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RESUMO
Romualdo, PC. Avaliação dos ossos maxilares e de lesões periapicais induzidas em
ratas ovariectomizadas submetidas ou não ao tratamento com bisfosfonato ou
com inibidor da catepsina K. Ribeirão Preto, 2017. 127p. Tese [doutorado]. Faculdade de
Odontologia de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo.
O objetivo do presente estudo foi avaliar ossos maxilares e lesões periapicais induzidas em
ratas ovariectomizadas submetidas ou não ao tratamento com bisfosfonato (Alendronato ALD) ou com inibidor da catepsina K (Odanacatib - ODN). Foram utilizadas 45 ratas,
divididas em 6 grupos: I – sham (cirurgia de ovariectomia fictícia); II – sham e lesão
periapical (LP); III - ovariectomia (OVX) sem LP; IV – OVX e LP; V – OVX, LP e ALD; e Grupo
VI - OVX, LP e ODN. Um dia após a realização da OVX ou da cirurgia fictícia, os animais dos
grupos V e VI começaram a receber ALD ou ODN, via gavagem. Decorridas 9 semanas da
realização da OVX, os primeiros molares dos grupos II, IV, V e VI foram submetidos à
indução de LP por 3 semanas. Decorrido este período, foi realizada colheita microbiológica
dos canais radiculares para a quantificação de micro-organismos e os animais foram
submetidos à eutanásia. Fêmures foram analisados por meio de densitômetro, para registro
da densidade mineral óssea (BMD). As maxilas foram analisadas por meio de
microtomografia computadorizada (micro-CT) para avaliação da microarquitetura e BMD do
osso interradicular e as mandíbulas para avaliação do volume das LP. Os primeiros molares
inferiores foram submetidos ao processamento histotécnico, sendo os cortes corados com
hematoxilina e eosina (HE) e analisados em microscopia convencional. Paralelamente, foi
realizada a análise morfométrica da área das lesões periapicais, em microscopia de
fluorescência e histoenzimologia para a atividade da TRAP. Os primeiros molares superiores
foram submetidos à detecção da expressão gênica de citocinas, marcadores da
osteoclastogênese e de metaloproteinases da matriz. Os resultados obtidos foram
submetidos à análise estatística apropriada, com nível de significância de 5%. A OVX afetou
a BMD do fêmur e da maxila e a microarquitetura apenas do fêmur. O ALD recuperou a BMD
dos ossos avaliados. A OVX não foi capaz de influenciar nos níveis de contaminação
microbiana do canal radicular. As LP dos animais do grupo IV apresentaram expressão
aumentada de RANK, RANKL, IL-1β, IL-6, TNF-α, MMP-8 e 13, enquanto o tratamento com
ALD (grupo V) foi capaz de reduzir a expressão de IL-6 e MMP-8, ao mesmo nível que nas LP
do grupo II. Além disso, as LP do grupo IV foram maiores (área e volume), em comparação
às dos grupos II e V. O ODN, na dose e frequência de administração aplicada, não foi capaz
de promover alterações significantes. A OVX e os tratamentos antirreabsortivos não
influenciaram no número de osteoclastos ao redor da LP. Assim, concluiu-se que a condição
hipoestrogênica induzida pela OVX foi capaz de diminuir a BMD do fêmur e da maxila e
alterou a microarquitetura do fêmur. Apenas o ALD foi capaz de recuperar o fenótipo da
BMD, ou seja, retorno aos níveis observados nos animais saudáveis. Ainda, a OVX agravou o
processo de reabsorção, a inflamação e a expressão de MMPs, provocando lesões periapicais
maiores. O ALD e o ODN proporcionaram uma melhora da resposta periapical. Entretanto,
apenas o tratamento com ALD recuperou o fenótipo, fazendo com que as lesões periapicais
fossem similares às lesões dos animais saudáveis.
Palavras-chave: Ovariectomia. Osteoporose. Lesão periapical. Bisfosfonato. Alendronato.
Odanacatib.

ABSTRACT
Romualdo, PC. Evaluation of maxillary bones and apical periodontitis induced in
ovariectomized rats subjected or not to treatment with bisphosphonate or
cathepsin K inhibitor. Ribeirão Preto, 2017. 127p. Tese [doutorado]. Faculdade de
Odontologia de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo.
The aim of this study was to evaluate maxillary bones and apical periodontitis induced in
ovariectomized rats treated or not with bisphosphonate (Alendronate - ALD) or cathepsin K
inhibitor (Odanacatib - ODN). Forty-five female rats were divided into 6 groups: I - sham
surgery; II - sham and apical periodontitis (AP); III - ovariectomy (OVX) without AP; IV OVX and AP; V - OVX, AP and ALD; and Group VI - OVX, AP and ODN. One day after OVX or
sham surgery, the animals in groups V and VI started receiving ALD or ODN, by gavage.
After 9 weeks, the first molars of the rats in groups II, IV, V and VI were subjected to
induction of AP for 3 weeks. Microbiological root canal sampling was collected for
quantification of microorganisms and the animals were euthanized. Bone mineral density
(BMD) of the femurs was analyzed by bone densitometry. The maxillas were analyzed by
microcomputed tomography (micro-CT) to determine the microarchitecture and BMD of the
interradicular bone while the mandibles were analyzed to determined AP volume. The
mandibular first molars were subjected to histotechnical processing and hematoxylin and
eosin-stained histological sections were examined with conventional microscopy. In addition,
a morphometric analysis of AP area was performed using fluorescence microscopy and
tartrate-resistant acid phosphatase (TRAP) histoenzymology. The maxillary first molars were
used to evaluate the gene expression of cytokines, osteoclastogenesis markers and matrix
metalloproteinases (MMP) using RT-PCR. The results were subjected to appropriate
statistical analysis with 5% significance level. OVX affected femoral and maxillary BMD and
femoral microarchitecture. ALD recovered the BMD of both types of bones. OVX was not able
to influence the microbial levels of the root canal. In group IV, AP showed increased
expression of RANK, RANKL, IL-1, IL-6, TNF-, MMP-8 and MMP-13, while ALD treatment
(group V) reduced IL-6 and MMP-8 expression to the same level as the AP in group II. In
group IV, AP area and volume were larger than in groups II and V. ODN, in the dosage and
frequency of administration applied, was not able to promote significant changes. OVX and
antiresorptive treatments did not influence the number of osteoclasts around the AP region.
In conclusion, the hypoestrogenic condition induced by OVX was able to decrease the BMD
of femur and maxilla and only the microarchitecture of the femur. ALD was able to recover
the BMD phenotype, i.e., return to the levels observed in healthy animals. Furthermore, OVX
exacerbated resorption, inflammation and MMP expression, inducing larger lesions.
Treatment with ALD and ODN resulted in an improvement of the periapical response.
However, only ALD recovered the phenotype, with AP similar to that of healthy animals.

Key words: Ovariectomy. Osteoporosis. Apical periodontitis. Bisphosphonate. Alendronate.
Odanacatib.
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INTRODUÇÃO
O tecido ósseo e o sistema imunológico são funcionalmente interligados
(Zupan et al., 2013). A osteoimunologia é responsável pelo estudo dessa ligação,
analisando sua interdependência em diferentes níveis, com ênfase no conhecimento
dos receptores e das moléculas de sinalização que regulam esse processo (Arboleya
e Castaneda, 2013).
Nos últimos 20 anos, avanços nas pesquisas básicas e clínicas, no
conhecimento da genética de roedores e de humanos e no diagnóstico por imagem
permitiram uma mudança considerável no conhecimento relativo à biologia óssea e
da relação entre hormônios sexuais e a fisiologia e patologia do metabolismo ósseo
(Almeida et al., 2017).
As células ósseas possuem receptores para estrógeno e este hormônio pode
atuar diretamente sobre o tecido ósseo, por meio de funções protetoras que, quando
encontram-se em disfunção, são determinantes na patogenicidade de diversas
alterações como, por exemplo, a osteoporose. A deficiência de estrógeno pósmenopausa desempenha um papel importante nas alterações do volume do osso
trabecular, que conduzem às formas precoce e tardia da osteoporose, em mulheres
(Riggs et al., 1998).
Além disso, o estrógeno exerce ações indiretas por meio da regulação da
produção de citocinas pelas próprias células ósseas e por linfócitos T e B, provocando
alterações no processo de remodelação (Arboleya e Castaneda, 2013). Dentre essas
citocinas, encontram-se a Interleucina-1 (IL-1), a Interleucina-6 (IL-6), o Fator de
Necrose Tumoral α (TNF-α), o Fator Estimulador de Colônias de Macrófagos (GMCSF) e a Prostaglandina E2 (PGE2), as quais influenciam o recrutamento de
osteoblastos, osteoclastos e células T, afetando o metabolismo ósseo. Estes fatores
induzem a reabsorção óssea, principalmente por meio do recrutamento de préosteoclastos da medula óssea que, por sua vez, são reduzidos na presença de
estrógeno (Pacifici, 1996; Manolagas, 2000).
Especificamente na Odontologia, o estrógeno pode regular a proliferação e
promover a diferenciação de células mesenquimais dentárias, por meio da via de
sinalização mediada pelos receptores de estrógeno. Ainda, pode potencializar a
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osteogênese e a dentinogênese em células mesenquimais dentárias, indicando que
este hormônio pode ter implicações clínicas na regeneração do tecido dentário, assim
como na reconstrução do osso alveolar (Lu et al., 2016).
Em roedores, os efeitos da deficiência de estrógeno podem ser modulados
experimentalmente pela ovariectomia (OVX), procedimento que provoca deficiência
hormonal semelhante à da menopausa, estimulando a reabsorção óssea por meio do
aumento da formação de células osteoclásticas (Weitzmann e Pacifici, 2006) e do
aumento da vida útil dessas células (Krum et al., 2008; Martin-Millan et al., 2010),
induzindo osteopenia. Em ratas, a privação de estrógeno parece mimetizar os
padrões de perda da massa óssea observados em humanos (Frost e Jee, 1992). A
rata ovariectomizada é um modelo animal bem estabelecido e comumente utilizado
na área da saúde para investigar os efeitos da osteoporose, bem como das terapias
antirreabsortivas (Kalu, 1991; Peng et al., 1997; Kim et al., 2015; Mathavan et al.,
2015).
Paralelamente, sabe-se que a osteoporose é uma doença óssea metabólica
que tem como característica a diminuição da densidade mineral óssea, resultando na
diminuição da resistência do esqueleto. Tais características levam à fragilidade óssea
e ao aumento do risco de fraturas (Dennison et al., 2013). É considerada um
problema notável de saúde pública, devido à sua associação com fraturas
relacionadas ao avanço da idade. Estima-se que 10 milhões de indivíduos com mais
de 50 anos têm osteoporose no quadril, nos Estados Unidos, com aproximadamente
1,5 milhões de fraturas por ano. Na Europa, estima-se que 27,6 milhões de pessoas
têm a doença relacionada ao avanço da idade e mais de 3,5 milhões de fraturas são
detectadas por ano. O custo para o tratamento econômico dessas fraturas é imenso,
ultrapassando bilhões de dólares (Hernlund et al., 2013). De acordo com a
Organização Mundial da Saúde, a osteoporose é estabelecida quando atinge-se uma
densidade mineral óssea (BMD) com 2,5 desvios padrões ou mais, abaixo do pico
médio de massa óssea de adultos jovens (T-score), saudáveis, conforme medido
pelo exame de densitometria óssea. Para o diagnóstico, os ossos utilizados são,
preferencialmente, quadril e fêmur (Eastell et al., 2016).
O efeito da osteoporose na microarquitetura e na densidade mineral dos
ossos maxilares tem sido estudado, porém os resultados são controversos (Ejiri et
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al., 2008; Dai et al., 2014). Em geral, os ossos longos e a coluna vertebral são mais
sensíveis à deficiência de estrógeno que ocorre após a OVX, em comparação aos
ossos maxilares (Tanaka et al., 2002; Liu et al., 2015). Alguns estudos evidenciaram
que os ossos maxilares são pouco afetados pela OVX (Ishihara et al., 1999; Patullo

