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Tedeschi, V.P.N. Tolerância a endotoxina no periodonto de ratos: participação 

do óxido nítrico. [Tese]. Ribeirão Preto: FORP – Universidade de São Paulo; 

2009. 

 

A injeção de doses repetidas de lipopolissacarídeo (LPS) resulta em 

atenuação da resposta febril, que é chamada de tolerância a endotoxina. Esta 

resposta já foi caracterizada em ratos por meio de injeções sistêmicas. No 

presente estudo, nós testamos a hipótese que a tolerância a endotoxina ocorre 

localmente nos tecidos periodontais de proteção de ratos e que o óxido nítrico 

participa desta tolerância. Ratos machos Wistar foram injetados nos tecidos 

periodontais de proteção com solução salina ou LPS de Escherichia coli na 

dose de 100 µg/kg em 3 dias consecutivos com 24 horas de intervalo. A 

temperatura corporal (Tc) foi medida por meio de datalogger 1 h antes e 6 h 

após as injeções. Outro grupo experimental recebeu injeção 

intracerebroventricular (i.c.v.) de L-NMMA (500 µg/rato) 30 min antes da injeção 

de LPS no terceiro dia. Além disto, foi realizada a imunohistoquímica para 

proteína Fos para verificar a ativação neuronal na Área Pré-óptica do 

hipotálamo (POA) e no subnúcleo caudal do núcleo trigeminal espinhal no 

primeiro dia (animais não tolerantes) e terceiro dia (animais tolerantes) do 

tratamento com LPS, e também em animais que receberam L-NMMA ou salina 

i.c.v. no terceiro dia, antes do LPS. No dia, 1 após a injeção de LPS, foi 

observado uma resposta febril polifásica, no dia 2 houve uma alteração no 

padrão desta resposta e no dia 3 a resposta febril foi completamente abolida, 

caracterizando o desenvolvimento de tolerância a endotoxina na cavidade oral. 

Esta tolerância foi revertida com o pré-tratamento com L-NMMA no terceiro dia 

e os animais voltaram a apresentar febre. A imunohistoquímica detectou um 

aumento na expressão da proteina Fos no subnúcleo caudal do núcleo 

trigeminal espinhal e na POA no dia 1 em animais que receberam LPS, 

aumento este que foi abolido no dia 3 de tratamento com LPS. Da mesma 

forma que observamos a reversão do mecanismo de tolerância com o 

desenvolvimento da resposta febril no terceiro dia, o pré-tratamento com L-

NMMA aumentou o número de células Fos positivas em ambas às áreas 

estudadas. Estes resultados indicam que ratos desenvolvem tolerância ao LPS 
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nos tecidos periodontais e que o óxido nítrico participa desse mecanismo de 

tolerância induzido por LPS no periodonto de ratos. 

 

Palavras chave: Tolerância; febre; periodontal; óxido nítrico; endotoxina. 
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Tedeschi, V.P.N. Endotoxin tolerance in the periodontal of rats: participation of 

the nitric oxide. [Thesi]. Ribeirão Preto: FORP – University of São Paulo; 2009. 

 

Systemic injection of repeated doses of Escherichia coli 

lipopolysaccharide (LPS) results in attenuation of the febrile response, i.e. 

endotoxin tolerance, which has been well characterized systemically in rats. In 

the present study, we tested the hypothesis that endotoxin tolerance also 

occurs after repeated local injection of LPS into periodontal protection tissue of 

rats and that nitric oxide plays a role in this mechanism. Male Wistar rats were 

given a gingival injection of sterile saline or LPS at a dose of 100 μg/kg on three 

consecutive days with 24 hours break. Body core temperature (Tb) was 

measured with a miniature datalogger 1 hour before and 6 hours after the 

injections. Another group received L-NMMA (500µg/rat) intracerebroventricular 

(i.c.v.), 30 minutes before LPS, in the third day. Besides it, was performed the 

Fos immunohistochemistry to verify the neuronal activation in the preoptic area 

of hypothalamus (POA) and in the subnucleus caudalis of spinal trigeminal 

nucleus in the first day (non-tolerant animals), in the third day of LPS treatment 

(tolerant animals) and in the animals that received L-NMMA or saline i.c.v. in 

the third day, before LPS. On day one we observed a polyphasic febrile 

response after LPS injection. On day two this response was sensitized and on 

day three the febrile response was completely abolished, characterizing the 

development of the endotoxin tolerance in the oral cavity. This tolerance was 

reverted with the pretreatment with L-NMMA in the third day and the animals 

develop the febrile response. The immunohistochemistry detected an increase 

in Fos protein expression in the subnucleus caudalis of spinal trigeminal 

nucleus and in the POA on day one in animals that received LPS and a 

reduction in Fos expression was observed on day three. Similarly to the 

reversion of the tolerance mechanism by the development of the febrile 

response in the third day, the pretreatment with L-NMMA, increased the number 

of Fos positive cells in both studied areas. These results indicate that rats 

develop endotoxin tolerance in periodontal tissues and that nitric oxide plays a 

role in this mechanism. 

 

Key words: Tolerance; fever; periodontal; nitric oxide; endotoxin. 
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INTRODUÇÃO  

 

A odontologia atual deixou de ser uma especialidade meramente 

tecnicista e hoje vive o que pode ser denominado de “era biológica”. Cada vez 

mais se pesquisam e buscam-se materiais e técnicas que não promovam 

nenhum tipo de injúria ao organismo. A facilidade do acesso a informação, faz 

com que os pacientes procurem cada vez mais entender suas patologias e 

desta forma, entender os mecanismos fisiopatológicos das afecções bucais se 

torna, progressivamente, essencial para nossa profissão. 

A infecção dos tecidos bucais e sua relação com a saúde geral têm sido 

estudadas há mais de um século. A disseminação dos microrganismos, ou de 

suas toxinas, pelo corpo, advindos de uma infecção bucal local, pode iniciar ou 

exacerbar uma doença sistêmica ou danificar tecidos distantes (Daland, 1916, 

Gilmer, 1916, Hunter, 1921, Thompson, 1925, Van Dyke et al, 1986). Esse 

conceito tornou-se conhecido como Teoria da Infecção Focal (cf. Murray e 

Saunders, 2000). 

Existe a possibilidade de microrganismos advindos de infecções bucais 

terem a capacidade de induzir artrite reumatóide (Goadby, 1911). Há 

comprovações científicas que os microrganismos advindos de bacteremias 

bucais são responsáveis por mais de 25 por cento dos casos de endocardite 

bacteriana e outras doenças cardíacas, incluindo defeitos valvulares e defeitos 

congênitos (Abrahamson, 1931, Geiger, 1942). 

As bacteremias de origem bucal são provenientes de infecção do órgão 

dental ou dos tecidos periodontais e podem ser precipitadas por procedimentos 

de manipulação da cavidade bucal, como uma simples escovação dental (Rise 

et al, 1969, Sconyers et al, 1973), procedimentos de raspagem e alisamento 

radicular ou mesmo por profilaxia (DeLeo et al, 1979), além, obviamente, de 

procedimentos mais invasivos como o tratamento endodôntico, ou extrações 

(Eisenbud,1962). 

A probabilidade de ocorrência de um distúrbio sistêmico advindo de um 

foco de infecção bucal é maior em indivíduos suscetíveis com uma resposta 

imune reduzida, dentre eles incluímos os pacientes cirróticos, (Borowsky et al, 
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1979), pacientes que fazem uso regular de esteróides (Latronica e Shukes, 

1973), crianças com idade precoce e pacientes idosos (Navazesh e Mulligan, 

1995). Outros autores têm sugerido que existe uma relação entre doença 

periodontal e aborto espontâneo e nascimentos de bebês prematuros (Boyd et 

al, 1994) e doença periodontal e nascimentos de pré-termos com baixo peso 

(Offenbacher et al, 1996). 

A febre de origem desconhecida tem sido descrita como um possível 

sintoma de infecção bucal na literatura médica há muitos anos (Alt e 

Barker,1930, Petersdorf e Beeson, 1961) e a infecção bucal associada com a 

saúde geral tem sido relatada em muitos casos clínicos (Berry e Silver, 1976, 

Levinson e Barondess, 1979, Hedstrom et al, 1980, Siminoski, 1993). O 

envolvimento dos pirógenos com o canal radicular (Shinoda et al, 1987) ou com 

a doença periodontal (Katz et al, 1992) tem sido citada como a mais provável 

causa de febre, nestes pacientes. Desta forma, caracteriza-se uma ligação 

entre os vários distúrbios bucais e as doenças sistêmicas (Van Velzen et al, 

1984, Meurman, 1997). A presença de endotoxinas em bolsas periodontais de 

pacientes apresenta um grande potencial pirogênico, LPS coletado de bolsas 

periodontais humanas ocasionaram febre bifásica quando inoculadas em 

coelhos (Kurimoto et al, 1986). De modo similar, a resposta febril e a perda de 

peso corporal têm sido relatadas em um grande número de pacientes que 

apresentavam abcessos periodontais (Schroder, 1979). Já em crianças, há 

relatos de doença periodontal causando febre e neutropenia (Fukai, 1989). 

Quando o organismo é invadido por microorganismos infecciosos, 

diversas reações sistêmicas desenvolvem-se imediatamente, com o intuito de 

combater os efeitos deletérios dos patógenos invasores e finalmente, restaurar 

a saúde. Esse processo é conhecido como inflamação e as respostas são 

temporalmente divididas em respostas de fase aguda e tardia, sendo a primeira 

responsável pela restrição do dano e a segunda pelo reparo tecidual (Blatteis et 

al, 2000; Zeisberger, 1999). A resposta de fase aguda (RFA) é caracterizada 

por múltiplas respostas mediadas pelo SNC incluindo febre, cefaléia, alteração 

na secreção de hormônios adrenais e hipofisários, mudanças no ciclo sono-

vigília, anorexia, inatividade, náuseas e emese. Dentre essas respostas, a mais 

predominante é a febre (Blatteis et al, 2000; Elmquist et al, 1997). 
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Por definição, febre é o aumento regulado da temperatura corporal (Tc) 

(Kluger, 1991). Nesta condição, os mecanismos de produção e conservação de 

calor passam a ser controlados mediante um novo set point, mais elevado que 

o normal. Dessa forma, mecanismos autonômicos e comportamentais são 

ativados, resultando em aumento da produção e conservação de calor. (Saper 

& Breder, 1994). As mudanças comportamentais típicas incluem a procura por 

ambientes mais quentes e a adição de roupas, enquanto que as alterações 

autonômicas incluem vasoconstrição, termogênese por tremor e por não tremor 

(Blatteis, 2000). 

É importante destacar que, diferente do que acontece na febre, a 

hipertermia resulta da falha dos mecanismos termorreguladores em evitar que 

a temperatura corporal se eleve acima do valor de eutermia, devido à alta 

sobrecarga de calor ambiental ou metabólica. Dessa forma, torna-se evidente 

que febre e hipertermia consistem em processos distintos. 

A febre certamente é o sintoma mais antigo utilizado como indicativo de 

estado infeccioso. Um número crescente de estudos mostra que a febre é 

extremamente conservada ao longo da escala filogenética, sendo retida ao 

longo da evolução de vertebrados e invertebrados. A preservação dessa 

resposta ao longo da evolução é um forte indício de que ela deve possuir papel 

protetor e adaptativo (Kluger, 1991). De fato, estudos demonstraram que 

pequenas elevações na temperatura corporal aumentam a eficiência do 

sistema imunológico em combater agentes invasores, a saber: (a) estimulação 

da migração de neutrófilos (Nahas et al., 1971); (b) estimulação da secreção de 

produtos antibacterianos (Van Oss et al., 1980); (c) aumento da produção e 

atividade do interferon (Downing et al., 1987; Heron & Berg, 1978); (d) ativação 

dos linfócitos T. E também, a febre representa condições desfavoráveis para o 

crescimento da maioria dos microorganismos patogênicos (Garibaldi, 1972; 

Grieger & Kluger, 1978). 

Além disso, estudos revelaram que a febre moderada tem efeito 

benéfico na mortalidade e morbidade durante infecções. Nesse sentido, foi 

observado que peixes, lagartos e mamíferos apresentam maior sobrevida 

frente à infecção quando desenvolvem febre (Kluger et al., 1975; Kluger, 1991; 

Hasday & Garrison, 2000) e a redução da febre com agentes antipiréticos 

aumenta a mortalidade em lagartos com infecção bacteriana (Bernhein & 
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Kluger, 1976) e coelhos com infecção bacteriana (Vaughn et al., 1980). 

Estudos clínicos também mostraram correlação entre febre e diminuição da 

morbidade e mortalidade em uma variedade de infecções (Bryant et al., 1971; 

Mackowiak et al., 1980; Weinstein et al., 1978). É importante destacar que 

apesar de diversas linhas de evidências indicarem que a febre é uma resposta 

benéfica, deve-se considerar, no entanto, que valores de temperatura corporal 

muito elevados e por períodos prolongados podem ser prejudiciais para o bom 

funcionamento do organismo, podendo levar até a morte (Kluger et al., 1975).  

Para que a resposta febril ocorra, é necessária a comunicação entre o 

sistema imune e o SNC, onde ocorre a regulação da Tc. Tal comunicação é 

mediada por uma variedade de fatores endógenos (pirogênios endógenos), os 

quais são membros de uma classe de polipeptídeos imunorregulatórios 

chamados de citocinas, dentre as quais se destacam: interleucina-1 (IL-1), 

interleucina-6 (IL-6) e fator de necrose tumoral-α (TNF- α) (Kluger, 1991; 

Blatteis & Sehic, 1998), bem como derivados do metabolismo dos lipídeos 

como as prostaglandinas (PGs) (Milton, 1989). 

