido influência da 

Rosiglitazona administrada por duas semanas (Atkin et al., 2011). 

Os achados do presente estudo estão de acordo com a literatura, uma vez que foi 

demonstrado que os TZDs apresentam efeito no aumento da osteoclastogênese (Sorocéanu 

et al., 2004; Wan et al., 2007; Kawashima et al., 2009), aumento na expressão de 

esclerostina (Mabilleau et al., 2010) e da perda óssea em camundongos por meio da 

supressão de osteoblastos e da formação óssea (Ali et al., 2005). 

Nosso estudo não pode ser diretamente comparado com outros da literatura, uma 

vez que não há relatos da avaliação de osteócitos durante o desenvolvimento da lesão 

periapical. Entretanto, avaliando-se a participação de osteócitos em processo imune-

infeccioso, Pesce-Viglietti et al. (2015) avaliaram se a infecção por Brucella abortus 

modificaria a função dos osteócitos. Os autores relataram que a infecção pôde alterar a 

função de osteócitos, contribuindo para danos no tecido ósseo. 

Assim, mais estudos são necessários nesse contexto para tentar elucidar a 

participação dos osteócitos durante a instalação e progressão de processos infecciosos 

crônicos da cavidade bucal, como na infecção endodôntica e formação da lesão periapical. 
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CONCLUSÃO 

 

A partir dos parâmetros utilizados e das metodologias realizadas, pôde-se concluir 

que: 

- Na etapa 1, a administração sistêmica da Rosiglitazona por 2 semanas estimulou a 

apoptose de osteócitos de forma mais expressiva que o período de 1 semana e sem 

diferença significativa com o período de 3 semanas sendo, portanto, selecionado como 

período de administração para a etapa 2. 

- Na etapa 2, a administração sistêmica da Rosiglitazona por 2 semanas interferiu na 

progressão das lesões periapicais induzidas em camundongos uma vez que alterou o número 

de osteoclastos, a expressão de Sost e Hyou1, não influenciando na expressão de Dmp1, 

além de tendência ao aumento do tamanho das lesões periapicais e à diminuição da DMO 

em ossos longos de camundongos. 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 2 
Apoptose de cementócitos ocorre fisiologicamente e estimulada pelo uso sistêmico de 

medicamento agonista do receptor ativado por proliferador de peroxissoma  
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INTRODUÇÃO 

 

Atualmente sabe-se que, além de desempenharem função mecano-sensorial, os 

osteócitos são os principais reguladores da remodelação óssea por meio da produção de 

fatores solúveis que atingem a medula óssea e influenciam a diferenciação e atividade de 

osteoblastos e osteoclastos (Xiong et al., 2011; Bellido, 2014). Dentre esses fatores, 

destaca-se que os osteócitos são as células que mais expressam o RANKL (ligante do 

receptor ativador do fator nuclear kappa-B) responsável pela indução da reabsorção óssea 

por meio da estimulação da diferenciação e função de osteoclastos (Kular et al., 2012; 

O’Brien et al, 2013). 

Além disso, a morte de osteócitos é acompanhada por grandes aumentos da 

expressão de RANKL no tecido ósseo, o qual também desempenha um papel no aumento da 

reabsorção deste tecido (Tatsumi et al., 2007; O’Brien et al., 2013; Plotkin et al., 2015). O 

acúmulo de osteócitos apoptóticos pode ser induzido pela diminuição de esteróides sexuais, 

excesso de glicocorticóides, imobilização, aumento do estresse oxidativo e envelhecimento 

(Tomkinson et al., 1997; Weinstein et al., 2000; Chen et al., 2004). Entretanto, o estudo dos 

osteócitos ainda representa um desafio. Com esse objetivo, dentre os modelos descritos na 

literatura, destaca-se a utilização das Tiazolidinedionas (TZDs). As TZDs são uma classe de 

drogas utilizadas para o tratamento da diabetes melitus tipo 2 que desencadeiam efeitos 

colaterais no tecido ósseo (Sorocéanu et al., 2004; Ali et al., 2005; Di Paola et al., 2006; 