et al., 2009; Liu et al., 2015), enquanto outros demonstraram grandes alterações na
porosidade do osso alveolar, com diminuição da BMD em mandíbulas de ratas
ovariectomizadas (Tanaka et al., 2002; Dai et al., 2014). Portanto, o efeito da
osteoporose nos ossos maxilares continua um assunto controverso e mais estudos
com essa abordagem são necessários.
Especificamente na Endodontia, pouco se conhece sobre os efeitos da
redução dos níveis de estrógeno no desenvolvimento de lesões periapicais. A relação
entre lesões periapicais e BMD foi avaliada em um estudo transversal com mulheres
na pós-menopausa, onde foi demonstrada uma significante associação entre a
presença de áreas radiolúcidas periapicais e a baixa densidade mineral óssea (LopezLopez et al., 2015). Adicionalmente, a ovariectomia poderia levar a um aumento
significante da perda óssea em lesões periapicais induzidas, em ratas (Xiong et al.,
2007; Wayama et al., 2015).
Atualmente, a osteoporose está sendo cada vez mais diagnosticada em
crianças, devido ao aumento da prevalência de distúrbios associados à perda óssea
nestes pacientes. As crianças com osteoporose e fraturas decorrentes da maior
fragilidade óssea necessitam de uma avaliação precisa para descartar uma causa
secundária, pois uma BMD reduzida pode ser, frequentemente, consequência de uma
doença crônica ou do seu tratamento. Até o presente momento, os bisfosfonatos
(BFs) são considerados o principal tratamento para a osteoporose pediátrica (Saraff
e Hogler, 2015; Marrani et al., 2017).
Os BFs são medicamentos utilizados para o tratamento de pacientes com
doenças ósseas metabólicas, tais como mieloma múltiplo, doença de Paget e
osteoporose. Esses medicamentos podem afetar a reabsorção óssea de várias
maneiras, incluindo efeitos no recrutamento, diferenciação e atividade reabsortiva
dos osteoclastos, podendo também induzir apoptose destas células (Russell, 2007).
No entanto, segundo Halasy-Nagy et al. (2001), a inibição da reabsorção óssea pelos
BFs, particularmente o Alendronato, não requer a apoptose de osteoclastos.
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Além dos BFs, existem diversos medicamentos usados para o tratamento da
osteoporose, tais como Denosumab, Teriparatida, moduladores seletivos do receptor
de estrógeno, compostos à base de vitamina D, calcitonina, inibidores da catepsina
K, entre outros. Entretanto, os BFs são as drogas mais comumente usadas para o
tratamento da osteoporose, administrados tanto por via oral quanto por via
intravenosa. São divididos em duas classes: os que não contêm nitrogênio e os que
contêm nitrogênio. Estas duas classes têm alvos intracelulares distintos e
mecanismos moleculares de ação que levam à inibição da reabsorção óssea mediada
pelos osteoclastos (Rogers et al., 2011; Das e Crockett, 2013; Tabatabaei-Malazy et

al., 2017).
A prevenção da perda óssea após a menopausa ou em crianças com
osteoporose é de extrema importância para a manutenção da integridade óssea,
prevenindo possíveis fraturas (Seedor et al., 1991; Saraff e Hogler, 2015). O
Alendronato (ALD), um BF que contém nitrogênio, é considerado um medicamento
capaz de prevenir a perda óssea induzida pela deficiência de estrógeno (Seedor et

al., 1991; Chen, G. X. et al., 2014) e está associado com o aumento da densidade
mineral óssea e com a redução do risco de fratura (Black et al., 2000; Muschitz et

al., 2014).
Devido às suas propriedades antirreabsortivas, estudos também têm
investigado a aplicação dos BFs na Odontologia, usando diferentes modelos
experimentais (Gao et al., 2009; Tanoue et al., 2015; Wayama et al., 2015). O ALD
tem se mostrado eficaz na prevenção da perda óssea alveolar na doença periodontal
induzida (Duarte et al., 2004; Goes et al., 2014), melhora o resultado da terapia
periodontal não-cirúrgica, podendo ser um tratamento adjuvante para evitar a perda
óssea periodontal (Lane et al., 2005) e aumenta a densidade mineral óssea sendo
incorporado, inclusive, nas estruturas dentais mineralizadas (Nelson-Filho et al.,
2012; Lucisano et al., 2013). Além disso, o ALD não interfere na densidade óssea
alveolar (Santamaria et al., 2010) e mantém suas características estruturais,
possibilitando o planejamento de movimentação ortodôntica em pacientes que fazem
uso deste medicamento (Consolaro, 2014).
Sabe-se que a terapia com ALD poderia desempenhar um papel protetor
contra a perda óssea periapical (Xiong et al., 2007; Xiong et al., 2010). Uma forte
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relação foi observada entre a duração do tratamento com BFs e o sucesso
endodôntico (Dereci et al., 2016). No entanto, uma condição inflamatória préexistente, como a lesão periapical, pode ser um fator predisponente que pode
exacerbar o desenvolvimento da osteonecrose dos maxilares relacionada ao uso de
BFs, após a extração dentária. Recomenda-se que a lesão periapical seja controlada
antes de executar a extração dentária em pacientes que fazem o uso de BPs, a fim
de reduzir o risco de desenvolver osteonecrose dos maxilares (Song et al., 2016).
Como já salientado, embora os BFs sejam amplamente prescritos no
tratamento

da

osteoporose,

outros

fármacos

antirreabsortivos

têm

sido

desenvolvidos com o objetivo de proporcionar uma redução substancial de fraturas
osteoporóticas em todos os locais do esqueleto (Reginster et al., 2014). O
Odanacatib (ODN) é um medicamento que atua como inibidor altamente seletivo e
reversível da catepsina K, colagenase secretada por osteoclastos, e atualmente está
sendo testado clinicamente no tratamento da osteoporose pós-menopausa (Brixen et

al., 2013). Este medicamento apresenta a capacidade de reduzir a reabsorção óssea
sem

diminuir

o

número

de

osteoclastos,

mantendo

a

formação

óssea

concomitantemente (Masarachia et al., 2012; Brixen et al., 2013). O ODN inibe
seletivamente a proteólise da matriz pela catepsina K, sem afetar outras atividades
ou a viabilidade dos osteoclastos, com inibição simultânea da inflamação. Isto, por
sua vez, diminui a ativação e diferenciação dos osteoclastos, o que mostra ser um
método terapêutico promissor para as lesões periapicais (Bahuguna et al., 2016).
Além disso, estudos recentes têm demonstrado que o ODN aumenta a densidade
mineral óssea, aumentando a resistência óssea do quadril, da coluna vertebral
(Brixen et al., 2013), do rádio e da tíbia (Cheung et al., 2014).
Embora os inibidores da catepsina K tenham a capacidade de suprimir a
perda óssea induzida pela ovariectomia em ratas (Kim et al., 2006; Ochi et al.,
2014), as informações existentes na literatura sobre os seus efeitos na área da
Endodontia são limitadas. A administração de um inibidor da catepsina K (NC-2300)
foi capaz de reduzir a expansão da lesão periapical e a síntese de citocinas próinflamatórias, sugerindo que este pode ser um medicamento eficaz no tratamento da
lesão periapical (Suzuki et al., 2015). Com relação ao ODN, apenas um estudo
avaliou seu efeito em lesões periapicais de roedores (Hao et al., 2015),
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demonstrando que este medicamento promoveu um efeito protetor, uma vez que
inibiu o desenvolvimento das lesões periapicais, a reabsorção óssea e a resposta
imune do animal. Entretanto, os animais utilizados no estudo de Hao et al., (2015)
não foram submetidos à ovariectomia e, portanto, não há na literatura estudos
avaliando o efeito do ODN em lesões periapicais de animais ovariectomizados,
tratados ou não.
A supressão da catepsina K tende a afetar a resposta imune, tendo em vista
que os pré-osteoclastos são ativados por RANKL produzido por osteoblastos, células
T e B. Estas células podem ser ativadas por citocinas pró-inflamatórias e quimiocinas
tais como IL-1, IL-6 e TNF-α (Cochran, 2008). Na lesão periapical, a imunidade inata
resulta em macrófagos ativados que, por meio de citocinas, resultam em reabsorção
óssea. A inibição da catepsina K afeta a resposta imune adaptativa ao diminuir o
número de células T. O número de osteoblastos também diminui, o que resulta em
menor produção de citocinas pró-inflamatórias, levando a uma menor ativação e
diferenciação dos osteoclastos (Bahuguna et al., 2016).
As lesões periapicais são resultado da infecção bacteriana da polpa dentária
e do sistema de canais radiculares, envolvem o recrutamento de células
inflamatórias, citocinas e enzimas, além da ativação de osteoclastos, promovendo o
desenvolvimento de reabsorção óssea alveolar. Tendo em vista o efeito do estrógeno
no processo de reabsorção óssea, uma deficiência estrogênica poderia ser um fator
agravante no desenvolvimento da lesão periapical (Xiong et al., 2007).
Sabe-se que as alterações nos níveis hormonais ocasionadas pela
ovariectomia promovem alterações ósseas morfológicas e diminuição da densidade
mineral óssea (Boyd et al., 2006) que, teoricamente, poderia favorecer a
disseminação de micro-organismos oriundos do canal radicular para a região
periapical. Adicionalmente, tem sido evidenciado na área da Periodontia que essas
alterações hormonais podem apresentar repercussões na cavidade bucal, incluindo o
aumento dos níveis de patógenos periodontais (Hernandez-Vigueras et al., 2016).
Pelo exposto, pode-se hipotetizar que a deficiência estrogênica teria influência,
também,

nos

níveis

de

contaminação

consequentemente, do canal radicular.

microbiana

da

cavidade

bucal

e,
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Adicionalmente,

sabe-se

que

as

citocinas

desempenham

um

papel

importante na modulação da resposta imune e inflamatória no microambiente
periapical e, consequentemente, podem determinar o desenvolvimento das lesões
periapicais (Silva et al., 2007; Graves et al., 2011), modulando o equilíbrio da
osteoclastogênese (Fukada et al., 2009).
A ocorrência de reabsorção óssea nas lesões periapicais envolve uma
interação entre a resposta imune do hospedeiro e as bactérias patogênicas presentes
no sistema de canais radiculares (Kakehashi et al., 1965; Stashenko et al., 1992;
Silva et al., 2012). O processo inflamatório é iniciado e mantido pela liberação de um
grande número de citocinas pró-inflamatórias, tais como TNF-α, IL-1β e IL-6
(Seymour e Gemmell, 2001). Estas moléculas atuam como citocinas próinflamatórias, estimulando a diferenciação osteoclástica e a reabsorção óssea nas
lesões periapicais.
O TNF-α estimula a produção de colagenase, prostaglandina E2, quimiocinas,
citocinas, moléculas de adesão celular e fatores relacionados à reabsorção óssea
(Wajant et al., 1998; Boyce et al., 2005). A expressão aumentada de TNF-α contribui
para a formação da lesão periapical (Nair, 2004; Hao et al., 2015). A IL-1β e o TNFα também têm sido detectados nos tecidos periapicais e no exsudato de canais
radiculares na presença de lesões periapicais. Altas concentrações de IL-1β e IL-6
têm sido detectadas em dentes portadores de sintomatologia e de extensas áreas de
radioluscência, correspondentes à reabsorção óssea (Ataoglu et al., 2002; Jakovljevic

et al., 2015).
Paralelamente,

sabe-se

que

a

tríade

molecular

composta

de

RANK/RANKL/OPG é descrita como um sistema-chave para o controle da
diferenciação e da função dos osteoclastos (Kearns et al., 2008). O RANKL é
necessário para a ativação e para a diferenciação dos osteoclastos, desempenhando
um papel importante na reabsorção óssea que leva ao desenvolvimento de lesões
periapicais. A Osteoprotegerina (OPG) é um ligante antagônico natural para o
RANKL. Portanto, o equilíbrio entre OPG e RANKL regula a diferenciação dos
osteoclastos (Hofbauer e Heufelder, 2001). Há evidências que confirmam a potente
ação antirreabsortiva do estrógeno e que parte dessa ação está relacionada ao
sistema RANK/RANKL/OPG (Eghbali-Fatourechi et al., 2003; Dempster et al., 2012).
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No entanto, ainda não é esclarecido se esse envolvimento é direto ou indireto,
podendo envolver outras citocinas. Ainda nesse contexto, as metaloproteinases da
matriz (MMPs), as quais se constituem em um grupo de enzimas responsáveis pela
degradação dos componentes da matriz extracelular (Bonnans et al., 2014), são
produzidas por células ósseas e parecem desempenhar um papel importante em
vários estágios do processo de reabsorção. Há relatos de que os bisfosfonatos
podem inibir a expressão de MMPs (Llavaneras et al., 2001; Buduneli et al., 2007;
Fernandez-Gonzalez et al., 2016).
Tendo em vista que a osteoporose é uma doença que afeta mundialmente a
qualidade de vida de muitos pacientes, estudos adicionais enfocando esses aspectos
são necessários. Do ponto de vista clínico, o conhecimento desses mecanismos pode
embasar futuras pesquisas envolvendo diferentes formas de tratamento de lesões
periapicais, em pacientes osteoporóticos.
Apesar desses conhecimentos, até o momento há pouca informação
disponível na literatura específica sobre o impacto da osteoporose e da administração
de medicamentos antirreabsortivos nos ossos maxilares e no desenvolvimento de
lesões periapicais, incluindo a possível influência nos níveis de citocinas próinflamatórias, no sistema RANK/RANKL/OPG e nas MMPs.

Proposição

Proposição | 37

PROPOSIÇÃO
O objetivo geral do presente estudo foi avaliar ossos maxilares e lesões
periapicais induzidas em ratas ovariectomizadas, submetidas ou não ao tratamento
com Alendronato ou com Odanacatib.
Objetivos específicos:
-

Avaliação da densidade mineral óssea (BMD) dos fêmures, por meio de
densitômetro de absorbância de raios-X de energia dual (DXA).

-

Avaliação da microarquitetura e BMD dos fêmures e maxilas, por meio de
microtomografia computadorizada (micro-CT).

-

Quantificação de 40 espécies de micro-organismos nos canais radiculares, por
meio da técnica de biologia molecular Checkerboard DNA-DNA Hybridization.