As citocinas são produzidas por vários tipos celulares, principalmente 

fagócitos mononucleares, quando ativados por sinais provenientes dos 

organismos invasores, ou seja, os pirógenos exógenos e seus produtos 

(Kluger, 1991). Acredita-se que essas citocinas, uma vez liberadas na 

circulação sistêmica, sinalizem a POA que sabidamente é o sítio primário do 

controle termorregulador (Boulant, 2000). No entanto, é controverso como as 

citocinas alcançam a POA devido o fato de serem grandes peptídeos 

hidrofílicos e, portanto, não atravessam a barreira hemato-encefálica por 

difusão simples. Vários mecanismos são sugeridos, a saber: (1) Transporte 

ativo das citocinas pela barreira hemato-encefálica (Banks et al., 1995); (2) 

Entrada das citocinas no SNC via órgãos circumventriculares, os quais contém 

barreira hemato-encefálica enfraquecida, particularmente, o organum 

vasculosum laminal terminalis (OVLT) e órgão subfornicial (SFO) (Takahashi et 

al., 1997); (3) Interação das citocinas com células localizadas na interface 

hemato-encefálica, como por exemplo, células endoteliais (Tilders et al., 1994) 

e perivasculares (Elmquist et al., 1997); (4) Estimulação de fibras aferentes que 

trafegam, principalmente, através do nervo vago e fazem sua primeira sinapse 



20 

 

no núcleo do trato solitário (NTS) (Blatteis et al., 2000; Romanovsky et al., 

2000). 

Na POA, a prostaglandina E2 (PGE2) parece ter papel de mediador final 

na produção da resposta febril (Milton, 1989), induzindo mudanças funcionais 

hipotalâmicas que levam à ativação dos mecanismos periféricos de produção e 

conservação de calor, elevando a Tc e, portanto, produzindo a febre. 

O modelo mais usado e universalmente aceito para reproduzir 

experimentalmente a febre é a injeção de LPS, que é um componente da 

membrana externa de bactérias gram-negativas. (Kluger, 1991). 

A história da endotoxina tem início em meados de 1870, quando 

pesquisadores demonstraram que bactérias produzem doenças por meio da 

produção de toxinas. As primeiras toxinas identificadas foram as exotoxinas, 

substâncias secretadas ativamente por muitas bactérias como aquelas 

responsáveis pela difteria, tétano e botulismo. Hoje se sabe que as exotoxinas 

são geralmente proteínas, que na época foram caracterizadas pela 

susceptibilidade à inativação pelo calor (c.f. Rietschel & Brade, 1992). 

Em 1892, pesquisadores descreveram toxinas que não se ajustavam ao 

perfil das exotoxinas. Richard Pffeifer identificou uma substância resistente ao 

calor, que parecia ser liberada de bactérias desintegradas. Assumindo que 

essa substância estaria dentro das bactérias, Pffeifer a nomeou de endotoxina 

(do grego, endo, dentro). Trabalhos subseqüentes revelaram que as 

endotoxinas, na verdade residem na superfície de bactérias gram-negativas e 

não no seu interior, mas essa terminologia permanece até os dias de hoje 

(Rietschel & Brade, 1992).  

A estrutura das endotoxinas começou a ser conhecida a partir das 

décadas de 30 e 40, quando foi observado que elas são constituídas de 

polissacarídeos, lipídeos e proteína, sendo o material tóxico representado pela 

porção lipídica e polissacarídica. Por isso as endotoxinas passaram a receber a 

denominação de lipopolissacarídeos (c.f. Rietschel & Brade, 1992). 

As bactérias gram-negativas apresentam dupla membrana: externa e 

interna (Glauert & Thornley, 1969). Entre elas está o espaço periplasmático, o 

qual contém os peptideoglicanos e proteínas periplasmáticas. Os 

peptideoglicanos são responsáveis pela forma das células, proteção do 

citoplasma frente às diferenças de pressão osmótica entre os meios externo e 



21 

 

interno e confere rigidez ao corpo bacteriano. A membrana externa é uma 

dupla membrana que contém fosfolipídeos e proteínas (Nikaido & Vaara, 1985). 

A camada interna da membrana externa contém lipoproteínas que estão 

ligadas ao peptideoglicanos; a camada externa contém os lipopolissacarídeos 

(Fig. 1). Uma célula bacteriana contém aproximadamente 3,5 x 106 de 

moléculas de LPS que ocupam uma área de 4,9 m2. Isso significa que ¾ da 

superfície celular bacteriana consiste de LPS, sendo a área remanescente 

composta por proteínas (Rietschel et al., 1994). 

O LPS consiste em uma porção lipídica, denominada Lipídeo A, e uma 

porção polissacarídica, a qual se subdivide em duas regiões: o oligossacarídeo 

central e o antígeno "O" (Fig. 1). O oligossacarídeo central consiste em uma 

cadeia pequena de açúcares, ligado em sua porção interna ao Lipídeo A, e em 

sua porção externa ao antígeno "O". Este por sua vez, corresponde a uma 

cadeia longa de açúcares e é a porção do LPS que é reconhecida pelos 

anticorpos. O Lipídeo A é a porção que origina a toxicidade e os efeitos 

pirogênicos do LPS. É formado, principalmente, de açúcares (glicosamina) 

ligados a fosfatos e longas cadeias de ácidos graxos, cada um com cerca de 

14 átomos de carbono (Raetz & Whitfield, 2002). 
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Figura 1: Modelo da membrana celular externa e interna de Escherichia coli. O 
LPS está ancorado na membrana externa e divide-se estruturalmente em 
lipídio A, oligossacarídeo central e antígeno “O” (adaptado de Raetz & 
Whitfield, 2002). 

 

Para que as endotoxinas sejam efetivas, precisam ser liberadas da 

superfície da bactéria gram-negativa, o que acontece quando as bactérias 

morrem ou se multiplicam. Uma vez livres, não produzem seus efeitos 

diretamente, mas se ligam a células particulares induzindo-as a secretarem 

moléculas mediadoras. Os macrófagos são os alvos principais. Inicialmente, o 

LPS liga-se à proteína ligante do LPS (LBP), principalmente na porção do 

Lipídeo A (Tobias et al., 1989). O complexo LPS/LBP interage com um receptor 

conhecido como CD-14, presente na superfície dos macrófagos (Wright et al., 

1990). Esse receptor não tem capacidade de gerar sinal transmembrana, pois 

está associado à proteína G inibitória, no entanto, interage com outro receptor, 

conhecido como Toll-Like 4 (TRL4) (Hoshino et al., 1999; Chow et al., 1999). O 

TRL4 ativado, recruta uma proteína adaptadora (MyD88) que interage com 

uma proteína quinase serina-treonina (IRAK) (Wesche et al., 1997; Medzhitov 

et al., 1998). A IRAK é auto-fosforilada e ativa a via das MAP-quinases, 

gerando uma cascata de eventos que resultam na ativação e fosforilação da 

IkB-quinase (IKK). A IKK fosforila o IB (inibidor do NF-B), induzindo a 

liberação do NF-B, o qual juntamente com outro fator de transcrição (AP-1), 
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membro da família JUN e FOS, transloca para o núcleo e ativa a transcrição de 

genes de citocinas (Barnes & Karin, 1997; Karin & Ben-Neriah, 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2: Representação esquemática da via de sinalização intracelular 
ativada pelo LPS (adaptado de Roberts et al, 2002). 

 

Desta forma, O Lipídeo A é capaz de estimular macrófagos a produzirem 

três grupos de mediadores: proteínas, radicais livres de oxigênio e lipídeos. 

Dentre as proteínas, temos principalmente as seguintes citocinas: o fator de 

necrose tumoral-α (TNF-α) (Blatteis & Sehic, 1997), as interleucinas 1, 6 e 8 

(IL-1, IL-6 e IL-8),  e o interferon-γ (IFN-γ) ). Dentre os radicais livres, temos os 

radicais livres de oxigênio como, por exemplo, os super óxidos e óxido nítrico 

(NO) (Steiner e Branco, 2001) e dentre os lipídeos temos a prostaglandina E2 

(PGE2), tromboxana A2 e o fator de ativação plaquetária. Quando o nível destes 

mediadores produzidos é baixo temos efeitos benéficos ao organismo como 
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uma febre moderada, estímulo generalizado do sistema imune e a morte 

microbiana. Porém quando esses mediadores são superproduzidos, temos 

efeitos prejudiciais ao organismo, como grandes alterações na temperatura 

corporal, hipotensão, alterações da crase sanguínea e choque séptico 

(Rietschel e Brade, 1992). 

Estando na circulação sangüínea, estes mediadores endógenos podem 

sinalizar o cérebro e estimular a produção de prostaglandinas no hipotálamo, 

elevando o “set point” termorregulatório e, assim, desencadeando a resposta 

febril (Kluger, 1991), ou então estimular receptores hepáticos (Blatteis & Sehic, 

1997) que enviam aferências para o sistema nervoso central (SNC) 

promovendo a resposta característica de febre. Esta última hipótese se baseia 

no fato de que a vagotomia subdiafragmática abole a resposta febril induzida 

por injeção de LPS em baixas doses (Romanovsky et al., 2005). 

A redução da resposta febril ao LPS, quando este é administrado 

repetidamente em intervalos curtos de tempo, é chamada de tolerância ao LPS 

(Beeson, 1947). Embora os mecanismos responsáveis por este fato não 

estejam totalmente esclarecidos, tem sido proposto que mecanismos centrais 

que participam da antipirese endógena podem contribuir para a tolerância ao 

LPS. Sabe-se que o neuropeptídeo arginina-vasopressina (AVP), liberado 

centralmente durante febre em ovelhas (Cooper et al. 1979) e coelhos 

(Malkinson et al., 1987) resulta em antipirese e que a administração bilateral de 

antagonistas do receptor vasopressinérgico V1 na área septal ventral aumenta 

a resposta febril ao LPS em animais tolerantes (Wilkinson & Kasting, 1990). 

Além disso, já foi demonstrado que a diminuição da resposta febril em animais 

tolerantes ao LPS está associada a uma redução da produção sistêmica de 

algumas citocinas como TNF e IL-6 (Roth et al., 1994), mas não da produção 

de prostaglandina E2 (PGE2) no hipotálamo (Chemo et al., 1997). 

A administração repetida de LPS em curtos intervalos de tempo produz 

atenuação da resposta febril. Tal fenômeno é chamado de tolerância à 

endotoxina que tem sido descrita em estudos há mais de 50 anos atrás 

(Beeson, 1947). A habilidade dos animais tornarem-se tolerantes ao LPS é 

crucial para a sobrevivência do organismo e para a produção de respostas 

inflamatórias controladas (c.f. Nava & Carta, 2000). Animais tolerantes não 

apenas exibem respostas menos pronunciadas a doses não-letais de LPS, mas 



25 

 

eles também conseguem sobreviver a doses de LPS tipicamente letais, que 

causam a morte em animais não-tolerantes (Ivanov et al., 2000). 

De fato, assume-se que a tolerância ao LPS seja uma resposta 

adaptativa. Além de conferir proteção contra a letalidade do LPS, o estado de 

tolerância tem sido associado com a melhora de muitas respostas imunes. 

Estudos in vitro mostraram que fagócitos pré-tratados com LPS aumentam a 

produção de ânion superóxido e a fagocitose (Leon et al., 1992). Ainda, Lehner 

et al. (2001) mostraram que apesar da atenuação das respostas das citocinas, 

a tolerância ao LPS foi associada com o aumento da resistência à infecção por 

bactérias gram-negativas, mediada principalmente, pela melhora da função 

imune inata.  

Portanto, a investigação sobre os mecanismos envolvidos na tolerância ao LPS 

tem sido de considerável interesse.  

A tolerância à endotoxina é dividida temporalmente em duas fases. A 

fase precoce ou fase não-imunológica ocorre logo após a exposição ao LPS e 

é transiente, com duração de poucos dias (Zeisberger & Roth, 1998). Essa fase 

parece ocorrer em resposta a mediadores endógenos como as citocinas (Erroi 

et al., 1993; Vogel et al., 1988) e fatores de crescimento (Randow et al., 1995). 

A fase tardia ou fase imunológica ocorre em semanas após a exposição inicial 

ao LPS, persiste por várias semanas e parece estar relacionada com a 

formação de anticorpos anti-LPS (Lindberg et al., 1983). 

Muthukuru, et al., 2005, pela primeira vez sugeriram a existência de 

tolerância ao LPS presente na mucosa bucal, através de PCR os autores 

comprovaram que após administrações consecutivas de LPS os receptores 

TLR 2 e TLR 4 (receptores localizados em macrófagos e responsáveis pelo 

reconhecimento da molécula de LPS e ativação do sistema imune) foram 

“down regulated”. Concluíram também que após uma segunda dose de LPS 

houve uma redução do nível de TNF- e IL-6. Porém, a caracterização da 

tolerância por uma manifestação sistêmica (por meio da febre, por exemplo, 

que é um marco da resposta de fase aguda) nunca foi realizada. 