Hassumi et al., 2009; Mabilleau et al., 2010; Mieczkowska et al., 2011). Nesta classe de 

drogas, destaca-se a Rosiglitazona, a qual é um agonista sintético com alta afinidade pelo 

PPAR-γ (peroxisome proliferator-activated receptor-γ). Esse receptor está envolvido na 

diferenciação de células progenitoras em osteoblastos ou adipócitos, e posteriormente 

relacionados com a diferenciação de osteócitos. Sabe-se que após o uso sistêmico e contínuo 

dessa droga, ocorre o aumento da apoptose de osteócitos (Wan et al., 2007; Mabilleau et 

al., 2010; Mieczkowska et al., 2012; Peer e Khamaisi, 2015). 

O cementoblasto é um tipo celular localizado na superfície do cemento que cobre a 

raiz dentária, onde as fibras colágenas periodontais estão inseridas. São células que 

protegem a raiz do turnover ósseo e de reabsorções fisiológicas, uma vez que não 

apresentam receptores específicos para este fenômeno (Cho et al., 1991). No terço médio e 

apical, à medida que se formam novas camadas de cemento, alguns cementoblastos são 

incluídos na matriz cementária e denominados de cementócitos, se comportando 

fenotipicamente como os osteócitos. 
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Um recente trabalho do nosso grupo de pesquisa demonstrou que, à semelhança dos 

osteócitos, os cementócitos expressam RANKL em resposta à infecção endodôntica (De Rossi 

et al., 2016). Entretanto, até o presente momento, não há estudos demonstrando a 

apoptose de cementócitos. 

Assim, o objetivo desse estudo foi demonstrar a ocorrência de apoptose em 

cementócitos de camundongos que receberam sistemicamente a Rosiglitazona. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Todos os procedimentos realizados nos animais foram conduzidos de acordo com as 

diretrizes éticas da Comissão de Ética no Uso de Animais da Universidade de São Paulo – 

Campus de Ribeirão Preto (Processo 2014.1.450.58.8) e baseados no guia ARRIVE para o 

relato de estudos em animais (Kilkenny et al., 2010). Camundongos machos wild type da 

linhagem C57BL/6, com 4 a 6 semanas de idade e peso médio de 20 gramas foram utilizados 

(n=12). Os animais foram adquiridos do Biotério Central da Universidade de São Paulo (USP) 

- Campus de Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil, e mantidos no biotério da Faculdade de 

Odontologia de Ribeirão Preto – USP sob um ciclo de 12h claro/escuro, temperatura e 

umidade controladas e com livre acesso à ração e água. 

Para a indução da apoptose foi realizada administração sistêmica oral de 

Rosiglitazona (Sigma-Aldrich Ltda, São Paulo, Brasil) na dose de 10 mg/kg, via oral 

(gavagem, 1 dose por dia), baseado em estudos prévios (Sorocéanu et al., 2004; Ali et al., 

2005; Di Paola et al., 2006; Hassumi et al., 2009). 

Assim, os animais foram randomizados de forma simples (usando uma tabela de 

números aleatórios) e divididos em dois grupos: G1 (controle), o qual recebeu apenas a 

administração via oral do veículo diariamente, por uma semana (PBS + DMSO 10%) e G2 

(experimental), o qual recebeu 10 mg/kg de Rosiglitazona + PBS + DMSO 10% via oral 

(gavagem), diariamente, durante 2 semanas.  

 

PROCESSAMENTO HISTOTÉCNICO 

 Após a conclusão dos períodos experimentais, os camundongos foram eutanasiados 

por injeção intramuscular de Ketamina (150mg/kg) e Xilazina (7.5 mg/kg) e inalação de CO2 

em câmara específica. As mandíbulas foram dissecadas e fixadas em formol tamponado a 

10% durante 16 horas à temperatura ambiente, lavadas em água corrente durante 4 horas e 

descalcificadas em solução à base de ácido etilenodiaminotetraacético a 4,13% (EDTA, pH ~ 