-

Detecção da expressão gênica de citocinas pró-inflamatórias (Il-1β, Il-6, Il-10

e Tnf-α), de marcadores da osteoclastogênese (Rank, Rankl e Opg) e de
metaloproteinases da matriz (Mmp-1, Mmp-8 e Mmp-13) nos dentes com ou
sem lesão periapical, por meio da reação em cadeia da polimerase em tempo
real (RT-PCR).
-

Descrição das características das regiões apical e periapical em cortes
histopatológicos, avaliados por meio de microscopia de luz convencional
(coloração de hematoxilina e eosina).

-

Identificação e contagem de osteoclastos na região periapical ao redor do
ligamento periodontal ou das lesões periapicais induzidas, por meio da
histoenzimologia para a atividade da fosfatase ácida resistente ao tartarato
(TRAP).

-

Comparação entre a mensuração da área e do volume das lesões periapicais e
do espaço do ligamento periodontal na região periapical, em microscopia de
fluorescência e em micro-CT, respectivamente.

Material e Métodos
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MATERIAL E MÉTODOS
O presente projeto de Pesquisa foi submetido à apreciação pela Comissão de
Ética no Uso de Animais da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto Universidade de São Paulo (Protocolo nº 2013.1.1404.58.4 – Anexo A), tendo sido
aprovado.
Obtenção dos animais
Para experimentação, foram utilizadas 45 ratas da linhagem Wistar, de
aproximadamente 12 semanas de idade, adquiridas do Biotério Central da
Universidade de São Paulo (USP) – Campus de Ribeirão Preto. Todos os animais
foram mantidos no Biotério II da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto – USP
com livre acesso à ração e água filtrada.
Os animais foram divididos aleatoriamente em 6 grupos (Tabela 1).
Tabela 1. Distribuição dos grupos experimentais e controles
Grupos
I

Procedimento
Sham (controle)

n
5 animais

II
III
IV
V
VI

Sham + LP (controle)
OVX (controle)
OVX + LP
OVX + LP + ALD
OVX + LP + ODN

5 animais
5 animais
10 animais
10 animais
10 animais

OVX= Ovariectomia; Sham = Cirurgia de ovariectomia fictícia; LP = Lesão periapical; ALD = Alendronato; ODN = Odanacatib.

Ovariectomia
Para a obtenção dos animais ovariectomizados (OVX), as ratas foram
anestesiadas por meio de injeção intramuscular com Ketamina (Ketamina 10% Agener União Química Farmacêutica Nacional S/A, Embu-Guaçu, SP), na dosagem de
55mg/Kg de peso corporal e Xilazina (Xilazina 2% - Dopaser, Laboratórios Calier, AS,
Barcelona, Espanha), na dosagem de 10mg/Kg de peso. Ovariectomias bilaterais
foram realizadas nos animais dos grupos III a VI. Os animais dos grupos I e II foram
submetidos a cirurgias de ovariectomia fictícias (sham), nas quais os ovários foram
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apenas movimentados e devolvidos intactos à posição original, como descrito
previamente (Orrico et al., 2005).
Administração dos medicamentos
A administração dos medicamentos foi iniciada um dia após a realização da
OVX. Os animais do grupo V receberam duas doses semanais de 1mg/Kg de
Alendronato de Sódio (Alendronato Monossódico Triidratado, Galena Química e
Farmecêutica Ltda, Índia) quimicamente puro, diluído em água destilada, via
gavagem (sonda inserida via bucal). A administração do medicamento foi mantida
por 12 semanas (Sugimoto et al., 2013; Chen, G. X. et al., 2014), totalizando 24
doses durante o período experimental.
Os animais do grupo VI receberam um total de 7 doses de 2,12mg/kg de
Odanacatib (Santa Cruz Biotechnology Inc, Santa Cruz, CA, USA), a cada 12 dias.
Este medicamento foi diluído em PEG (Polietilenoglicol) 400 (2,5mg/mL). A
administração do medicamento foi também realizada por meio de gavagem e
mantida por 12 semanas. Esta dose e frequência foram calculadas por meio de
extrapolação alométrica de camundongos para ratos, com base nos dados
apresentados por Hao et al. (2015).
Para a administração das drogas via gavagem, os animais foram contidos
manualmente e mantidos em jejum por duas horas. Foi utilizada uma agulha de aço
inox curva, específica para a realização de gavagem em ratos (Ciencor Scientific
Ltda. São Paulo - SP), com cânula de diâmetro de 1,2mm, esfera de 2,25mm e
38mm de comprimento, para que a solução fosse injetada diretamente no trato
gastrointestinal.
Após a administração dos medicamentos, os animais foram mantidos por
alguns minutos na posição vertical para evitar a ocorrência de refluxo e/ou irritação
gastroesofágica e para garantir a total ingestão do volume administrado. Massagens
abdominais também foram realizadas para maior conforto do animal.
Semanalmente, os animais foram pesados (Balança eletrônica modelo 3400,
©

Toledo do Brasil) para controle do peso corpóreo e para que novas soluções de
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Alendronato e Odanacatib fossem preparadas com a concentração adequada,
ajustando a dose de medicamento ao peso dos animais, a cada semana.
Indução das lesões periapicais
Um modelo clássico para indução de lesão periapical em roedores foi
empregado (Kawashima e Stashenko, 1999; Bezerra da Silva et al., 2014), 21 dias
antes da realização da eutanásia. Inicialmente, as ratas foram anestesiadas por meio
de injeção intramuscular com Ketamina (Ketamina 10% - Agener União Química
Farmacêutica Nacional S/A, Embu-Guaçu, SP, Brasil), na dosagem de 55mg/Kg de
peso corporal e Xilazina (Xilazina 2% - Dopaser, Laboratórios Calier, AS, Barcelona,
Espanha), na dosagem de 10mg/Kg.
Os animais dos grupos II, IV, V e VI foram imobilizados e montados em uma
mesa de retração da mandíbula, mantidos com a cavidade bucal aberta para permitir
a adequada visualização e acesso. A abertura coronária dos primeiros molares
superiores do lado esquerdo e dos inferiores de ambos os lados foi realizada com
broca esférica em baixa rotação (nº 1/2 - KG Sorensen, Cotia, SP, Brasil) acoplada à
peça de mão elétrica montada em motor de baixa rotação e contra-ângulo (Dabi
Atlante Equipamentos Odontológicos, Ribeirão Preto, SP, Brasil), sendo o tecido
pulpar do canal radicular distal removido com lima endodôntica tipo K número 10
(Dentsply Maillefer, Ballaigues, Suíça). Em seguida, os dentes foram mantidos
expostos à microbiota bucal.
Após o período experimental de 21 dias, foi realizada a colheita
microbiológica do conteúdo dos canais radiculares, introduzindo-se uma lima
endodôntica tipo K número 8 no comprimento total do canal. As limas foram, então,
armazenadas individualmente em tubos plásticos (Eppendorf AG, Barkhausenweg,
Hamburg, Alemanha), contendo 150µL da solução tampão TE (pH 7,6) e 100µL de
hidróxido de sódio 0,5M. Em seguida, os tubos foram agitados para dessorção
microbiana na solução e armazenados em freezer à temperatura de -20ºC até o
momento da análise por Checkerboard DNA-DNA Hybridization. Posteriormente, os
animais foram submetidos à eutanásia por sobredose anestésica, por meio da
associação de Ketamina 300mg/kg e Xilazina 30mg/kg, como preconizado pelas
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Diretrizes da prática de eutanásia do CONCEA (Conselho Nacional de Controle de
Experimentação Animal).
Os maxilares de cada animal foram divididos em quadrantes (hemimaxilas e
hemimandíbulas) de acordo com a análise a ser empregada, conforme ilustrado na
Figura 1.
Figura 1. Distribuição dos quadrantes de acordo com a análise a ser empregada.
Micro-CT=microtomografia computadorizada, BMD=densidade mineral óssea, RTPCR=reação em cadeia da polimerase em tempo real, LP=lesão periapical,
HE=hematoxilina e eosina e TRAP=fosfatase ácida resistente ao tartarato.

1) Confirmação da eficácia da ovariectomia
A eficácia da ovariectomia foi confirmada por meio do monitoramento do
peso corporal dos animais e pelo peso do útero no dia da eutanásia, tendo em vista
que este procedimento promove aumento no peso corporal e atrofia uterina (Chen,
G. X. et al., 2014), em comparação ao grupo sham.
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2) Avaliação microbiológica - Detecção molecular de micro-organismos
por meio da técnica Checkerboard DNA-DNA Hybridization nos
animais dos grupos II e IV
Foi realizada a colheita microbiológica do conteúdo dos canais radiculares
dos animais dos grupos II e IV, 21 dias após a indução das lesões periapicais, ou
seja, no dia da realização da eutanásia. Não foi realizada a análise do material
colhido dos canais radiculares dos grupos tratados com os medicamentos
antirreabsortivos, uma vez que os medicamentos não têm como característica dos
seus mecanismos de ação a atividade antimicrobiana. Portanto, essa análise foi
realizada apenas nos grupos sham+LP (II) e OVX+LP (IV).
O conteúdo de cada amostra dos canais radiculares foi avaliado utilizando-se
a técnica Checkerboard DNA-DNA Hybridization (Socransky et al., 1994) para
verificar a presença de 40 espécies bacterianas (Tabela 2).
As amostras foram aquecidas para lisar as células bacterianas e o DNA
contido nas mesmas foi depositado sobre uma membrana de nylon com carga
positiva (Boehringer Mannheim, Indianápolis, IN, USA), com o auxílio de um
dispositivo específico (Minislot-30 – Immunetics INC, Boston, MA, USA).
Após a fixação do DNA sobre a membrana, esta foi colocada em outro
dispositivo (Miniblotter-45 – Immunetics Inc, Boston, MA, USA), com as linhas
contendo o DNA das amostras posicionadas perpendicularmente às canaletas do
Miniblotter-45. As sondas de DNA para as 40 espécies bacterianas marcadas com
digoxigenina foram depositadas nas canaletas do Miniblotter-45 para a hibridização
das sondas com o DNA das amostras. As membranas foram então lavadas em alta
adstringência e as sondas de DNA foram detectadas utilizando-se o anticorpo antidigoxigenina, conjugado à fosfatase alcalina, por meio da observação dos sinais de
quimioluminescência. As duas últimas linhas horizontais da membrana apresentaram
controles nas concentrações de 105 e 106 células bacterianas de cada espécie que
estará sendo investigada. Os sinais produzidos foram comparados aos controles e
convertidos em contagem absoluta.
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Tabela 2. Relação de micro-organismos avaliados (Checkerboard DNA-DNA Hybridization)
Espécie bacteriana

Actinomyces gerencseriae

Procedência da cepa
a

Actinomyces naeslundii

12104

Actinomyces odontolyticus I
Actinomyces oris

Morfotipo

Fisiologia

Bastonete Gram-positivo

Facultativo

a

Bastonete Gram-positivo

Facultativo

a

Bastonete Gram-positivo

Facultativo

Bastonete Gram-positivo

Facultativo

Bastonete Gram-negativo

Facultativo

a

Bastonete Gram-negativo

Facultativo

a

Bastonete Gram-negativo

Facultativo

a

Bacilo Gram-negativo

Facultativo

a

Bastonete Gram-negativo

Facultativo

a

Bastonete Gram-negativo

Facultativo

a

Bacilo Gram-positivo

Facultativo

a

Bastonete Gram-positivo

Anaeróbio

a

Bacilo Gram-negativo

Facultativo

a

Coco Gram-positivo

Facultativo

23860

17929
43146

a

Aggregatibacter actinomycetencomytans

43718 + 29523

Campylobater rectus

33238

Capnocytophaga gingivalis

33624

Campylobacter gracilis
Capnocytophaga ochracea
Capnocytophaga sputigena

33236
33596
33612

Corynebacterium matruchotti

14266

Eubacterium nodatum

33099

Escherichia coli

10799

Enterococcus faecallis

29212

Enterococcus faecium

a

6569

Enterococcus hirae

10541

Fusobacterium nucleatum (sp. nucleatum)

25586

Fusobacterium nucleatum (sp.
polymorphum)
Fusobacterium nucleatum (sp. vincentii)

10953
49256

Fusobacterium periodonticum

33693

Haemophilus influenzae

33533

Helicobacter pylori

43504

Leptotrichia buccalis
Porphyromonas endodontalis
Porphyromonas gingivalis

14201
35406
33277

Prevotella intermedia

25611

Prevotella melaninogenica

25845

Streptococcus anginosus
Streptococcus constellatus
Streptococcus gordonii

33397
27823
10558

Streptococcus intermedius

27335

Streptococcus mitis

49456

Streptococcus mutans

25175

Streptococcus oralis
Streptococcus sanguinis
Streptococcus sobrinus

35037
10556
33748

Tannerella forsythia

43037

Treponema denticola

B1

Treponema Socranskii
Veillonella parvula
a = ATCC (American Type Culture Collection);
b = The Forsyth Institute, Boston, MA.