 Numerosos estudos têm demonstrado a importância do gás volátil NO 

em diversos processos biológicos como neurotransmissão, regulação da 

pressão arterial, regulação de processos mediados pelo sistema imune, 

termorregulação e febre. O fator de relaxamento derivado do endotélio, descrito 
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por Furchgott e Zawadzki, em 1980, e posteriormente identificado como NO, foi 

primeiramente apontado como agente responsável pela manutenção de um 

tônus vasodilatador (Moncada et al., 1991; Cárnio & Branco, 1997). 

Endogenamente, a formação do NO se dá através da conversão do aminoácido 

L-arginina resultando na formação de L-citrulina e NO. Esta reação é catalisada 

pela enzima óxido nítrico sintase (NOS), que se apresenta sob três isoformas, 

sendo duas constitutivas e uma induzível (Bredt et al., 1991). As isoformas 

constitutivas são a NOS endotelial (eNOS), expressa nas células endoteliais 

vasculares, e a NOS neuronal (nNOS), existente em células nervosas. A 

isoforma induzível (iNOS) é expressa em macrófagos e em outras células, 

incluindo células do sistema nervoso central, em resposta a citocinas e 

pirógenos exógenos (Griffith & Stuehr, 1995). Estudos recentes têm mostrado 

que análogos da arginina podem inibir a síntese do NO (Moncada et al., 1991).  

As isoformas da enzima NOS estão vastamente distribuídas pelo corpo 

(Dawson & Snyder, 1994; Moncada et al., 1991). Uma vez que a NOS é 

encontrada em vários tecidos envolvidos na regulação da Tc (Steiner & Branco, 

2001) e do sistema imune, parece provável que este neurotransmissor 

influencie na termorregulação e febre. Neste contexto, já foi demonstrado que a 

administração sistêmica de inibidores da NOS bloqueia a febre produzida por 

endotoxina em ratos e cobaias (Kamerman & Fuller, 2000; Roth et al., 1998; 

Scammell et al., 1996), por MDP em cobais (Kamerman & Fuller, 2000), e por 

levedura (Ataoglu et al., 2000) e interleucina 1 (IL-1) em ratos (Reimers et al., 

1994; Roth et al., 1998). Além disso, já foi demonstrado que a administração 

sistêmica de L-NAME bloqueia a febre induzida por estresse de contenção e de 

campo aberto (De Paula et al., 2000; Sozynski, 2001). Estudos também têm 

sido feitos a fim de se avaliar os efeitos centrais do NO. Demonstrou-se que a 

injeção intracerebroventricular de doadores do NO resulta em antipirese em 

coelhos (Gourine, 1995). Estudos recentes mostraram também que a 

administração i.c.v. de L-NAME aumenta a febre induzida por estresse de 

contenção em ratos (De Paula, 2000). Além disso, animais tolerantes ao LPS 

desenvolvem maior resposta febril quando pré-tratados com inibidores 

inespecíficos da síntese do NO (Almeida et al., 1999; Gourine, 1995), 

sugerindo que a via do NO possui um papel no mecanismo de tolerância a 

endotoxinas. Em conjunto, esses dados mostram que as ações 
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termorregulatórias exercidas pelo NO são sítio-específicas (periferia ou SNC). 

Assim, parece que o NO, perifericamente, age como uma molécula pró-pirética 

e, no sistema nervoso central, como uma molécula antipirética. 

Recentemente, a proteína FOS, produto da expressão do proto-

oncogene c-fos, detectada por meio de imumocitoquímica, tem sido 

amplamente utilizada como marcadora da atividade neuronal (Morgan e 

Curran, 1989). A expressão de FOS é induzida no SNC de animais por 

estímulos farmacológicos, elétricos, cirúrgicos e alguns estímulos fisiológicos. A 

expressão desta proteína tem sido muito utilizada por possibilitar um 

mapeamento da atividade neuronal e elucidar as interações entre os diversos 

circuitos neuronais do SNC (Morgan e Curran, 1989). 

A expressão de c-fos foi detectada na medula espinhal por estímulo 

inflamatório e nociceptivo (Hunt et al., 1987), no sistema trigeminal, também 

por estímulo nociceptivo (Magdalena et. al., 2004; Coimbra e Coimbra, 1994) e 

em resposta a administração de endotoxina intraperitonialmente em vários 

núcleos cerebrais (Valles et al., 2005). Entretanto, não existiam relatos na 

literatura sobre a possível modulação da expressão de c-fos nos núcleos do 

sistema trigeminal e na área pré-óptica do hipotálamo após injeções 

consecutivas de LPS no periodonto.  

Deste modo, evidencia-se que há uma rica produção de conhecimento 

em relação às respostas fisiopatológicas frente à infecção sistêmica, 

principalmente utilizando-se do modelo da injeção de LPS. Por outro lado, as 

respostas às infecções locais, utilizando-se o modelo de “air-pouch”, são bem 

mais escassas (Miller et al, 1997 e Cartmell, et al, 2003). Ainda mais 

especificamente, em relação à tolerância às infecções bucais praticamente 

nada era conhecido. 

Em vista disto, desenvolvemos protocolos experimentais para estudar a 

tolerância ao LPS presente no periodonto de ratos. A metodologia utilizada foi 

semelhante à utilizada no projeto de mestrado, pois se mostrou eficaz e 

possibilitou uma abordagem inédita da infecção local no periodonto por LPS, 

mostrando a participação do nervo trigêmio e do mediador prostaglandina 

nestas infecções. Neste projeto de doutorado, os conhecimentos foram 

expandidos com uma abordagem, também inédita, da existência da tolerância 
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ao LPS nas infecções bucais. Além disto, foi verificada a participação do NO na 

tolerância. 
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PROPOSIÇÃO 

 

Nosso objetivo foi testar a hipótese de que ratos desenvolvem 

tolerância ao LPS presente no periodonto. A metodologia utilizada foi 

semelhante à utilizada no projeto de mestrado, pois se mostrou eficaz e 

possibilitou uma abordagem inédita da infecção local no periodonto por 

LPS, mostrando a participação do nervo trigêmio e do mediador 

prostaglandina nestas infecções. Neste projeto de doutorado, 

expandimos os conhecimentos fazendo uma abordagem, também 

inédita, da existência da tolerância ao LPS nas infecções bucais. Além 

disto, foi também verificado a participação do NO na tolerância induzida 

por LPS. 

 

OBJETIVOS: 

Baseado nas informações acima, este projeto teve como objetivos: 

 

1. Analisar a resposta de ratos a injeções repetidas de LPS no 

periodonto, verificando o possível desenvolvimento de tolerância; 

 

2. verificar o possível envolvimento do NO na tolerância local ao LPS e  

 

3. verificar se há alteração da ativação neuronial na área pré-óptica do 

hipotálamo e no subnúcleo caudal núcleo trigeminal pela ocorrência 

de tolerância, após administrações consecutivas de LPS no 

periodonto, e após a inibição do NO centralmente. 
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3.1 ANIMAIS 

Os experimentos foram realizados em ratos Wistar (Rattus novergicus, 

Rodentia) machos, pesando entre 250 e 300 g no dia do experimento, 

fornecidos pelo biotério central do campus da USP de Ribeirão Preto – SP. Os 

animais foram acondicionados em caixas individuais e mantidos a uma 

temperatura controlada (25 ± 1ºC) com livre acesso a água e ração, em um 

ciclo claro:escuro 12:12 h, com as luzes se ascendendo às 6:00 h. Para que 

não ocorram possíveis mudanças na temperatura corporal dos ratos devido as 

variações circadianas, todos os experimentos tiveram início às 09:00 horas. O 

estudo foi aprovado e foi conduzido de acordo com os protocolos da Comissão 

de Ética no Uso de Animais do Campus de Ribeirão Preto da Universidade de 

São Paulo (Protocolo N° 06.1.142.53.8). 

 

 

3.2 CIRURGIA PARA IMPLANTAÇÃO DO DATALOGGER 

Os animais foram anestesiados com injeção intraperitoneal (i.p.) com 

uma mistura de Ketamina (ketamina Agener, Embu-Guaçu, São Paulo, Brasil) e 

Xylazina (Dopaser, Calier S. A., Barcelona, Espanha) na dose de 90:10 mg/kg. 

Uma sonda para medida da temperatura corporal (datalogger) (SubCue 

Dataloggers B10280336 Calgary, AB, Canada) foi colocada na cavidade 

abdominal dos ratos, através de uma incisão na parede abdominal (laparotomia 

medial). Após a colocação da sonda, foi realizada a sutura da parede 

abdominal em dois planos: músculo e pele.  

 

3.3 CIRURGIA PARA IMPLANTAÇÃO DA CÂNULA DE POLIETILENO NO 

PERIODONTO DE PROTEÇÃO 

 

Em todos os grupos experimentais, com o animal ainda anestesiado, foi 

implantada no periodonto de proteção uma cânula de polietileno (PE 10) de 4,5 

centímetros de comprimento por 0,28 milímetros de diâmetro (Intramedic 

Tubing PE 10 – Becton Dickinson), soldada a uma cânula de polietileno (PE 50) 

de 1,0 centímetro de comprimento por 0,58 milímetros de diâmetro (Intramedic 

Tubing PE 50 – Becton Dickinson), exteriorizada na região superior do 
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pescoço, entre as orelhas. No ponto de solda foi realizada a sutura da cânula 

na pele do animal. O aumento de diâmetro da cânula foi realizado para 

possibilitar a injeção. Após a implantação, a extremidade da cânula localizou-se 

na região gengival anterior da maxila, simulando um “air pouch” gengival. Um 

pequeno volume de ar (5 µL) foi injetado através de um filtro de 0.2 µm para 

delinear o “air pouch”. Foi realizada uma profilaxia antibiótica com penicilina 

(benzilpenicillin-160,000 U/kg, streptomicina-33.3mg/kg e diidroestreptomicina-

33.3 mg/Kg, i.m.) e um período de três dias foi aguardado para recuperação 

cirúrgica do animal. Durante este período a cânula foi mantida fechada com a 

utilização de um mandril confeccionado com agulha hipodérmica com calibre 

semelhante ao PE 50. Esta cânula possibilitou a injeção das drogas com o 

animal consciente, sem necessidade de anestesia no dia do experimento, não 

gerando estresse ao animal. 

 

 

3.4 CIRURGIA DE ESTEREOTAXIA . 

Em outro grupo experimental os animais após anestesia foram fixados 

em um estereotáxico. Uma cânula de aço inoxidável (0.7 mm o.d.) foi 

introduzida no ventrículo lateral cerebral [coordenadas: anterior – 1.0 mm, 

lateral – 1.6 mm, vertical 3.2-3.7 mm e – 3.3 mm dos incisivos (Paxinos & 

Watson, 1998)]. O deslocamento do menisco em uma coluna de água acoplada 

à cânula por um cateter PE-50 indicou a correta posição da cânula no terceiro 

ventrículo. A cânula foi fixada à cabeça do animal através de parafusos e com 

a confecção de um arcabouço de resina acrílica, sendo fechada com um 

mandril de aço inoxidável. Após a cirurgia os animais receberam uma injeção 

de antibiótico e os experimentos foram iniciados depois de uma semana.  

 

 

3.5 MEDIDA DA TEMPERATURA CORPORAL 

A temperatura corporal dos animais foI obtida utilizando-se os 

dataloggers (SubCue Dataloggers B10280336 Calgary, AB, Canada). Os 

registros foram feitos a intervalos de 5 minutos durante 1 hora antes e cinco 

horas após a administração das drogas e foram plotados no gráfico a cada 

intervalo de 15 minutos. A temperatura basal dos animais foi determinada pela 
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média das dez últimas anteriores à injeção das drogas. Os dados foram obtidos 

e processados em um computador utilizando-se o programa The SubCue 

Program Software (SubCue Dataloggers B10280336 Calgary, AB, Canada). Os 

dados foram corrigidos com uma formula de correção aplicando os dados de 

calibração nos dados de temperatura obtidos. Os dados de calibração são 

específicos para cada datalogger individualmente.  

 

 

3.6 DROGAS 

 As drogas utilizadas foram: o LPS de Escherichia coli (O111:B4 Sigma, 

St Louis, MO, EUA), dissolvido em solução salina estéril 0.9% e apirogênica. O 

LPS foi injetado internamente via cânula de polietileno com seringa Hamilton de 

10 µL, na dose de 100 µg/kg.  

 O volume injetado de LPS foi de 3,5 µL por rato. Previamente à injeção 

do LPS foi injetado 3,0 µL de ar e após a injeção também foi injetado 3,0 µL de 

ar, simulando um “air pouch” gengival. 

 O L-NMMA foi obtido da Sigma Chemical Co (EUA), dissolvido em 

solução salina e injetado i.c.v. na dose de 500 g/1L por rato. 

Doses foram determinadas em experimentos piloto em nosso laboratório 

e baseados em estudos prévios (Navarro et al., 2007; Ross et al., 2000).  

 

 

3.7 PROCEDIMENTOS HISTOLÓGICOS 

 

3.7.1. Perfusão transcardíaca e cortes cerebrais: em outro grupo 

experimental, animais foram anestesiados intraperitonialmente com uma 

mistura de Ketamina (ketamina Agener, Embu-Guaçu, São Paulo, Brasil) e 

Xylazina (Dopaser, Calier S. A., Barcelona, Espanha) na dose de 90:10 mg/kg. 