7,2). As peças foram mantidas nesta solução, à temperatura ambiente, trocada 
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semanalmente, até sua completa descalcificação, o que ocorreu em aproximadamente 3 

semanas. O grau de descalcificação das estruturas mineralizadas foi testado por meio da 

penetração de uma agulha nos tecidos, para verificação da sua consistência. Posteriormente, 

os espécimes foram submetidos a processamento histotécnico de rotina. As peças foram 

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 as mandíbulas foram cortados 

longitudinalmente em micrótomo (Leica RM2145; Leica Microsystems GmbH, Wetzlar, 

Alemanha) no sentido mésio-distal. Cortes semi-seriados de 5μm foram obtidos incluindo os 

primeiros e segundos molares e o tecido ósseo alveolar. Por amostra, foram obtidas de 10 a 

15 lâminas, com 3 cortes em cada lâmina (Silva et al., 2012; Oliveira et al., 2015). 

 

TESTE DE TUNEL   

A técnica de TUNEL (Terminal Deoxynucleotidyl Transferase-mediated Deoxyuridine 

Triphosphate (dUTP) Nick-end Labeling) foi realizada com a utilização de um kit para 

detecção de fragmentos de DNA derivado de células em apoptose (Apop Tag-Plus Kit – 

Oncor Inc., Gaithersburg, Maryland, EUA) de acordo com o protocolo do fabricante. Os 

cortes foram pré-tratados em 20 μg/ml de proteinase K (Oncor-Protein Digesting Enzyme) 

durante 15 minutos a 37°C e, após várias lavagens em água destilada, foram imersos em 

peróxido de hidrogênio a 3% em PBS (fosfato de sódio a 50 mM, pH 7,4, NaCl a 200 mM) 

durante 15 minutos, e em seguida imersos em tampão de equilíbrio. Após incubação em 

enzima TdT (desoxinucleotidil transferase terminal) a 37°C durante 1 hora em câmara 

humidificada, a reação foi interrompida por imersão em tampão de parada/lavagem a 37°C 

durante 15 minutos. Em seguida, os cortes foram lavados em PBS durante 10 min e 

incubados em anti-digoxigenina-peroxidase a 37°C durante 1 hora, em câmara humidificada. 

Após lavagem em PBS, os cortes foram tratados com solução de 0,06% de tetracloridrato de 

3,38-diaminobenzidina (Sigma, St. Louis, Missouri, EUA) na presença de peróxido de 

hidrogênio a 0,1% durante 5 a 10 minutos, à temperatura ambiente. Os cortes foram 

contracorados com hematoxilina. Para controles positivos foram utilizados cortes de 

glândulas mamárias provenientes do kit. Os controles negativos foram obtidos por omissão 

da enzima TdT (Cerri et al., 2000). 
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COLORAÇÃO DE DAPI 

A coloração 4'-6-diamidino-2-fenilindol foi utilizada para analisar a condensação de 

DNA nas células em apoptose. Os cortes desparafinados foram lavados três vezes com PBS 

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

três vezes com PBS por cinco minutos cada. Em seguida, foram incubados com 0,25µg/ml do 

corante DAPI em PB (tampão fosfato) durante aproximadamente cinco minutos, à 

temperatura ambiente, em ambiente escuro. 

 

QUANTIFICAÇÃO DE CEMENTÓCITOS APOPTÓTICOS 

Todas as análises foram realizadas em microscópio óptico convencional (Carl Zeiss 

MicroImaging GmbH, Göttingen, Alemanha). Os dados foram lidos por um examinador 

experiente, cegos para os grupos. Nenhum filtro foi utilizado para a análise de TUNEL, 

enquanto que um filtro azul de microscópio apropriado foi utilizado para a visualização 

correta das lâminas coradas com DAPI (DAPI, Carl Zeiss MicroImaging GmbH, Göttingen, 

Alemanha). O cemento celular (terço apical) das raízes mesial e distal do primeiro e segundo 

molares inferiores de cada animal foi analisado. Foram analisados de cinco a seis campos 

microscópicos aleatórios para contagem de células (ampliação de 630x) para cada animal. A 

razão de cementócitos apoptóticos/cementócitos totais em cada campo foi calculada, 

utilizando-se o software Image J (1,49u National Institutes of Health, EUA). Foi calculada a 

média das razões de dois cortes para cada animal, e os valores de todos os animais por 

grupo em cada ponto de tempo foram considerados para análise estatística (Moin et al., 

2014). 