S1

Coco Gram-positivo

Facultativo

a

Coco Gram-positivo

Anaeróbio

a

Bastonete Gram-negativo

Anaeróbio

a

Bastonete Gram-negativo

Anaeróbio

a

Bastonete Gram-negativo

Anaeróbio

a

Bastonete Gram-negativo

Anaeróbio

a

Cocobacilo Gram-negativo

Facultativo

a

Bastonete Gram-negativo

Facultativo

a

Bacilo Gram-negativo

Anaeróbio

a

Bastonete Gram-negativo

Anaeróbio

a

Bastonete Gram-negativo

Anaeróbio

a

Bacilo Gram-negativo

Anaeróbio

a

Bastonete Gram-negativo

Anaeróbio

a

Coco Gram-positivo

Facultativo

a

Coco Gram-positivo

Anaeróbio

a

Coco Gram-positivo

Facultativo

a

Coco Gram-positivo

Facultativo

a

Coco Gram-positivo

Facultativo

a

Coco Gram-positivo

Facultativo

a

Coco Gram-positivo

Facultativo

a

Coco Gram-positivo

Facultativo

a

Coco Gram-positivo

Facultativo

a

Bastonete Gram-negativo

Anaeróbio

Espiroqueta Gram-negativo

Anaeróbio

Espiroqueta Gram-negativo

Anaeróbio

Coco Gram-negativo

Anaeróbio

b
b

10790

a

a
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Para permitir uma análise semiquantitativa dos sinais de quimioluminescência
das espécies bacterianas em cada amostra, a intensidade dos sinais foi registrada em
forma e escores: escore 0 = bactérias não detectadas; escore 1 = 1x10 4 células
bacterianas; escore 2 = 1x105 células bacterianas; escore 3 = 5x105 células
bacterianas e escore 4 = 1x106.
Primeiramente, foi realizado um teste de associação para investigar se a
realização da ovariectomia afeta ou não a presença/ausência de bactérias no sistema
de canais radiculares. A segunda etapa da análise comparou a porcentagem de
ocorrência dos diferentes escores obtidos entre os grupos.
A leitura dos resultados foi realizada duas vezes para a conferência dos
resultados, por um único examinador calibrado (Kappa>0,8) e cego com relação aos
grupos avaliados.
3) Avaliação da densidade mineral óssea (BMD) dos fêmures, por meio
da técnica de absortometria radiológica de dupla energia (DXA)

Um fêmur de cada animal de todos os grupos (I a VI) foi removido
cirurgicamente e analisado por meio do densitômetro de absorbância de raios-X de
energia dual Lunar PIXImus (Lunar PIXImus Corp. Headquarters, Madison, WI, USA),
para registro da BMD da metáfise distal, em g/cm2. Os dados obtidos foram
registrados e analisados pelo software Lunar PIXImus, versão 2.2 (Lunar PIXImus
Corp. Headquarters), conforme descrito previamente (Lucisano et al., 2013).
4) Avaliação da microarquitetura e da BMD dos fêmures e maxilas, por
meio de microtomografia computadorizada (micro-CT)
Fêmures e hemimaxilas do lado direito dos animais representando todos os
grupos foram analisados por meio de microtomografia computadorizada (micro-CT),
empregando o microtomógrafo SkyScan modelo 1174 v.2 (Bruker microCT, Kontich,
Bélgica).
Cada espécime foi individualmente inserido de forma perpendicular em
relação à fonte de radiação durante o escaneamento reduzindo-se, assim, a
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possibilidade de distorção da imagem. Uma vez confirmado o correto posicionamento
do osso, as amostras foram escaneadas utilizando 50kV e 800mA com o auxílio de
um filtro de 0,5mm de espessura de alumínio, para otimizar o contraste, em passos
de rotação de 1º e tamanho de resolução isotrópica de 19,7μm, conforme
preconizado por Falcai et al. (2015).
A reconstrução das secções transversais foi realizada por meio do programa
NRecon v.1.6.3 (Bruker microCT, Kontich, Bélgica), sendo aplicada uma redução de
artefatos em forma de anel (Ring Artifact) no valor de 10. Para as análises, foi
utilizado o software CTAn v.1.12 (Bruker microCT, Kontich, Bélgica).
As regiões de interesse (ROI) nos fêmures e nas hemimaxilas foram
limitadas a regiões de osso trabecular, sem o osso cortical, por serem mais sensíveis
e comparáveis ao osso osteoporótico humano (Turner, 2001). A ROI selecionada
para análise em cada osso foi baseada no estudo de Liu et al. (2015). Na maxila foi
avaliada a área trabeculada do septo interradicular do primeiro molar e no fêmur
foram avaliados 3mm da área trabecular axial (abaixo da cartilagem de crescimento).
Os seguintes parâmetros estruturais foram avaliados nas regiões de interesse:
densidade mineral óssea (BMD); porcentagem de volume ósseo (BV/TV); espessura
trabecular (Tb.Th.); número de trabéculas (Tb.N) e separação trabecular (Tb.Sp.)
(Dai et al., 2014; Liu et al., 2015).
5) Detecção da expressão gênica de citocinas pró-inflamatórias, de
marcadores da osteoclastogênese e de metaloproteinases da matriz,
nos dentes com ou sem lesão periapical, por meio da reação em
cadeia da polimerase em tempo real (RT-PCR)
As hemimaxilas do lado esquerdo foram seccionadas e os blocos contendo o
primeiro molar superior e o osso ao seu redor foram removidos e submetidos ao
isolamento do RNA. As amostras foram mantidas em RNAlater (Life Technologies
Corporation – Carlsbad, CA, EUA) e congeladas a -80ºC até o dia do processamento,
quando foram descongeladas, trituradas em gral e pistilo, homogeneizadas em
homogeneizador de tecidos (BioSpec Products, Inc., Bartlesville, OK, EUA) e
mantidas por 1 minuto à temperatura ambiente. A extração de RNA total foi
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realizada utilizando o kit de extração Pure link mini kit (Applied Biosystems, Foster
City, California, EUA), seguindo as instruções do fabricante. Alíquotas de 2µL foram
utilizadas para avaliar a pureza e estimar a concentração de RNA em mg/mL de cada
amostra, utilizando o Nanodrop 2000 (Thermo Fisher Scientific Inc., Waltham, MA,
EUA).
Após a extração do RNA, o DNA complementar (cDNA) foi sintetizado
utilizando 1μg de RNA total e o kit High Capacity (Applied Biosystems, Foster City,
California, EUA).
A quantificação de citocinas (IL-1Β, IL-6, IL-10 E TNF-α), de marcadores da
osteoclastogênese (RANK, RANKL E OPG) e de MMPs (MMP-1, MMP-8 e MMP-13) foi
avaliada por meio de expressão gênica (Il-1β, Il-6, Il-10, Tnf-α, Rank, Rankl, Opg,

Mmp-1, Mmp-8 e Mmp-13). A análise quantitativa da expressão de RNAm foi
realizada por meio do StepOnePlus™ Real-Time PCR System (Applied Biosystems,
Foster City, CA, EUA), utilizando o sistema de fluorescência TaqMan (Applied
Biosystems®, Foster City, CA, EUA) para a quantificação dos produtos de
amplificação. As condições padrão de PCR consistiram de: 95°C (2 minutos),
seguidas por 40 ciclos de 95°C (1 segundo) e 60°C (20 segundos).
Para a análise do RNAm, o cálculo para determinação da expressão relativa do
gene de interesse foi realizado de acordo com as instruções do fabricante (Applied
Byosystems User’s Bulletin - P/N 4303859), utilizando como referência a expressão
de beta-actina (Actb) e de gliceraldeído-3-fosfato desidrogenase (Gapdh) na mesma
amostra, utilizando-se do método do ΔΔCt. A média dos valores de Ct obtidas de
duplicatas foi utilizada para o cálculo da expressão gênica, a qual foi comparada aos
valores do gene alvo e gene de referência de uma amostra controle para o cálculo da
expressão relativa, por meio da fórmula 2–ΔΔCt.
6) Estudo Histopatológico
Processamento histotécnico e avaliação microscópica
Após a eutanásia dos animais, as hemimandíbulas inferiores foram removidas
com tesoura cirúrgica esterilizada, fixadas por imersão em formol tamponado a 10%
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por 24 horas à temperatura ambiente e, em seguida, lavadas por, aproximadamente,
4 horas em água corrente. Em seguida, para a desmineralização das peças, foi
utilizada solução à base de EDTA a 4,13% (pH 7-7,4). As peças foram mantidas
nesta solução, à temperatura ambiente, trocada semanalmente, até sua completa
desmineralização. O grau de desmineralização das estruturas mineralizadas foi
testado por meio da penetração de uma agulha nos tecidos, para verificação da sua
consistência. Após esse procedimento, as peças foram submetidas ao processamento
histotécnico de rotina, sendo lavadas em água corrente por 2 horas, desidratadas em
álcool de concentrações crescentes (70% e 95% por 30 minutos cada; 2 trocas de
100% por 20 minutos cada e 2 trocas de álcool 100% por 40 minutos cada),
diafanizadas em xilol (2 banhos de 20 minutos e 1 de 40 minutos) e incluídas em
parafina.
Os blocos contendo os dentes foram cortados longitudinalmente em
micrótomo (Leica RM2145; Leica Microsystems GmbH, Wetzlar, Alemanha) no
sentido mésio-distal. Cortes semi-seriados de 5μm, com intervalos de 15μm, foram
obtidos em toda a extensão da lesão periapical, exceto na região do forame apical,
onde todos os cortes foram coletados sem intervalos.
Os cortes representativos de cada grupo (experimentais e controle) foram
corados com hematoxilina e eosina (HE) e submetidos à análise em microscopia
óptica convencional, para descrição das regiões apical e periapical.
Todas as análises foram realizadas no microscópio Axio Imager.M1 (Carl
Zeiss MicroImaging GmbH, Göttingen, Alemanha), com câmera AxioCam MRc5
acoplada (Carl Zeiss MicroImaging GmbH, Göttingen, Alemanha). As análises foram
realizadas apenas nas raízes distais dos primeiros molares inferiores por
apresentarem canal radicular amplo, reto e com paredes de espessura uniforme até
a região periapical. Os cortes mostraram simultaneamente os terços coronário,
médio e apical do canal radicular, o forame apical e o osso alveolar. Todas as
análises foram realizadas por um único avaliador experiente, sem conhecimento
prévio do grupo analisado.
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Análise microscópica descritiva das regiões apical e periapical
A análise qualitativa descritiva das regiões apical e periapical foi realizada
nos cortes representativos de cada grupo considerando:
-

Ligamento periodontal/Lesão periapical: extensão do ligamento periodontal ou
da lesão periapical, quando presente.

-

Infiltrado celular inflamatório: Característica e intensidade.

-

Cemento apical/Osso alveolar: Ausência/presença de reabsorção dos tecidos
mineralizados.

7) Mensuração da área das lesões periapicais ou da área do espaço do
ligamento periodontal na região periapical, por meio da técnica de
fluorescência
A avaliação morfométrica das lesões periapicais (grupos II, IV, V e VI) ou do
espaço do ligamento periodontal (grupos I e III) foi realizada nos espécimes corados
com HE utilizando o microscópio Axio Imager.M1, em aumento de 5x, operando no
modo fluorescente, filtro Alexa Fluor 488 (AF488) com as seguintes características:
excitação de G365, refletores FT395 e emissão LP420, como previamente descrito
(De Rossi et al., 2007; Cohenca et al., 2015). Para cada espécime, a área da lesão
periapical ou do espaço do ligamento periodontal na região foi delineada e medida
em mm2. A delimitação da lesão excluiu as estruturas intactas (ligamento
periodontal, cemento e osso alveolar), facilmente identificadas pela fluorescência
verde intensa, assim como incluiu áreas de reabsorção e infiltrado inflamatório,
identificadas pela ausência de fluorescência e aparência escurecida. A delimitação da
área do ligamento periodontal normal incluiu todo o ligamento da região periapical
(1mm acima do ápice radicular).
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8) Histoenzimologia para a atividade da fosfatase ácida resistente ao
tartarato (TRAP), para contagem de osteoclastos
A atividade da TRAP foi utilizada para a marcação de células gigantes
multinucleadas (osteoclastos). Os cortes foram desparafinizados (2 banhos de xilol
de 5 minutos cada) e hidratados (álcool 100% por duas vezes de cinco minutos
cada; álcoois 95%, 70% e 50% por dois minutos cada e água destilada pelo mesmo
período). A seguir, as lâminas foram colocadas em solução de álcool/acetona a 50%
durante um minuto e os cortes secos à temperatura ambiente. Em seguida, uma
solução contendo 10mL de tampão de ácido acético, 0,1mL de dimetilformamida,
5mg de Fast-red e 1mg de ácido fosfórico naftol AS-BI (Sigma-Aldrich Corporation,
Saint Louis, EUA) foi pipetada sobre os cortes, que foram mantidos protegidos da
luz, em estufa a 37°C, pelo tempo suficiente para se observar a marcação (Cohenca

et al., 2015). Após a incubação, foi realizada a contra-coloração com hematoxilina
por um minuto. A seguir, as lâminas foram montadas e avaliadas no microscópio
Axio Imager.M1 sob luz convencional, para contagem do número de células TRAPpositivas, com três ou mais núcleos, presentes em lacunas de reabsorção, em
contato direto com o osso alveolar ao redor da lesão periapical. Os resultados foram
expressos em número de células por mm.
9) Mensuração do volume das lesões periapicais ou do volume do
espaço do ligamento periodontal na região periapical, por meio de
microtomografia computadorizada (micro-CT)
As hemimandíbulas do lado direito foram escaneadas e reconstruídas,
conforme descrito anteriormente para os fêmures e as hemimaxilas. A delimitação do
espaço do ligamento periodontal (1mm acima do ápice radicular) ou das lesões
periapicais foi realizada no plano sagital, por meio da delimitação personalizada da
ROI de forma manual, ajustada a cada 10 cortes, para garantir a inclusão do volume
total de perda óssea na região apical da raiz distal do primeiro molar inferior. O
parâmetro avaliado foi o volume ósseo (mm³) que representa a versão
tridimensional da lesão periapical.