Este anestésico foi selecionado porque não interfere nos resultados da 

expressão da proteína Fos de acordo com a literatura e com experimentos 

piloto, sendo o mais utilizado para este fim (Magdalena et al., 2004). Após a 

anestesia, os animais foram perfundidos transcardiacamente com solução 

tampão fosfato-salina (PBS 200 mL – pH 7.4), seguidos por paraformaldeído 

previamente preparado a 4% em tampão fosfato 0.1 M (200 mL – pH 7.4). Os 
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cérebros foram rapidamente removidos e mantidos na mesma solução fixadora 

por 4 horas (4°C) e depois crioprotegidas por imersão durante a noite em 

tampão fosfato-sacarose a 30%. Estes cérebros foram congelados em gelo 

seco, montados em cryostato (Frigocut 2800, Leica, Wetzlar, Alemanha) e 

cortados em secções coronais de 40 µm, estes cortes foram armazenados a - 

20°C em solução crioprotetora (tampão fosfato de sódio 0.05%, pH 7.3, 30% 

etilenoglicol, 20% glicerol). 

 

3.7.2. Imunohistoquímica para Fos: As terceiras secções das áreas de 

interesse foram processadas para imunohistoquímica para Fos. O método 

selecionado para imunohistoquímica foi o método de “free floating”. 

Primeiramente os cortes foram lavados por 3 vezes em PBS (0.01 M, pH 7.4) e 

incubados em PBS contendo 1% de peróxido de hidrogênio por 10 minutos 

para inativar a atividade das peroxidases endógenas. Após várias lavagens em 

PBS por 30 minutos, os cortes foram colocados em soro normal de carneiro a 

5% (NGS, Vector, Burlingame, CA) por 45 minutos e depois foram incubados 

por 24-48 horas a 4°C com o soro anti-c-fos policlonal obtido de coelhos (Santa 

Cruz Biotecnology, Santa Cruz, CA). O soro foi diluído (1:1000) em PBS 

contendo 1% de soro de albumina bovina e 0.5% de triton X-100. Após 3 

lavagens em PBS, os cortes foram incubados por 1.5 horas a temperatura 

ambiente com o segundo anticorpo biotinilado de carneiro (anti-rabbit IgG - 

1:400; Vector). Subseqüentemente, eles foram lavados por 3 vezes em PBS e 

colocados por 30 minutos em um complexo de avitina-biotina peroxidase (kit 

ABC, Vectastain, Vector, Burlingame, CA).  Neurônios marcados foram 

visualizados após 5 a 10 minutos de incubação com 0.05% de 3,3’-

diaminobenzina tetracloride e 0.1% de peróxido de hidrogênio. Os cortes foram 

novamente lavados e montados em lâminas gelatinizadas, deixados secar 

durante a noite e no próximo dia desidratados em séries ascendentes de etanol 

e xilol e em seguida, as lâminas foram cobertas com lamínulas, utilizando-se o 

Entellan. O anticorpo utilizado neste estudo reconheceu c-fos e proteínas 

relacionadas ao Fos, os neurônios marcados foram descritos como Fos-

imunorreativos (FOS-IR). No controle negativo da imunohistoquímica foi 

omitido o primeiro anticorpo (soro anti-c-fos policlonal gerado em coelhos – 

Santa Cruz Biotechnology, Santa Cruz, CA).   
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3.7.3. Análise da immunohistoquímica: Os cortes foram analisados por 

microscopia de luz e para quantificação, os neurônios marcados foram 

detectados com uma objetiva de x10 de um microscópio equipado com uma 

câmera lúcida (Nikon Eclipse E600). Para uma célula ser considerada fos 

positiva, o seu núcleo neuronial deve ter tamanho apropriado (diâmetro do 

núcleo variando de 8 a 15 m) e forma (oval ou redondo) e ser distinguida do 

“background” no aumento de 10. Para quantificação, todos os cortes cerebrais 

de cada núcleo (subnúcleo caudal do núcleo trigeminal espinhal e da área pré-

óptica do hipotálamo) foram contados unilateralmente para cada rato. Os cortes 

foram selecionados baseados no Atlas Paxinos e Watson (Paxinos e Watson, 

1998) e foram contados sem conhecimento prévio do tratamento experimental. 

 

3.8. PROTOCOLOS EXPERIMENTAIS 

 

 

3.8.1. PROTOCOLO 1 

 

Desenvolvimento de tolerância ao LPS administrado localmente no 

periodonto de proteção de ratos: 

 

A tolerância ao LPS foi induzida nos animais por meio da administração 

local de 3 injeções de LPS internamente na cânula de polietileno implantada no 

periodonto a uma dose de 100μg/kg, em 3 dias consecutivos. As doses 

propostas na literatura para ratos são de 100 g/kg de peso corporal quando 

injetado internamente em bolha de ar no dorso do animal (Cartmell et al, 2003) 

e a mesma dose quando injetado intra-peritonialmente (Perotti et al, 1999). O 

volume final injetado foi de 10 µL (3µL de ar, seguido de 3.5 µL de solução de 

LPS e finalmente 3.5 µL de ar), utilizando uma seringa Hamilton de 5 µL. A Tc 

dos animais foi medida durante 1 hora antes da primeira injeção de LPS, em 

intervalos de 5 minutos, para determinação da temperatura basal. Após a 

administração do LPS, foi verificada a evolução temporal da temperatura de 5 

em 5 minutos, por mais um período de 6 horas. A segunda injeção de LPS foi 
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feita 24 horas após a primeira, e a terceira, 48 horas após a primeira injeção. 

Animais controle receberam injeções intra-cânula do mesmo volume de 

solução salina a 0,9%.  

 

 

3.8.2. PROTOCOLO 2 

 

Efeito do L-NMMA sobre a Tc em animais tolerantes ao LPS: 

 

 Após administração local de 2 injeções de LPS internamente na cânula 

de polietileno implantada no periodonto a uma dose de 100μg/kg, em 2 dias 

consecutivos, no terceiro dia a Tc foi medida por 30 minutos em intervalos de 5 

em 5 minutos para a determinação da temperatura basal e então os animais 

receberam injeção i.c.v. de 0,1l de L-NMMA (500g/1L) e após 30 minutos 

receberam a terceira injeção de LPS na cânula. Após a injeção de LPS a Tc foi 

monitorada por 6 horas, sendo medida de 5 em 5 minutos. Animais controle 

receberam injeção i.c.v. de 0,1l de salina.  

 

 

 

3.8.3. PROTOCOLO 3 

 

Verificação e quantificação da expressão de proteína Fos imunorreativa 

no subnúcleo caudal do núcleo trigeminal espinhal e na área pré-óptica 

do hipotálamo após administração de LPS no periodonto de ratos, no 

primeiro, segundo e terceiro dia de injeções: 

 

Para verificar a possível modulação da expressão de c-fos por meio de 

tolerância, esta proteína foi pesquisada no subnúcleo caudal do núcleo 

trigeminal espinhal e na área pré-óptica do hipotálamo, após injeções repetidas 

de 100 µg/kg de LPS, administrado (via cânula) no periodonto de ratos. A 

segunda injeção de LPS foi feita 24 horas após a primeira, e a terceira, 48 

horas após a primeira injeção Estes animais foram anestesiados e perfundidos 
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3 horas após cada injeção de LPS. Os cortes cerebrais foram processados 

para imunohistoquímica e os neurônios imunoreativos foram quantificados. 

 

 

 

3.8.4. PROTOCOLO 4: 

 

Verificação e quantificação da expressão de proteína Fos imunorreativa 

no subnúcleo caudal do núcleo trigeminal espinhal e na área pré-óptica 

do hipotálamo após administração de LPS no periodonto de ratos, no 

primeiro, segundo e terceiro dias de injeções e injeção i.c.v. de L-NMMA 

no terceiro dia. 

 

 Para verificar a possível modulação da expressão de c-fos por meio de 

tolerância e a possível reversão dessa modulação por L-NMMA, esta proteína 

foi pesquisada no subnúcleo caudal do núcleo trigeminal espinhal e na área 

pré-óptica do hipotálamo, após injeções repetidas de 100 µg/kg de LPS, 

administrado (via cânula) no periodonto de ratos. A segunda injeção de LPS foi 

feita 24 horas após a primeira, e a terceira, 48 horas após a primeira injeção, 

30 minutos antes da terceira injeção de LPS foi realizada injeção i.c.v. de 0,1l 

de L-NMMA (500g/1L).  Estes animais foram anestesiados e perfundidos 3 

horas após cada injeção de LPS. Os cortes cerebrais foram processados para 

imunohistoquímica e os neurônios imunoreativos foram quantificados. 

  

 

 

3.9 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 Todos os valores foram expressos como média ± EPM. Alterações da Tc 

foram avaliadas por análise de variância (ANOVA) duas vias para medidas 

repetidas. A diferença entre as médias foi avaliada pelo teste de múltiplas 

comparações de Duncan ou pelo teste t para comparar cada ponto. Valores de 

p <0.05 foram considerados significativamente diferentes.  
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 O número de neurônios Fos-IR foi comparado por análise de variância 

(ANOVA) uma via para medidas repetidas, seguida por teste de Duncan, com 

p<0.05 indicando diferença estatisticamente significante. 
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RESULTADOS 

 

 

4.1 METODOLOGIA UTILIZADA 

 

 O modelo utilizado para simular uma infecção aguda periodontal por LPS 

em ratos foi o mesmo utilizado previamente no projeto de mestrado e se 

adaptou muito bem às necessidades desse projeto. Este modelo, utilizando-se 

cânula de polietileno implantada no periodonto, foi padronizado em nosso 

laboratório e apresentou diversas vantagens, pois possibilitou injeções com 

volume de droga constante não necessitando de perfuração na gengiva por 

agulha no momento da injeção (a punção gengival durante a injeção leva a 

uma perda parcial da droga por refluxo, pois a gengiva de ratos é um tecido 

friável, e uma parte da droga pode ser perdida pela perfuração da agulha). 

Outra vantagem da metodologia utilizada é que promove o mínimo de estresse 

ao animal durante a injeção, pois a injeção é realizada com o animal 

consciente, sem necessidade de anestesia, realizada pelo prolongamento da 

cânula exteriorizada na região superior do pescoço. Desta forma podemos 

garantir sempre o mesmo volume e mesma dosagem das drogas utilizadas nos 

protocolos experimentais e as respostas dos animais não foram alteradas por 

nenhum estresse durante as injeções. 
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4.2 EFEITO DA ADMINISTRAÇÃO DE LPS NO PERIODONTO EM TRÊS 

DIAS CONSECUTIVOS NA TEMPERATURA CORPORAL DE RATOS 

 

 A Figura 1 mostra o efeito da injeção de LPS em três dias consecutivos, 

nos tecidos periodontais, na temperatura corporal de ratos. A dose de LPS 

utilizada foi de 100 µg/kg por dia. O objetivo deste protocolo experimental foi 

avaliar o desenvolvimento de tolerância ao LPS administrado localmente no 

periodonto de proteção de ratos. A injeção de LPS no periodonto no primeiro 

dia levou a um aumento estatisticamente significante da temperatura corporal 

dos animais, caracterizando uma resposta febril, quando comparados com os 

controles, que receberam injeção de solução salina estéril e apirogênica no 

periodonto [F(1,24)=5.20, P=0.04]. 

 Podemos observar pela análise do gráfico da Figura 1 que as 

temperaturas corporais dos animais injetados com LPS começaram a subir por 

volta de 1.5 a 2 horas após a injeção de LPS no periodonto e a resposta febril 

foi caracterizada como bifásica. O primeiro pico se deu por volta de 150 

minutos após a injeção e o segundo pico após 240 minutos da injeção. O platô 

(maior valor médio alcançado pelas médias das temperaturas dos animais do 

grupo experimental) se deu por volta de 4 horas após a injeção e alcançou um 

valor médio em torno de 38.0 ºC.  

 No segundo dia de injeção de LPS a resposta febril apareceu um pouco 

mais precoce, por volta de 50 minutos após a injeção e com um padrão 

levemente alterado, o platô se deu por volta de 2.5 horas após a injeção e o 

valor médio da temperatura em torno de 37.7 ºC [F(1,24)=18.53,P<0.001]. 

 No terceiro dia de injeção de LPS no periodonto a resposta febril foi 

completamente abolida, os animais injetados com LPS mantiveram suas 

temperaturas corporais constantes, sem diferença estatística com o grupo 

controle que receberam somente solução salina estéril e apirogênica 

[F(1,24)=0.34, P=0.56], caracterizando o desenvolvimento da tolerância ao LPS 

no periodonto no terceiro dia consecutivo de injeção de LPS.  
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Figura 1: Resposta da temperatura corporal de ratos a injeção repetida de 

solução salina ou LPS (100 µg/kg) nos tecidos periodontais de proteção em 3 

dias consecutivos. O número de animais por grupo está mostrado entre 

parênteses Valores são média ± erro (* p < 0.05 comparado com o grupo 

tratado com solução salina).  
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4.3 EFEITO DO L-NMMA SOBRE A TEMPERATURA CORPORAL DE 

RATOS EM ANIMAIS TOLERANTES AO LPS. 

 

 A Figura 2 mostra o efeito do pré-tratamento com L-NMMA injetado i.c.v 

na tolerância induzida por LPS nos tecidos periodontais de ratos. No primeiro 

dia, a injeção de LPS (100 µg/kg) elicitou uma resposta febril tipicamente 

bifásica [F(28,587)= 5.66, P < 0.001] comparada com os animais controle 

tratados com salina estéril e apirogênica. No segundo dia, ratos tratados com 

LPS no periodonto apresentaram uma alteração no padrão da resposta febril, 

que passou a ser monofásica ao invés de bifásica e teve o início da resposta 

mais precoce que no primeiro dia, [F(28,587) = 3.41, P < 0.001] comparados 

com o grupo tratado com solução salina. Além disso, a resposta febril alcançou 

valores mais baixos no segundo dia, com platô se dando aproximadamente 2 

horas após a injeção com valor máximo de temperatura de aproximadamente 

37.8 ºC, comparando com o primeiro dia, no qual o platô se deu por volta de 3 

horas após a injeção, com valores máximos alcançando a faixa de 38.4 ºC. 