Os cementócitos TUNEL-positivos foram considerados quando corados com cor 

castanha, apresentando fragmentação de núcleo (Gavrieli et al., 1992). Os cementócitos 

DAPI-positivos foram considerados quando seus núcleos apresentavam manchas 

fluorescentes definidas, mostrando a condensação de DNA no núcleo (Chu et al., 2014; Chiu 

et al., 2015). 

 

ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 A análise estatística foi realizada utilizando-se o software Graph Pad Prism 4 (Graph 

Pad Software Inc., San Diego, EUA). Foi estabelecido um nível de significância de 5% para 

todas as análises. Uma vez que os dados apresentaram distribuição normal (comprovado 

pelo teste de Shapiro-Wilk), o teste one-way ANOVA e o pós-teste de Tukey foram utilizados 

para comparação das diferenças entre médias de razão de contagem de células. 
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RESULTADOS 

 

O grupo controle mostrou significativamente menor proporção de cementócitos 

apoptóticos/cementócitos totais quando comparado ao grupo experimental (p<0,05), 

independentemente da técnica avaliada (TUNEL ou DAPI) (p>0,05).  

Os cortes corados pelo método TUNEL mostraram aproximadamente 20% (0,201 ± 

0,03) de cementócitos TUNEL-positivos no grupo controle e 26% (0,265 ± 0,05) de 

cementócitos TUNEL-positivos no grupo que recebeu duas semanas de administração da 

Rosiglitazona (p = 0,01) (Figuras 1A e 1B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: A) Imagem representativa do G2 (que recebeu a Rosiglitazona durante 2 semanas). As setas vermelhas 
mostram cementócitos não apoptóticos, com núcleos hígidos e coloração azul. As setas amarelas mostram 
cementócitos apoptóticas, com coloração castanha, vistas pela análise de TUNEL. B) Imagem representativa do G2 
(que recebeu a Rosiglitazona durante 2 semanas). As setas vermelhas mostram células não apoptóticas, com núcleos 
hígidos (homogeneamente fluorescentes ou sem fluorescência). As setas amarelas mostram áreas de DNA 
condensadas nos núcleos celulares, vistas por pontos fluorescentes definidos, em células apoptóticas, por coloração 
com DAPI. Barra no canto superior direito das figuras = 20 µm. 

 

 

Já a avaliação pela técnica DAPI mostrou aproximadamente 32% (0,327 ± 0,06) de 

cementócitos DAPI-positivos no grupo controle e 40% (0,407 ± 0,03) de cementócitos DAPI-

positivos no grupo que recebeu a Rosiglitazona por duas semanas (p = 0,004) (Figuras 2A e 

2B). 
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Figura 2: Relação de cementócitos apoptóticos/cementócitos totais nos grupos controle e duas semanas de administração de 
Rosiglitazona, respectivamente, medida pela técnica TUNEL (A) e DAPI (B). 

 

 

DISCUSSÃO 

 

Sabe-se que os adipócitos e osteócitos são originados da mesma célula progenitora, 

mudando seus destinos dependendo da ativação que esta recebe. Se ativada por RUNX2, a 

célula progenitora segue uma diferenciação para a linhagem osteoblastos, enquanto a 

ativação por PPAR-y leva ao desenvolvimento de adipócitos (Wiren, 2011). Como os TZDs 

são agonistas de PPAR-y, tem sido sugerido que estas drogas aumentam a diferenciação de 

adipócitos à custa de osteoblastos in vitro (Lecka-Czernik et al., 2002). Além disso, os TZDs 

foram relacionados com o aumento significativo da apoptose de osteócitos e expressão de 

esclerostina (Soroceanu et al., 2004; Mabilleau et al., 2010). 

Assim, no presente estudo, ao corar as mandíbulas de camundongos que receberam 

a Rosiglitazona foi possível observar que os cementócitos apresentaram apoptose. Este 

evento nunca tinha sido previamente descrito e é aqui relatado para apresentar esta 

descoberta a outros investigadores e promover uma discussão sobre a função destas células 

na fisiologia e patologia dos tecidos periodontal e ósseo. 