Material e Métodos | 53

10) Correlação entre a mensuração da área e do volume das lesões
periapicais ou do espaço do ligamento periodontal na região
periapical, em microscopia de fluorescência e em micro-CT
Os valores obtidos a partir da análise histomorfométrica (área em mm²,
obtida nas imagens no modo fluorescente) e da análise tridimensional das lesões
periapicais ou do espaço do ligamento periodontal (volume em mm³, obtido em
micro-CT) foram submetidos ao teste de correlação de Pearson para avaliar o grau
de correlação entre esses parâmetros.
Análise Estatística
Os dados obtidos foram submetidos a testes estatísticos específicos, para
verificação da distribuição dos dados. Em seguida, foram submetidos à análise
estatística apropriada, por meio do programa Graph Pad Prism 4.0 (Graph Pad
Software Inc, San Diego, CA, EUA). Para a comparação dos resultados obtidos, nos
diferentes grupos, com relação à análise do peso corporal e do útero foi utilizado o
teste T. Com relação à avaliação microbiológica, foi aplicado o teste qui-quadrado
para verificar a associação e o teste de Mann-Whitney para a comparação dos
diferentes escores. Com relação à avaliação da microarquitetura óssea e da área das
lesões periapicais, foi utilizado o teste one-way ANOVA e, quando necessário, o pósteste de Tukey. Com relação à avaliação dos osteoclastos, foi utilizada a análise de
variância 2 fatores (two-way ANOVA), considerando como variáveis independentes
ovariectomia e lesão periapical e o teste one-way ANOVA na comparação entre os
grupos onde a lesão periapical foi induzida. Nas demais análises foi aplicado o teste
não-paramétrico de Kruskal-Wallis e, quando necessário, o pós-teste de Dunn. O
teste de correlação de Pearson foi utilizado para correlacionar os dados obtidos a
partir da mensuração da área e do volume das lesões periapicais ou do espaço do
ligamento periodontal. Todas as análises foram realizadas com nível de significância
de 5%.
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RESULTADOS
1) Confirmação da eficácia da ovariectomia
A eficácia da ovariectomia foi confirmada pelo aumento do peso corporal dos
animais (Figura 2) e pela diminuição do peso do útero (Figura 3), no dia da
eutanásia.
A média do peso corporal dos animais do grupo sham foi de 465,1 (±15,72)
gramas, enquanto que para o grupo ovariectomizado foi de 522,5 (±7,24) gramas.
Houve diferença estatisticamente significante entre os grupos (p<0,001).
A média do peso do útero dos animais do grupo sham foi de 558,2 (±42,18)
miligramas, enquanto que para o grupo ovariectomizado foi de 149,1 (±6,65)
miligramas. Também houve diferença estatisticamente significante entre os grupos
(p<0,001).
Figura 2. Peso final dos animais no dia da eutanásia,
12 semanas após a realização da ovariectomia (OVX) ou
da cirurgia fictícia (sham). Letras diferentes significam
que foi possível encontrar diferença estatisticamente
significante entre os grupos (p<0,001).
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Figura 3. Peso do útero dos animais no dia da eutanásia, 12
semanas após a realização da ovariectomia (OVX) ou da
cirurgia fictícia (sham). Letras diferentes significam que foi
possível encontrar diferença estatisticamente significante
entre os grupos (p<0,001).

2) Avaliação microbiológica - Detecção molecular de micro-organismos
por meio da técnica Checkerboard DNA-DNA Hybridization nos
animais dos grupos II e IV
A análise microbiológica foi realizada considerando a presença ou ausência
de micro-organismos nos canais radiculares de maneira geral. Dos 40 microorganismos avaliados, apenas 4 (C. matruchotti, H. influenzae, P. endodontalis e P.

intermedia) não foram detectados em nenhum dos canais radiculares avaliados dos
grupos II e IV.
Com relação à análise de associação entre a realização da ovariectomia e a
presença ou não de bactérias no sistema de canais radiculares, não foi possível
encontrar diferença estatisticamente significante entre os grupos sham+LP e
OVX+LP (p=0,78).
Ao se avaliar a quantidade de bactérias, por meio de escores, também não
foi possível encontrar diferença estatisticamente entre os grupos (p>0,05). A
porcentagem de ocorrência dos escores avaliados encontra-se na Figura 4.

Resultados | 59

Figura 4. Avaliação da quantidade de bactérias presentes nos canais
radiculares, por meio de escores, nos grupos sham ou ovariectomizado (OVX).
Escore 0 = bactérias não detectadas; escore 1=1x10 4 células bacterianas;
escore 2=1x105; escore 3=5x105 e escore 4=1x106 células bacterianas. Não
foi possível encontrar diferença estatisticamente significante entre os grupos
(p>0,05).

3) Avaliação da densidade mineral óssea (BMD) dos fêmures, por meio
da técnica de absortometria radiológica de dupla energia (DXA)
Os resultados obtidos após a avaliação da densidade mineral óssea (BMD) da
metáfise distal dos fêmures encontram-se na Figura 5. As medianas dos grupos
sham, OVX, OVX+ALD e OVX+ODN foram, respectivamente, 0,257, 0,167, 0,248 e
0,172 g/cm². Houve diferença estatisticamente significante (p=0,0006) entre os
grupos sham e OVX, demonstrando que a ovariectomia reduziu a BMD do osso
longo, e também entre os grupos OVX e OVX+ALD, demonstrando que este
medicamento foi capaz de restabelecer a BMD aos níveis de normalidade. O
medicamento Odanacatib (ODN) foi estatisticamente semelhante aos demais grupos.
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Figura 5. Densidade mineral óssea (BMD), 12 semanas
após a realização da ovariectomia (OVX) ou da cirurgia
fictícia (sham) e da administração dos medicamentos
Alendronato (ALD) ou Odanacatib (ODN). Letras diferentes
indicam diferença estatisticamente significante entre os
grupos (p=0,0006).

4) Avaliação da microarquitetura e da BMD dos fêmures e maxilas, por
meio de microtomografia computadorizada (micro-CT)
Os resultados obtidos após a avaliação da BMD dos fêmures encontram-se
na Figura 6. As médias de BMD dos grupos sham, OVX, OVX+ALD e OVX+ODN
foram, respectivamente, 0,35 (±0,03), 0,21 (±0,01), 0,30 (±0,04) e 0,26 (±0,03)
g/cm³. Houve diferença estatisticamente significante (p<0,001) entre os grupos
sham e OVX, ou seja, os animais ovariectomizados apresentaram menor BMD que os
animais sham. A administração dos medicamentos aumentou a BMD do fêmur;
entretanto, apenas o medicamento ALD foi capaz de recuperar o fenótipo
semelhante aos animais sham.
Após a avaliação da microarquitetura óssea do fêmur (Figura 7), com relação
à porcentagem de volume ósseo (BV/TV), ao número de trabéculas (Tb.N.) e à
separação trabecular (Tb.Sp.) foi possível encontrar diferença estatisticamente
significante (p<0.05) entre os grupos sham e OVX, ou seja, a ovariectomia provocou
alterações nestes parâmetros. Ambos os medicamentos avaliados atuaram nos
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parâmetros BV/TV e Tb.N., porém, não foram capazes de restabelecer o fenótipo
semelhante aos animais sham. O ALD foi capaz de recuperar o fenótipo apenas no
parâmetro Tb.Sp. do fêmur. Com relação à espessura trabecular (Tb.Th.), não foi
possível encontrar diferenças entre os grupos (p=0,10).
Os resultados obtidos após a avaliação da BMD das maxilas encontram-se na
Figura 8. As médias de BMD dos grupos sham, OVX, OVX+ALD e OVX+ODN foram,
respectivamente, 1,11 (±0,02), 0,97 (±0,08), 1,09 (±0,03) e 1,02 (±0,04) g/cm³.
Houve diferença estatisticamente significante (p=0,004) entre os grupos sham e
OVX, ou seja, os animais ovariectomizados apresentaram menor BMD maxilar que os
animais sham. A administração dos medicamentos aumentou a BMD da maxila;
entretanto, apenas o medicamento ALD foi capaz de recuperar o fenótipo
semelhante aos animais sham.
Após a avaliação da microarquitetura óssea das maxilas (Figura 9), não foi
possível encontrar diferença estatisticamente significante (p>0,05) entre os grupos
com relação à porcentagem de volume ósseo (BV/TV), à espessura trabecular
(Tb.Th.), ao número de trabéculas (Tb.N.) e à separação trabecular (Tb.Sp.).
As figuras 10 e 11 ilustram espécimes representativos dos diferentes grupos
avaliados.

Figura 6. Densidade mineral óssea dos fêmures, em
g/cm³, após 12 semanas da realização da
ovariectomia (OVX) ou da cirurgia fictícia (sham) e da
administração do Alendronato (ALD) ou do
Odanacatib (ODN). Letras diferentes indicam
diferença significante entre os grupos (p<0,001).
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Figura 7. Microarquitetura óssea dos fêmures, após 12 semanas da realização da
ovariectomia (OVX) ou da cirurgia fictícia (sham) e da administração do Alendronato
(ALD) ou do Odanacatib (ODN). Letras diferentes indicam diferença significante entre os
grupos (p<0,05).

Figura 8. Densidade mineral óssea das maxilas, em
g/cm³, após 12 semanas da realização da ovariectomia
(OVX) ou da cirurgia fictícia (sham) e da administração
do Alendronato (ALD) ou do Odanacatib (ODN). Letras
diferentes indicam diferença significante entre os
grupos (p=0,004).

Resultados | 63

Figura 9. Microarquitetura óssea das maxilas, após 12 semanas da realização da
ovariectomia (OVX) ou da cirurgia fictícia (sham) e da administração do Alendronato
(ALD) ou do Odanacatib (ODN). Letras iguais indicam que não foi possível encontrar
diferença significante entre os grupos (p>0,05).
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Figura 10. Imagens representativas da região de interesse (ROI) de fêmures dos
diferentes grupos avaliados, 12 semanas após a realização da ovariectomia (OVX) ou da
cirurgia fictícia (sham) e da administração do Alendronato (ALD) ou do Odanacatib (ODN).

Figura 11. Imagens representativas da região de interesse (ROI) de maxilas dos
diferentes grupos avaliados, 12 semanas após a realização da ovariectomia (OVX) ou da
cirurgia fictícia (sham) e da administração do Alendronato (ALD) ou do Odanacatib (ODN).
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5) Detecção da expressão gênica de citocinas pró-inflamatórias, de
marcadores da osteoclastogênese e de metaloproteinases da matriz,
nos dentes com ou sem lesão periapical por meio da reação em
cadeia da polimerase em tempo real (RT-PCR)
Com relação à expressão dos marcadores da osteoclastogênese (RANK,
RANKL e OPG), a indução da lesão periapical promoveu um aumento significante
(p<0,05) de RANK, RANKL e da razão RANKL/OPG nos animais ovariectomizados
(Figura 12). Os tratamentos não tiveram efeito na expressão de RANK, RANKL e OPG
(Figura 13).
Com relação às citocinas pró-inflamatórias (IL-1β, IL-6 e TNF-α), observouse que a indução da lesão periapical promoveu uma tendência de aumento na
expressão destas citocinas nos animais sham+LP. Entretanto, esse aumento foi
estatisticamente significante apenas para IL-6. Já nos animais ovariectomizados, a
indução da lesão periapical promoveu um aumento significante (p<0,05) na
expressão das citocinas IL-1β, IL-6 e TNF-α (Figura 14). Os tratamentos não
alteraram a expressão de IL-1β e TNF-α nas lesões periapicais e, embora ambos os
tratamentos tenham diminuído a expressão de IL-6, apenas o tratamento com ALD
promoveu uma redução estatisticamente significante (p<0,05) (Figura 15).
Com relação à expressão de metaloproteinases da matriz (MMP-1, 8 e 13),
houve uma tendência à redução na expressão de MMP-1 após a indução da lesão
periapical nos animais ovariectomizados ou sham. Entretanto, esta redução não foi
estatisticamente

significante

(p>0,05).