No terceiro dia de injeção de LPS nos tecidos periodontais, nos ratos 

pré-tratados com L-NMMA i.c.v., a resposta febril foi observada de forma 

similar ao primeiro dia de injeção de LPS, ao contrário dos ratos controle, pré-

tratados com solução salina, também via intracerebroventricular, os quais 

desenvolveram a tolerância ao LPS e não apresentaram resposta febril (dados 

não estão na figura) [F(31,357)= 4.20, P < 0.001]. Animais controle, pré-

tratados com salina no periodonto e L-NMMA ou salina i.c.v. não apresentaram 

nenhum efeito na temperatura corporal.  These results showed the participation 

of nitric oxide in LPS-induced tolerance in the oral tissues of rats. 

Desta forma, os resultados mostram que o óxido nítrico participa da 

tolerância induzida por LPS nos tecidos periodontais de ratos, pois no grupo 

experimental tratado com L-NMMA, inibidor não seletivo da enzima óxido 

nítrico sintase, foi observada uma completa reversão da tolerância no terceiro 

dia e os animais voltaram a apresentar um aumento na temperatura corporal. 
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Figura 2: Temperatura corporal de ratos injetados com salina ou LPS (100 

µg/kg) nos tecidos periodontais, em 3 dias consecutivos, e L-NMMA i.c.v. 30 

min antes no terceiro dia. O número de animais por grupo está mostrado entre 

parênteses Valores são média ± erro (* p < 0.05 comparado com o grupo 

tratado com solução salina).  
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4.4 VERIFICAÇÃO DA EXPRESSÃO DE PROTEÍNA FOS IMUNORREATIVA 

NO SUBNÚCLEO CAUDAL DO NÚCLEO TRIGEMINAL ESPINHAL APÓS 

ADMINISTRAÇÃO DE LPS NO PERIODONTO DE RATOS, NO PRIMEIRO E 

TERCEIRO DIAS DE INJEÇÕES E INJEÇÃO i.c.v. DE L-NMMA NO 

TERCEIRO DIA. 

 

 Através da técnica de imunohistoquímica foi verificada e quantificada a 

expressão da proteína Fos, produto do proto-oncogente c-fos, que vem sendo 

amplamente utilizada como marcador de atividade neuronal no subnúcleo 

caudal do núcleo trigeminal espinhal. 

 No grupo tratado com LPS (100 µg/kg) no primeiro dia de injeção, 

neurônios Fos positivos foram encontrados bilateralmente no subnúcleo caudal 

do núcleo trigeminal espinhal 3 horas após a injeção de LPS (Figura 3 A1.2). 

No grupo controle (tratados com salina) (Figura 3 A1.1), o número de neurônios 

Fos positivos foi significantemente menor que o observado no grupo tratado 

com LPS (p < 0.05) no primeiro dia. No segundo dia de tratamento com LPS 

observamos uma pequena redução no número de neurônios marcados (dados 

não mostrados nas fotomicrografias). Já no terceiro dia de tratamento com LPS 

observamos uma grande redução no número de neurônios Fos positivos no 

subnúcleo caudal do núcleo trigeminal espinhal (Figura 3 A2.2) (p < 0.05) 

comparados com os que receberam LPS no primeiro dia. Já no grupo 

experimental tratado com L-NMMA, inibidor não seletivo da enzima óxido 

nítrico sintase, 30 minutos antes do LPS no terceiro dia foi observado uma 

completa reversão da tolerância no terceiro dia e neurônios Fos positivos foram 

amplamente detectados no subnúcleo caudal do núcleo trigeminal espinhal nos 

animais que receberam LPS (Figura 3 A3.2), com diferença estatisticamente 

significante do grupo que recebeu salina i.c.v. e LPS no periodonto no terceiro 

dia (p < 0.05), que se mantiveram com poucos neurônios marcados, pois 

desenvolveram tolerância. Os controles que receberam salina no periodonto 

não apresentaram quantidades significantes de neurônios Fos positivos (Figura 

3 A1.1, A 2.1, A 3.1),. O controle negativo da imunohistoquímica não revelou 

nenhum neurônio marcado. 
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Fig. 3 
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Figura 3. Fotomicrografias do subnúcleo caudal do núcleo trigeminal 

espinhal mostrando neurônios marcados com a proteína Fos após injeção de 

LPS (100 µg/kg) ou salina no periodonto (dias 1 e 3) e L-NMMA ou salina (i.c.v. 

- dia 3).  

A1.1 – salina periodonto dia 1,  

A1.2 – LPS periodonto dia 1,  

A2.1 – salina periodonto + salina i.c.v dia 3,  

A2.2 – LPS periodonto + salina i.c.v dia 3,  

A3.1 – salina periodonto + L-NMMA i.c.v. dia 3,  

A3.2 – LPS periodonto + L-NMMA i.c.v dia 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

4.5 VERIFICAÇÃO DA EXPRESSÃO DE PROTEÍNA FOS IMUNORREATIVA 

NA ÁREA PRÉ-ÓPTICA DO HIPOTÁLAMO APÓS ADMINISTRAÇÃO DE 

LPS NO PERIODONTO DE RATOS, NO PRIMEIRO E TERCEIRO DIAS DE 

INJEÇÕES E INJEÇÃO i.c.v. DE L-NMMA NO TERCEIRO DIA. 

 

Na área-pré-óptica do hipotálamo (POA) os achados através da técnica 

de imunohistoquímica foram semelhantes aos encontrados no subnúcleo 

caudal do núcleo trigeminal espinhal, 3 horas após a injeção de LPS.  

 No grupo tratado com LPS (100 µg/kg) no primeiro dia de injeção, 

neurônios Fos positivos foram encontrados bilateralmente na POA 3 horas 

após a injeção de LPS (Figura 4 B1.2). No grupo controle (tratados com salina) 

(Figura 4 B1.1), o número de neurônios Fos positivos foi significantemente 

menor que o observado no grupo tratado com LPS (p < 0.05) no primeiro dia. 

No segundo dia de tratamento com LPS observamos uma pequena redução no 

número de neurônios marcados (dados não mostrados nas fotomicrografias). 

Já no terceiro dia de tratamento com LPS observamos uma grande redução no 

número de neurônios Fos positivos na POA (Figura 4 B2.2) (p < 0.05) 

comparados com os que receberam LPS no primeiro dia. Já no grupo 

experimental tratado com L-NMMA, inibidor não seletivo da enzima óxido 

nítrico sintase, 30 minutos antes do LPS no terceiro dia foi observado uma 

completa reversão da tolerância no terceiro dia e neurônios Fos positivos foram 

amplamente detectados na POA nos animais que receberam LPS (Figura 4 

B3.2), com diferença estatisticamente significante do grupo que recebeu salina 

i.c.v. e LPS no periodonto no terceiro dia (p < 0.05), que se mantiveram com 

poucos neurônios marcados, pois desenvolveram tolerância. Os controles que 

receberam salina no periodonto não apresentaram quantidades significantes de 

neurônios Fos positivos (Figura 4 B1.1, B 2.1, B 3.1),. O controle negativo da 

imunohistoquímica não revelou nenhum neurônio marcado. 
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Fig. 4 
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Figura 4. Fotomicrografias da área pré-óptica do hipotálamo mostrando 

neurônios marcados com a proteína Fos após injeção de LPS (100 µg/kg) ou 

salina no periodonto (dias 1 e 3) e L-NMMA ou salina (i.c.v. - dia 3).  

B1.1 – salina periodonto dia 1,  

B1.2 – LPS periodonto dia 1,  

B2.1 – salina periodonto + salina i.c.v dia 3,  

B2.2 – LPS periodonto + salina i.c.v dia 3,  

B3.1– salina periodonto + L-NMMA i.c.v. dia 3,  

B3.2 – LPS periodonto + L-NMMA i.c.v dia 3. 
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4.6 QUANTIFICAÇÃO DA EXPRESSÃO DE PROTEÍNA FOS 

IMUNORREATIVA NO SUBNÚCLEO CAUDAL DO NÚCLEO TRIGEMINAL 

ESPINHAL E NA ÁREA PRÉ-ÓPTICA DO HIPOTÁLAMO APÓS 

ADMINISTRAÇÃO DE LPS NO PERIODONTO DE RATOS, NO PRIMEIRO E 

TERCEIRO DIAS DE INJEÇÕES E INJEÇÃO i.c.v. DE L-NMMA NO 

TERCEIRO DIA. 

 

 Na Figura 5 podemos observar a quantificação dos neurônios marcados 

com a proteína Fos no subnúcleo caudal do núcleo trigeminal espinhal (A) e da 

área pré-óptica do hipotálamo (B) após injeção de LPS (100 µg/kg) ou salina no 

periodonto (dias 1 e 3) e L-NMMA ou salina (i.c.v. - dia 3). 

 Ambas as áreas (subnúcleo caudal do núcleo trigeminal espinhal e POA) 

apresentaram o mesmo padrão de resposta frente à contagem de neurônios 

Fos positivos. 

 No primeiro dia de injeção de LPS no periodonto foram detectadas uma 

média de 200 células Fos positivas em ambas as áreas no grupo que recebeu 

LPS nos tecidos periodontais, já nos grupos controle, tratados com salina, 

quantidades insignificantes de neurônios marcados foram visualizados (p < 

0.05). 

 No terceiro dia de injeção de LPS no periodonto, nos animais que 

receberam salina i.c.v., detectamos uma redução do número de neurônios Fos 

positivos em ambas as áreas, caracterizando a ocorrência da tolerância, uma 

média de 60 células foram detectadas nos animais que receberam LPS e 

novamente quantidade insignificante de neurônios marcados foram 

visualizados nos animais controle, que receberam salina no periodonto (p < 

0.05). 

 Já no grupo que recebeu L-NMMA i.c.v. e LPS no periodonto no terceiro 

dia, observamos uma completa reversão da tolerância e uma média de 400 

células Fos positivas foram detectadas no subnúcleo caudal do núcleo 

trigeminal espinhal e 340 células na POA foram contadas, com diferença 

estatisticamente significante comparado com o grupo que recebeu salina i.c.v e 

LPS no periodonto no terceiro dia (p < 0.05). 
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Fig. 5 

 

 

 

Figura 5. Quantificação dos neurônios marcados com a proteína Fos no 

subnúcleo caudal do núcleo trigeminal espinhal (A) e da área pré-óptica do 

hipotálamo (B) após injeção de LPS (100 µg/kg) ou salina no periodonto (dias 1 

e 3) e L-NMMA ou salina (i.c.v. - dia 3). 
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DISCUSSÃO 

 

Súmula dos resultados 

 Os resultados obtidos no presente estudo indicam que injeções 

repetidas de LPS em dias consecutivos nos tecidos periodontais de ratos levam 

ao desenvolvimento de tolerância ao LPS no terceiro dia. Esta tolerância se 

expressa através de uma atenuação da resposta febril dos animais no segundo 

dia de tratamento com LPS e de uma completa abolição desta resposta no 

terceiro dia de tratamento Além disso, através da investigação da expressão de 

c-fos nossos resultados mostraram pela primeira vez na literatura uma 

atenuação, no terceiro dia, da ativação neuronal no subnúcleo caudal do 

núcleo trigeminal espinhal, local onde o nervo trigêmio faz sua primeira 

sinapse, e na área pré-óptica do hipotálamo, área responsável pela integração 

da informação térmica no Sistema Nervoso Central, em resposta as injeções 

locais repetidas de LPS nos tecidos periodontais, confirmando, desta forma, o 

desenvolvimento de tolerância. 

Os resultados mostraram também que o óxido nítrico participa do 

mecanismo de tolerância ao LPS no periodonto de ratos, pois, injeção central 

de L-NMMA, antes da injeção local de LPS no terceiro dia, reverteu o 

mecanismo de tolerância e os animais apresentaram resposta febril. Além 

disso, através de imunohistoquímica, foi observado um aumento da ativação 

neuronal em ambas as áreas estudadas (subnúcleo caudal do núcleo 

trigeminal espinhal e POA) quando se injetou L-NMMA centralmente no terceiro 

dia, antes do LPS, confirmando, desta forma que a reversão do mecanismo de 

tolerância é controlada pelo Sistema Nervoso Central. 
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Dos resultados 

 

Neste trabalho, foi injetado LPS localmente nos tecidos periodontais de 

proteção em três dias consecutivos para verificar o possível desenvolvimento 

de tolerância local ao LPS. A tolerância sistêmica induzida por LPS já foi 

descrita, principalmente por meio de uma alteração da resposta febril polifásica 

para uma resposta febril monofásica (Almeida et al., 1999; Soszynski et al., 

1991; Wilkinson and Kasting, 1990), enquanto que em camundongos ela se 

expressa através de uma atenuação da resposta febril (Dias et al., 2005). No 

presente estudo, a tolerância ao LPS, injetado nos tecidos periodontais de 

proteção de ratos, caracterizou-se no segundo dia de tratamento por LPS, por 

uma modificação no padrão da resposta febril, e no terceiro dia de tratamento 

por LPS, por uma completa abolição da resposta febril (Figura 1). As diferentes 

vias de administração do LPS pode ser uma das razões para se explicar essas 

diferenças. Adicionalmente, Rudaya et al. (2005), recentemente mediram as 

respostas termoregulatórias ao LPS em camundongos e interessantemente 

concluíram que na pesquisa com termoregulação, cuidados devem ser 

tomados na administração de LPS, como realizar um experimento livre de 

estresse ao animal e executar os experimentos em um ambiente com 

temperatura ambiente controlada, para que se obtenham resultados fiéis das 

intrigantes respostas ao estímulo por LPS. 