Além disso, foi observado que todos os animais do grupo controle também 

apresentaram cementócitos apoptóticos, evidenciando a normalidade deste evento. 

Entretanto, no grupo experimental, a Rosiglitazona aumentou significativamente a 

quantidade de cementócitos apoptóticos, conforme avaliado pelas técnicas TUNEL e DAPI 

(Figura 2).  

No tecido ósseo, a apoptose é um fenômeno essencial, uma vez que desempenha 

papéis variados na ossificação endocondral, levando à mineralização da cartilagem, até a 
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maturação óssea, responsável pela liberação de fatores angiogênicos que estimulam a 

invasão vascular e a migração de osteoblastos e osteoclastos, resultando na remodelação de 

cartilagem calcificada e formação de osso trabecular (Bassett e Williams, 2016). 

Mediadores liberados pelo sistema lacuno-canalicular regulam a função dos 

osteoblastos e osteoclastos nas superfícies interna e externa das estruturas. Além disso, a 

rede tridimensional mecanosensorial de osteócitos controla a forma e o volume ósseos. Este 

fenômeno de formação/reabsorção representa o núcleo do controle fisiológico e metabólico 

do osso e do equilíbrio iônico no corpo (Dallas et al., 2013). 

Nossa hipótese seria que os cementócitos, por meio da rede tridimensional 

determinada por seu Sistema lacuna-canalicular, poderiam ter participação no controle da 

posição e adaptação das estruturas radiculares na presença de vários fatores funcionais 

epigenéticos aos quais os dentes são submetidos, como carga oclusal, movimento 

ortodôntico, entre outros. 

Apesar da diferença significativa entre os grupos controle e experimental, este é o 

primeiro estudo a demonstrar que os cementócitos sofrem apoptose, devido à administração 

de um TZD e também como fenômeno fisiológico. Este fato pode ajudar a esclarecer outras 

relações entre este tipo celular e outros no mesmo tecido, tecidos vizinhos ou distantes que 

ainda permanecem desconhecidos, além de evidenciar a necessidade de estudos futuros de 

forma a contribuir para o maior conhecimento sobre este tipo celular. 

 

CONCLUSÃO 

 

 No presente estudo, pôde-se demonstrar pela primeira vez a ocorrência de apoptose 

em cementócitos de molares inferiores de camundongos wild type, e que este fenômeno foi 

estimulado pela administração sistêmica de Rosiglitazona por via oral durante 2 semanas, 

significantemente maior no grupo que recebeu o TZD. 
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O presente estudo caracterizou-se pela avaliação do efeito da administração de uma 

Tiazolinedinediona (Rosiglitazona) em camundongos por via oral (gavagem), na dose de 

10mg/kg como protocolo para estimular a apoptose de osteócitos em maxilares.  

Foi possível observar que lesões periapicais induzidas em camundongos que 

receberam a administração da Rosiglitazona por duas semanas apresentaram tendência de 

aumento em comparação com camundongos dos grupos controle, além de maior número de 

osteoclastos, maior expressão do Sost (esclerostina) e do Hyou1 (ORP150) e ausência de 

alteração na expressão de Dmp1 e da densidade mineral óssea em fêmures. 

Além disso, foi possível observar que essa classe de medicamentos induziu a 

apoptose de cementócitos, fato nunca antes descrito, visto que este tipo celular constitui um 

dos menos estudados e compreendidos fisiologicamente e patologicamente, na cavidade 

bucal.  

Assim, após as metodologias empregadas e os parâmetros analisados neste estudo, 

pôde-se concluir que o uso sistêmico da Rosiglitazona estimulou a apoptose de osteócitos e 

cementócitos interferindo na formação e progressão de lesões periapicais em camundongos. 

Destaca-se que estudos adicionais são necessários a fim de elucidar os mecanismos 

moleculares de compensação/estimulação da resposta do hospedeiro envolvidos no contexto 

de formação e progressão das lesões periapicais. 
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