As

lesões

periapicais

nos

animais

ovariectomizados apresentaram maior expressão de MMP-8 em comparação às
lesões induzidas nos animais sham (p<0,05). Ainda, a indução da lesão periapical,
em animais ovariectomizados ou sham, modulou o aumento significante de MMP-13
(p<0,05) (Figura 16). O tratamento com ALD inibiu a MMP-8 de forma significativa
(p<0,05). Os tratamentos não modularam a expressão de MMP-1 e MMP-13 (Figura
17).
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Figura 12. Expressão dos marcadores da osteoclastogênese (RANK, RANKL e OPG), evidenciando a
comparação realizada entre os grupos controles, ou seja, que não receberam tratamento com
antirreabsortivos. Sham = cirurgia de ovariectomia fictícia; OVX = ovariectomia; LP = lesão periapical;
# = diferença estatisticamente significante entre os grupos OVX e OVX+LP.
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Figura 13. Expressão dos marcadores da osteoclastogênese (RANK, RANKL e OPG), evidenciando a
comparação realizada entre os grupos experimentais. Sham = cirurgia de ovariectomia fictícia; OVX =
ovariectomia; LP = lesão periapical; ALD = Alendronato; ODN = Odanacatib. Não foi possível encontrar
diferença estatisticamente significante entre os grupos (p>0,05).
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Figura 14. Expressão de citocinas pró-inflamatórias (IL-1β, IL-6 e TNF-α), evidenciando a comparação
realizada entre os grupos controles, ou seja, que não receberam tratamento com antirreabsortivos. Sham =
cirurgia de ovariectomia fictícia; OVX = ovariectomia; LP = lesão periapical.
* = diferença estatisticamente significante entre os grupos sham e sham+LP.
# = diferença estatisticamente significante entre os grupos OVX e OVX+LP.

Figura 15. Expressão de citocinas pró-inflamatórias (IL-1β, IL-6 e TNF-α), evidenciando a comparação
realizada entre os grupos experimentais. Sham = cirurgia de ovariectomia fictícia; OVX = ovariectomia; LP =
lesão periapical; ALD = Alendronato; ODN = Odanacatib.
$ = diferença estatisticamente significante entre os grupos OVX+LP e OVX+LP+ALD.
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Figura 16. Expressão de metaloproteinases da matriz (MMP-1, 8 e 13), evidenciando a comparação
realizada entre os grupos controles, ou seja, que não receberam tratamento com antirreabsortivos. Sham
= cirurgia de ovariectomia fictícia; OVX = ovariectomia; LP = lesão periapical.
* = diferença estatisticamente significante entre os grupos sham e sham+LP.
# = diferença estatisticamente significante entre os grupos OVX e OVX+LP.
&= diferença estatisticamente significante entre os grupos OVX+LP e sham+LP.

Figura 17. Expressão de metaloproteinases da matriz (MMP-1, 8 e 13), evidenciando a comparação
realizada entre os grupos experimentais. Sham = cirurgia de ovariectomia fictícia; OVX = ovariectomia; LP =
lesão periapical; ALD = Alendronato; ODN = Odanacatib.
$= diferença estatisticamente significante entre os grupos OVX+LP e OVX+LP+ALD.
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6) Estudo Histopatológico
Análise microscópica descritiva das regiões apical e periapical
De acordo com a análise microscópica descritiva da região apical e periapical,
verificou-se que os grupos sem a indução de lesão periapical (sham e OVX)
apresentaram resultados muito homogêneos. Em ambos os grupos, todos os
espécimes avaliados evidenciaram espessura do ligamento periodontal normal,
ausência de infiltrado inflamatório, presença abundante de fibras e ausência de
processos reabsortivos dos tecidos mineralizados (osso e cemento). Assim, observouse que a ovariectomia não influenciou no aspecto microscópico das estruturas da
região apical e periapical.
Com relação à espessura do ligamento periodontal, o grupo sham+LP
apresentou um moderado aumento na espessura do ligamento periodontal na
maioria dos espécimes avaliados. Por outro lado, o grupo OVX+LP não apresentou
uniformidade na resposta tecidual, sendo que metade dos espécimes apresentou
espessura moderadamente aumentada e a outra metade apresentou um severo
aumento da espessura do ligamento periodontal. O grupo OVX+LP+ALD apresentou
um padrão similar ao grupo sham+LP.

Por outro lado, o grupo OVX+LP+ODN

apresentou resposta tecidual semelhante ao grupo OVX+LP, não apresentando
uniformidade.
O mesmo padrão foi observado com relação ao infiltrado inflamatório. Nos
grupos sham+LP e OVX+LP+ALD também houve maior uniformidade na resposta
tecidual.

A maioria dos espécimes destes dois grupos apresentou apenas um

moderado aumento na intensidade de células inflamatórias. Por outro lado, os
grupos OVX+LP e OVX+LP+ODN não apresentaram uniformidade, sendo que nestes
grupos a metade dos espécimes apresentou moderado aumento na intensidade de
células inflamatórias e a outra metade apresentou um severo aumento na
quantidade destas células.
Em todos os grupos com lesão periapical o infiltrado inflamatório,
independentemente da intensidade, apresentou sempre o mesmo padrão, sendo
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predominantemente

macrofágico

com

presença

de

células

espumosas

ou

pseudoxantomatosas, representadas por macrófagos carregados de lipídeos.
Com relação à reabsorção dos tecidos mineralizados (osso e cemento), todos
os grupos onde foi induzida a lesão periapical, com ou sem tratamento,
apresentaram processos de reabsorção na maioria dos espécimes avaliados.
A Figura 18 apresenta imagens representativas dos parâmetros avaliados.

Figura 18. Fotomicrografias representativas dos grupos avaliados, evidenciando os
eventos microscópicos observados na análise descritiva das regiões
apical e periapical, em microscopia de luz convencional (coloração de
HE).
(A)

Fotomicrografia de um dente hígido, sem lesão periapical. As
regiões apical e periapical encontram-se normais, com espessura
do

ligamento

periodontal

normal,

ausência

de

infiltrado

inflamatório e ausência de reabsorção dos tecidos mineralizados.
(Zeiss, 5X).
(B)

Fotomicrografia da região apical e periapical de um dente com
lesão periapical. A espessura do ligamento periodontal e a
intensidade

do

infiltrado

inflamatório

encontram-se

moderadamente aumentadas. (Zeiss, 5X).
(C)

Fotomicrografia da região apical e periapical de um dente com
lesão periapical. A espessura do ligamento periodontal e a
intensidade do infiltrado inflamatório encontram-se severamente
aumentadas. (Zeiss, 5X).

(D)

Maior

aumento

da imagem C, evidenciando

o infiltrado

inflamatório predominantemente macrofágico. (Zeiss, 40X).
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7) Mensuração da área das lesões periapicais ou da área do espaço do
ligamento periodontal na região periapical, por meio da técnica de
fluorescência
No grupo sham sem indução de lesão periapical a média da área do espaço
do ligamento periodontal foi de 0,27mm2 e, no grupo ovariectomizado, foi de
0,30mm2. Não foi possível encontrar diferença estatisticamente significante entre
esses grupos (p=0,66).
No grupo sham com indução de lesão periapical a média da área das lesões
foi de 1,00 (±0,82) mm² e, no grupo ovariectomizado com lesão, foi de 2,07 (±0,91)
mm², demonstrando que as lesões no grupo ovariectomizado sem tratamento foram
maiores que no grupo sham. No grupo ovariectomizado tratado com ALD, a média
da área das lesões foi de 0,83 (±0,24) mm², enquanto no grupo ovariectomizado
tratado com ODN foi de 1,21 (±0,85) mm². Em geral, nos grupos com lesão
periapical houve redução da área das lesões periapicais após a administração dos
medicamentos

antirreabsortivos. Entretanto, foi

possível

encontrar

diferença

estatisticamente significante apenas entre o grupo ovariectomizado sem tratamento
e o grupo ovariectomizado tratado com ALD (p=0,009). As Figuras 19 e 20 ilustram
os resultados obtidos nos grupos onde a lesão periapical foi induzida.
Figura 19. Área das lesões periapicais em mm² nos
grupos com lesão periapical. Sham=cirurgia de
ovariectomia fictícia; OVX=ovariectomia; LP=lesão
periapical; ALD=Alendronato; ODN=Odanacatib. Letras
diferentes indicam diferença significante entre os
grupos (p=0,009).
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Figura 20. Fotomicrografias de cortes microscópicos representativos dos grupos onde a lesão
periapical foi induzida. (A) Sham+LP; (B) OVX+LP; (C) OVX+LP+ALD; (D) OVX+LP+ODN. As imagens
foram analisadas no modo fluorescente, para mensuração da área das lesões periapicais, como
delimitado nas figuras. OVX = ovariectomia; LP = lesão periapical; ALD = Alendronato; ODN =
Odanacatib. (HE, Zeiss, 5X).
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8) Histoenzimologia para a atividade da fosfatase ácida resistente ao
tartarato (TRAP), para contagem de osteoclastos
Foi possível encontrar diferença estatisticamente significante apenas para a
variável lesão periapical (p<0,0001), ou seja, apenas a indução da lesão interferiu
aumentando o número dos osteoclastos, enquanto a OVX não interferiu nesse
aspecto (Figura 21). Na comparação entre os grupos onde a lesão periapical foi
induzida (Figura 22), com ou sem tratamento, não foi possível encontrar diferença
estatística significante (p=0,38). A Figura 23 ilustra os dados obtidos após a
realização da histoenzimologia.
Figura 21. Distribuição do número de osteoclastos (células
TRAP-positivas/mm). Sham=cirurgia de ovariectomia fictícia;
OVX=ovariectomia; LP=lesão periapical; * = diferença
estatisticamente significante (p<0,0001).

Figura 22. Distribuição do número de osteoclastos.
Sham=cirurgia de ovariectomia fictícia; OVX=ovariectomia;
LP=lesão periapical; ALD=Alendronato; ODN=Odanacatib.
Letras iguais indicam que não houve diferença significante
(p=0,38).

Figura 23. Fotomicrografias dos cortes microscópicos representativos dos resultados
obtidos, corados por meio da técnica de histoenzimologia para a
atividade da fosfatase ácida resistente ao tartarato (TRAP), para
identificação e contagem de células osteoclásticas.
(A)

Fotomicrografia da região apical e periapical de um dente hígido,
sem lesão periapical, com número reduzido de osteoclastos
(Zeiss, 10X).

(B)

Fotomicrografia da região apical e periapical de um dente com
lesão periapical, evidenciando a presença de osteoclastos (Zeiss,
10X).

(C)

Maior

aumento

da

imagem

B,

destacando

osteoclastos

(vermelho) presentes no osso alveolar, ao redor da lesão
periapical (Zeiss, 40X).
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9) Mensuração do volume das lesões periapicais ou do volume do
espaço do ligamento periodontal na região periapical, por meio de
microtomografia computadorizada (micro-CT)
Nos grupos onde não foi induzida lesão periapical, a micro-CT evidenciou que
a mediana do volume do ligamento periodontal nos animais do grupo sham foi de
0,41mm³ (Q1=0,3460; Q3=0,4473), enquanto que no grupo ovariectomizado foi de
0,44mm³ (Q1=0,38; Q3=0,53). Não foi possível detectar diferença estatisticamente
significante (p=0,48) entre os dois grupos, ou seja, apenas a ovariectomia não foi
capaz de promover alterações no volume do ligamento periodontal.
No grupo sham com indução de lesão periapical a mediana da área das
lesões foi de 1,70 mm³ (Q1=0,82; Q3=2,86) e, no grupo ovariectomizado com lesão,
foi

de

3,93mm³

(Q1=3,65;

Q3=4,13).

Foi

possível

encontrar

diferença

estatisticamente significante entre estes dois grupos (p=0,002), demonstrando que
as lesões no grupo ovariectomizado sem tratamento foram maiores do que no grupo
sham.
No grupo ovariectomizado tratado com ALD a mediana da área das lesões foi
de 1,07mm³ (Q1=0,838; Q3=1,19) e, no grupo ovariectomizado tratado com ODN,
foi de 2,59mm³ (Q1=2,18; Q3=3,84). Em geral, nos grupos com lesão periapical
houve redução do volume das lesões periapicais após a administração dos
medicamentos

antirreabsortivos. Entretanto, foi

possível

encontrar

diferença

estatisticamente significante apenas entre o grupo ovariectomizado sem tratamento
e o grupo ovariectomizado tratado com ALD (p=0,002). As Figuras 24 e 25 ilustram
os resultados obtidos nos grupos onde a lesão periapical foi induzida.
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Figura 24. Volume das lesões periapicais em mm³ nos
grupos com lesão periapical. Sham=cirurgia de ovariectomia
fictícia;
OVX=ovariectomia;
LP=lesão
periapical;
ALD=Alendronato; ODN=Odanacatib. Letras diferentes
indicam diferença significante entre os grupos (p=0,002).
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Figura 25. Imagens representativas da análise volumétrica das lesões periapicais, em mm³, nos grupos com
lesão periapical. Sham=cirurgia de ovariectomia fictícia; OVX=ovariectomia; LP=lesão periapical;
ALD=Alendronato; ODN=Odanacatib.
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10) Correlação entre a mensuração da área e do volume das lesões
periapicais ou do espaço do ligamento periodontal na região periapical, em
microscopia de fluorescência e em micro-CT
Após a realização do teste de correlação de Pearson com os valores obtidos a
partir da análise histomorfométrica (área em mm², obtida nas imagens no modo
fluorescente) e da análise tridimensional das lesões periapicais ou do espaço do
ligamento periodontal (volume em mm³, obtido em micro-CT) foi possível observar
uma forte correlação positiva (p<0,0001; r²=0,92) entre a área e o volume. A Figura
26 ilustra a correlação observada.

Figura 26. Representação gráfica da correlação entre área e
volume das lesões periapicais ou do espaço do ligamento
periodontal.