 Recentemente, tem havido um aumento no interesse do entendimento 

dos mecanismos responsáveis pela alteração das respostas frente ao estímulo 

por endotoxina bacteriana, em função de que a abilidade de um animal em se 

tornar tolerante ao LPS é crucial para se ter um controle das respostas 

inflamatórias e garantir a sobrevivência dos organismos (Lindberg et al., 1983). 

A tolerância tem sido extensivamente estudada, utilizando-se repetidas 

administrações intra-peritoniais ou intravenosas de LPS em curtos intervalos de 

tempo (cf.Beeson, 1947). O desenvolvimento de tolerância ao LPS parece ser 

um importante mecanismo na produção de respostas inflamatórias controladas 

e um importante mecanismo no choque séptico (Freudenberg et al., 1998; 

Ivanov et al., 2000). Animais tolerantes exibem respostas menos pronunciadas 

a doses não letais de LPS e também sobrevivem a doses de LPS que 
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geralmente seriam letais. (Freudenberg et al., 1998; Ivanov et al., 2000). A 

indução de tolerância representa um mecanismo profilático altamente efetivo 

contra a mortalidade no choque endotóxico (Freudenberg et al., 1998). 

 Porém a investigação da tolerância local ao LPS, na cavidade oral nunca 

foi estudada antes in vivo. A tolerância a endotoxina na cavidade bucal já foi 

previamente estudada in vitro, com cultura celular de monócitos e macrófagos 

(Shnyra et al., 1998; Muthukuru et al., 2005). Células monocíticas humanas 

foram pré-tratadas com baixas doses de LPS e apresentaram uma produção de 

citocinas alterada em função do estímulo por LPS (Seatter et al., 1995; West 

and Heagy, 2002), em particular, apresentaram uma redução na produção do 

TNF (fator de necrose tumoral) (Seatter et al., 1995). Além disso, a tolerância 

na mucosa oral tem sido relacionada com a inibição da resposta dos antígenos 

e tem sido associada com a redução na regulação da expressão dos 

receptores celulares como os receptores “Toll like”, CD14, entre outros 

(Tlaskalova- Hogenova et al., 2002). Tlaskalova-Hogenova et al. (2002) 

consideraram que em modelos experimentais, uma alta colonização protetiva 

da superfície da mucosa por microorganismos comensais, tem um importante 

efeito estimulatório no desenvolvimento pós-natal das respostas imunológicas, 

processos metabólicos (por exemplo a nutrição) e outras atividades do 

hospedeiro; estas respostas imunológicas locais e sistêmicas são tardiamente 

substituídas por inibição , por exemplo, por indução de tolerância na mucosa 

oral. Nós podemos especular que esses mecanismos podem também estar 

presentes em nosso modelo experimental. 

 Até o momento, está claro que a tolerância a endotoxina é uma resposta 

adaptativa. Em humanos a periodontite crônica, caracterizada pela destruição 

das estruturas de suporte dental, ocorre ou por ação das bactérias ou de seus 

subprodutos, como o LPS (Zdarilová et al., 2009). O LPS na cavidade oral é um 

forte indutor da resposta inflamatória local e de reabsorção óssea alveolar 

(Jotwani et al., 2001). 

 Além da resposta termoregulatória, nós verificamos, por meio de 

imunohistoquímica para a proteína Fos, uma atenuação da ativação neuronal 

em ambas as áreas estudadas (subnúcleo caudal do núcleo trigeminal espinhal 

e POA (Figura 3 A2.2 e Figura 4 B2.2) após repetidas administrações de LPS 

nos tecidos periodontais, também confirmando a ocorrência de tolerância 
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induzida por LPS nos tecidos periodontais de proteção. Em relação à 

microbiota, as bactérias gram negativas predominam na doença periodontal 

moderada e severa, apresentando, desta forma, grandes quantidades de LPS 

em sua parede bacteriana (Kamma et al., 1994). 

 A técnica de expressão de c-fos tem sido extensivamente utilizada como 

uma marcadora da atividade neuronal e é induzida por vários estímulos, 

incluindo estímulo nociceptivo da cavidade bucal, causado pela movimentação 

dentária em ratos (Magdalena et al., 2004), inflamação pulpar induzida por LPS 

em furão (Chattipakorn et al., 2002) e por injeção única de LPS no periodonto 

(Navarro et al., 2006). A marcação de c-fos aparece no núcleo neuronial como 

uma marcação marrom, delimitando toda a extensão do núcleo. A proteína Fos 

é produto do proto-oncogene c-fos e é produzida no citoplasma do neurônio e 

transportada ao núcleo, onde forma um complexo ligando-se ao DNA nos sítios 

ligantes de proteína. No núcleo esta proteína fica armazenada, porém, 

apresenta uma meia vida relativamente curta, em média de 2 horas (Morgan e 

Curran, 1989). 

  No trabalho de Chattipakorn et al., 2002, a expressão de c-fos, após 

injeção de LPS em polpas de furão, foi restrita ao subnúcleo caudal do núcleo 

trigeminal espinhal, desta forma similar aos resultados obtidos nos nossos 

experimentos com injeção de LPS no periodonto de ratos (Figura 3). Muitos 

estudos têm mostrado que a parte caudal do núcleo trigeminal espinhal, é um 

importante sítio que retransmite o “input” nociceptivo das estruturas orofaciais 

(Sessle, 1986), incluindo da dentição (Byers et al., 2000). Além disto, tanto o 

estímulo nociceptivo como a febre são processos que fazem parte da reação 

de fase aguda à infecção e a inflamação. 

O mediador óxido nítrico vem sendo amplamente estudado em animais 

e humanos. O presente estudo também demonstrou que a via do NO participa 

do mecanismo de tolerância local ao LPS nos tecidos periodontais de ratos, 

uma vez que a administração i.c.v. do inibidor da NOS, L-NMMA, potencializou 

a resposta febril ao LPS no terceiro dia em animais tolerantes.  

A identificação do NO como sendo um dos fatores relaxantes derivados 

do endotélio (EDRFs) foi o marco inicial para o surgimento de evidências que 

atestam que este composto gasoso é uma molécula sinalizadora importante em 
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diversos processos fisiológicos e patofisiológicos, incluindo a termorregulação e 

febre (Steiner & Branco, 2001; Gerstberger, 1999).  

Existe uma variedade de estudos relacionados ao papel do NO na 

termorregulação e febre. Nesses estudos, diversos doadores de NO, bem 

como inibidores da NOS foram utilizados por diferentes vias de administração 

em diferentes espécies animais. Os resultados desses estudos favorecem a 

hipótese de que a função termorreguladora do NO depende do seu sítio de 

ação. Dessa forma, perifericamente, o NO parece ter ação predominantemente 

pirética (Perotti et al., 1999; Reimers et al., 1994; Roth et al., 1998; Roth et al., 

1998b; Kozak & Kozak 2003; Scammel et al., 1996), enquanto que 

centralmente, o NO parece agir como molécula antipirética (Almeida et al., 

1999; De Paula et al., 2000; Gourine, 1995; Steiner et al., 2002). 

Perifericamente, os efeitos do NO parecem estar relacionados à sua ação 

direta nos tecidos termorreguladores e não na sinalização febrinogênica ao 

encéfalo (Steiner et al., 2004). Nesse sentido, sabe-se que o NO pode alterar a 

termorregulação por meio da ação tanto no tecido adiposo marrom, alterando a 

produção de calor (Monda et al., 1995; Nagashima et al., 1994), quanto no 

músculo liso vascular, alterando a perda ou conservação de calor através da 

pele (Taylor & Bishop, 1993). Ainda, a ação do NO parece depender do 

mecanismo termorregulador efetor proeminente na espécie testada. Essa idéia 

está baseada no fato de que a administração periférica de doadores de NO 

aumentam o fluxo sanguíneo cutâneo (c.f. Gerstberger, 1999), enquanto que 

inibidores da NOS reduzem a atividade simpática ao tecido adiposo marrom de 

ratos, evidenciando a ação pirética do NO na periferia. Por outro lado, em 

contraste com os dados obtidos em ratos, coelhos tratados sistemicamente 

com L-NAME apresentam aumento na Tc, associada à diminuição na 

dissipação de calor pela respiração (Mathai et al., 1997). 

Estudos anteriores verificaram a participação do NO na tolerância ao 

LPS em ratos (Almeida et al, 1999; Sosznsky, 2002) e coelhos (Gourine, 1995). 

Em camundongos o NO também tem papel importante na tolerância, pois 

quando animais tolerantes foram tratados com L-NMMA sistêmico foi 

observado uma reversão do mecanismo de tolerância e os camundongos 

desenvolveram resposta febril (Dias et al., 2005). No entanto, o papel do NO na 

tolerância local ao LPS nos tecidos periodontais nunca tinha sido avaliado. 
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Desta forma, em nosso estudo, injeção central de L-NMMA antes da 

injeção local de LPS no periodonto no terceiro dia reverteu a tolerância e os 

animais desenvolveram resposta febril no terceiro dia (Figura 2). 

Acompanhando essa resposta, a imunohistoquímica mostrou que o L-NMMA 

também reverteu a redução da marcação neuronal pela proteína Fos no 

terceiro dia e a atividade neuronal aumentou quando inibimos a produção do 

NO por essa droga (Figura 2 A3.2 e Figura 3 B3.2). Esses resultados quando 

analisados juntos, são um indicativo de que o NO central participa do 

mecanismo de tolerância induzida por LPS nos tecidos periodontais de ratos, 

por modular a integração da regulação da temperatura, independente da 

manutenção do estímulo. Além disso o subnúcleo caudal do núcleo trigeminal 

espinhal e POA, sítios alvo para a regulação da temperatura corporal após 

injeção de LPS nos tecidos periodontais, constituem importantes centros 

mediando ação do NO na termoregulação. 

 Além disso, também pode ser especulado que a produção do NO central 

pode estar aumentada com o desenvolvimento da tolerância ao LPS na 

cavidade oral, que pode contribuir para a redução da resposta febril. 

Suportando essa hipótese temos que injeção i.c.v. do inibidor da enzima NOS 

(L-NMMA) aboliu a tolerância a endotoxina no terceiro dia de LPS (Figura 2). 

 Trabalhos recentes investigam o efeito do NO exógeno na resposta 

imune induzida por LPS em modelo de injeção subcutânea e sugerem que o 

óxido nítrico exógeno pode suprimir a resposta imune local e retardar o 

processo de cicatrização de lesões subcutâneas (Sosroseno et al., 2009). 

Desta forma, há um interesse crescente dos pesquisadores em se entender as 

diferentes funções do mediador gasoso NO, molécula que participa de diversas 

funções fisiológicas e patológicas e nosso corpo e que ainda não está 

totalmente elucidada.  

 Extrapolando nossos resultados para o que é observado na clínica, é 

interessante notar que uma resposta febril evidente foi observada após injeção 

de LPS nos tecidos periodontais de ratos no primeiro dia, mas não no terceiro 

dia de injeção de LPS, em função do desenvolvimento do mecanismo de 

tolerância. Como regra geral, em pacientes, a periodontite crônica não vem 

acompanhada de febre, apesar da grande quantidade de LPS bacteriano estar 

presente nas bolsas periodontais, porém em casos de doença periodontal 
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aguda, como por exemplo, o abcesso periodontal agudo, geralmente vem 

acompanhado por quadro febril (Katz et al., 1992, Fukai et al., 1989 e Schroder, 

1979). Nossos resultados sugerem que o que ocorre na periodontite crônica é o 

desenvolvimento da tolerância ao LPS nas bolsas periodontais, desta forma, 

tornando esta doença praticamente assintomática e dificultando desta forma, a 

busca do tratamento pelos pacientes acometidos. 
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CONCLUSÃO 

 

 O presente estudo mostrou que a presença crônica de endotoxina na 

cavidade bucal, mais especificamente no periodonto de proteção, promoveu o 

desenvolvimento do mecanismo de tolerância ao LPS, mecanismo já descrito 

sistemicamente, mas até o momento, desconhecido na cavidade bucal. Além 

disto, foi verificado que esse mecanismo de tolerância é controlado pelo 

Sistema Nervoso Central, através da significativa redução da expressão da 

proteína Fos no subnúcleo caudal do núcleo trigeminal espinhal e na POA em 

animais tolerantes. 

 Nossos dados indicaram também que o NO participa do 

desenvolvimento desse mecanismo de tolerância na cavidade bucal, pois com 

a utilização de inibidor inespecífico da NOS observamos uma completa 

reversão da tolerância no terceiro dia e os animais voltaram a apresentar 

resposta febril. 

 Na abordagem imunohistoquímica foi verificado também que a principal 

área responsável pelo controle central da temperatura (área pré-óptica do 

hipotálamo) e o subnúcleo caudal do núcleo trigeminal espinhal (subnúcleo que 

apresenta fibras de passagem do nervo trigêmio), apresentaram um aumento 

da expressão de c-fos induzido por LPS em animais tolerantes, quando pré-

tratados centralmente com o inibidor da enzima NOS. 

 Os dados deste trabalho sugerem que o mecanismo de tolerância local 

na boca pode, eventualmente, mediar às mesmas regiões cerebrais 

(principalmente a POA) após o sinal ser processado pelo nervo trigêmio e pela 

parte caudal do núcleo trigeminal espinhal. Desta forma, estes achados 

adicionaram o novo papel do NO mediando à tolerância a endotoxina na 

cavidade bucal, estando de acordo com trabalhos prévios que indicam que o 

NO tem um importante papel na termoregulação, febre e também mediando à 

tolerância induzida por LPS sistemicamente. 
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É sabido que os tecidos periodontais de pacientes estão constantemente 

sendo infectados por patógenos e seus subprodutos, como o LPS, desta forma, 

a tolerância na mucosa oral deve estar presente como forma de manter o 

balanço em tecidos constantemente infectados. Além disto, o mecanismo de 

tolerância pode explicar o fato de que de forma geral, a periodontite crônica 

não vem acompanhada por febre em pacientes. 
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ABSTRACT 

Endotoxin tolerance is an attenuation of the febrile response to repeated administrations 

of lipopolysaccharide (LPS). We have recently shown that LPS tolerance happens into 

periodontal tissue of rats. In this study, we tested the hypothesis that central nitric oxide 

(NO) modulates periodontal LPS-induced fos expression in the caudal subnuclei of the 

spinal trigeminal nucleus and in the preoptic area of hypothalamus (POA) in tolerant 

rats. Rats received a gingival injection of LPS (100 µg/kg) on 3 consecutive days. 

Another group received N
G
-monomethyl-L-arginine (L-NMMA) 500µg/rat 

intracerebroventricular, before LPS, in the third day. Body temperature (Tb) was 

measured with dataloggers and Fos immunohistochemistry was performed. On day 1 a 

polyphasic febrile response after LPS was observed, on day two this response was 

desensitized and on day three the febrile response was completely abolished, 

characterizing the development of endotoxin tolerance. This tolerance was reverted with 

the pretreatment with L-NMMA. Immunohistochemistry detected an increased fos 

expression in the caudal subnuclei of the spinal trigeminal nucleus and in the preoptic 

area of hypothalamus (POA) on day 1, that was blunted on day 3. Similarly to the 

reverted febrile response on day 3 pretreatment with L-NMMA augmented the number 

of fos positive cells in both CNS areas. The present data are consistent with the notion 

that besides the peripheral input the ongoing activity of neurons in both the spinal 

trigeminal nucleus and the POA can be driven by central nitric oxide, and consequently 

a modulation of the endotoxin tolerance is observed. 

 

KEY WORDS: Central nervous system; Trigeminal system; Lipopolysaccharide; 

Immunohistochemistry, Inflammation. 
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1. INTRODUCTION 

 

Fever is a complex physiological reaction resulting from contact with infection 

or inflammatory agents referred to as exogenous pyrogens. It is, thus, a part of an array 

of systemic reactions that are collectively called the “acute-phase response” (Blatteis 

and Sehic 1997; Kluger 1991). A component of the outer membrane of gram-negative 

bacteria, called endotoxin (LPS) is most frequently used in a febrile response model. In 

response to LPS, a wide variety of cytokines are mobilized to induce, by means of either 

humoral or neuronal pathways, the synthesis and release of prostaglandins, especially 

prostaglandin E2 (PGE2), which acts in the POA, affecting thermoregulatory neurons 

and resulting in a regulated elevation in Tb, defined as fever (Blatteis et al. 2000; 

Kluger 1991). The oral cavity harbors more than 500 distinct bacterial species (Paster et 

al. 2001; Daniluk et al. 2006) and in periodontal diseases gram-negative bacteria 

predominates, with large amounts of LPS in their outer membrane. 

Repeated administration of LPS at short-term intervals results in attenuation of 

the febrile response, which is called endotoxin tolerance (Beeson 1947; West and Heagy 

2002). This mechanism has been largely explored systemically and appears to be 

important to produce controlled inflammatory response and represents a highly effective 

prophylactic mechanism against mortality from endotoxin shock (Freudenberg et al. 

1998; Ivanov et al. 2000). 

Tolerance has been reported as an adapted immune response, rather than a state 

of a simple hyporesponsiveness. Modulation of LPS-binding sites (toll-like receptor 4) 

and an altered intracellular signaling have been suggested (Piao et al. 2007). 

Moreover, tolerance has been suggested to be modulated by a number of 

mediators and modulators including nitric oxide (NO) (Almeida et al. 1999; Dias et al. 

2005). NO is synthesized from L-arginine by the enzyme nitric oxide synthase (NOS), 

resulting in the formation of L-citrulline and NO (Griffith and Stuehr 1995; Palmer et 

al. 1988). This diffusible gaseous neurotransmiter has been demonstrated to be an 

important signaling molecule in thermoregulation, fever and in endotoxin tolerance. 

(Almeida et al. 1999; Dias et al. 2005; Steiner and Branco 2002; Steiner and Branco 

2001). 

 It has been suggested that upon stimulation by LPS, inducible nitric oxide 

synthase (iNOS) becomes expressed, leading to the production of large amounts of NO 

in periphery tissues as well in the brain (Moncada et al. 1991). However, the role of 

central NO modulating oral endotoxin tolerance remains unknown. Thus, the aim of the 

present study was to test the hypothesis that central NO pathway modulates neuronal 

activity of key CNS regions, i.e., caudal subnuclei of the spinal trigeminal nucleus and 

the POA, for the development of the LPS-induced tolerance in the oral cavity of rats. 

Therefore we assessed c-fos expression in these regions three hours after LPS injection 

in the periodontal tissues in non-tolerant (day 1) and in tolerant (day 3) rats pre-treated 

with saline or L-NMMA i.c.v, a nonselective NO synthase inhibitor. 

 

2. EXPERIMENTAL PROCEDURES 

 

2.1. Animals   The experiments were performed on male Wistar rats weighing 250–300 

g at the time of the experiments. All rats were maintained in individual plastic cages, 

with controlled ambient temperature (25.0±1.0°C) and a 12:12 h light–dark cycle (lights 

on at 6:00 A.M.). The animals had free access to water and food. The experiments were 

performed between 8:00 A.M. and 4:00 P.M. The study was conducted in compliance 
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with the guidelines of the American Physiological Society and with the approval of the 

University of São Paulo Animal Care and Use Committee (Protocol 06.1.142.53.8). 

 

2.2. Surgery   All surgical procedures were performed in rats anesthetized 

intraperitoneally with a mixture of ketamine (Ketamina Agener, Embu-Guaçu, São 

Paulo, Brazil) and xylazine (Dopaser, Calier S.A., Barcelona, Spain) at a dose of 20 

mg/kg, ketamine and 2 mg/kg, xylazine and protected with antibiotic [benzylpenicillin 

160,000 IU/kg, streptomycin 33.3 mg/kg, and dihydrostreptomycin 33.3 mg/kg, 

intramuscular (i.m.)]. A pain killer Banamine Pet was also used in the day of the 

surgery (Schering-Plough – Rio de Janeiro – RJ) at a dose of 5 mg/kg. Before all 

surgical procedures the material used was sterilized. All animals were chronically 

implanted with a gingival catheter (4.5 cm of polyethylene tubing PE10) connected to 1 

cm of a PE-50 (Clay Adams, Parsippany, NJ, USA) for injection of drugs in the 

periodontal protection tissue. The catheter was inserted in the vestibular anterior 

maxilla. A small volume of air (5 μl) was injected through a 0.2-μm filter to delineate a 

pouch. The catheter was tunneled subcutaneously and exteriorized through the back of 

the neck to be connected to a needle under conscious, freely moving conditions at the 

moment of the injection and the experiments were performed 3 days after the surgery. 

In animals designated for experiments involving Tb measurements, a miniature 

datalogger (SubCue Dataloggers B10280336 Calgary, AB, Canada) was implanted 

through a medial laparotomy. The experiments were performed 3 days after the surgery. 

Animals designated for experiments involving intracerebroventricular (i.c.v) injections 

were fixed in a sterotaxic frame, and had a stainless steel guide cannula (0.7mmOD) 

introduced into the right lateral cerebral ventricle (sterotaxic coordinates with Bregma 

landmark: anterior − 1.0 mm, lateral − 1,6 mm from midline, dorsal 3.2 to 3.7 mm from 

the skull surface; incisive bar at − 3.3 mm) (Paxinos and Watson 1998). The 

displacement of the meniscus in a water manometer ensured correct positioning of the 

cannula in the lateral ventricle. The cannula was attached to the bone with stainless steel 

screws and acrylic cement. A tight fitting stylet was kept inside the guide cannula to 

prevent occlusion and the experiments were performed 7 days after the surgery. 

 

2.3. Body temperature measurements   For all protocols, Tb was measured by the 

datalogger (SubCue Dataloggers B10280336 Calgary, AB, Canada) at 5-min intervals 

and plotted at 15-min intervals, during a period of 1 h before and 6 h after the 

treatments. Before the insertion of the datalogger in the animal, it was calibrated using 

the SubCue Program Software and after removed the data were acquired and fed to a 

computer by using the same program (SubCue Dataloggers B10280336 Calgary, AB, 

Canada). Data were corrected with the correction formula using the calibration data to 

the imported temperature data. The calibration data is specific for each individual 

datalogger. The datalogger could be sterilized, calibrated and re-used in another animal. 

Eventually, temperature data obtained using the loggers were checked using a mercury 

thermometer. 

 

2.4. Drugs  LPS derived from Escherichia coli (O111:B4 Sigma, St. Louis, MO, USA) 

was dissolved in sterile 0.9% sodium chloride (saline). LPS was injected locally at a 

dose of 100 μg/kg in three consecutive days. N
G
-monomethyl-L-arginine (L-NMMA) 

(7*A/46749 Tocris, Ellisville, MO, USA) was dissolved in saline and injected i.c.v. at a 

dose of 500 µg/rat). 

 



89 

 

2.5. Histological procedures   Transcardiac perfusion and brain sectioning. Animals 

were anesthetized intraperitoneally with a mixture of ketamine (Ketamina Agener, 

Embu-Guaçu, São Paulo, Brazil) and xylazine (Dopaser, Calier S.A., Barcelona, Spain) 

at a dose of 20 mg/kg, i.m., ketamine and 2 mg/kg, i.m., xylazine. To confirm 

anesthesia depth, the withdrawal reflex to tail pinch was assessed. Once anesthetized, 

they were perfused transcardially with phosphate-buffered saline (PBS, 200 ml, pH 7.4) 

followed by freshly prepared ice-cold 4% paraformaldehyde in 0.1 M phosphate buffer 

(200 ml, pH 7.4). The brains were rapidly removed and soaked in the same fixative 

solution for 4 h (4°C) and then cryoprotected by overnight soaking in 30% sucrose–

phosphate buffer. They were frozen in dry ice, mounted onto a cryostat (Frigocut 2800, 

Leica, Wetzlar, Germany), and cut into 40-μm coronal sections, which were collected in 

a cryoprotectant solution (0.05 M sodium phosphate buffer, pH 7.3, 30% ethyleneglicol, 

and 20% glycerol) and stored at −20°C. 

 

2.6. Fos immunohistochemistry   Every third section was processed for fos 

immunohistochemistry. The free-floating sections were washed in PBS (0.01 M, pH 

7.4) and incubated in PBS containing 1% hydrogen peroxide for 10 min to inactivate 

endogenous peroxidase activity. After several rinses in PBS for 30 min, the sections 

were placed in 5% normal goat serum (Vector, Burlingame, CA, USA) for 45 min and 

then incubated for 24 h at 4°C with polyclonal anti-c-fos serum generated in rabbits 

(Santa Cruz Biotechnology, Santa Cruz, CA, USA). The serum was diluted (1:1,000) in 

PBS containing 1% bovine serum albumin and 0.5% Triton X-100. After being rinsed in 

PBS, the sections were incubated for 1.5 h at room temperature with biotinylated goat 

anti-rabbit IgG (1:400, Vector). They were subsequently washed in PBS and placed for 

30 min in avidin–biotin peroxidase complex (ABC kit, Vectastain, Vector, Burlingame, 

CA, USA). The labeled neurons were revealed by a 5- to 10-min incubation with 0.05% 

3,3′-diaminobenzidine tetrachloride and 0.1% hydrogen peroxide. The polyclonal anti-

c-fos antibody was omitted in negative controls. The sections were mounted on gelatin-

coated slides, dehydrated through an ascending ethanol series, cleared with xylene, and 

coverslipped with Entellan. As the antibody used in this study recognizes c-fos and fos-

related proteins, the immunoreactive neurons are described as fos-like immunoreactive 

(Fos-IR). 

 

2.7. Fos immunohistochemistry analysis   The sections were analyzed by light 

microscopy and the labeled neurons were detected with the 10 objective of a Nikon 

Eclipse E600 microscope equipped with a camera lucida. For a cell to be considered to 

express fos-like immunoreactivity, the nucleus of the neurons had to be of appropriate 

size (cell nucleus diameter ranging approximately from 8 to 15 m) and shape (oval or 

round) and be distinct from background at 10 magnification. For quantification, all 

brain sections of each nucleus (subnucleus caudalis of spinal trigeminal nucleus and 

preoptic area of hypothalamus) were counted unilaterally for each rat. The sections were 

selected based on the atlas of Paxinos and Watson (Paxinos and Watson 1998) and were 

counted without previous knowledge of the experimental treatment.  