Discussão
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DISCUSSÃO
A rata ovariectomizada é um modelo experimental pré-clínico aprovado pela

Food and Drug Administration (FDA) para o estudo da osteoporose, como resultado
do efeito da redução na produção de estrógeno pelos ovários pós-menopausa e para
avaliar como potenciais intervenções podem preservar o metabolismo ósseo, nesta
condição (Thompson et al., 1995). É um modelo animal bem estabelecido e
comumente utilizado na área da saúde para investigar os efeitos da osteoporose,
bem como das terapias antirreabsortivas (Kalu, 1991; Peng et al., 1997; Kim et al.,
2015; Mathavan et al., 2015).
Roedores ovariectomizados desenvolvem hiperfagia e diminuição do gasto de
energia, o que resulta em obesidade e resistência à insulina (Rogers et al., 2009;
Zhu et al., 2013). Sabe-se que a ovariectomia promove aumento no peso corporal e
atrofia uterina (Chen, G. X. et al., 2014) e, portanto, o monitoramento destes dois
índices é de grande importância para confirmação do sucesso do procedimento
cirúrgico. No presente estudo, o sucesso da ovariectomia foi confirmado por meio do
monitoramento do peso corporal dos animais e pelo peso do útero no dia da
eutanásia. Nossos resultados estão de acordo com trabalhos prévios (Ochi et al.,
2014; Wayama et al., 2015; Cui et al., 2016) que também observaram que os
animais ovariectomizados apresentam maior ganho de peso corporal e atrofia
uterina, indicando que a técnica foi bem executada.
No presente estudo, o registro da densidade mineral óssea (BMD) da
metáfise distal dos fêmures por meio da técnica de absortometria radiológica de
dupla energia (DXA) indicou que a ovariectomia foi capaz de reduzir a BMD deste
osso longo, 12 semanas após a realização do procedimento cirúrgico, indicando que
foi obtido o efeito de redução dos níveis de estrógeno e consequente redução da
BMD. Esses resultados estão de acordo com trabalhos prévios que também
demonstraram que em 12 semanas é possível observar redução na BMD dos ossos
longos de ratas ovariectomizadas (Chen et al., 2013; Liu et al., 2015).
A microtomografia computadorizada (micro-CT) foi também utilizada para
avaliar a BMD e a microarquitetura óssea, no presente estudo. Para a avaliação da
morfologia e da microarquitetura óssea em roedores e em outros modelos animais, a
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microtomografia computadorizada, introduzida por Feldkamp et al. (1989), é
considerada como o padrão-ouro, apresentando excelente reprodutibilidade e
precisão (Bouxsein et al., 2010; Gonzalez-Garcia e Monje, 2013). O efeito da
deficiência de estrógeno, avaliada por meio da micro-CT, depende do osso avaliado,
sendo os ossos longos (fêmur e tíbia) e ossos vertebrais os mais comumente
estudados. O presente estudo demonstrou que a redução nos níveis de estrógeno,
após 12 semanas da realização da OVX, afetou a BMD e a microarquitetura do osso
longo (fêmur). Nossos achados estão de acordo com estudos prévios (Liu et al.,
2015; Hao et al., 2016; Chun et al., 2017) que também observaram alterações
semelhantes às encontradas no presente estudo, após a avaliação da densidade e da
microarquitetura trabecular de fêmures em roedores ovariectomizados, 12 semanas
após a realização da OVX.

Adicionalmente, Cline-Smith et al., (2016) também

observaram redução na BMD e no parâmetro BV/TV em tíbias de camundongos
ovariectomizados, em comparação aos animais sham, por meio de micro-CT.
Além disso, os resultados do presente estudo demonstraram que o
medicamento Alendronato (ALD) foi capaz de restabelecer a BMD dos fêmures aos
níveis de normalidade, concordando com outras pesquisas que demonstraram a
eficácia deste medicamento no aumento da BMD de ossos longos em ratas
ovariectomizadas (Chen et al., 2013; Sugimoto et al., 2013; Chen, G. X. et al., 2014).
Por outro lado, o Odanacatib (ODN), embora tenha aumentado numericamente a
BMD dos fêmures dos animais ovariectomizados, não foi capaz de restabelecer o
fenótipo, ou seja, retorno da BMD aos mesmos níveis dos animais sham. Um estudo
recente (Chun et al., 2017) testou o efeito de diferentes doses de ODN em fêmures
de ratas ovariectomizadas e observou que a BMD e o parâmetro BV/TV foram
significativamente maiores após uso de altas doses (30mg/kg) de ODN, em
comparação ao grupo não tratado. Além disso, o tratamento com uma dose menor
(5mg/kg) do medicamento levou a um aumento numérico do BV/TV, mas não
estatisticamente significativo, concordando com o presente estudo. No entanto, as
doses e frequência de administração utilizadas no estudo de Chun et al. (2017)
foram mais elevadas do que as aplicadas no presente estudo.
Na Odontologia, o efeito da redução dos níveis de estrógeno ainda é um
assunto

pouco

explorado.

Alterações

no

osso

subcondral

da

articulação
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temporomandibular, incluindo redução dos parâmetros BV/TV, Tb.Th, e Tb.N e
aumento do Tb.Sp, foram observadas em ratas ovariectomizadas, 10 semanas após
a realização da OVX, em comparação aos animais sham (Chen, K. et al., 2014).
Ainda, ratas ovariectomizadas apresentaram alterações na densidade e na
microarquitetura óssea da região peri-implantar (Ying et al., 2016), o que permitiu
sugerir que a cirurgia para colocação de implante dentário em mulheres
osteoporóticas deve ser realizada com cautela (Hsu et al., 2013; Hsu et al., 2016).
Além disso, foi demonstrado que a progressão da doença periodontal é maior em
animais após OVX, com maior perda óssea vertical, em comparação aos animais
sham (Dai et al., 2016).
Embora o efeito da osteoporose na microarquitetura e na densidade mineral
dos ossos maxilares venha sendo estudado, os resultados ainda são inconsistentes
(Du et al., 2015). De acordo com Ishihara et al., (1999), a OVX leva a uma redução
significativa da densidade óssea do fêmur e da tíbia, que são formados por
ossificação endocondral, mas o mesmo não ocorre nos ossos maxilares, que são
formados por ossificação intramembranosa. No presente estudo, foi observada uma
redução da BMD do osso maxilar nas ratas ovariectomizadas, discordando dos
achados de Ishihara et al. (1999) e concordando com Dai et al. (2014) e Liu et al.
(2015) que também observaram tal redução, após 12 e 24 semanas da realização da
OVX em ratas, respectivamente.
Por outro lado, no presente estudo, a realização da OVX não provocou
alterações na microarquitetura do osso maxilar, após 12 semanas da realização da
cirurgia. Esse resultado discorda dos obtidos por Dai et al. (2014), que observaram
alteração na microarquitetura da maxila, possivelmente em função de terem utilizado
animais mais jovens (6 semanas de idade).
Assim, os resultados do presente estudo estão de acordo com trabalhos
anteriores que observaram que os ossos longos respondem mais rapidamente à OVX
do que os ossos maxilares (Du et al., 2015; Liu et al., 2015).
No geral, quanto maior o tempo decorrido desde a OVX, maior será a
severidade das alterações observadas no osso alveolar. Tendo em vista que as
maiores alterações no osso alveolar ocorrem durante ou 12 semanas após a OVX (Du

et al., 2015; Johnston e Ward, 2015), no presente estudo foi utilizado este tempo
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pós-OVX para avaliação dos ossos selecionados. Da mesma forma, a idade do rato
no momento da ovariectomia determina a maturidade do seu esqueleto e as
alterações ósseas na estrutura de um rato adulto aproximam-se mais do esqueleto
humano maduro. Assim, o rato deve ter pelo menos 3 meses de idade no momento
da ovariectomia (Johnston e Ward, 2015), que foi a idade dos animais utilizados
neste estudo.
Por outro lado, pouco se sabe sobre o efeito do uso de medicamentos
antirreabsortivos nos ossos maxilares. Alguns estudos avaliaram o efeito dos
bisfosfonatos na Odontologia. Jee et al. (2010) demonstraram que o ALD ajuda na
cicatrização de alvéolos pós-extração dentária e na redução da perda óssea alveolar
adjacente, em ratas com deficiência de estrógeno.

Abtahi et al. (2013)

demonstraram que o tratamento local com bisfosfonato melhora a fixação de
implantes dentários. Além disso, Anbinder et al. (2007) demonstraram que a OVX
reduz a densidade óssea alveolar e, concordando com os resultados do presente
estudo, o tratamento com ALD foi eficiente no tratamento desta condição,
restabelecendo a densidade aos mesmos níveis dos animais sham. Entretanto, estes
autores avaliaram a densidade alveolar por meio de radiografias.
Ainda na Odontologia, sabe-se que o ODN pode inibir o desenvolvimento da
lesão periapical, a reabsorção óssea e a resposta imune, em camundongos normais
(não-ovariectomizados) (Hao et al., 2015). Além disso, este medicamento reduz a
reabsorção radicular externa induzida pelo tratamento ortodôntico, aumentando o
metabolismo ósseo alveolar (Wei et al., 2015). No presente estudo, o ODN aumentou
a BMD da maxila dos animais ovariectomizados, porém não foi capaz de restabelecer
o fenótipo, ou seja, a BMD não retornou aos níveis observados nos animais sham.
Entretanto, até o presente momento, não existe na literatura específica estudos
avaliando a BMD e a microarquitetura do osso maxilar interradicular em animais
ovariectomizados, sob tratamento com ALD ou com ODN nos ossos maxilares, o que
impossibilita a comparação dos nossos achados com a literatura.
Sabe-se que a deficiência estrogênica pode resultar em perda óssea afetando
o sistema RANK/RANKL/OPG (Michael et al., 2005). Com relação aos altos níveis dos
marcadores da osteoclastogênese (RANK e RANKL) encontrados na lesão periapical
dos animais ovariectomizados do presente estudo, nossos resultados estão de acordo
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com Gomes-Filho et al.

(2015). Estes autores encontraram maior expressão de

RANKL nas lesões periapicais do grupo ovariectomizado, sugerindo que a redução
nos níveis de estrógeno estimularia a osteoclastogênese durante a progressão da
lesão periapical. Além disso, a razão RANKL/OPG também se encontrou aumentada
nas lesões do grupo ovariectomizado, no presente estudo, e os tratamentos
administrados não tiveram efeito na produção de RANK, RANKL e na razão
RANKL/OPG. Não há estudos investigando o efeito do ALD e do ODN sobre esses
marcadores no microambiente periapical, o que também impossibilita a comparação
com os nossos resultados.
Estudos prévios demonstraram que o infiltrado de células inflamatórias na
região periapical desempenha um importante papel no desenvolvimento da lesão por
liberarem uma variedade de citocinas pró-inflamatórias, tais como IL-1, TNF-α e IL-6,
participando da regulação do processo de reabsorção óssea (Schett, 2011; Hao et

al., 2015). O presente estudo demonstrou que a indução da lesão periapical
promoveu uma tendência numérica de aumento na expressão destas citocinas nos
animais sham. Entretanto, esse aumento foi estatisticamente significante apenas
para IL-6. Trabalhos prévios demonstraram aumento significante nos níveis de IL-1β,
IL-6 e TNF-α após indução de lesão periapical em ratas normais, em comparação aos
tecidos periapicais saudáveis (Kawashima et al., 2007; Wei et al., 2013).
Adicionalmente, tem sido relatado que a realização da ovariectomia em
roedores pode agravar a reabsorção nas lesões periapicais induzidas, devido a esse
procedimento promover a deficiência de estrógeno (Xiong et al., 2007; Gomes-Filho

et al., 2015). Neste modelo animal, a resposta sistêmica a lesões periapicais é
exacerbada, com altos níveis séricos de citocinas pró-inflamatórias, sugerindo que o
estrógeno é um protetor essencial contra os efeitos da inflamação (Zhang et al.,
2011). Sabe-se que este hormônio participa do metabolismo ósseo atuando em
mediadores da osteoclastogênese e em citocinas tais como IL-1, IL-6 e TNF, no fator
estimulante de colônias de macrófagos e granulócitos e na prostaglandina E2. Estes
fatores exacerbam a reabsorção óssea, principalmente atuando na osteoclastogênese
(Pacifici, 1996). Entretanto, pouco se sabe sobre a expressão de citocinas próinflamatórias na lesão periapical de animais ovariectomizados, ou seja, em condições
hipoestrogênicas.
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Nos animais ovariectomizados, o presente estudo demonstrou que a resposta
frente à indução da lesão periapical foi mais intensa, promovendo um aumento
significante na expressão de todas as citocinas pró-inflamatórias avaliadas. Nossos
resultados estão de acordo com Hao et al. (2015) que demonstraram um aumento
na expressão de TNF-α e IL-6 nas lesões periapicais de camundongos saudáveis, 7,
21 e 42 dias após a indução das lesões.
Segundo Yang et al. (2015), a adição de ALD e ODN em cultura de células
osteoclásticas ocasiona efeitos anti-inflamatórios, inibindo IL-1β, IL-6, PGE2 e TNF-α.
No presente estudo, os tratamentos antirreabsortivos não alteraram a expressão de
IL-1β e TNF-α nas lesões periapicais e, embora ambos os tratamentos tenham
diminuído a expressão de IL-6, apenas o tratamento com ALD promoveu uma
redução estatisticamente significante. Não há estudos investigando o efeito do ALD
sobre essas citocinas no microambiente periapical, o que impossibilita a comparação
dos nossos resultados com outros achados. Além disso, nossos resultados não estão
de acordo com Hao et al. (2015) que demonstraram que o tratamento sistêmico com
ODN reduziu a expressão destas citocinas pró-inflamatórias na lesão periapical.
Entretanto, estes autores utilizaram camundongos

saudáveis

como modelo

experimental, sem realização da ovariectomia e não simularam, portanto, o efeito do
ODN frente à redução nos níveis de estrógeno. No presente estudo, tentamos
reproduzir a dose e a frequência de administração utilizada por Hao et al. (2015), por
meio de extrapolação alométrica das doses do medicamento de camundongos para
ratos.

Entretanto,

não

foi

possível

observarmos

resultados

significativos,

provavelmente porque a lesão periapical no animal ovariectomizado apresentou
reação inflamatória e reabsortiva exacerbada.
Com relação às metaloproteinases da matriz (MMPs), há evidências de que
algumas MMPs desempenham um papel importante na perda óssea induzida pela
deficiência de estrógeno (Li et al., 2004; Tian et al., 2015). Discos intervertebrais
lombares de ratas ovariectomizadas apresentaram maior imunomarcação para MMP1, MMP-3 e MMP-13, em comparação ao grupo sham (Luo et al., 2013; Tian et al.,
2015). Também, já foi demonstrado que a realização da ovariectomia causa um
aumento na expressão de MMP-13 na interface entre a cartilagem e o osso
subcondral, na articulação temporomandibular (Chen, K. et al., 2014) e que ratas
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ovariectomizadas apresentam maior número de células-positivas para MMP-8 na
cartilagem condilar, em comparação a ratas saudáveis (Orajarvi et al., 2011).
Matsui et al. (2011) demonstraram que as MMPs-8 e -13 estão relacionadas
ao desenvolvimento de lesões periapicais em ratos saudáveis, sugerindo ainda que
os níveis de MMP-13 aumentam na fase inicial, durante o desenvolvimento da lesão,
e que a MMP-8 está envolvida na progressão da reabsorção óssea. No presente
estudo, a indução da lesão periapical em animais ovariectomizados ou sham também
induziu o aumento significante de MMP-13. Além disso, as lesões periapicais nos
animais ovariectomizados apresentaram maior expressão de MMP-8. Embora, nossos
achados concordem com os achados de Matsui et al. (2011) em ratos saudáveis,
sugerimos adicionalmente que essas MMPs também estão relacionadas ao
agravamento de lesões periapicais em animais ovariectomizados.
No presente estudo ambos os tratamentos não foram capazes de modular a
expressão de MMP-13, porém o ALD inibiu a expressão de MMP-8 de forma
significativa. Há relatos de que os bisfosfonatos podem inibir ou controlar a
expressão de MMPs (Llavaneras et al., 2001; Buduneli et al., 2007; FernandezGonzalez et al., 2016). Ainda, foi demonstrado que a administração de ALD inibe a
expressão de MMP-1 e MMP-13 em discos intervertebrais com perda óssea induzida
pela OVX, em ratas (Song et al., 2017). A ausência de trabalhos avaliando o efeito
da deficiência estrogênica e dos medicamentos antirreabsortivos sobre as MMPs no
microambiente periapical impossibilita a comparação dos nossos achados com a
literatura específica.
Com relação à análise microscópica descritiva das regiões apical e periapical,
o presente estudo demonstrou que os grupos sem a indução de lesão periapical
(sham e OVX) apresentaram resultados muito homogêneos. Em ambos os grupos,
todos os espécimes avaliados evidenciaram espessura do ligamento periodontal
normal, ausência de infiltrado inflamatório e ausência de processos reabsortivos dos
tecidos mineralizados. Nossos resultados estão de acordo com Xiong et al. (2007)
que evidenciaram que nos dentes sem indução de lesão a região periapical se
apresenta com um padrão regular, sem sinais de inflamação e de reabsorção dos
tecidos mineralizados, mesmo após ovariectomia. Além disso, os mesmos autores
observaram que quando induzia-se lesões periapicais no grupo ovariectomizado sem
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tratamento, os espécimes apresentaram maior perda óssea periapical, em
comparação às lesões no grupo sham, o mesmo observado no presente estudo e
comprovado pela mensuração da área e do volume das lesões.
Outro estudo prévio (Gomes-Filho et al., 2015) também relatou lesões
periapicais mais severas nos animais ovariectomizados, em comparação às lesões do
grupo sham, com grande quantidade de infiltrado inflamatório crônico, após 30 dias
da indução da lesão. A magnitude da reação inflamatória e da reabsorção óssea
também foi maior no grupo ovariectomizado sem tratamento, em comparação ao
grupo sham. Da mesma forma, Wayama et al. (2015) observaram lesões periapicais
maiores no grupo ovariectomizado, em comparação ao sham, após 7 ou 30 dias.
No presente estudo, as lesões periapicais do grupo ovariectomizado e
tratado com ALD apresentaram padrão de reabsorção óssea e de inflamação similar
às lesões do grupo sham. Esse resultado está de acordo com Xiong et al. (2007) que
observaram que as lesões periapicais no grupo ovariectomizado apresentaram maior
perda óssea periapical em comparação às lesões no grupo sham e às lesões do
grupo tratado com ALD. Após a administração diária de ALD, a presença de
reabsorção óssea periapical foi reduzida (Xiong et al., 2007; Xiong et al., 2010).
Assim, o tratamento com ALD fez com que as lesões periapicais, em condições de
hipoestrogenicidade, apresentasse perdas ósseas semelhantes às lesões no grupo
sham (animais normais).
Por outro lado, no presente estudo, as lesões periapicais dos animais
ovariectomizados e tratados com ODN não apresentaram uniformidade na resposta
tecidual no estudo histopatológico. O padrão das lesões periapicais observado foi
similar ao grupo ovariectomizado e sem tratamento. Nossos resultados não
concordaram com o que foi observado por Hao et al. (2015) que evidenciaram, após
a administração de ODN em camundongos saudáveis, uma redução na reabsorção
óssea por meio da inibição da função osteoclástica e da inflamação, considerando o
medicamento como promissor na terapia endodôntica. No presente estudo, apesar
da tentativa de mimetizar a dose utilizada por Hao et al. (2015), por extrapolação
alométrica, não foi possível encontrar resultados semelhantes, o que pode ser
explicado pela diferença no animal experimental utilizado. Não há na literatura
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estudos

avaliando

o

efeito

do

ODN

em

lesões

periapicais

de

animais

ovariectomizados, impossibilitando a comparação dos achados do presente estudo.
Paralelamente, o presente estudo foi o primeiro a avaliar lesões periapicais
em ratas ovariectomizadas de forma tridimensional, por meio de micro-CT,
demonstrando que a deficiência de estrógeno em roedores leva à formação de lesões
periapicais mais volumosas e que a realização da OVX não promoveu alterações
volumétricas

no

ligamento

periodontal

de

dentes

saudáveis.

Além

disso,

demonstramos que existe uma forte correlação positiva entre os valores
bidimensionais histomorfométricos da área das lesões periapicais, obtidos pela
técnica de imunofluorescência, e os valores tridimensionais do volume, obtidos pela
micro-CT. Nossos resultados discordam do estudo prévio de De Oliveira et al. (2015)
que evidenciou uma fraca correlação entre essas medidas obtidas a partir da
avaliação de lesões periapicais, possivelmente pelas diferenças no modelo animal
empregado (camundongos).
Com relação à análise microbiana esperava-se que, uma vez que a
ovariectomia causa redução nos níveis de estrógeno e que as alterações hormonais
podem apresentar repercussões na cavidade bucal, a deficiência estrogênica teria
influência

nos

níveis

de

contaminação

microbiana

da

cavidade

bucal

e,

consequentemente, do canal radicular. Entretanto, no presente estudo não foram
observadas diferenças entre os animais ovariectomizados ou não, com relação às
quantidades e à diversidade microbiana, ou seja, a OVX não foi capaz de influenciar
nos níveis de contaminação microbiana do canal radicular. A falta de trabalhos na
literatura avaliando o perfil microbiano nas lesões periapicais de animais
ovariectomizados impossibilita a comparação dos nossos resultados com achados
prévios.
Ainda, sabe-se que os osteoclastos são as células reabsortivas mais
importantes do corpo humano (Walsh et al., 2006). A destruição óssea observada em
lesões periapicais é em grande parte realizada pelos osteoclastos e a inibição da
atividade destas células pode permitir o controle da expansão da lesão diretamente
(Suzuki et al., 2015). Com relação ao número de osteoclastos em contato direto com
o osso alveolar ao redor da lesão periapical, no presente estudo não foi possível
encontrar diferença significante no número dessas células entre os grupos onde a
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lesão periapical foi induzida. Nossos resultados estão de acordo com estudos prévios
que não observaram diferença significante no número de osteoclastos ao redor das
lesões de animais sham e ovariectomizados (Xiong et al., 2007; Liu et al., 2010). Por
outro lado, nossos resultados discordam de estudos prévios que relataram que a
região periapical nos animais ovariectomizados apresenta maior quantidade de
células TRAP-positivas, em comparação aos animais sham (Gomes-Filho et al., 2015;
Wayama et al., 2015) e que a administração de ALD reduziu o número de
osteoclastos na região periapical, em comparação a animais ovariectomizados sem
tratamento (Xiong et al., 2007). De acordo com a literatura específica, um dos
mecanismos de ação dos bisfosfonatos é a indução da apoptose de osteoclastos. No
entanto, esse mecanismo não é o único meio pelo qual o ALD pode inibir a
reabsorção óssea. De acordo com Halasy-Nagy et al. (2001), o ALD inibe a
reabsorção óssea afetando os mecanismos moleculares que regulam o citoesqueleto
e a formação da borda em escova dos osteoclastos, sendo a apoptose um evento
secundário. Portanto, esse conhecimento pode justificar a manutenção do número
elevado de osteoclastos ao redor das lesões periapicais dos animais tratados com
ALD no presente estudo, apesar deste medicamento ter reduzido o tamanho das
lesões.
Sumarizando, em geral, os resultados do presente estudo demonstraram que
lesões periapicais em ratas ovariectomizadas apresentaram expressão aumentada de
marcadores

da

osteoclastogênese,

de

citocinas

pró-inflamatórias

e

de

metaloproteinases da matriz. Além disso, as lesões nesses animais foram maiores e
não apresentaram uniformidade na resposta tecidual ao se avaliar o processo de
reabsorção óssea e a reação inflamatória. Baseado nesses resultados, pôde-se
especular que a condição hipoestrogênica agrava o processo de reabsorção, de
inflamação e a degradação de componentes da matriz extracelular no microambiente
periapical, ou seja, a infecção associada à deficiência de estrógeno desempenha um
papel importante na regulação desses mediadores na lesão periapical. Este achado
pode auxiliar na compreensão do mecanismo envolvido no desenvolvimento da lesão
periapical, em pacientes pós-menopausa ou em pacientes (adultos ou crianças) com
patologias ósseas.
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Além disso, observamos que a administração de ALD proporcionou uma
melhora da resposta periapical, sendo que na maioria dos parâmetros avaliados o
uso deste medicamento em animais ovariectomizados fez com que as lesões
periapicais fossem similares às lesões no grupo sham, ou seja, permitiram a
recuperação do fenótipo. Sugere-se que a sua ação tenha ocorrido principalmente
via inibição de IL-6 e MMP-8. No entanto, o mesmo não ocorreu com o medicamento
ODN, na dose e na frequência de administração utilizada neste estudo.
Tendo em vista a reduzida informação na literatura sobre o efeito da
administração sistêmica de ALD e de ODN nos ossos maxilares e em lesões
periapicais de roedores com deficiência estrogênica, a comparação dos achados do
presente estudo com a literatura específica torna-se dificultada. Portanto, estudos
adicionais avaliando o efeito destes medicamentos antirreabsortivos nos ossos
maxilares e em lesões periapicais são necessários.

Conclusão
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CONCLUSÃO
Com base nas metodologias empregadas e nos resultados obtidos no presente
estudo, pôde-se concluir que:
-

A condição hipoestrogênica induzida pela ovariectomia foi capaz de diminuir a
densidade mineral do fêmur e da maxila e alterar a microarquitetura apenas
do fêmur. Ainda, agravou o processo de reabsorção, a inflamação e a
expressão de marcadores da osteoclastogênese, de citocinas pró-inflamatórias
e de metaloproteinases da matriz, provocando lesões periapicais maiores.

-

O tratamento com Alendronato foi capaz de recuperar o fenótipo da
densidade mineral óssea em fêmures e maxilas, ou seja, retorno aos níveis
observados

nos

animais

saudáveis.

O

Alendronato

e

o

Odanacatib

proporcionaram uma melhora da resposta periapical. Entretanto, apenas o
tratamento com Alendronato recuperou o fenótipo, fazendo com que as lesões
periapicais fossem similares às lesões dos animais saudáveis.
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