 

2.8. Experimental protocols 

Periodontal injection procedure:   All injections into the periodontium were made with 

the use of a 10 Hamilton syringe. LPS was injected at a volume of 10 μl/kg (3 

μl/animal); LPS solutions of 10 mg/ml were used to achieve final dose of 100 μg/kg. 

Before the injection of each drug, a volume of 3 μl of air was injected through the 
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catheter to delineate a pouch and after the injections the catheter was closed with a 

stainless metal. 

 

2.8.1. Protocol 1 – Verification of the participation of nitric oxide in LPS-induced 

tolerance in the oral tissues of rats.  

Tolerance to LPS was induced by three repeated injections of LPS (100 µg/kg) via the 

gingival catheter, into the periodontal protection tissue of rats at 24-h intervals. Control 

rats were injected in the periodontium with pyrogen-free sterile saline (vehicle) instead 

of LPS. In the third day, 30 min before LPS or saline, animals were pre-treated with L-

NMMA or saline i.c.v. (500 µg/rat). Tb was measured during a period of 6 h after 

injections. 

2.8.2. Protocol 2 - Verification and quantification of the expression of immunoreactive 

fos protein in the caudal subnuclei of the spinal trigeminal nucleus and in the POA after 

LPS administration on the periodontium in non- tolerant (day 1) and in tolerant (day 3) 

rats pre-treated with L-NMMA or saline i.c.v.  

To verify the expression of c-fos in the caudal subnuclei of the spinal trigeminal nucleus 

and in the POA, a dose of 100 μg/kg LPS or saline were administered (via catheter) into 

the periodontium of rats in three consecutive days and 3 h after injection animals were 

perfused, a group on day one and two groups on day three (one pretreated with saline 

i.c.v. and the other with L-NMMA i.c.v.). The brain sections were processed for 

immunohistochemistry and the immunoreactive neurons were quantified. 

 

2.9. Statistical analysis   All values are reported as means±SEM. The thermal response 

to administration of LPS or vehicles was compared by two-way analysis of variance 

(ANOVA) for repeated measures, followed by Duncan’s post hoc test or by t test to 

compare each point. The values were considered significantly different when p<0.05. 

The number of Fos-IR neurons was compared by one-way analysis of variance, 

followed by Duncan’s post hoc test, with p<0.05 indicating a significant difference. 

 

3. RESULTS 

 

Figure 1 shows the effect of pretreatment with L-NMMA given i.c.v. in the LPS-

induced tolerance in the oral tissues of rats. On the first day, LPS injection (100 µg/kg) 

evoked a typical polyphasic febrile response [F(28,587)= 5.66, P < 0.001] compared 

with saline-treated controls. On the second day, rats treated with LPS into the 

periodontium presented an alteration of the polyphasic response to a monophasic 

response [F(28,587) = 3.41, P < 0.001]. On the third day of LPS injection into the 

periodontium, in rats pretreated with L-NMMA a febrile response could be observed, 

which was similar to the first day of injection, whereas in rats pretreated with saline also 

given intracerebroventricularly tolerance persisted [F(31,357)= 4.20, P < 0.001]. 

Control animals pretreated with saline into the periodontium and L-NMMA or saline 

given intracerebroventricularly had no effect on body temperature. These results 

showed the participation of nitric oxide in LPS-induced tolerance in the oral tissues of 

rats. 

Expression of immunoreactive fos protein was assessed in 3 groups of animals: 

non-tolerant rats (day 1), saline-treated tolerant rats (day 3) and L-NMMA-treated 

tolerant rats (day 3). All groups were perfused 3 h after LPS (100 μg/kg) administration 

into the periodontium. Figure 2 shows the expression of fos protein in subnucleus 

caudalis of spinal trigeminal nucleus and Figure 3 in the POA. On day 1, fos-positive 

neurons could be easily observed bilaterally in the subnucleus caudalis of spinal 
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trigeminal nucleus and in the POA in LPS-treated animals (Fig. 2 B1 and Fig. 3 B1), 

compared with saline-treated animals (Fig. 2 A1 and Fig. 3 A1) (p < 0.05). In tolerant 

animals pre-treated with saline i.c.v. and LPS into the periodontium (day 3), a decreased 

number of fos-labelled neurons in both areas was observed (Fig. 2 B2 and Fig. 3 B2) 

compared with non-tolerant animals (day 1) (Fig. 2 B1 and Fig. 3 B1) (p < 0.05). In rats 

pretreated with L-NMMA i.c.v. and LPS into the periodontium (day 3) (Fig. 2 B3 and 

Fig. 3 B3) the number of fos-positive neurons was significantly increased in relation to 

the one observed in the saline-treated i.c.v. animals and LPS into the periodontium (day 

3) (Fig. 2 B2 and Fig. 3 B2), in both the subnucleus caudalis of spinal trigeminal 

nucleus and in the POA (p < 0.05). In all the control groups (treated with saline into the 

periodontium), the number of fos-positive neurons were significantly lower than that 

observed in the LPS-treated groups (p<0.05) (Figs. 2 and 3). The negative controls did 

not show any labelled neurons. 

Figure 4 shows the quantification of fos-positive neurons in the subnucleus 

caudalis of spinal trigeminal nucleus (Fig. 4 A) and in the POA (Fig. 4 B) summarizing 

the results described above. 

 

4. DISCUSSION  
 By investigating the expression of c-fos, an enhanced neuronal activation 

was observed both in the subnucleus caudalis of spinal trigeminal nucleus, where the 

trigeminal nerve makes its first synapse, and in neurons of the POA known to be the 

thermointegrative site of the central nervous system (Almeida et al. 2006; Blatteis and 

Sehic 1997; Blatteis et al. 2000; Steiner et al. 2002) in response to the peripheral input, 

i.e., the gingival injection of LPS. Moreover, central injection of L-NMMA before local 

LPS injection in the periodontium in the third day reverted the decreased neuronal 

activity observed in parallel with the endotoxin tolerance. These results can be taken as 

an indication that central NO participates in the LPS-induced tolerance in periodontal 

tissues of rats, by modulating temperature regulation integration and outflow, despite of 

the kept input. Furthermore the subnucleus caudalis of spinal trigeminal nucleus and the 

POA, key sites for the body temperature regulation after gingival LPS injection, 

constitutes an important center mediating NO actions on thermoregulation. 

 Besides, one can also speculate that central NO production may be increased 

along with the development of LPS tolerance in the oral cavity, which would account 

for the reduced febrile response. Supporting this hypothesis, i.c.v administration of the 

NOS inhibitor L-NMMA abolished the endotoxin tolerance in the third day of LPS 

administration.  

 Systemically LPS-induced tolerance is now well characterized and it is 

described mainly by means of an alteration of the biphasic response to monophasic in 

rats (Almeida et al. 1999; Soszynski et al. 1991; Wilkinson 1990), while in mice, it has 

been expressed through an attenuation of the febrile response (Dias et al. 2005). In a 

recent study, tolerance to LPS injected in periodontal protection tissues of rats was 

characterized on the second day of treatment, by a modification of the pattern of febrile 

response, and on the third day, by a complete abolition of the febrile response (Navarro 

et al. 2007). 

 Investigation of LPS tolerance and the mechanisms responsible for the altered 

responsiveness to bacterial endotoxin have been of considerable interest since the ability 

of the animals to become tolerant to LPS is crucial to the survival of the organism by 

eliciting controlled inflammatory responses (Lindberg 1983). Development of tolerance 

to LPS also appears to be an important mechanism during sepsis (Freudenberg et al. 

1998; Ivanov et al. 2000). Tolerance has been extensively studied using i.p. or i.v. 
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repeated administrations of LPS at short-term intervals (cf. Beeson 1947; Beishuizen et 

al. 2003; Franklin et al. 2007). More recently, we have provided evidence that LPS 

injection into the gingiva in three consecutive days results in local LPS tolerance in the 

oral cavity (Navarro et al. 2007). In the present study we further examined this 

phenomenon by means of documenting the participation of NO in this mechanism, and 

inferring into its mechanism. Reconciling the existing data one can speculate that the 

mechanism of local (mouth) tolerance may be eventually mediated by the same brain 

regions (mainly POA) after the signal being processed by the trigeminal nerve and the 

caudal part of the spinal trigeminal nucleus. These findings add a new role for NO 

mediating the oral cavity endotoxin tolerance, which is in agreement with previous data 

indicating that NO has indeed an important role on the thermoregulation, fever and even 

mediating the systemically induced LPS tolerance (Steiner and Branco 2001). In the 

central nervous system, NO has been shown to decrease body temperature acting as an 

antipyretic molecule (Steiner et al. 2002; Steiner and Branco 2001). On the other hand, 

systemic administration of NO inhibitors causes hypothermia and inhibits LPS fever 

(Scammell et al. 1996). The peripheral effect of NO during fever seems to be related to 

its direct effect on thermoregulatory tissues rather than the febrigenic signaling to the 

brain (Steiner et al. 2004). In agreement, NO has been reported to alter thermoregulation 

by acting directly either in the brown adipose tissue, where it is needed for heat 

production (Monda et al. 1995; Nagashima et al. 1994) or in vascular smooth muscle 

(Taylor and Bishop 1993) where it can alter heat loss and conservation through the skin.  

 To study neuronal activation in the subnucleus caudalis of spinal 

trigeminal nucleus and in POA, we used the c-fos expression technique, which has been 

extensively used as a marker of neuronal activity, induced by a number of stimuli 

including nociceptive stimuli in the oral cavity caused by tooth movement (Magdalena 

et al. 2004), LPS-induced pulpar inflammation (Chattipakorn et al. 2002) and by 

injection of LPS into the periodontium (Navarro et al. 2006; Navarro et al. 2007). The 

rationale to assess these two brain regions is because the somatosensory inervation of 

the oral cavity in mammals is provided by the trigeminal nerve (Byers and Dong 1989; 

Lazarov 2001), and this nerve makes its first synapse in the caudal subnuclei of the 

spinal trigeminal nucleus, previously shown to play a role in the signaling pathway after 

local LPS inflammation (Navarro et al. 2006) and based on the fact that several studies 

have shown that the caudal part of the spinal trigeminal nucleus is a key site that relays 

inflammatory (Chattipakorn et al. 2002) and nociceptive input from orofacial structures 

(Sessle 1986) including the dentition (Byers et al. 2000). The POA is known to be the 

main thermointegrative and thermosensitive site of the central nervous system (Blatteis 

and Sehic 1997; Blatteis et al. 2000; Kluger 1991; Nagashima et al. 2000; Steiner et al. 

2002). 

 In conclusion, the present data are consistent with the notion that rats develop 

endotoxin tolerance after repeated LPS administrations in the oral cavity and central NO 

plays a key role in this mechanism by modulating neuronal activity in key regions of the 

CNS, in despite of the maintained peripheral input. This notion is not only supported by 

measurements of body temperature but also by using immunohistochemistry which 

detected an enhanced LPS-induced c-fos expression in the subnucleus caudalis of spinal 

trigeminal nucleus and in the POA in tolerant rats pretreated with L-NMMA. 
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Fig. 1 Body core temperature responses to repeated saline or LPS (100 μg/kg) (arrows) 

injected into the periodontal protection tissue of rats on the first (A), second (B), and 

third (C) days of injections and saline or L-NMMA (500 µg/rat i.c.v.) on the third day 

30 minutes before LPS (arrow) (C). The number of animals per group is shown in 

parentheses. The values are means±SEM (*p< 0.05 compared with saline-treated 

group). 

 

Fig. 2 Photomicrographs of subnucleus caudalis of spinal trigeminal nucleus showing 

Fos-IR neurons after saline or LPS (100 μg/kg) injection on periodontium (days 1 and 

3) and L-NMMA or saline i.c.v. (day 3). The negative control group did not show any 

labeled neuron. The coronal schematics in the upper panels show the localization of the 

area in light gray. Sp5C, caudal part of spinal trigeminal nucleus. A1: saline day 1, A2: 

saline day 3, A3: saline (i.c.v) and saline day 3, B1: LPS (100 g/kg) day 1, B2: LPS 

(100 g/kg) day 3, B3: L-NMMA (500 µg/rat i.c.v.) and LPS (100 g/kg) day 3. 

 

Fig. 3 Photomicrographs of preoptic area of hypothalamus showing Fos-IR neurons 

after saline or LPS (100 μg/kg) injection on periodontium (days 1 and 3) and L-NMMA 

or saline i.c.v. (day 3). The negative control group did not show any labeled neuron. 

The coronal schematics in the upper panels show the localization of the areas in light 

gray. POA, preoptic area; 3V, third ventricle. A1: saline day 1, A2: saline day 3, A3: 

saline (i.c.v) and saline day 3, B1: LPS (100 g/kg) day 1, B2: LPS (100 g/kg) day 3, 

B3: L-NMMA (500 µg/rat i.c.v.) and LPS (100 g/kg) day 3. 

 

Fig. 4 Effect of periodontium LPS injection (100 μg/kg) on days one and three and L-

NMMA (i.c.v.) administration on the third day on c-fos expression. The control animals 

were treated with sterile saline. The number of animals per group is shown in 

parentheses. Bars represent the average±SEM of the number of c-fos IR neurons. A. 

Subnucleus caudalis of spinal trigeminal nucleus. B. preoptic area of hypothalamus 

(*p<0.05 compared with saline-treated group). The negative control group did not show 

any labeled neuron. 
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